
BÀI HỌC THIÊN AN MÔN 

Mùa Xuân năm đó tôi lìa xa quê hương để mai một mà đi đến một nơi vô cùng xa lạ. Hành lý 
của tôi lúc bấy giờ là nước mắt và hình ảnh người Mẹ già đau khổ tiễn đưa con không biết 
ngày nào về. Trời Sàigòn này đó rất buồn cho tôi và cho đất nước Việt Nam thân yêu. 
Vì sao? Vì ai cũng biết tại sao lúc đó mọi người phải ra đi, tức tưởi mà đi. Không nắng nào 
đẹp và ấm bằng nắng của quê hương dù nghèo nàn vật chất nhưng đầy tình người với nhau. 
Quê hương tôi đã trải qua biết bao nhiêu thống khổ nhưng vẫn còn chìm đắm trong tương lai 
đen tối ngay tại bây giờ vì bị nạn ngoại xâm. 
 
 Hiện tình trong nước làm tôi nhớ đến thảm trạng Thiên An Môn. Nếu một chế độ nào mà cả 
dân minh cũng có thể tàn sát thì thật sự là không phải cho dân và vì dân như họ tuyên truyền. 
Giết người phải chăng là cứu cánh để bảo vệ một chế độ vì dân? 
 
Tôi cũng từng là sinh viên thời xa xưa cũng từng ăn lựu đạn cay mà khóc vì sợ hãi, nhưng 
một thứ sợ hãi có đáng gì bằng của hằng ngàn sinh viên bị giết hại tại Thiên An Môn. Chế độ 
ngu dân để dễ cai trị đã có từ thời Tần Thuỷ Hoàng đã đốt sách nhưng tàn sát dân lành hay 
những em sinh viên không một tất sắt trong tay sao mà dã man quá!! 
 
Tần Thuỷ Hoàng đã trở lại Thiên An Môn thời nay để tiếp tục chế độ ngu dân làm tôi liên 
tưởng đến đất nước Việt Nam thân yêu đang chìm trong sự đàn áp bạo tàn ngày nay. Cuối 
cùng thì cũng là những người dân thật thà chất phát bị tàn sát mà thôi, sau hơn bốn mươi 
năm được cho là đã được giải phóng. 
 
Lịch sử đang tái diễn trên đất nước thân yêu nhưng nào có bao nhiêu người lo đến? Phải 
chăng chúng ta đã quên một dòng sông đã từng nuôi nấng chúng ta?? 
 
Mẹ Việt Nam đang đau khổ đấy bạn à, hãy đừng làm ngơ nữa, hãy đừng quên Mẹ bạn nhé!!! 
 

 


