Từ Truất Phế Đến Tịch Biên Gia Sản
Hoàng Tử Bảo Ân

From: Lê Nguyễn ngle2003@yahoo.com
Subject: Fw: Hoàng tử Bảo Ân: Từ truất phế đến tịch biên gia sản
Date: Tuesday, April 9, 2013, 12:14 PM
Kính Ôn,
Lâu lắm tôi không mò vào mấy trang web của mấy nhóm tung hô
"Ngô Tổng Thống Muôn Năm" nên không biết họ có cấy chi mới lạ nữa không
trong việc "hoài Ngô" và suy tôn Cụ Diệm(?).
Nghĩ cũng tội nghiệp ghê cho họ...
Theo thiển ý của riêng cá nhân tôi thì dù sao họ cũng là những "quần thần" sắc son
trung thành với...Nhà Ngô và... lòng tin của họ, chỉ tiết là Cụ Diệm (và Cụ Hồ) đã
không trọn đạo quần thần đã học được từ sách vở thánh hiền để cứu dân giúp nước
trong giai đoạn tàn lụi cuối cùng của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới... Tôi thấy
rằng cả hai Ông Cụ nói trên thảy đều say mê chủ trương cá nhân chủ nghĩa, dựa vào đủ
thứ thế lực ngoại bang cho mưu đồ riêng, nên thảy đều không thật sự tự tạo được cho
mình là cái biểu tượng mà Ngô Đình Nhu trong"Chính Đề Việt Nam" gọi là "tín hiệu
tập họp" của quốc gia cho nổ lực giải phóng xích xiềng nô lệ và phát triển đất nước...
Tôi vẫn rất tin tưởng là chính sử rồi sẽ được viết ra bởi những nhà sử học công chính
để hậu thế muôn đời học hỏi kinh nghiệm của người hôm nay...
Thân kính,
Người Việt Gốc Ớt.

Đọc để thấy, cuộc đời chỉ là phù du, ngày nào là vị Hoàng đế quyền uy,
...và khi lìa cỏi đời những nghiệp dĩ phải mang theo, đọc để thấy, sau khi
truất phế Vua Bảo Đại, chế độ TT Diếm cũng làm những điều, như csvn đã
làm đối với các người miền Nam sau 1975, tịch thu tài sản.... không phải
do cấp dưới làm mà do nghị định của chính phủ:
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/164412-DP-BD11-400.jpg
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Những đoạn đời gian truân
Ông Bảo Ân nhớ lại: Nếu không có chuyện tịch thu tài sản và nhà cửa của
bà Phi Ánh, mẹ ông, thì không có cảnh gia đình tan tác, mẹ con mỗi người
mỗi ngả và lâm cảnh túng bấn.

Hai cháu nội Phương Minh và Bảo Ân về Huế thọ tang, đang túc trực bên quan tài
của Ðức Từ Cung (1980).

“Cuộc đời đôi khi giống như một vở kịch.” Ông Bảo Ân tâm sự: “Ngày hôm đó
thật là một ngày buồn thảm đáng ghi nhớ, trời đã tối rồi mà ba mẹ con chúng tôi
vẫn chưa tìm ra chỗ để dung thân, đi tới đâu ai cũng khéo léo từ chối, không ai
còn muốn dính dáng tới chúng tôi nữa. Ông ngoại nói với dì Phi Hoa để cho
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chúng tôi tạm trú, mặc dầu gia đình bà cũng đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn
vì có liên hệ đến Quốc Trưởng Bảo Ðại như chúng tôi.
Một thời gian khi thấy tình hình bên ngoài tạm yên, Me tôi quyết định cho chúng
tôi đi học lại. Me tôi nhờ ông ngoại đến trường ghi danh cho chúng tôi, nhưng
ông ngoại tới đâu, sau khi xem ‘lý lịch’ họ đều khéo léo từ chối, mà không nói lý
do. Chị em chúng tôi đành phải ở nhà chơi một năm không đến trường. Sau đó
chúng tôi phải tìm giải pháp là làm lại giấy khai sinh, lấy họ mẹ, từ dòng dõi nhà
Nguyễn đổi thành con cháu họ Lê. Chúng tôi đã trở thành con người mới, không
còn dính líu gì đến chế độ cũ nữa, có thể gọi là ‘chối bỏ nguồn gốc để tồn tại!’”
Trong thời gian này, bà Phi Ánh cũng không dám liên lạc với Ðức Từ Cung vì sợ
bị lộ tung tích, vì dầu sao Bảo Ân cũng là giọt máu của cựu Hoàng Bảo Ðại duy
nhất đang sống tại Việt Nam.
Ông Bảo Ân tiết lộ, tên thật của ông do bà Từ Cung đặt cho ông khi mới sinh ra
đời là Bảo Khương. Khi làm lại giấy khai sinh, ông đã đổi tên Bảo Ân và lấy họ
mẹ. Sau này khi bà Từ Cung và cựu Hoàng Bảo Ðại biết chuyện này, cũng đã
rất thông cảm.
Năm 1964, bà Từ Cung đem Bảo Ân ra Huế ở với bà để đi học, cho đến năm
1968, khi biến cố Mậu Thân xảy ra, sau khi Việt Cộng rút ra khỏi Huế, bà Phi
Ánh lo sợ cho con, nên đã nhờ một người trong Nguyễn Phước Tộc là ông Bửu
Nghi, xin với Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ một chiếc trực thăng để đưa Bảo Ân
từ sân Phú Văn Lâu lên phi trường Phú Bài, và từ đây ông đi theo máy bay
C.130 chở tử sĩ và thương binh về Sài Gòn. Hai năm sau, 1980, “Mệ” Bảo Ân và
chị là Phương Minh đã trở lại Huế để thọ tang bà nội là Ðoan Huy Hoàng Thái
Hậu, tức là Ðức Bà Từ Cung.
Việc tịch thu tài sản của gia đình Quốc Trưởng Bảo Ðại
Nhiều người biết chuyện Quốc Trưởng Bảo Ðại bị ông Ngô Ðình Diệm truất phế
trong cuộc “trưng cầu dân ý” vào ngày 23 Tháng Mười năm 1955, nhưng ít ai
biết đến việc tài sản của toàn gia đình những người liên hệ với Quốc Trưởng
Bảo Ðại (kể cả vợ không hôn thú) và của các ông Vĩnh Cẩn, Nguyễn Ðệ đều bị
tịch thu. Thân mẫu của Quốc Trưởng Bảo Ðại, Ðức Từ Cung phải dọn ra khỏi
Cung An Ðịnh.
Câu hỏi của chúng tôi đối với ông Bảo Ân là, phải chăng việc tịch thu tài sản này
là do cấp dưới, tùy tiện, “lấy điểm” mà không phải do chủ trương, chính sách
của cấp trên?
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Công báo VNCH ngày 22 Tháng Ba 1958.

Ông Bảo Ân đã cho chúng tôi xem một tài liệu cũ mà ông đã lưu giữ từ 56 năm
qua, tờ Công Báo Việt Nam Cộng Hòa ngày Thứ Bảy 22 Tháng Ba 1958, ấn
hành bởi tòa tổng thư ký Phủ Tổng Thống, “bảng phụ đính vào quyết định số
400.BTC/DC ngày 14 Tháng Ba 1958 của ông bộ trưởng tài chánh chỉ định
những tài sản của Bảo Ðại và bộ-hạ đặt dưới đạo luật số 17/57 và 16-2-1957 và
sắc lệnh số 122-TC ngày 27-02-1958 chỉ định tài sản tịch thu” của:
- Vĩnh Thụy tức Bảo Ðại.
- Marie Jean Nguyễn Hữu Hào, tức Nguyễn Thị Lan, tức Nam Phương Hoàng
Hậu, vợ chính thức của Bảo Ðại.
- Bùi Thị Mông Ðiệp hay Bùi Mộng Ðiệp, vợ không chính thức của Bảo Ðại.
- Lê Thị Phi Ánh hay Lê Phi Ánh, vợ không chính thức của Bảo Ðại.
- Hoàng Thị Lang (hay Lan) tức Wong Y Lang, tức Jenny, vợ không chính thức
của Bảo Ðại.
- Vĩnh Cẩn (anh em chú bác và là người thân cận với cựu hoàng, thường được
gọi là Hoàng Tùng Ðệ) và vợ chính thức là Nguyễn Hữu Thị Bích Tiên.
- Nguyễn Ðệ (đổng lý văn phòng quốc trưởng ở Paris) và vợ là Bùi Thị Mão.
Tài sản bị chỉ định tịch thu gồm có bất động sản như nhà cửa, lâu đài, biệt điện,
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đồn điền, các sở đất, các kho chứa hàng, tất cả khí mãnh, dụng cụ trang bị cho
các cơ sở trên, số tồn khoản tại các nhà băng, các cổ phần trong các công ty,
các số nợ cho người khác vay, các loại xe hơi...

An Ðịnh Cung, bên bờ sông An Cựu, số 97 Phan Ðình Phùng, Huế được Vua Khải Ðịnh xây dựng xong
năm 1919.
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Chúng ta cũng biết là sau khi Quốc Trưởng Bảo Ðại bị truất phế, An Ðịnh Cung,
diện tích 16,584 m2, tọa lạc tại bờ sông An Cựu Huế, tư sản của Vua Khải Ðịnh,
không phải của triều đình nhà Nguyễn, đã bị chỉ định là tài sản tịch thu của “Vĩnh
Thụy tức Bảo Ðại”. Thoạt đầu Ðức Từ Cung phải dọn qua tạm trú tại nhà thờ
Kiên Thái Vương, trong khuôn viên Cung An Ðịnh Cung, và sau đó ra ở tại ngôi
nhà ở địa chỉ 79D Phan Ðình Phùng, gần chợ An Cựu cho đến khi bà qua đời.
Đón xem kỳ cuối: Vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn sống lưu vong, chết
trong nghèo khó và cô đơn. “Hoàng Tử” Bảo Ân xin hai chữ “công bình”
cho phụ hoàng.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=164028&zoneid=3

Chuyển tới: Lê Nguyễn
ngle2003@yahoo.com
Ngày 12/04/2013
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