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Cuối thập niên 1970, “Công Đoàn Đoàn Kết” của Ba Lan bắt đầu được thành hình nhờ sự hỗ trợ của Đức Giáo 

Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, một người con ưu tú của đất nước Ba Lan vừa mới lên ngôi Giáo Hoàng vào năm 

1978. Một sinh khí đấu tranh mới thổi tràn qua khắp đất nước Ba Lan. Dân chúng Ba Lan tổ chức hết cuộc biểu 

tình nấy sang cuộc biểu tình khác chống lại chế độ đang cai trị. Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Ba Lan là 

Jaruselski bề ngoài thì ra lệnh triệt hạ các cuộc biểu tình, nhưng bề trong thì âm thầm ủng hộ. Jaruselski học bài 

học của Alexander Ducek bên Tiệp Khắc năm 1968, nên không dám ra mặt công khai ủng hộ dân chúng biểu 

tình. Năm 1979, Tổng Bí Thư Liên Xô là Brezhnev dự tính xua Hồng Quân Xô Viết vào Ba Lan để tiêu diệt 

Công Đoàn Đoàn Kết hầu bảo vệ chủ nghĩa Cộng Sản. Đó là cái mà họ huênh hoang gọi là ‘nghĩa vụ quốc tế’ ! 

Brezhnev toan tính lặp lại những gì đã xảy ra ở đất nước Hungary vào năm 1956 khi Krushchev xua Hồng Quân 

Xô Viết tràn vào thủ đô Budapest tàn sát những người biểu tình khiến hơn 2 nghìn người bị giết. Brezhnev lại 

càng hung hăng hơn khi chính ông ta đã thành công cũng bằng việc xua Hồng Quân Xô Viết sang Tiệp Khắc và 

tàn sát các người biểu tình ở thủ đô Prague vào mùa Xuân năm 1968. Nhưng lần nầy, đứng trước vấn đề “Công 

Đoàn Đoàn Kết Ba Lan” càng ngày càng lan rộng ra khắp Ba Lan thì Brezhnev đã không thể, hay cũng có thể 

nói là không dám thực hiện cái gọi là ‘nghĩa vụ quốc tế’ theo kiểu côn đồ mà Cộng Sản thường làm.  

Cái gì đã khiến Brezhnev phải dừng lại (nên nhớ khi ấy quân đội Xô Viết khá hùng mạnh đến nỗi người dân 

Nga điên cuồng trong hãnh diện suy tôn Brezhnev làm ‘Thống Chế Quân Đội’) ? Câu trả lời mà lịch sử còn ghi 

lại rằng : Brezhnev phải từ bỏ hành vi côn đồ của mình chỉ vì một lời tuyên bố của một cụ già ở Vatican là Đức 

Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Với lòng yêu nước, khi nghe tin Hồng Quân Xô Viết sẽ diễn lại những gì đã 

xảy ra ở Hungary và ở Tiệp Khắc, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị dã tuyên bố Ngài sẽ xin từ chức Giáo 

Hoàng để trở về Ba Lan tham gia kháng chiến. Không ngờ lời tuyên bố của một cụ già không có một tấc sắt 

trong tay lại làm rúng động cả thế giới. Kết quả là Hồng Quân Xô Viết đã không dám thực hiện hành vi côn đồ 

của mình. Sau đó ít lâu, hôm 13 tháng 5 năm 1981, Đức Giáo Hoàng bị mưu sát ngay tại quảng trường Thánh 

Phêrô, do Mehmet Ali Agca bắn 4 phát đạn Browning High Power vào Ngài. Nhưng lạ thay, Đức Giáo Hoàng 

đã không chết ! Cuộc điều tra cho biết Mehmet Ali Agca được mật thám cộng sản Bungary móc nối nhưng đằng 

sau là sự chỉ đạo của KGB mà chính Brezhnev là kẻ chủ mưu, vì nếu Đức Giáo Hoàng chết thì dân chúng Ba 

Lan không còn chỗ nương tựa hầu ra sức đấu tranh. Nhưng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thoát chết 

như một phép lạ, khiến cho Brezhnev ăn không ngon ngủ không yên nên năm sau lâm bệnh mà chết. 

Tôi chọn ra một câu trong bài Tin Mừng Chúa Nhật nầy :”Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương 

của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” Đây là 1 trong 9 câu trăn trối của Chúa Giêsu mà chính 

Chúa đã thực hiện. Vị Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị của chúng ta cũng đã theo gương Chúa Giêsu 

mà áp dụng lời nầy khi tuyên bố dám chết cho quê hương của Ngài, nghĩa là dám hy sinh tính mạng vì đồng bào 

của Ngài. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị chứng tỏ một tình yêu không chỉ nằm trên đầu môi chót lưỡi 

mà một tình yêu với những hành động cụ thể, sẵn sàng chấp nhận hy sinh cả mạng sống của mình. Mà hễ ai 

sống trong yêu thương thì người ấy trở thành bạn hữu của Chúa. 

Thánh Gioan trong bài đọc 2 còn chỉ rõ hơn cho chúng ta rằng : “Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa 

nhưng chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, và đã sai Con Một của Người đến hy sinh tính mạng để 

đền thay vì tội lỗi chúng ta”. Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận viết trong “Đường Hy Vọng” 

rằng “Vẫy vùng ngược xuôi, nhưng nếu không có lòng yêu thương thì cũng vô ích, chẳng khác nào mua đèn 

ngũ sắc giăng cùng khắp làng xóm, nhưng lại không có máy phát điện. Đêm đến tối om, cả làng mới vỡ lẽ rằng 

đèn của chúng mình chỉ để trang điểm thôi chứ không soi sáng được”. Ai trong chúng ta cũng phải tập yêu 

thương vì đó là một bài học phải cố hết sức mà học suốt cả cuôc đời.                                     Linh mục Phạm Quang Hồng.              
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