LÁ THƯ MỤC VỤ
Cộng sản dùng hình thức ‘đấu tố’ để kết tội bất kỳ người nào mà họ muốn ‘triệt hạ’, và sau khi giết xong, dĩ
nhiên họ đổ tội cho cái gọi là ‘toà án nhân dân’ đã làm điều đó chứ không phải họ đã nhúng tay vào máu nạn
nhân. Tôi đã chứng kiến một buổi ‘đấu tố’ như thế ngay trong phòng tù ở trại T4 do tên trưởng phòng (Nguyễn
Như S…) và tên trật tự phòng (Đặng Như L….) đứng ra tổ chức. Cả hai tên nầy đều là đảng viên bị bỏ tù vì tội
tham ô, dĩ nhiên cả hai được cai tù tin dùng hơn những tù nhân khác nên giao cho chúng các chức vụ trên.
Mấy ngày trước đó, tôi đã để ý thấy hai tên nầy đi rỉ tai những tên gốc cán bộ trong buồng giam. Rồi tên trưởng
phòng xin đi gặp ban quản giáo. Ít ngày sau, điểm danh chiều vừa xong là phiên toà ‘đấu tố’ diễn ra rất đúng bài
bản. Tên trưởng phòng tuyên bố thành lập hội đồng xét xử của cái gọi là ‘toà án nhân dân’ (dĩ nhiên toàn là
những tên gốc cán bộ), và hắn cũng chỉ định tên trật tự phòng kiêm luôn vai trò công an giữ gìn an ninh cho
phiên toà. Tất cả các tù nhân phải ngồi nghiêm chỉnh để tham dự một vở kịch được dàn dựng khá khéo léo.
Đầu tiên, hội đồng xét xử bầu ra một công tố viên (đã được sắp xếp trước) để tên nầy bắt đầu đọc bản cáo trạng
(cũng đã được soạn sẵn). Tất cả các tội danh đều bị qui kết là vi phạm nội qui của nhà giam nên cũng đi ngược
lại với chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước, do đó bị kết án là tôi nặng ngang hàng với tội phản cách
mạng vậy ! Chúng bắt đầu kết tội những thanh niên sáng nào cũng tập thể dục rất siêng năng là đang âm mưu
rèn luyện thể chất để sẵn sàng vượt ngục. Khi chúng nêu hai tên : Linh và Nhường thì cả bọn nhao nhao lên làm
chứng rằng hai anh nầy có tội. Kế đó chúng kết tội những người có thăm nuôi mà đi chia sẻ cho những kẻ mồ
côi là kết bè kết lũ để chực âm mưu bạo loạn. Chúng nêu hai tên Đức và Anh và dĩ nhiên cả bọn đồng loạt kết
án. Tiếp đến chúng nêu lên tội tổ chức lén lút học ngoại ngữ và truyền bá giáo lý. Đương nhiên là có tên cha
Tiến Lộc và bác Thông (Thiếu Tá cảnh sát Quốc Gia). Chúng quả quyết rằng hai người nầy tội tày trời !
Cả buồng giam trở thành ngột ngạt và căng thẳng, ai ai cũng không biết lúc nào tới phiên mình bị nêu đích
danh. Thật ra đó chỉ là trò dạo đầu thôi vì nhân vật chính mà chúng muốn thanh toán là một bác tù nhân già.
Mọi người quá lo sợ nên khi thấy chúng tập trung vào bác già thì ai cũng thở ra nhẹ nhỏm và chấp nhận việc
bác ấy bị lôi ra đấu tố như một con dê ‘tế thần’ vậy. Chúng tố cáo bác ấy đủ mọi thứ tội, từ việc lén lút đọc kinh
đến việc tuyên truyền phản cách mạng ; từ việc không thành thật thú nhận tội lỗi của bác đến việc thức khuya
ngồi thiền. Kết quả của phiên toà là hôm sau bác tù nhân già bị thuyên chuyển sang buồng giam khác ! Sau nầy,
khi được về với xã hội, may mắn bác già còn sống nên tôi mới biết lý do vì sao có cái phiên toà quái dị ấy.
Vì cao tuổi vốn khó dỗ giấc ngủ lại vì quá chật chội nên hầu như bác thức suốt đêm, chính vì vậy mà bác trở
thành một con ‘kỳ đà cản mũi’ đối với tên trật tự phòng. Mỗi đêm, hắn đều làm điều dâm ô với một thanh niên
ngay trong buồng tắm. Đã trông thấy hành vi giống con thú của hắn nhiều lần, nên một đêm nọ, bác can đảm
ngồi dậy và nhìn thẳng vào ‘con thú mang tính người’ khiến hắn phải ngưng nửa chừng. Hắn thù bác và tìm mọi
cách đẩy bác đi phòng giam khác và, như tôi vừa kể, rốt cuộc ‘cái ác’ đã thành công, ‘quỉ dữ’ đã chiến thắng !
Chúa Giêsu cũng đã phải đối diện với một cuộc ‘đấu tố’ gay cấn hơn vì cái bẫy đã giương ra sẵn mà đàng nào
cũng là cửa chết, nhưng lần nầy quỉ dữ không thành công. Người phụ nữ bị bắt quả tang (mà sao không có mặt
tên đàn ông đồng phạm ?) không phải là ‘bị cáo’ chính, mà Chúa Giêsu mới là tội nhân mà họ cần thanh toán,
và trớ trêu nhất là cả bọn gian ác đó lại nghiễm nhiên ngồi vào ghế thẩm phán. Không cần trả lời câu hỏi của họ,
Đấng hoàn toàn vô tội lại hỏi ngược lại khiến họ trở thành bị cáo trước lương tâm của họ. Phiên toà mới đã bắt
đầu bằng lời chất vấn : “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Tất cả đã tịt ngòi,
thùng thuốc súng tắt ngủm ! Không có hòn đá nào bay vào người phụ nữ khốn khổ đó, vì không ai dám tự hào
nhận mình sạch tội ! Chỉ còn 2 tuần nữa đến lễ Phục Sinh, hãy đến với Bí Tích Giao Hoà vì nhận ra những tội
lỗi của mình, vì tin chắc rằng Chúa Giêsu sẽ không để một hòn đá nào chạm đến quý vị. Linh mục Phạm Quang Hồng.

