
Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM
Người Sáng lập nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam.
(Kính nhớ & ghi ơn qua 59 năm : 2/11/1963- 2/11/2022)

*Nỗi Lòng
Gươm đàn nửa gánh quảy sang sông,
Hỏi bến : thuyền không, lái cũng không.
Xe muối nặng nề thương vó kỵ,
Đường mây rộng rãi tiếc chim hồng,
Vá trời lấp biển người đâu tá ?
Bán lợi, mua danh, chợ vẫn đông.
Lần nữa nắng mưa theo cuộc thế,
Cắm sào đơi nước thủa nào trong ?

Ngô Đình Diệm  ( 1953 )

*Theo nhà văn Kim Phạm, bài thơ trên trích trong tác phẩm ‘Hồn Non Nước’ nữ sĩ Lê Bạch
Lựu, và trong quyển ‘Ngô Dình Diệm với chủ nghĩa dân tộc’ của nhà văn Minh Võ.
Nhưng cũng có một số người hoài nghi, vì nghĩ rằng TT Diệm là chính trị gia không phải là nhà
thơ, lại dùng một thể thơ Đường thất ngôn bát cú, đòi hỏi phải giữ đúng âm luật, đối chọi cả
về từ ngữ và ý nghĩa.

Trước khi đi vào nội dung bài thơ, ta nhận định qua tình thế đất nước năm 1953 lúc xuất hiện
bài thơ.



Đất nước chia đôi : Miền Bắc do Việt minh cộng sản chiếm giữ với sự hỗ trợ đắc lực của Liên
sô và Trung cộng.
Miền Nam do Pháp và quân đội quốc gia điều hành, nhưng người Pháp không thực tâm để MN
tự chủ mà muốn cai trị với chính sách bảo hộ có lợi hơn.
Trong lúc quân đội Pháp thất trận Điện biên phủ và hội nghi Geneve tìm kiếm hòa bình cho
Đông Dương không thành công, thế mạnh nghiêng về phía cộng sản Bắc Việt. Thời gian này cụ
Ngô đình Diệm đang sống tại Hoa kỳ nghiên cứu chính trường Mỹ và tìm kiếm nhân tài trong
các sinh viên Việt du học sau về giúp nước.
Ngày 16/6/1954, thủ tướng Bửu Lộc cùng nội các từ chức, hoàng đế Bảo Đại  ra sắc lệnh ủy
quyền cho thủ tướng Ngô Đình Diệm thành lập chính phủ mới.

*Nội dung bài thơ đã bày tỏ ‘Nỗi lòng’  ái quốc của chí sĩ Ngô Đình Diệm :
-Hai cầu mở đầu (1&2) : diễn tả sự đơn độc của người yêu nước, nhưng khó khăn vì thiếu
thốn trăm bề :

Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông,
Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không.

-Hai câu thực (3&4) : mượn điển tích Chu Bá Nha dùng ngựa thồ ì ạch kéo xe muối, giống
người có tâm huyết và khả năng cũng khó bay bổng như cánh chim hồng :

Xe muối nặng nề thương vó kỵ,
Đường mây rộng rãi tiếc chim hồng.

-Hai câu luận (5&6) : trước nghịch cảnh mấy ai có hoài bão đội đá vá trời, trong lúc nhiều
người mua danh bán tước, cầu phú quý vinh hoa :

Vá trời lấp biển, người đâu tá ?
Bán lợi mua danh, chợ vẫn đông.

-Hai câu kết (7&8) : mặc dù hoàn cảnh thế nào cũng phải nhập cuộc, không thể chờ đợi lâu
hơn.

Lần nữa nắng mưa theo cuộc thế,
Cắm sào đợi nước, thuở nào trong ?

Vậy sự hồ nghi về tác giả bài thơ phải nhìn thông thoáng hơn, vì cụ Ngô thông cả Hán văn và
Tân học, đã từng giữ chức Thượng thư Bộ Lại trong triều vua Bảo Đại, nên có thể còn nhiều
bài thơ khác cụ làm nhưng với đức tính khiêm tốn không muốn phô trương như tên Hồ tặc
luôn chiếm danh mượn thơ người khác để khoe khoang.

-Bài ‘Nỗi Lòng’ đã được nhiều nhà thơ nhiệt tình họa lại vì kính phục và ghi ơn lòng yêu nước
thương dân của Chí sĩ Ngô Đình Diệm.



Theo nguồn cảm hứng, người viết cũng xin phụ họa với lời chân tình mộc mạc nhân Lễ giỗ
thứ
59 của Ngài, để ghi nhớ công ơn Vị Lãnh đạo tài đức của nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam.

*Nỗi Lòng Người năm xưa.
Đêm ngày thao thức với Non Sông,
Vận Nước ngả nghiêng có thấy không ?
Chèo chống gian lao thuyền Tổ Quốc,
Vươn cao mạnh mẽ cánh Chim Hồng.
Dẹp lui Cộng Sản, tan bè phái,
Phấn khởi Quân Dân đón vầng đông.
Đất Việt tiền đồ đang tỏa sáng,
Bọn ngu khuấy đục tưởng là trong !

*Nỗi Lòng Dân ngày nay.
Ngày nay Dân Tộc với Non Sông,
Hãnh diện còn gì nữa biết không ?
Nghèo khổ người dân mang hận tủi,
Nghênh ngang cán ngố cố tô hồng.
Nhục thay Việt Cộng hèn theo giặc,
Mặc bọn phỉ Tàu chiếm biển đông.
Cố đấm ăn xôi hay giả điếc ?
Nước đục bao giờ mới lại trong !

Năm mươi chín năm qua,
Toàn Dân Việt xót xa,
Vẫn còn luôn luyến tiếc,
Vị Cứu Tinh Nước Nhà.



*Lịch sử rất công bằng với thời gian, chân lý và sự thật càng sáng tỏ qua đời sống tươi đẹp
dưới chính thể  Đệ nhất VNCH do chí sĩ Ngô Đình Diệm sáng lập lãnh đạo.
Đồng thời cuộc sống khổ cực tại Miền Bắc do bè lũ cộng sản độc ác nắm quyền dưới sự  lèo
lái bịp bợm của HCM.

+Chỉ cần trưng dẫn cũng 1 bài thơ Đường luật, ta đã thấy bộ mặt xảo trá, kiêu ngạo của hồ
tặc dám cho mình ngang hàng với vị đại anh hùng vang danh thế giới là Đức Trần Hưng Đạo
qua bài thơ ‘Ngẫu hứng’,  không biết có phải hắn làm hay của bọn đàn em bồi bút tâng bốc hộ.

"Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng,
Tôi, bác cùng chung nghiệp kiếm cung.
Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc,
Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng.
Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dắt năm châu đến đại đồng.
Bác có linh thiêng cười một tiếng
Rằng tôi cách mạng đã thành công."
( hcm )

Kết luận :
-TT Ngô Đình Diệm biểu tượng sáng ngời Miền Nam.
-HCM càng cố bôi vẽ, càng lộ rõ bộ mặt ác quỉ tại Miền Bắc.

Đinh văn Tiến Hùng

*Phụ dẫn :
Trong

9 năm thời Đệ Nhất VNCH (1954- 1963) dưới sự lãnh đạo anh minh
tài đức của TT Ngô Đình Diệm, dân chúng Miền Nam sống thanh
bình an vui no ấm. Người dân luôn tỏ lòng kính phục và tôn vinh
những công lao to lớn của vị lãnh đạo Quốc gia, nên trong nghi lễ
chào quốc kỳ, sau bài Quốc ca là bài Suy tôn Ngô Tổng thống.



Suy tôn Ngô Tổng Thống

Ai bao năm từng lê gót nơi quê người
Cứu đất nước thề tranh đấu cho tự do
Người cương quyết chống cộng
Bài phong kiến bóc lột
Diệt thực dân đang giắt reo tàn phá

Bao công lao hồn sông núi ghi muôn đời
Gương hy sinh ngàn muôn tiếng không hề phai
Toàn dân quyết kết đoàn cùng chung sức với người
Thề đồng tâm say đắp cho ngày mai

Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm
Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Xin thượng đế ban phước lành cho người

Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm
Toàn dân Việt Nam quyết theo Ngô Tổng Thống
Chung đắp say nền thống nhất sơn hà

( Tác giả Ngọc Bích )




