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Vài điều tản mạn của người đọc 
 về ngày 23/10/1955 

 
 

 Hôm nay là ngày 23 tháng 10. 
 Đúng 59 năm trước vào ngày này, một sự kiện lịch sử tối quan trọng 

 đã xảy ra và được viết lại bởi sử gia Chính Đạo trong bài khảo cứu 

 "Cuộc Truất Phế Bảo Đại" kèm theo đây: 
 
 http://www.vietnamvanhien.net/cuoctruatphebaodai.html 
 (click vào để đọc). 
 

 Người viết những dòng tản mạn này biết rằng sử gia Chính Đạo 

được rất nhiều người đọc ngưỡng mộ vì công trình tìm hiểu ngọn 

nguồn sử liệu, nhưng  xin xác nhận: đây chỉ là một sự chuyển dẫn tài 
liệu để chia xẻ tin tức. 
 Người chuyển không có ý kiến hoặc bình luận riêng tư gì vào thời 
điểm này. Vì: 
 nếu có ý kiến đưa ra thì chắc là sẽ không tránh khỏi bị phê phán là 
thiên vị, ngây ngô, quá khích, hời hợt,... chưa nắm vững, chưa thông 
suốt thời cuộc, chưa am tường  về những nhân vật chính của giai 
đoạn lịch sử này, cũng như những âm mưu, toan tính, thủ đoạn của 
họ và những thế lực, thế quyền của mọi phe phái liên hệ, quốc nội  và 
quốc ngoại. 
 

 Phải thành thực mà nhận ra rằng người Việt Nam, chỉ trừ khi "sơn 
hà nguy biến",  (sơn hà thật sự nguy biến!) thì chúng ta mới biết một 
lòng đoàn kết, còn không thì  bao giờ ta cũng chia rẽ lẫn nhau. Trong 
vấn đề liên quan đến bài viết này, người  viết cũng vẫn vững tin rằng 
hậu thế rồi sẽ được khai sáng để học hỏi bằng những trang  sử xác 
thật đúc kết được từ những sử liệu khác nhau. 
  
 Theo thiển ý, cũng cần phải điểm sơ qua: những nhóm nào (?), 
những ai (?) -(chỉ nói Việt Nam mà thôi)-  Hiện Bênh và Chống cuộc 
truất phế Cựu Hoàng Bảo Đại: 
         - phe bảo hoàng. 
         - phe... "phục hồi tinh thần Ngô Đình Diệm".  
         - phe... "suy tôn Ngô Tổng Thống". 
         - phe... chống đối "chế độ gia đình trị",.v.v.. của nhà Ngô. 
         - phe "công giáo quá khích". 
         - phe đem đạo (Phật giáo) vào đời vì những bất công chung của 
Nhà Ngô.  
         - những phe, những nhóm thân cọng (của mọi tôn giáo) 

http://www.vietnamvanhien.net/cuoctruatphebaodai.html


2 

 

           hoặc bị cọng lợi dụng gài đặt được. 
         - những cá nhân lạm dụng tự do để viết bài, viết báo, viết sách 
để mong nổi tiếng hoặc bán được sách, báo của họ cho những nhóm 
"có nhu cầu"...v.v... 
 

 Làm sao để mỗi người chúng ta không bị vướng mắc vào những 
chuyện mà chỉ  đào sâu thêm mối phân hóa, chia rẽ, tỵ hiềm,... không 
thật sự ích quốc lợi dân gì cả (?). 
 

 Trong tôi, chỉ có một ý thức duy nhất là phải có lòng ái quốc trên tất 
cả và phải có tinh thần hy sinh vì dân tộc mà thôi. Tiền nhân chúng ta 
đã có bao nhiêu là gương sáng của lòng ái quốc và tinh thần dân tộc 
vậy. 
 
 

 Lê-Thụy-Chi 

  Ngày 23/10/2014 
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