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        Nhà cầm quyền CSVN đang gia tăng đàn áp các tôn giáo. Trước hết, đó là nhận xét của các tổ 
chức quốc tế về nhân quyền. Trung tâm Nghiên cứu Pew (Pew Research Center), có trụ sở ở Hoa Kỳ, mới đây đưa ra một 
phúc trình cho thấy là năm 2017, Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia hoặc “kiểm soát chặt chẽ những định chế tôn 
giáo” hoặc “thực sự thù nghịch với tôn giáo”. Tổ chức Open Doors International (một cơ quan quốc tế bảo vệ Ki-tô giáo, tức 
Công giáo và Tin lành) đầu năm 2018 đã xếp VN đứng thứ 18 trong những quốc gia nơi Ki-tô hữu phải đối diện với tình trạng 
bách hại tệ hại nhất. Tổ chức Các Quốc gia và Dân tộc Không Đại diện (UNPO, Unrepresen-ted Nations & Peoples 
Organisation) cho biết hiện trạng đàn áp tôn giáo và các quyền tự do khác tại VN đã được nêu lên mới đây tại khóa họp thứ 37 
của Hội đồng Nhân Quyền LHQ diễn ra ở Geneva. Trong khoá họp này (từ 26-02 đến 23-03-2018), vấn đề Tự do tôn giáo, tín 
ngưỡng đã được quan tâm đặc biệt. Hôm 06-03-2018, Tiến sĩ Ahmed Shaheed, Báo cáo viên Đặc biệt LHQ về Tự do Tôn giáo 
đã công bố tại đó bản Phúc trình Thường niên nhan đề “Quan hệ giữa Nhà nước và Tôn giáo cùng tác động của quan hệ này 
đối với Tự do Tôn giáo hay Tín ngưỡng”.  
 Trước đấy, ngày 04-01-2018, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định 10 quốc gia, trong đó có Myanmar, TQ, Iran và Triều 
Tiên vào danh sách các "Quốc gia cần Quan tâm Đặc biệt" (CPC) vì đã tham gia hoặc dung túng các vi phạm tự do tôn giáo. 
Ủy hội HK về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) cho rằng danh sách này chưa đủ vì thiếu tên VN. Cùng ngày 04-01, Chủ tịch 
Ủy ban Đối ngoại Hạ viện HK, dân biểu Ed Royce, ra thông cáo bày tỏ bất bình vì VN một lần nữa thoát khỏi danh sách CPC. 
 Sở dĩ có sự gia tăng đàn áp này là vì các tôn giáo, các tổ chức tôn giáo của người Việt trong lẫn ngoài nước, trong đó 
có cả Hội đồng Liên tôn VN (quy tụ nhiều chức sắc của 5 tôn giáo) ngày càng lên tiếng mạnh mẽ về các vấn đề nhân quyền và 
dân chủ. Rút kinh nghiệm từ các biến động tại các nước CS Đông Âu thập niên 80-90 của thế kỷ trước, nhà cầm quyền VC 
ngày càng cảnh giác đối với các Giáo hội, nhất là những cộng đồng đông đảo, có tinh thần, có tổ chức, có kỷ luật, có hàng 
lãnh đạo được đào tạo kỹ càng và có hàng tín đồ đầy tinh thần hy sinh lẫn vâng phục. Ngoài ra, đó còn là những tổ chức xã 
hội dân sự mà VC khó lòng kiểm soát trọn, xâm nhập sâu để lũng đoạn (ngoại trừ các giáo hội quốc doanh và các tổ chức tôn 
giáo quốc doanh do họ thành lập). 
 Sự đàn áp đang gia tăng trên mặt luật pháp lẫn mặt thực thế, nhất là từ khi Luật tín ngưỡng tôn giáo do VC ban hành 
bất chấp ý kiến nhân dân và ý kiến tín đồ, có hiệu lực từ đầu năm nay. Phụ thêm với nó là hai văn kiện khác: Nghị định áp 
dụng Luật tín ngưỡng Tôn giáo và Nghị định xử phạt hành chánh trong lãnh vực tín ngưỡng tôn giáo mà VC dự định tung ra 
vào giữa năm này. Đây là những công cụ VC dùng để đàn áp kiểu hợp pháp các Giáo hội. Đàn áp bằng cách củng cố cơ chế 
“xin-cho” và hình sự hóa mọi hoạt động lớn nhỏ của tôn giáo, nghĩa là bó buộc các cộng đồng Giáo hội phải xin phép trong tất 
cả những gì liên quan tới việc sống niềm tin.  
 Bước đầu của cơ chế “xin-cho” chính là sự thừa nhận (theo nghĩa cho phép) của nhà nước đối với một tôn giáo nào 
đó. Nhưng như nhận định của TS Ahmed Shaheed (trả lời RFA ngày 16-03-2018), quyền tự do tôn giáo không thể bắt đầu với 
sự thừa nhận kiểu ấy của Nhà nước. Trước hết mọi quốc gia phải công nhận rằng bất cứ ai đều được hưởng quyền tự do tôn 
giáo. Sự thừa nhận của Nhà nước (theo nghĩa xác nhận sự hiện hữu và hoạt động) chỉ là quy trình giúp bảo vệ quyền này. 
Nhưng ở VN hiện thời, nhà cầm quyền vô thần tự cho mình cái quyền ban phép hiện hữu và hoạt động cho một tôn giáo. Do 
đó đã có nhiều tôn giáo bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và bị đàn áp khốc liệt, hoặc phải chờ đợi nhà cầm quyền bật đèn xanh, 
dĩ nhiên với những điều kiện biến họ thành công cụ phục vụ chế độ hay chậu cảnh trang trí im lìm. 
 Bước thứ hai của cơ chế “xin-cho”, đó là tôn giáo nói chung, hay các cộng đồng, tổ chức tôn giáo nói riêng phải trình 
báo cho nhà cầm quyền về nội dung giáo lý, cơ cấu tổ chức nội bộ, việc đào tạo người hoạt động, việc bổ nhiệm các chức 
sắc, các sinh hoạt thuần túy tôn giáo, các hoạt động bác ái xã hội, các liên hệ với đồng đạo hay thẩm cấp cao hơn ở nước 
ngoài… Việc trình báo đó cũng có nghĩa là xin phép và nhà cầm quyền tùy ý cho hay không cho. Không xin phép thì sẽ bị cấm 
cản, phạt tiền hoặc phạt tù. Sẽ cho nếu Giáo hội đó, cụ thể là hàng lãnh đạo, tỏ ra “tốt đời đẹp đạo”, nghĩa là chỉ chuyên chú lo 
việc tu hành, việc thờ phượng thuần túy, biến tôn giáo thành “tôn giáo lễ hội”. Còn nếu dám tuyên bố sự thật về xã hội và chế 
độ, bảo vệ công lý cho kẻ yếu thế và bị áp bức, đòi hỏi nhân quyền và dân chủ cho đồng bào thì sẽ bị hạn chế, cấm cản, bắt 
giam. Nghĩa là động tới “chính trị” theo kiểu nói của VC thì không được! 
 Trên mặt thực tế, VC tiếp tục đàn áp các đồng bào thiểu số theo tôn giáo cách thường xuyên hơn và trắng trợn hơn, 
vì các đồng bào này ở những vùng xa xôi, hẻo lánh. Họ lại đơn sơ hiền lành và ít có những phương tiện thông tin hiện đại. 
Theo báo cáo của tổ chức Open Doors International, trong năm 2017, có ít nhất 50 người Thượng ở Tây Nguyên theo Tin 
Lành từng trốn qua Campuchia tỵ nạn nhưng cũng đã chạy khỏi nước này mà sang Thái Lan để tránh bị trả về VN. Còn tổ 
chức World Watch Monitor hôm 01-03 cho biết có bốn gia đình sắc tộc Hmong ở Tây Bắc VN vừa theo đạo Tin Lành, nhưng 
nhà cầm quyền địa phương đã buộc họ bỏ đạo, nếu không phải rời khỏi làng. Vì bất tuân, họ đã bị một nhóm côn đồ tấn công 
khiến 4 người phải nhập viện. Theo một ước tính, trong khoảng 1 triệu dân Hmong ở VN, hiện có khoảng 400,000 người theo 
Ki-tô giáo, một tỉ lệ cao hơn nhiều lần so với dân số VN nói chung. Do đó họ bị VC đặc biệt sách nhiễu. 
 Nhà cầm quyền cũng đặc biệt trấn áp những lãnh đạo tinh thần đang tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền dân 
chủ. Về phía Hòa Hảo chẳng hạn, ngày 23-01-2018, tòa án tỉnh An Giang đã tuyên án ông Vương Văn Thả 12 năm tù, con trai 
7 năm, 2 người cháu đồng 6 năm, với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước”. Ông Thả này, ngụ tại ấp Vĩnh Linh, là một tín 
đồ trước đó liên tục lên tiếng cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền từ nơi ở của mình. Nhưng ngày 18-05-2017, ông và 
thân nhân đã bị bắt và còn bị phá tan hoang nhà cửa. Ngày 09-02-2018, Tòa án nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang đã 
tuyên án ông Bùi Văn Trung, 2 con và 3 đồng đạo 22 năm tù ở vì “tội” gây rối trật tự cộng cộng” và chống người thi hành công 
vụ. Ông Trung và con trai từng là cựu tù nhân lương tâm, cũng như đã thành lập đạo tràng và khước từ tham gia PGHH quốc 
doanh. 
  Phía Cao Đài thì có Chánh trị sự Hứa Phi, sống ở tỉnh Lâm Đồng, đã bị sách nhiễu và đàn áp liên tục từ đầu năm 
đến nay, đến nỗi lâm bệnh trầm trọng. Trong tình thế ấy, ông vẫn bị buộc tới đồn làm việc, vì “phát ngôn chống lại dân tộc”!?! 
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tuyên án ông Bùi Văn Trung, 2 con và 3 đồng đạo 22 năm tù vì “tội” gây rối trật tự 
cộng cộng” và chống người thi hành công vụ. Ông Trung và con trai từng là cựu tù 
nhân lương tâm, cũng như đã khước từ tham gia PGHH quốc doanh. 
  Phía Cao Đài thì có Chánh trị sự Hứa Phi, sống ở tỉnh Lâm Đồng, đã bị sách 
nhiễu và đàn áp liên tục từ đầu năm đến nay, đến nỗi lâm bệnh trầm trọng. Trong 
tình thế ấy, ông vẫn bị buộc tới đồn làm việc, vì “phát ngôn chống lại dân tộc”!?! 
Ngày 5-2, hai người bạn đến thăm ông đã bị đánh đập đến trọng thương. Các chức 
sắc Hội đồng Liên Tôn cũng có dự tính tương tự trong cùng ngày nhưng đã bị công 
an ngăn cản. Ngày 13-3, 8 đồng đạo từ miền Trung vào thăm CTS Hưá Phi tại nhà. 
Công an đã phá khóa cổng xông vào lập biên bản và cuối cùng đuổi các đồng đạo 
của CTS ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Hôm 19-3, công an lại cản trở ông gặp các 
Tổng lãnh sự Hoa Kỳ và Canada tại chùa Giác Hoa, Sài Gòn.  
 Phía Công giáo, hai vị lãnh đạo tinh thần có hoạt động đấu tranh bảo vệ nhân 
quyền nổi bật nhất trong hai năm nay là Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình 
Thục. Nhân vụ nhiễm độc biển miền Trung do Formosa gây ra, hai vị đã hướng dẫn 
giáo dân xuống đường biểu tình, nộp đơn khiếu kiện, đi ra ngoại quốc vận động cho 
việc bảo vệ và khôi phục môi trường. Đối lại, nhà cầm quyền đã liên tục cản phá 
bằng cách trấn áp các cuộc biểu tình do họ hướng dẫn, chặn đường không cho nộp 
đơn khiếu kiện hoặc trả đơn khiếu kiện lui, tổ chức đấu tố khiếm diện hai ông, bêu 
xấu họ trên phương tiện truyền thông và trường học, dùng Hội Cờ Đỏ tấn công các 
giáo xứ do hai LM phụ trách. Mới đây nhất, VC đã có hành động quyết liệt là làm áp 
lực đổi LM Đặng Hữu Nam đi một giáo xứ khác, sâu trong đất liền (07-02-2018). Đối 
với LM Thục, VC tấn công bằng cách giam nhốt và xử tù nặng một cộng tác viên 
thân cận của ông là nhà báo tự do Hoàng Đức Bình với 14 năm tù (06-02-2018) 
 Một chức sắc có tinh thần tranh đấu khác, lần này trên mặt trận bảo vệ quyền tư 
hữu đất đai, cũng bị đàn áp đủ kiểu. Đó là Lm Nguyễn Văn Đức, Bề trên Giám quản 
Đan viện Thiên An tại Huế. Trong 3 năm rồi, ông đã không ít lần trải qua những nguy 
hiểm do nhà cầm quyền CS gây ra. Chẳng hạn đã bị đầu độc bằng cà-phê nhân dịp 
tết âm lịch 2016, bởi một người khách lạ viếng thăm nhà dòng. May mà ông đã kịp 
thời sang Âu châu chữa trị. Ngày 01-07-2017, đang khi đi dạo một mình trong khu 
vực Đan viện, ông đã bị một kẻ lạ mặt bất ngờ ném chất lỏng trúng ngay vùng đầu, 
cổ và mặt, đến độ rộp đỏ, sưng vù. Ngày 05-09-2017, tại SG, công an đã dàn dựng 
một vụ án tình để bôi nhọ phẩm giá và danh dự của ông, nhưng âm mưu bất thành. 
Ngày 23-12-2017, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thừa Thiên-Huế đã viết một lá thư 
dài gởi lãnh đạo dòng Biển Đức, vu cáo ông vi phạm pháp luật đủ kiểu và cuối cùng 
đề nghị truất chức và thuyên chuyển ông đi nơi khác. 
 Phía Tin Lành thì ngày 28-07-2017, VC đã trục xuất mục sư Nguyễn Công Chính 
và gia đình sang Hoa Kỳ. Lúc đó ông đang chịu án 11 năm, với cáo buộc “phá hoại 
chính sách đoàn kết dân tộc” khi ông giúp đỡ người Thượng Tây Nguyên theo đạo 
Tin Lành. Trong tù, ông luôn bị ngược đãi và tra tấn. Bà vợ của ông ở bên ngoài, 
cũng nhiều lần bị công an Gia Lai sách nhiễu và hành hạ (tháng 4-2016). Việc trục 
xuất MS Chính được coi như nhổ cái gai trước mắt, vì ông là một trong những lãnh 
đạo Tin lành tích cực hoạt động cho quyền tự do tôn giáo khi còn ở trong nước.  
 Dù sao, các tôn giáo chính là niềm hy vọng lớn lao cho toàn dân lúc này. Vấn để 
là hàng lãnh đạo các giáo hội biết phát huy sức mạnh của niềm tin và vận dụng sức 
mạnh của tín đồ, một sức mạnh vũ bão nhưng không gây tàn phá, quyết liệt nhưng 
bất bạo động. Cụ thể là tổ chức những cuộc xuống đường liên tục, đông đảo, rộng 
khắp, gây một phong trào biểu tình khắp cả nước, lôi kéo các thành phần khác trong 
xã hội, để buộc nhà cầm quyền VC giải quyết mọi vấn đề xã hội, thỏa mãn mọi đòi 
hỏi nhân quyền và nhường chỗ cho một chế độ dân chủ, như bên Đông Âu.  BBT 
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 -Phạm Chí Dũng.   

Trg 26Tướng công an cầm đầu 

 đường dây rửa tiền, lừa đảo…  

 -Cali Today News.  

Trg 27Đã đến nước này, sao không 

 chính thức Văn đoàn Độc lập? 

 -Thiền Lâm. 

Trg 28Văn đoàn Độc lập. 

 -Phạm Đình Trọng. 

Trg 29Ô nhiễm môi trường nước. 

 Gian nan cuộc đấu tranh của… 

 -Hàn Giang. 

 Và nhiều bài khác..... 

 
PHẢN ĐỐI DỰ ÁN XÂY 
NGHĨA TRANG CHO 
ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN 

 
Ván bài lật ngửa (Babui. DCVonline) 

GIẢI NHÂN QUYỀN  
VIỆT NAM 2008 

GIẢI TRUYỀN THÔNG 
LIÊN MẠNG 2011 
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 Kính gửi Đồng bào Việt Nam ở 

trong và ngoài Nước, 

 Chúng tôi, ký tên dưới đây, đại 

diện cho hàng trăm nhà đấu tranh 

Dân chủ ở quốc nội và tất cả mọi 

người Dân nào đang khao khát một 

nền Dân chủ chân chính cho Quê 

hương Việt Nam hôm nay, đồng 

thanh lên tiếng : 

 I. Thực trạng của Việt Nam 

 1- Trong cuộc Cách mạng tháng 

8-1945, sự lựa chọn của toàn Dân 

tộc ta là Độc lập Dân tộc, chứ 

không phải là chủ nghĩa xã hội. Bản 

Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 2-9-

1945 chẳng nhắc đến một từ nào về 

chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa 

cộng sản cả. Hai nguyên nhân chính 

làm nên thắng lợi của cuộc Cách 

mạng ấy là Khát vọng Độc lập Dân 

tộc và Khoảng trống quyền lực lúc 

bấy giờ ở Việt Nam (thực dân Pháp 

đã bị quân Nhật đảo chính cướp 

quyền từ ngày 9-3-1945 và quân 

Nhật đã đầu hàng phe Đồng minh 

ngày 15-8-1945). 

 Rõ ràng mục tiêu của cuộc cách 

mạng ấy đã bị đảng Cộng sản Việt 

Nam đánh tráo. Và dĩ nhiên, Quyền 

Dân tộc tự quyết cũng hoàn toàn bị 

thủ tiêu. Đã có ít nhất 2 cơ hội lịch 

sử rất thuận lợi là năm 1954 ở miền 

Bắc và năm 1975 trên cả nước, để 

Dân tộc khẳng định Quyền tự quyết 

của mình. Nhưng tất cả đều đã bị 

đảng Cộng sản Việt Nam tráo trở 

không thực hiện. Vì một khi nền 

chuyên chính vô sản đã được thiết 

lập, thì theo Lênin, chức năng đầu 

tiên của nó chính là : bạo lực và 

khủng bố trấn áp ! 

 2- Tiếp đến, ngày 2-9-1945 tại 

Hà Nội, ông Hồ Chí Minh, Chủ tịch 

Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa đã trịnh trọng 

tuyên bố với Dân tộc và với Thế 

giới rằng: “Tất cả mọi người đều 

sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo 

Hóa cho họ những quyền không ai 

có thể xâm phạm được; trong 

những quyền ấy, có quyền được 

sống, quyền tự do và quyền mưu 

cầu hạnh phúc. Lời nói bất hủ ấy ở 

trong bản Tuyên ngôn độc lập  nǎm 

1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu 

ấy có ý nghĩa là: mọi Dân tộc trên 

thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân 

tộc nào cũng có quyền sống, quyền 

sung sướng và quyền tự do. Bản 

Tuyên ngôn nhân quyền và dân 

quyền của Cách mạng Pháp nǎm 

1791 cũng nói: "Người ta sinh ra tự 

do và bình đẳng về quyền lợi; và 

phải luôn luôn được tự do và bình 

đẳng về quyền lợi". Đó là những lẽ 

phải không ai chối cãi được…”. 

(trích Tuyên ngôn Độc lập 2-9-45). 

 Thế nhưng, tất cả những quyền 

thiêng liêng ấy của dân tộc đều bị 

chà đạp thô bạo ngay sau đó, khi mà 

chính quyền CS được dựng lên. 

 3- Đến tháng 2-1951 Tuyên 

ngôn của đảng Lao động Việt Nam 

(nay là đảng Cộng sản Việt Nam) 

kỳ đại hội lần thứ 2, đã viết: “Chủ 

nghĩa của Đảng là chủ nghĩa Mác–

Lênin”. Và trong Điều lệ, phần Mục 

đích và Tôn chỉ còn khẳng định rõ 

ràng hơn: “Đảng Lao động Việt 

Nam lấy chủ nghĩa MácǍngghen 

LêninXtalin và tư tưởng Mao 

Trạch Đông, kết hợp với thực tiễn 

cách mạng Việt Nam làm nền tảng 

tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi 

hành động của Đảng…”. 

 Kể từ đó, nhất là ở miền Bắc sau 

năm 1954, rồi cả nước sau ngày 30-

4-1975 thì bóng ma của chủ nghĩa 

cộng sản đã luôn đè ám lên đầu, lên 

cổ toàn Dân VN. Chính cái bóng 

ma ấy chứ không phải là cái gì khác 

đã triệt tiêu hầu hết những quyền 

con người của Nhân dân VN. Và 

hôm nay, nó vẫn đang tạm đô hộ, 

chiếm đóng lên cả 2 mặt tinh thần 

và thể chất của toàn Dân tộc VN. 

 II. Qui luật phổ biến toàn cầu 

 1- Lịch sử đã minh định rằng 

mọi quyền tự do, dân chủ ở bất cứ 

một chế độ độc đảng toàn trị nào, 

dù cộng sản hay không cộng sản, 

cũng đều bị chà đạp không thương 

tiếc, chỉ khác nhau ở mức độ mà 

thôi. Bất hạnh thay là cho đến nay, 

Dân tộc Việt Nam vẫn thuộc về một 

trong số ít các Quốc gia trên thế 

giới còn bị cai trị bởi chế độ độc 

đảng toàn trị cộng sản. Điều này thể 

hiện cụ thể tại Điều 4 của Hiến 

pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa VN hiện hành, rằng : “Đảng 

cộng sản VN... theo chủ nghĩa Mác-

Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là 

lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã 

hội.” Chính vì điều này mà các 

quyền tự do, dân chủ của Nhân dân 

đã hoàn toàn bị triệt tiêu, may ra chỉ 

còn vài mẩu vụn mà thôi ! 

 2- Chính hệ thống quyền lực 

không hề chấp nhận cạnh tranh và 

không hề chấp nhận bị thay thế này 

đã thúc đẩy mạnh mẽ đà thoái hoá, 

biến chất của toàn bộ hệ thống ấy. 

Vì chẳng có qui luật và nguyên tắc 

cạnh tranh công bằng nào trên chính 

trường, nên sau những kỳ bầu cử thì 

toàn Dân không thể chọn được 

những con người và những lực 

lượng chính trị xứng đáng nhất. Bộ 

máy lãnh đạo, quản lý và điều hành 

do vậy ngày càng hư hỏng, rệu rã từ 

trung ương xuống cơ sở địa 

phương. Hậu quả là VN hôm nay 

trở thành Quốc gia bị tụt hậu quá xa 

so với các Nước trong khu vực và 

thế giới. Quốc nhục này và các quốc 

nạn khác khó bề tẩy xóa. Vấn đề 

của mọi vấn đề, nguyên nhân của 

mọi nguyên nhân chính vì đảng 

cộng sản VN là lực lượng chính trị 

duy nhất lãnh đạo Đất nước ! Thực 

tiễn đã xác minh rằng bất kỳ Nước 

nào đã bị rơi vào quỹ đạo của chủ 

nghĩa cộng sản thì đều điêu tàn thê 

thảm cả. Liên Xô, cái nôi cộng sản, 

cùng với các Nước xã hội chủ nghĩa 

Đông Âu khác, đã dũng cảm vượt 

qua chính mình để quay lại tìm 

đường đi đúng cho Dân tộc họ. 

 3- Chúng ta đều hiểu rằng: 

không ai có thể sửa được lịch sử, 

nhưng có thể bẻ chiều lịch sử. Và 

điều quan trọng hơn là qua những 

bài học của lịch sử, định hướng tốt 

cho tương lai. Con đường hôm qua 

của Dân tộc ta đã bị những người 

Cộng sản VN chọn một cách vội 

vàng, thiếu chín chắn và áp đặt cho 

cả Dân tộc một cách khiên cưỡng. 

Con đường ấy thực tế đã chứng 

minh là hoàn toàn sai lạc. Vì vậy 

Dân tộc ta hôm nay phải chọn lại 

con đường cho mình. Và chắc chắn 

cả Dân tộc cùng chọn sẽ tốt hơn 

một người hay một nhóm người nào 

đó. Đảng Cộng sản VN cũng chỉ là 

http://www.cpv.org.vn/details.asp?topic=3&subtopic=91&leader_topic=9&id=BT260333251##
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một bộ phận của Dân tộc, nên 

không thể mạo danh Dân tộc để 

chọn thay ! Trước Dân tộc và lịch 

sử suốt hơn nửa thế kỷ qua (1954–

2006), Đảng cầm quyền ấy đã tiếm 

danh chứ không chính danh chút 

nào! Bởi lẽ các cuộc bầu cử thực sự 

tự do hoàn toàn vắng bóng ở VN.  

 Từ thực trạng và qui luật trên 

đây, với ý thức trách nhiệm của 

Công dân trước vận mệnh Đất 

nước, chúng tôi xin được phép giãi 

bày cùng toàn thể Đồng bào Việt 

Nam trong và ngoài Nước : 

 III. Mục tiêu, phương pháp và 

ý nghĩa cuộc đấu tranh 

 1- Mục tiêu cao nhất trong cuộc 

đấu tranh giành tự do, dân chủ cho 

Dân tộc hôm nay là làm cho thể chế 

chính trị ở Việt Nam hiện nay phải 

bị thay thế triệt để, chứ không phải 

được “đổi mới” từng phần hay điều 

chỉnh vặt vãnh như đang xảy ra. Cụ 

thể là phải chuyển từ thể chế chính 

trị nhất nguyên, độc đảng, không có 

cạnh tranh trên chính trường hiện 

nay, sang thể chế chính trị đa 

nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành 

mạnh, phù hợp với những đòi hỏi 

chính đáng của Đất nước, trong đó 

hệ thống tam quyền Lập pháp, 

Hành pháp, Tư pháp phải được 

phân lập rõ ràng, phù hợp với các 

tiêu chuẩn quốc tế và trải nghiệm 

của Nhân loại qua những nền dân 

chủ đắt giá và đầy thành tựu. 

 Mục tiêu cụ thể là thiết lập lại 

các quyền cơ bản của toàn Dân sau 

đây : 

 - Quyền Tự do Thông tin Ngôn 

luận theo Công ước Quốc tế về các 

quyền Dân sự và Chính trị của Liên 

Hiệp Quốc được biểu quyết ngày 

16.12.1966, Việt Nam xin tham gia 

ngày 24-9-1982, điều 19,2: “Mọi 

người có quyền tự do ngôn luận, 

quyền nầy bao gồm cả quyền tự do 

tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi 

loại tin tức, ý kiến, không phân biệt 

ranh giới, hình thức truyền miệng, 

bằng bản viết, bản in, hoặc bằng 

hình thức nghệ thuật hoặc thông 

qua bất cứ phương tiện truyền 

thông đại chúng khác tuỳ theo sự 

lựa chọn của mình”. Nghĩa là các 

đảng phái, tổ chức, cá nhân có 

quyền thông tin ngôn luận qua báo 

chí, phát thanh, truyền hình và các 

phương tiện truyền thông đại chúng 

khác mà không cần đợi phép của 

nhà cầm quyền. 

 - Quyền Tự do hội họp, lập hội, 

lập đảng, bầu cử và ứng cử theo 

Công ước Quốc tế về các Quyền 

Dân sự và Chính trị, điều 21 : “Mọi 

Công dân… đều có quyền và cơ hội 

để (a) tham gia vào việc điều hành 

các công việc xã hội một cách trực 

tiếp hoặc thông qua những đại diện 

được họ tự do lựa chọn”; (b) bầu cử 

và ứng cử trong các cuộc bầu cử 

định kỳ chân thực, bằng phổ thông 

đầu phiếu, bình đẳng và bỏ phiếu 

kín nhằm đảm bảo cho cử tri tự do 

bày tỏ ý nguyện của mình”. Nghĩa 

là các đảng phái thuộc mọi khuynh 

hướng cùng nhau cạnh tranh lành 

mạnh trong một nền dân chủ đa 

nguyên, đa đảng chân chính. 

 - Quyền Tự do hoạt động Công 

đoàn độc lập và Quyền Đình công 

chính đáng theo Công ước Quốc tế 

về các quyền kinh tế, xã hội và văn 

hóa, được Liên Hiệp Quốc biểu 

quyết ngày 16-12-1966, điều 7 và 8 

: “Các Quốc gia thành viên của 

Công ước công nhận quyền của mọi 

người được hưởng những điều kiện 

làm việc công bằng và thuận lợi…, 

quyền của mọi người được thành 

lập và gia nhập Công đoàn mà 

mình lựa chọn, chỉ phải tuân theo 

quy chế của Tổ chức đó để thúc đẩy 

và bảo vệ các lợi ích kinh tế và xã 

hội của mình… (với) quyền đình 

công…”. Các công đoàn này phải là 

những tổ chức duy nhất hoạt động 

độc lập, không có những loại Công 

đoàn tay sai của nhà cầm quyền. 

 - Quyền Tự do Tôn giáo theo 

Công ước Quốc tế về các Quyền 

Dân sự và Chính trị, điều 18 : “Mọi 

người đều có quyền tự do tư tưởng, 

tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền tự do 

này bao gồm tự do có hoặc theo một 

Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng do mình 

lựa chọn, tự do bày tỏ Tín ngưỡng 

hoặc Tôn giáo một mình hoặc trong 

tập thể với nhiều người khác, một 

cách công khai hoặc thầm kín dưới 

hình thức thờ cúng, cầu nguyện, 

thực hành và truyền đạo”. Các Tôn 

giáo này phải hoạt động độc lập, 

chứ không thể bị biến thành công cụ 

cho nhà cầm quyền. 

 2- Phương pháp của cuộc đấu 

tranh này là hòa bình, bất bạo động. 

Và chính Dân tộc Việt Nam chủ 

động thực hiện cuộc đấu tranh này. 

Tuy nhiên, chúng ta rất cảm ơn sự 

ủng hộ nhiệt tình và ngày càng hiệu 

quả của tất cả những bạn bè trên thế 

giới. Thông qua những phương tiện 

thông tin hiện đại và qua sự giao 

lưu quốc tế ngày càng rộng mở, 

chúng ta sẽ tìm mọi cách giúp Đồng 

bào kiện toàn nhận thức. Và một 

khi Nhân dân đã có nhận thức  đúng 

và rõ thì nhất định sẽ biết hành 

động thích hợp và hiệu quả. 

 3- Ý nghĩa của cuộc đấu tranh 

này là làm cho chính nghĩa thắng 

phi nghĩa, tiến bộ thắng lạc hậu, các 

lực lượng dân tộc đang vận dụng 

đúng quy luật của cuộc sống và xu 

thế của thời đại thắng những tà lực 

đang tìm cách đi ngược lại những 

xu thế và quy luật ấy. Đảng cộng 

sản Việt Nam vẫn còn đồng hành 

cùng Dân tộc hay không là tùy ở 

mức độ đảng ấy có khách quan, 

công bằng, sáng suốt và khiêm tốn 

chấp nhận các nguyên tắc bình đẳng 

của cuộc cạnh tranh lành mạnh hay 

không, chỉ có thể chế chính trị độc 

đảng ấy là dứt khoát phải bị chôn 

táng vĩnh viễn vào quá khứ. Từ đó, 

Dân tộc sẽ tìm được những con 

người tốt nhất, những lực lượng 

chính trị giỏi nhất sau mỗi kỳ bầu 

cử để lãnh đạo Đất nước. Nguyên 

tắc “lẽ phải toàn thắng” sẽ được 

thiết lập và cuộc sống cá nhân sẽ trở 

nên tốt hơn, xã hội sẽ trở nên nhân 

bản hơn và Đồng bào sẽ sống với 

nhau thân thiện hơn. 

 Chúng tôi mong ước Tuyên 

ngôn này thúc đẩy được sự đóng 

góp tích cực của Đồng bào trong 

ngoài Nước và sự ủng hộ của Bạn 

bè Quốc tế. Chúng tôi chân thành 

cảm ơn và kêu gọi các Cơ quan 

Liên Hiệp Quốc, các Quốc hội, 

Chính phủ, Tổ chức Quốc tế và Bạn 

bè trên toàn thế giới tiếp tục ủng hộ 

cách nhiệt tình và hiệu quả cho cuộc 

đấu tranh đầy chính nghĩa này, góp 

phần đưa Tổ quốc Việt Nam sớm 

sánh vai cùng các Nước văn minh, 

đạo đức, thịnh vượng, tự do trong 

cộng đồng Nhân loại hôm nay. 

118 Công dân Việt Nam khắp mọi 

miền đất nước. 
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 Kính thưa 

- Quý Vị Tổng Lãnh sự Canada và 

Hoa Kỳ 

- Quý Tùy viên Chính trị hai Tổng 

Lãnh sự quán 

 Trước hết, Hội đồng Liên tôn 

chúng tôi, quy tụ nhiều chức sắc 

thuộc 5 Tôn giáo lớn tại Việt Nam 

đang tranh đấu cho tự do tôn giáo 

và dân chủ nhân quyền, hân hạnh 

được tiếp đón Quý Vị tại ngôi Chùa 

Giác Hoa mà Hòa thượng Thích 

Không Tánh hiện sống nhờ. Xin 

cảm ơn Quý Vị đã có nhã ý đại diện 

Quý Quốc để nghe những tiếng nói 

độc lập từ giữa lòng chế độ độc tài 

cộng sản Việt Nam.  

 Chúng tôi cũng luôn ghi nhớ 

việc Quý Lãnh sự quán đã từng gặp 

Hội đồng chúng tôi ngày 03-06-

2016 tại chùa Liên Trì rồi ngày 17-

10-2016 tại chùa Giác Hoa, cũng 

như đã từng viếng thăm và bênh 

vực chùa Liên Trì trước khi điện 

thờ Đức Phật ấy bị nhà cầm quyền 

Việt Nam phá hủy lấy đất mà chẳng 

bồi thường thỏa đáng.  

 I- Nhận định 

 Nhân cơ hội gặp gỡ quý báu này, 

Hội đồng chúng tôi kính mời Quý 

vị lắng nghe một vài nhận định của 

chúng tôi về hiện tình Việt Nam, 

nơi Quý vị đang thi hành sứ mạng 

ngoại giao của mình. 

 1- Đảng Cộng sản Việt Nam, lực 

lượng duy nhất đang cai trị đất nước 

chúng tôi, kể từ đầu năm 2017, 

đang tiến hành mạnh mẽ “cuộc 

chiến chống tham nhũng” như cách 

họ gọi, dưới sự điều khiển của Tổng 

bí thư Nguyễn Phú Trọng, với nhiều 

bản án đã, đang và sẽ được đưa ra 

cho nhiều quan chức. Nhưng theo 

nhận định của Phong trào Dân chủ 

nói chung và của chúng tôi nói 

riêng, đây chỉ là cuộc chiến tranh 

giành quyền lực và quyền lợi giữa 

các phe nhóm khác nhau trong đảng 

Cộng sản, cái quyền lực mà từ lâu 

đảng đã cướp từ nhân dân và những 

quyền lợi họ đã thâu tóm do bóc lột 

tài nguyên đất nước và tài sản dân 

lành. Bởi lẽ một chế độ độc tài độc 

đảng chỉ có thể đẻ ra tham nhũng và 

không bao giờ có thực tâm lẫn khả 

năng làm sạch bộ máy cai trị. Vì 

“Quyền lực làm con người tha hóa. 

Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha 

hóa tuyệt đối” như Lord Acton đã 

phát biểu. 

 2- Nhà cầm quyền Việt Nam 

đang tham dự phiên họp thường kỳ 

lần thứ 37 của Hội đồng Nhân 

quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) 

tại Genève, Thụy Sỹ (26-2 đến 23-

3-2018). Như bao lần khác trước đó 

và như trong các cuộc “Đối thoại 

nhân quyền thường kỳ” giữa Việt 

Nam với các quốc gia dân chủ Âu 

Mỹ phái đoàn của Hà Nội sẽ đưa 

ra một bức tranh tốt đẹp về tình 

hình nhân quyền tại Việt Nam với 

những cam kết long trọng. Nhưng 

đối với chúng tôi, đấy cũng chỉ là 

một màn mới trong vở kịch trường 

thiên lừa gạt Quốc tế của Cộng sản. 

Bởi lẽ họ vẫn tiếp tục chính sách 

đàn áp nhân dân Việt Nam trên mặt 

luật pháp và trên mặt thực tế để duy 

trì quyền lực cho đảng Cộng sản. 

Sau đây là một số sự việc tiêu biểu: 

 a- Từ 01-01-2018, bắt đầu có 

hiệu lực nhiều bản văn pháp lý quan 

trọng như Bộ luật Hình sự sửa đổi, 

Luật Tín ngưỡng Tôn giáo. Được 

biên soạn theo ý đảng chứ chẳng 

theo lòng dân, các bộ luật này tỏ ra 

khắt khe hơn các bộ luật cũ, với sự 

kiểm soát ngặt nghèo hơn đối với 

các hoạt động của công dân và sự 

chế tài trừng phạt vươn cả đến giai 

đoạn chuẩn bị cho các hành vi bị 

coi là tội phạm (Bộ luật Hình sự), 

với việc hình sự hóa mọi hoạt động 

tôn giáo để buộc mọi Giáo hội phải 

luôn xin phép nhà cầm quyền trong 

tất cả những gì liên quan tới đức tin 

(Luật Tín ngưỡng Tôn giáo). 

 Bên cạnh đó, việc nhà cầm 

quyền đang dự thảo Luật về Hội mà 

chẳng hề lấy ý kiến nhân dân, nhằm 

cấm cản thành lập hoặc cưỡng bức 

vào tròng mọi tổ chức xã hội dân sự 

độc lập; rồi Luật An ninh mạng 

nhằm kiểm soát chặt chẽ các mạng 

xã hội, các trang web và trang blog; 

thiết lập các cơ quan của quân đội 

và công an nhằm theo dõi và tác 

chiến trên internet… Tất cả cho 

thấy họ có ý định gia tăng khống 

chế và lèo lái tâm tình lẫn tư tưởng 

của nhân dân theo ý đảng, giới hạn 

thậm chí bóp nghẹt quyền tự do lập 

hội và tự do ngôn luận tại VN. 

 b- Trên thực tế, trước hiện tình 

chính trị ngày càng áp bức, kinh tế 

ngày càng tụt hậu, văn hóa ngày 

càng suy đồi, môi trường ngày càng 

ô nhiễm, xã hội ngày càng hỗn loạn, 

luật pháp ngày càng bất công, nhất 

là an ninh quốc phòng ngày càng 

bấp bênh nguy hiểm, nhiều công 

dân riêng lẻ hoặc tập thể đã can đảm 

lên tiếng. Thế nhưng họ đã bị nhà 

cầm quyền Việt Nam đàn áp cách 

khốc liệt. 

 Vào giữa tháng 11-2017, NOW! 

Campaign, một sáng kiến chung của 

15 tổ chức xã hội dân sự quốc tế, đã 

công bố danh sách 165 tù nhân 

lương tâm mà Việt Nam tại thời 

điểm đó đang giam giữ. Họ là luật 

sư nhân quyền, chiến sĩ dân chủ, ký 

giả độc lập, nhà hoạt động công 

đoàn, công dân tranh đấu về môi 

trường và đất đai, tín đồ tôn giáo 

thiểu số không đăng ký. Tất cả họ 

đều hành động cách ôn hòa, không 

cổ suý bạo lực hay thù hận. 

 c- Với những điều trong Bộ luật 

Hình sự bị quốc tế lẫn người dân 

trong nước từ lâu lên án (như 79, 

88, 258 cũ, 109, 117, 331 mới); với 

tiến trình bắt bớ thô bạo, thẩm vấn 

thiếu luật sư hiện diện; với những 

phiên tòa trong đó thẩm phán và 

công tố toa rập cùng nhau, luật sư 

biện hộ thường xuyên bị ngắt lời, 

bằng chứng không được xem xét 

thấu đáo, bị can chẳng được thoải 

mái trình bày, thân nhân ruột thịt bị 

hạn chế hiện diện, bằng hữu không 

được tham dự, thậm chí còn bị đánh 

đập và cướp bóc, rất nhiều tù nhân 

lương tâm đã phải lãnh những bản 

án bất công, nặng nề: 

 Nguyễn Quang Thanh và Tạ Tấn 

Lộc 14 năm, Huỳnh Hữu Đạt 13 

năm, Vương Văn Thả 12 năm, 

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm, 

Trần Thị Nga 9 năm. Nguyễn Văn 

Hóa và Vương Văn Thuận 7 năm, 
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Phan Kim Khánh, Nguyễn Nhật 

Trường, Nguyễn Văn Thượng, Bùi 

Văn Trung 6 năm, Nguyễn Văn 

Oai, Bùi Văn Thâm 5 năm. Những 

bản án tập thể cũng nặng nề không 

kém. Nhóm 5 thanh niên ở An 

Giang 19 năm vì treo cờ vàng (xử 

21-12-2017), Nhóm 9 người ở Bình 

Định 83 năm vì rải truyền đơn (xử 

hôm 28-12-2017). 

 d- Các tôn giáo tiếp tục bị đàn áp 

khốc liệt. Mục sư Tin lành Nguyễn 

Trung tôn, ngày 27-02-2017 đã bị 

bắt cóc, tước đoạt đồ đạc, đánh đập 

nhừ tử rồi bỏ mặc trong rừng; đến 

ngày 30-07-2017 lại phải cầm tù vì 

bị cáo buộc “có âm mưu lật đổ nhà 

nước.” Đan viện Công giáo Thiên 

An tại Thừa Thiên-Huế bị sách 

nhiễu, vu khống, hăm dọa, phá hủy 

Thánh giá, hành hung đan sĩ ngày 

28 và 29-06-2017. Nhiều Giáo xứ 

tại Giáo phận Vinh (như Phú Yên, 

Song Ngọc, Văn Thai, Đông Kiều, 

Kẻ Gai, Phúc Lộc) bị công an và 

côn đồ trong Hội Cờ Đỏ tấn công 

suốt năm 2017. Chức sắc Phật giáo 

và Công giáo bị ngăn chận cầu 

nguyện chung nhân Ngày Nhân 

quyền 10-12-2017. Giáo hội Phật 

giáo Hòa Hảo Thuần túy bị cản trở 

cử hành đại lễ Đản sanh Đức Huỳnh 

Giáo chủ ngày 11-01-2018. Mục sư 

Tin lành Đoàn Văn Diên bị bắt đi 

bắt lại nhiều lần từ ngày 24-12-2017 

để buộc con trai là nhà hoạt động 

công đoàn Đoàn Huy Chương phải 

ra trình diện. Chánh trị sự Hứa Phi 

của Cao Đài tại Lâm Đồng từ hôm 

12-01-2018 bị sách nhiễu liên tục 

đến độ lâm trọng bệnh. Hai đồng 

đạo đến thăm ông ngày 05-02-2018 

cũng bị hành hung đến trọng 

thương. Sáu tín đồ Phật giáo Hòa 

Hảo, trong đó có 3 cha con ông Bùi 

Văn Trung, đã bị tuyên án 22 năm 

trời ngày 09-02-2018 chỉ vì lập đạo 

tràng để cầu nguyện… 

 II- Kiến nghị 

 1- Xin Quý Chính phủ Hoa Kỳ 

và Canada thường xuyên theo dõi 

tình hình nhân quyền trong chế độ 

cộng sản độc tài toàn trị tại VN, cái 

chế độ mà kể từ năm 1917 đến nay, 

đã chỉ xây dựng bằng bạo lực và dối 

trá, trên nước mắt và xương máu 

của công dân mình, đồng bào mình. 

Việc viện trợ cho một chế độ bất 

chính và bất công như thế cần được 

cân nhắc hết sức cẩn thận, nếu 

không sẽ trở thành tiếp sức cho sự 

độc tài và tàn ác. 

 2- Xin Quý Chính phủ Hoa Kỳ 

và Canada luôn đặt điều kiện về 

nhân quyền, khi bang giao với nhà 

nước Việt Nam dù trên phương diện 

kinh tế, văn hóa, thương mãi, quân 

sự…; và sẵn sàng có những biện 

pháp chế tài (danh sách CPC chẳng 

hạn) lúc thấy Hà Nội có những vi 

phạm nhân quyền liên tục và 

nghiêm trọng. Thực ra thì đã có rồi.  

 3- Xin Quý Chính phủ Hoa Kỳ 

và Canada nhanh chóng và tích cực 

áp dụng Đạo luật Nhân quyền Toàn 

cầu Magnitsky mà Quý quốc đã 

thiết lập, ngõ hầu răn đe hữu hiệu 

giới cầm quyền tại Việt Nam vốn 

liên tục áp bức các công dân, các tổ 

chức, các tôn giáo để tước đoạt tài 

sản của họ rồi tìm cách chạy sang 

các nước phương Tây để an nhàn 

hưởng thụ. 

 4- Xin Quý Chính phủ Hoa Kỳ 

và Canada nhớ rằng chỉ có những 

người dân Việt Nam yêu chuộng 

công lý và sự thật, chỉ có một chính 

quyền Việt Nam tôn trọng nhân 

quyền và dân chủ, mới là bạn bè 

đích thực của Quý Quốc. Và lúc đó, 

sự giúp đỡ của Quý Quốc về mặt 

kinh tế, văn hóa, khoa học cho đất 

nước chúng tôi mới mang lại hiệu 

quả thực sự và mới được toàn dân 

Việt Nam tri ân lâu dài. Trước mắt, 

xin Quý vị giúp cho Phong trào Dân 

chủ Nhân quyền trên đất nước 

chúng tôi được toàn thắng. 

 Chúng tôi chân thành cảm ơn tất 

cả Quý vị. 

 Làm tại Việt Nam nhân cuộc 

gặp mặt 19-03-2018 tại chùa Giác 

Hoa, Sài Gòn 

 Hội đồng Liên tôn Việt Nam 

đồng ký tên: 

 Cao đài : 

- Chánh trị sự Hứa Phi (điện thoại: 

0163.3273.240) 

- Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân 

(điện thoại: 0988.971.117) 

- Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng 

(điện thoại: 0988.477.719). 

- Chánh trị sự Nguyễn Đình Cúc 

(điện thoại: 01664967257). 

- Chánh trị sự Lê Thị Nho (điện 

thoại: 0977697579). 

- Thông sự Đoàn Công Danh (điện 

thoại: 0977.961.750) 

- Thông sự Đặng Văn Đáo (điện 

thoại: 0933.963.378). 

- Thông sự Nguyễn Ngọc Lưu (điện 

thoại: 0167.7551.167). 

 Công giáo : 

- Linh mục Ta-đê-ô Nguyễn Văn Lý 

(điện thoại: 0932211438) 

- Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi 

(điện thoại: 0984.236.371) 

- Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại 

(điện thoại: 0935.569.205) 

- Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc 

(điện thoại: 0122.596.9335) 

- Linh mục Giu-se Nguyễn Công 

Bình (điện thoại: 01692498463) 

 Phật giáo : 

- Hòa thượng Thích Không Tánh 

(điện thoại: 0165.6789.881) 

- Thượng tọa Thích Từ Giáo (điên 

thoại: 0912.717.819) 

- Thượng tọa Thích Đồng Minh 

(điện thoại: 0933.738.591) 

- Thượng tọa Thích Vĩnh Phước 

(điện thoại: 0969.992.087) 

- Thượng tọa Thích Đức Minh (điện 

thoại: 0165.348.2276) 

 Phật giáo Hoà hảo : 

- Ông Nguyễn Văn Điền (điện 

thoại: 0122.870.7160) 

- Ông Lê Quang Hiển (điện thoại: 

0167.292.1234) 

- Ông Lê Văn Sóc (điện thoại: 

096.4199.039) 

- Ông Phan Tấn Hòa (điện thoại: 

0162.6301.082) 

- Ông Bùi Văn Luốc (điện thoại: 

0169.612.9094) 

- Ông Hà Văn Duy Hồ (điện thoại 

012.33.77.29.29). 

- Ông Trần Văn Quang (điện thoại 

0169.303.22.77) 

 Tin lành : 

- Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (điện 

thoại: 0121.9460.045) 

- Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (điện 

thoại: 0906.342.908) 

- Mục sư Đoàn Văn Diên (điện 

thoại: 01676923013 ) 

 Với sự hiệp thông của Mục sư 

Nguyễn Trung Tôn đang ở trong lao 

tù cộng sản. 
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 Ngày 31-12-2017, Viện Kiểm 

sát Nhân dân Tối cao đã tống đạt 

bản cáo trạng và kết luận về việc 

khởi tố 6 nhà hoạt động gồm Luật 

sư Nguyễn Văn Đài, Kỹ sư Phạm 

Văn Trội, Mục sư Nguyễn Trung 

Tôn, Ký giả Trương Minh Đức, 

Blogger Nguyễn Bắc Truyển và cô 

Lê Thu Hà thuộc HAEDC theo 

Điều 79 “hoạt động nhằm lật đổ 

chính quyền” vì những hoạt động 

sau đây được quy kết là nhằm lật đổ 

chính quyền nhân dân. 

 1- Tổ chức hội họp các Hội viên 

trên mạng xã hội. 

 2- Xây dựng Cương lĩnh với 

quan điểm chính trị của Hội dựa 

trên nền tảng kinh tế tư nhân và xây 

dựng thể chế dân chủ đa đảng với 

tam quyền phân lập. 

 3- Kêu gọi các NGO Quốc tế lên 

tiếng về tình trạng đàn áp và vi 

phạm nhân quyền tại Việt Nam. 

Vận động và tiếp xúc các phái đoàn 

Quốc tế đến Việt Nam nhằm xây 

dựng mối quan hệ đồng minh với 

Hoa Kỳ, Úc, Canada, EU… 

 4- Phối hợp và giúp đỡ bà con 

dân oan và anh chị em công nhân 

khiếu kiện. Hỗ trợ ngư dân phản đối 

công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải 

làm ô nhiễm môi trường biển 4 Tỉnh 

Miền Trung. 

 5- Thông qua các trang mạng xã 

hội để quảng bá “Nhân quyền và 

Dân chủ” đến người dân và nối 

quan hệ gắn bó với các xã hội dân 

sự trong ngoài nước. Đồng thời tổ 

chức các lớp dạy tiếng Anh để thúc 

đẩy Việt Nam sớm có dân chủ. 

 Đây là những hoạt động ôn hoà 

và phù hợp với các quyền cơ bản 

của người dân đã được minh định 

trong bản Tuyên ngôn Quốc tế về 

các quyền Dân sự, Chính trị mà nhà 

cầm quyền VN đã ký và cam kết 

thực hiện trước cộng đồng Quốc tế. 

 Đáng lý ra nhà cầm quyền Việt 

Nam phải tạo điều kiện ghi nhận để 

cho HAEDC, các tổ chức xã hội dân 

sự và người dân cùng hợp tác để 

sớm tiến đến một Việt Nam dân chủ 

đa đảng với tam quyền phân lập, 

trên nền tảng được bảo vệ thực tiễn 

bởi toà án Hiến pháp. Nhưng nhà 

cầm quyền VN đã lấy những lý do 

nói trên, tăng cường đàn áp, bắt giữ 

các thành viên HAEDC và mở 

phiên sơ thẩm ngày 5-4-2018. 

 Đây là phiên toà đi ngược lại 

những cam kết của nhà cầm quyền 

Việt Nam trước cộng đồng Quốc tế. 

 Hội Anh Em Dân Chủ tuyên bố: 

 - Những chủ trương và hoạt 

động của Hội và các thành viên 

HAEDC là nhằm thúc đẩy một Việt 

Nam thực sự dân chủ, tiến bộ và 

nhất là các quyền cơ bản của mọi 

con người đều được thụ hưởng. 

 - Nhà cầm quyền VN phải tôn 

trọng Hiến pháp và những Tuyên 

ngôn Quốc tế đã ký kết. Chấm dứt 

đàn áp và bắt giữ tuỳ tiện những 

nhà hoạt động ôn hoà cho công 

cuộc vận động dân chủ tại VN. 

 - Trả tự do vô điều kiện và ngay 

lập tức các thành viên HAEDC, 

cũng như những nhà hoạt động khác 

đang bị cầm tù phi lý tại Việt Nam. 

 Hội Anh Em Dân Chủ thiết tha 

kêu gọi quý vị nhân sĩ trí thức, các 

Nhóm/Tổ chức xã hội dân sự, các tổ 

chức Quốc tế và các chính phủ tự 

do hãy theo dõi và quan tâm đến 

các thành viên HAEDC, chế tài và 

lên tiếng áp lực nhà cầm quyền Việt 

Nam phải trả tự do cho những nhà 

đấu tranh vì nhân quyền tại VN. 

 Đấu tranh cho dân chủ là quyền, 

không phải là tội. 

 Việt Nam, ngày 26-03-2018 

 Hội Anh Em Dân Chủ. 

 PNN: Nguyễn Thúy Quỳnh 

 
BẢN LÊN TIẾNG CỦA ĐẢNG 
VIỆT TÂN VỀ PHIÊN XỬ CÁC 

THÀNH VIÊN HỘI ANH EM 
DÂN CHỦ 

 Đảng Việt Tân tố cáo trước công 
luận việc đưa 6 thành viên của Hội 
Anh Em Dân Chủ (HAEDC) ra tòa án 
sơ thẩm vào ngày 5 tháng 4 là hành 
động chà đạp nhân quyền và là thủ 

đoạn của chế độ độc tài CSVN nhằm 
triệt hạ tiềm lực của phong trào dân 
chủ Việt Nam. 
 Dù chỉ có 5 năm hoạt động, 
HAEDC đã góp phần tạo dựng nền 
tảng cho phong trào qua các nỗ lực 
xây dựng xã hội dân sự, cổ võ cho 
dân quyền và nhất là luôn luôn sát 
cánh, đồng hành cùng với bà con dân 
oan, công nhân, ngư dân… trong mọi 
công tác khiếu kiện. HAEDC còn là 
chất keo nối kết sự hợp tác và giúp 
đỡ lẫn nhau giữa các đoàn thể bạn 
cho những mục tiêu chung. 
 Các hoạt động của HAEDC đã 
khiến cho chế độ Cộng sản Việt Nam 
lo sợ. Sự kiện Luật sư Nguyễn Văn 
Đài, Kỹ sư Phạm Văn Trội, Mục sư 
Nguyễn Trung Tôn, nhà báo tự do 
Trương Minh Đức, ông Nguyễn Bắc 
Truyển và cô Lê Thu Hà đã bị truy tố 
theo điều 79 là cuộc tấn công trắng 
trợn của chế độ vào một trong những 
cột trụ quan trọng của phong trào. 
 Khi một cột trụ bị tấn công, cả 
phong trào chắc chắn bị ảnh hưởng. 
Đây là thử thách chung của mọi 
người, mọi đoàn thể yêu nước ở 
trong và ngoài nước. Trong tinh thần 
đó, Đảng Việt Tân qua chiến dịch 
#NgưngNgayĐànÁp, tích cực tranh 
đấu vì công lý cho các thành viên 
HAEDC trong phiên tòa sắp tới đây, 
cũng như những phiên tòa bất công 
khác nhằm tấn công vào Phong trào 
Dân chủ với các nỗ lực: 
 - Tiếp tục vận động các áp lực từ 
Liên Âu. Nghị quyết Quốc hội Âu 
Châu liên quan đến Blogger Nguyễn 
Văn Hóa vào tháng 11-2017 là cầu 
nối quan trọng để vận động các quốc 
gia EU đặt vấn đề nhân quyền mạnh 
mẽ hơn trong việc thông qua Hiệp 
định thương mại tự do EU-VN.  
 - Tố cáo vi phạm nhân quyền 
trong Hội nghị UPR. Hội đồng Nhân 
quyền LHQ sẽ rà soát tình hình nhân 
quyền tại Việt Nam qua cơ chế kiểm 
điểm định kỳ phổ quát UPR vào đầu 
năm 2019. UPR vào năm 2014 đã 
từng đặt vấn đề về điều 79 đối với Hà 
Nội nên phiên tòa vào ngày 5 tháng 4 
sẽ là một trong những mối quan tâm 
của UPR lần này.  
 - Vận động áp dụng Đạo luật 
Magnitsky. Đây là đạo luật chế tài rất 
quan trọng nhằm trừng phạt lãnh đạo 
những chế độ độc tài đã nhúng tay 
vào các vụ đàn áp nhân quyền. Đạo 
luật này đã được chính quyền Hoa Kỳ 
thông qua vào tháng 12-2017.  
 Thúc đẩy và cổ vũ cho dân chủ đa 
đảng và tam quyền phân lập không 
phải là tội. 
 Ngày 28 tháng 3 năm 2018 
 VN Canh Tân Cách Mạng Đảng 

 Hội đồng Nhân quyền LHQ 

https://www.facebook.com/MotLanDiLaVinhBiet?fref=mentions
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1740537369367106&set=a.386469338107256.93734.100002325789584&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1740537369367106&set=a.386469338107256.93734.100002325789584&type=3
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đang họp khoá thứ 37 tại Điện Quốc 

Liên ở Genève từ ngày 26 tháng 2 

đến ngày 23 tháng 3. Hàng trăm đại 

biểu các chính phủ quốc gia thành 

viên và tổ chức Phi Chính phủ khắp 

năm châu về tham dự để theo dõi, 

thảo luận, báo cáo tình hình nhân 

quyền trên thế giới. 

 Vấn đề Tự do tôn giáo, tín 

ngưỡng được đặc biệt quan tâm tại 

khoá họp. Đầu tuần này, Tiến sĩ 

Ahmed Shaheed, Báo cáo viên Đặc 

biệt LHQ về Tự do Tôn giáo đã 

công bố tại hội trường bản Phúc 

trình Thường niên nhan đề “Quan 

hệ giữa Nhà nước và Tôn giáo cùng 

tác động của quan hệ này đối với 

Tự do Tôn giáo hay Tín ngưỡng”. 

 Hôm thứ ba, mồng 6-3, Đại sứ 

Liên Âu tại LHQ chủ toạ buổi ra 

mắt tổ chức “Diễn Đàn học hỏi Tự 

do Tôn giáo hay Tín ngưỡng – The 

Freedom of Religion or Belief Lear-

ning Platform”, là sáng kiến của 

Mạng lưới Bắc Âu về Tự do Tôn 

giáo với 44 tổ chức thành viên, 

trong số này có “Uỷ ban Bảo vệ 

Quyền Làm Người VN” và “Phòng 

Thông tin Phật giáo Quốc tế”. Mục 

tiêu của tổ chức nhằm cung cấp các 

tài liệu thông tin, videos… giúp cho 

mọi cá nhân hay tổ chức có đủ tư 

liệu toàn diện để lấy quyết định hoạt 

động, suy nghĩ và thăng tiến tự do 

tôn giáo hay tín ngưỡng cho mọi 

người. Báo cáo viên Đặc biệt LHQ 

về Tự do Tôn giáo ca ngợi sáng 

kiến này là một “bước tiến khổng 

lồ” trong việc giáo dục nhân quyền 

và tự do tôn giáo. 

 Khi các quốc gia sử dụng luật 

pháp để giữ vững hoà bình giữa các 

cộng đồng, họ không biết rằng đã 

làm tổn hại tự do, và vi phạm quyền 

tự do tôn giáo hay tín ngưỡng của 

người dân. Xin mời quý thính giả 

theo dõi cuộc phỏng vấn Báo cáo 

viên Đặc biệt LHQ về Tự do Tôn 

giáo, Tiến sĩ Ahmed Shaheed, để 

hiểu thêm tình hình tự do tôn giáo 

trên thế giới và tại Việt Nam. 

 Ỷ Lan : Thưa Tiến sĩ Ahmed 

Shaheed, Phúc trình thường niên 

của Tiến sĩ trước Hội đồng Nhân 

quyền LHQ đặt trọng tâm vào quan 

hệ giữa Nhà nước và Tôn giáo cùng 

tác động của quan hệ này cho sự 

bảo vệ tự do tôn giáo. Xin Tiến sĩ có 

thể giải thích rộng hơn vấn đề này ? 

 Ahmed Shaheed : Có ba mẫu 

Nhà nước và Tôn giáo phát triển 

nhiều thế kỷ qua. Mẫu thứ nhất, là 

mối quan tâm chính để gìn giữ hoà 

bình tôn giáo. Mẫu lịch sử này cho 

thấy, dù vị Hoàng tử hay Người 

cầm quyền theo một đức tin nào, thì 

toàn thể quốc gia ấy quy phục theo 

cùng niềm tin. Mục tiêu của mẫu 

mực này nhằm bảo đảm nền hoà 

bình cho thần dân. Một mẫu khác 

hiện hữu chừng 100 năm qua, là 

“mẫu bảo vệ” cho giới thiểu số. 

Tiêu điểm nhằm lo liệu bảo vệ các 

nhóm tôn giáo thiểu số, điều này có 

nghĩa là không công nhận nhân dân 

có quyền thay đổi tôn giáo. Ngày 

nay thì chúng ta có mẫu nhân quyền 

phổ quát, sự khác biệt với các mẫu 

kia, là từ điểm xuất phát, quyền tự 

do tôn giáo hay tín ngưỡng là quyền 

của mỗi cá nhân. Tự do tôn giáo là 

quyền sở hữu của mọi cá nhân, bất 

chấp tới niềm tin, bất chấp việc 

người này muốn thay đổi hay không 

niềm tin của mình. Vì vậy, khi các 

quốc gia sử dụng luật pháp để giữ 

vững hoà bình giữa các cộng đồng, 

họ không biết rằng đã làm tổn hại tự 

do, và vi phạm quyền tự do tôn giáo 

hay tín ngưỡng của người dân. 

 Ỷ Lan : Việt Nam vừa thông qua 

Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo có 

hiệu lực kể từ tháng giêng vừa qua. 

Nhà cầm quyền nói Luật này bảo vệ 

tự do tôn giáo, nhưng tôn giáo nói 

đây ám chỉ các cộng đồng tôn giáo 

đã đăng ký hay được Nhà nước 

thừa nhận. Theo Tiến sĩ thì Nhà 

nước có quyền giới hạn sự thừa 

hưởng tự do tôn giáo hay tín 

ngưỡng cho các tôn giáo được Nhà 

nước công nhận hay không ? 

 Ahmed Shaheed : Các quốc gia 

phải hiểu rằng nhân quyền không 

thể bắt đầu với sự thừa nhận của 

Nhà nước. Như tôi đã nói trong 

Phúc trình của tôi, sự thừa nhận của 

Nhà nước không thể là bước khởi 

đầu cho tự do tôn giáo hay tín 

ngưỡng. Trước hết mọi quốc gia 

phải công nhận, rằng bất cứ ai đều 

được hưởng quyền tư do tôn giáo. 

Sự thừa nhận của Nhà nước chỉ là 

quy trình giúp việc bảo vệ quyền 

này, chứ không là ngược lại. Trong 

các quốc gia mà luật pháp thừa 

nhận tôn giáo nào đó, rồi siết cổ thái 

quá tôn giáo khác, rõ ràng như thế 

là vi phạm quyền bình đẳng của mọi 

người. Tự do tôn giáo hay tín 

ngưỡng thực sự, là khi quốc gia 

cung cấp sự bảo đảm không kỳ thị, 

bằng sự đối xử bình đẳng với mọi 

người, đồng thời bảo đảm tự do, để 

mọi người có đủ không gian phát 

biểu ý kiến và niềm tin họ theo. Các 

quốc gia phải hoàn tất cán cân thăng 

bằng giữa bình đẳng và tự do, chứ 

không là nhảy từ thái cực này tới 

thái cực kia. Công tác chỉ hoàn 

thành khi tự do và bình đẳng được 

bảo đảm. 

 Ỷ Lan : Trong bản Phúc trình, 

Tiến sĩ nói rằng “Tôn trọng tự do 

tôn giáo gắn liền chặt chẽ với mức 

độ khoan dung và sự tôn trọng tính 

đa dạng trong xã hội”, Tiến sĩ cũng 

nói “Các nhân quyền khác như tự 

do biểu đạt hay tự do lập hội không 

thể nẩy nở khi tự do tôn giáo bị vi 

phạm”. Việt Nam là quốc gia độc 

đảng, chẳng bao giờ chấp nhận tính 

đa dạng trong xã hội. Trong hoàn 

cảnh như vậy, theo Tiến sĩ, tự do 

tôn giáo hay tín ngưỡng có thể được 

tôn trọng hay không ? 

 Ahmed Shaheed : Như chị biết, 

Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là 

một quyền mở rộng, vì vậy tôn 

trọng tự do tôn giáo hay tín ngưỡng 

đặt nền tảng cho sự tôn trọng nhân 

quyền, tự nó đã mang tính đa 

nguyên và dân chủ. Đồng thời sẽ 

không có tự do tôn giáo hay tín 

ngưỡng, nếu nhân quyền và các tự 

do dân chủ bị khước từ. Nói cách 

khác, nếu có những hạn chế về tự 

do biểu đạt, tự do hội họp và lập 

hội, vi phạm quyền riêng tư cá 

nhân, lạm dụng quyền phụ nữ và 

thiếu vắng sự bình đẳng, tất nhiên 

tự do tôn giáo hay tín ngưỡng sẽ 

không bao giờ được tôn trọng. Có 

một số điều kiện mà các quốc gia 

phải bảo đảm để bảo vệ thực sự cho 

tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. 

 Các nghiên cứu toàn cầu đều đặt 

Việt Nam vào danh sách 10 quốc 

gia trên thế giới có thái độ vô cùng 

tiêu cực đối với tự do tôn giáo hay 

tín ngưỡng trong lĩnh vực công 

cộng hay tư nhân. 

 Thứ nhất, quốc gia phải duy trì 

một “khoảng cách xa” với tôn giáo 
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trên lĩnh vưc pháp luật và chính 

sách công cộng – không nên ban 

hành các sắc luật căn cứ trên các 

giáo điều tôn giáo, cũng như không 

sử dụng luật pháp để xâm lấn vào 

nội bộ tôn giáo. 

 Thứ hai, quốc gia phải phát triển 

pháp quyền, như vậy nhân quyền và 

tự do tôn giáo sẽ được khung pháp 

lý bảo vệ. 

 Thứ ba, dù theo đúng pháp luật 

hiện hữu, nhưng phải được bao gồm 

theo sự cam kết chính trị, tính đa 

nguyên chính trị, sự đa dạng, tôn 

trọng tính sai khác của con người. 

 Đây là sự hằn sâu những giá trị, 

chính sách và thực tiễn, và phải tuân 

thủ các giá trị nhân quyền phổ quát, 

nếu không, sẽ chẳng bao giờ có tự 

do tôn giáo thực hữu. 

 Ỷ Lan : TS đánh giá như thế 

nào về tình trạng tự doTG tại VN? 

 Ahmed Shaheed : Nếu chị nhìn 

vào cơ sở dữ liệu trong công tác của 

Báo cáo viên Đăc biệt về Tự do tôn 

giáo suốt thập niên qua, chị sẽ thấy 

VN là một trong 5 quốc gia có số 

lượng thông báo vi phạm tự do tôn 

giáo cao nhất. Sự kiện VN thu hút 

mối quan tâm lớn của các Báo cáo 

viên Đặc biệt LHQ về Tự do tôn 

giáo, cho thấy mối quan tâm 

nghiêm trọng tại quốc gia này. 

Trong bản Phúc trình của tôi, tôi 

nêu ra những quốc gia có thái độ 

tiêu cực đối với tôn giáo hay với 

một số tôn giáo nào đó, nên đã giới 

hạn các tự do dân sự — thì Việt 

Nam rơi vào phạm trù này. Cũng 

vậy, các nghiên cứu toàn cầu đều 
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quốc gia trên thế giới có thái độ vô 

cùng tiêu cực đối với tự do tôn giáo 

hay tín ngưỡng trong lĩnh vực công 

cộng hay tư nhân.  

 Tổ chức các Quốc gia và Dân 

tộc Không có đại diện (UNPO) vừa 

cho biết có bốn gia đình người sắc 

tộc Hmong tại Việt Nam bị tấn công 

vì không chịu từ bỏ niềm tin Thiên 

Chúa giáo của họ. 

 Tổ chức UNPO hôm 19/3 dẫn 

nguồn từ tổ chức World Watch 

Monitor nói rằng vụ tấn công xảy ra 

vào ngày 1/3 khiến 4 người phải 

nhập viện để điều trị các vết thương 

trên đầu và tay. 

 Theo báo mạng World Watch 

Monitor hôm thứ Sáu 16/03, bốn 

người bị thương ở đầu và tay trong 

một vụ tấn công của một nhóm côn 

đồ do trưởng thôn cầm đầu hôm 

1/3, đã phải nằm bệnh viện trong 8 

ngày. 

 Tin cho hay 24 người thuộc bốn 

gia đình người Hmong tại vùng Tây 

Bắc Việt Nam vừa cải đạo sang đạo 

Tin Lành. 

 Thông báo của tổ chức UNPO 

nói rằng chính quyền địa phương 

Việt Nam đề nghị những người này 

bỏ đạo, nếu không sẽ bị buộc phải 

rời khỏi làng. 

 Theo một ước tính, hiện có 

khoảng 400,000 người theo đạo Tin 

Lành trong khoảng 1 triệu người 

Hmong ở Việt Nam, một tỉ lệ cao 

hơn nhiều lần so với dân số Việt 

Nam nói chung. 

 Người Hmong, cũng như những 

tín đồ Tin Lành khác tại Việt Nam, 

đang đối diện với mối đe dọa từ 

Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo, vừa 

được nhà cầm quyền cộng sản 

thông qua và có hiệu lực từ đầu năm 

nay. 

 Tổ chức Open Doors năm 2018 

xếp hạng Việt Nam đứng thứ 18 

trong những quốc gia nơi những 

người theo Thiên Chúa giáo phải 

đối diện với tình trạng bách hại tệ 

hại nhất trên thế giới. 

 Trang UNPO cho biết hiện trạng 

đàn áp tôn giáo và các quyền tự do 

khác tại Việt Nam đã được nêu lên 

tại khóa họp thứ 37 của Hội đồng 

Nhân Quyền LHQ diễn ra ở Geneva 

hồi giữa tháng 3. 

 Trang này trích lời ông Võ Văn 

Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền 

làm Người Việt Nam có trụ sở tại 

Paris, hôm 14/3 tố cáo trước Hội 

Đồng Nhân Quyền nền “độc tài 

pháp trị” của Hà Nội áp dụng nhiều 

điều khoản vi phạm quyền con 

người, thay vì phát triển một nhà 

nước pháp quyền. 

 

BẠO LỰC SẮC TỘC TẠI 
VIỆT NAM TRONG TÌNH 

HÌNH GIỚI HẠN  
TỰ DO TÔN GIÁO 

RFA 2018-03-20 

 Bốn gia đình người sắc tộc 

Hmong tại Việt Nam bị tấn công vì 

không chịu từ bỏ niềm tin Thiên 

Chúa Giáo của họ. 

 Tổ chức Nhân Dân Và Các Quốc 

Gia Không Có Được Đại Diện- 

UNPO vào ngày 19 tháng 3 loan tin 

vừa nêu dẫn nguồn từ World Watch 

Monitor. Theo đó vụ tấn công xảy 

ra vào ngày 1 tháng 3 khiến 4 người 

phải nhập viện để điều trị các vết 

thương trên đầu và tay do bị tấn 

công. 

 Bốn gia đình người Hmong có 

tổng cộng 24 thành viên được cho 

biết vừa cải đạo sang Thiên Chúa 

Giáo. 

 Bản tin của UNPO cho biết có 

những báo cáo nói rõ chính quyền 

địa phương Việt Nam nơi những tín 

đồ Thiên Chúa Giáo Hmong cư ngụ 

thường yêu cầu họ phải bỏ đạo; nếu 

không sẽ bị buộc phải rời làng quê 

của họ. 

 Ước tính có chừng 400 ngàn 

người trong tổng số 1 triệu người 

sắc tộc thiểu số Hmong tại Việt 

Nam là tín đồ Thiên Chúa Giáo, 

hoặc theo các giáo phái Tin Lành 

hoặc Công Giáo La Mã. 

 Tổ chức có tên Open Doors 

trong Danh Sách Theo Dõi năm 

2018 xếp Việt Nam vào hạng 18 

những quốc gia nơi mà tín hữu 

Thiên Chúa Giáo phải đối diện với 

tình trạng bách hại nhất trên thế 

giới. 
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 Kính gởi:  

- Toàn thể tín hữu PGHH trong và 

ngoài nước. 

- Quý Trị Sự viên các cấp Giáo hội 

PGHH Thuần túy. 

- Các Văn phòng Đại diện tại Hoa 

Kỳ, Úc và Châu Âu. 

 Thưa chư tín hữu thân mến,  

 PHẬT GIÁO HÒA HẢO chúng 

ta mỗi năm có ba ngày lễ lớn: 18/5 

âl là ngày Khai sáng tôn giáo 

PGHH, 25/11 âl là ngày Đản sanh 

Đức Huỳnh Giáo Chủ và ngày 25/2 

âl là ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ 

vắng mặt. 

 Trước 1975, tất cả tín đồ và Giáo 

hội đều cử hành long trọng tất cả 

các ngày lễ này để tưởng nhớ công 

ơn của Đức Tôn sư đã ban cho ta 

một nền Đại đạo với chủ thuyết Học 

Phật Tu Nhân, con đường tu nhân, 

học Phật mà Đức Tôn sư đề ra đậm 

sắc thái Việt Nam, lấy tư tưởng 

Tam giáo Quy nguyên (Phật, Nho, 

Lão) làm căn bản. 

 Thế nhưng, sau 1975, tôn giáo 

PGHH chúng ta bị gạt ra khỏi sinh 

hoạt tôn giáo Việt Nam, nói chung, 

và Miền Nam Việt Nam, nói riêng. 

Mãi đến năm 1999, trước sự đòi hỏi 

của các tín đồ trung kiên và trước 

sự hội nhập toàn cầu hóa của VN, 

nhà cầm quyền cs phải cho phục 

hoạt Giáo Hội PGHH nhưng lại cho 

dàn dựng một Ban Đại diện gồm đa 

số là đảng viên cs và sau này là Ban 

Trị sự Trung ương hầu kìm hãm sự 

phát triển và đòi hỏi của trên 8 triệu 

tín đồ PGHH tại VN. Ban Đại diện 

này sau khi ra đời lại không tranh 

đấu để đòi lại tài sản của Giáo hội 

mà nhà cầm quyền đã tịch thu mà 

lại cho ban hành một bản Hiến 

chương trong đó hủy bỏ hoàn toàn 

ngày Đại lễ 25/2, ngày Đức Tôn Sư 

vắng mặt với lý do làm lễ này là 

khơi lại sự hận thù giữa Việt Minh 

cs và PGHH. 

 Đã cưỡng chiếm được Miền 

Nam, đã gọi là thống nhất đất nước, 

trên cương vị là lãnh đạo, các vị này 

phải hiểu rõ và phải thực hiện câu 

châm ngôn mà ngàn xưa ông cha đã 

để lại là: lấy tình thương xóa bỏ hận 

thù, lấy trí nhân thay cường bạo. 

Quý Vị phải cho 8 triệu tín đồ 

PGHH được tổ chức ngày lễ này, 

như vậy mới gọi là xóa bỏ hận thù, 

như vậy mới gọi là đạo đức của 

những người lãnh đạo, nhưng trái 

lại, Quý Vị thông qua Ban Trị sự 

Trung ương mà quý vị đã dàn dựng 

để cấm đoán, càng cấm đoán thì sự 

nghi ngờ của tuyệt đại đa số tín đồ 

càng tăng, vì theo sự suy nghĩ mộc 

mạc của những tín đồ thì trong sự 

việc này có những điều mờ ám nên 

Quý Vị không cho tín đồ tổ chức.  

 Riêng đối với Giáo hội PGHH 

Thuần túy, với tinh thần TẬN 

TRUNG VỚI ĐẠO, TẬN HIẾU 

VỚI THẦY, chúng ta vẫn quyết tổ 

chức ngày Đại lễ này cho dù nhà 

cầm quyền đối xử thế nào, chúng ta 

cũng chấp nhận vì chúng ta là tín đồ 

PGHH. 

 Thưa chư tín hữu, 

 Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến 

ngày Đại lễ kỷ niệm lần thứ 71 ngày 

Đức Tôn sư yêu quý của chúng ta 

vắng mặt, đó là cái ngày đau thương 

nhất của hơn 8 triệu tín đồ: 

THƯƠNG THẦY, MẾN ĐẠO. 

 Với tinh thần kiên cường bất 

khuất, người tín đồ PGHH và Giáo 

hội PGHH Thuần túy vẫn liên tục tổ 

chức ngày Đại lễ này trong bối cảnh 

luôn bị nhà cầm quyền cs trấn áp, 

khủng bố một cách phi công lý và 

vô nhân đạo.  

 Năm nay, Mậu Tuất (2018) cũng 

vậy, chúng ta phải hành xử quyền 

công dân hợp pháp của mình, vẫn 

thực hành niềm tin tôn giáo của 

mình cho dù hậu quả như thế nào !!! 

 Để chuẩn bị tổ chức Đại lễ kỷ 

niệm lần thứ 71 ngày Đức Huỳnh 

Giáo Chủ vắng mặt, Ban Trị sự 

Trung ương đã nhóm họp vào ngày 

20-3-2018 và đồng thanh quyết 

nghị: 

 - Cuộc chánh Lễ tổ chức tại nhà 

ông Nguyễn Văn Vinh (8 Hiền) là 

trụ sở tạm thời của Trung ương 

Giáo hội, tọa lạc tại xã Long Giang, 

Chợ Mới, An Giang.  

 - Tại mỗi Ban Trị Sự tỉnh, thành, 

chúng ta tổ chức 1 lể đài để tín đồ 

địa phương vì lý do gì không đến 

được Trụ sở Trung ương có nơi đề 

hành xử niềm tin tôn giáo của mình.  

 - Tại nhà mỗi tín đồ PGHH phải 

đặt một bàn Hương án, treo Đạo kỳ 

và cầu nguyện: Quốc Thới Dân An. 

Đức Huỳnh Giáo Chủ sớm trở về để 

tế thế độ dân. Nhân quyền và Tự do 

Tôn giáo trên toàn lãnh thổ VN 

được thể hiện và tôn trọng.  

 Trong trường hợp nhà cầm 

quyền csVN thông qua địa phương, 

có tinh thần dân tộc, lấy tình thương 

xóa bỏ hận thù để cho Giáo Hội 

chúng ta được tổ chức thì chúng ta 

phải đáp lại cho tương xứng, cuộc 

lễ tổ chức trong tinh thần tôn giáo 

thuần túy, không pha tạp chú gì về 

chính trị cũng không đá động gì đến 

biến cố Đốc Vàng.  

 Nếu ngược lại, Trị Sự viên các 

cấp tùy nghi phản ứng theo tình 

hình và khả năng của mình, đồng 

thời báo cáo chi tiết về Ban Trị sự 

Trung ương. 

 Vì tiền đồ Tổ quốc, Dân tộc và 

Đạo pháp, Ban Trị sự Trung ương 

yêu cầu các cấp Giáo hội thi hành 

nghiêm chỉnh Thông bạch này. 

 Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu 

Ni Phật 

 Nam mô A Di Đà Phật 

 Thánh địa Hòa Hảo, ngày 23 

tháng 3 năm 2018 

 TM Ban Trị sự Trung ương 

Giáo hội PGHH Thuần túy 

Hội trưởng: Nguyễn Văn Điền 

Chánh thư ký: Lê Quang Hiển 

 Đồng kính gởi: 

- Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và 

Hải Ngoại. 

- Hội Đồng Liên Tôn VN. 

- Các Cơ quan Truyền Thông trong 

nước và hải ngoại 

 
 Đại hội 19 của đảng Cộng sản 

Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kết thúc. 
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Phong trào chất vấn tiếp tục phát 

triển thành một phong trào mới: 

phong trào tiên tri. Giờ đây các bàn 

luận của người dân đang dần 

chuyển sang một hướng mới: điều 

gì sẽ xảy ra trong tương lai. Về mặt 

này, quan điểm của tôi không giống 

với nhiều người bạn của tôi, vì vậy 

tôi phác thảo ra dưới đây. 

 Như nhiều người đã đọc báo cáo 

của Tập Cận Bình (TCB) và tuyên 

truyền của báo chí, họ nghĩ rằng 

chiến dịch chống tham nhũng sẽ 

tiếp tục; họ cho rằng cuối cùng 

ĐCSTQ sẽ trở nên trong sạch hơn 

về mặt chính trị và đoàn kết nhau 

cho một nền kinh tế mạnh. Tôi nghĩ 

rằng điều này hoàn toàn sai. 

 Tại sao? Thứ nhất, Vương Kỳ 

Sơn không muốn từ chức lãnh đạo 

ĐCSTQ. Bất kể ông ta nghĩ gì, một 

số đông những người ông ta đã xây 

dựng trong hệ thống chống tham 

nhũng cũng quan tâm đến sự thay 

đổi lãnh đạo của họ. Đây là một 

điều không thể tránh được, cũng là 

một điều không dễ giải thích. Có 

cách nào để nhóm này đổi chủ của 

mình sang TCB hay không? Tôi 

nghĩ nó rất khó. 

 Thứ hai, mặc dù Vương Kỳ Sơn 

thoát khỏi cơn bão, liệu sự hận thù 

của các viên chức chính quyền sẽ để 

yên cho ông ta và chịu buông tha 

các quan chức chống tham nhũng 

dưới sự chỉ huy của ông ta? Hàng 

triệu quan chức và thân nhân gia 

đình họ muốn trả thù. Liệu TCB sẽ 

để cho họ phản công hay không? 

Nếu ông ta cho phép họ phản công, 

nhóm viên chức chống tham nhũng 

này (của V.K.S.) sẽ trở thành đại 

họa cho ông TCB, bởi vì họ sẽ đoàn 

kết lại thành một nhóm chống đối 

để bảo vệ sự sống còn. Tuy nhiên, 

nếu một cuộc phản công không 

được cho phép, thì chính TCB sẽ trở 

thành mục tiêu để trút hận thù của 

hàng triệu người đó. Đây là tình 

trạng tiến thoái lưỡng nan. 

 Có vẻ như Đại hội lần thứ 19 của 

ĐCSTQ chỉ hoàn thành có một 

điều, đó là thiết lập tình trạng đồng 

chí TCB là “nhà lãnh đạo vĩ đại” và 

viết những tư tưởng của Tập vào 

hiến pháp của ĐCSTQ. Hành động 

này là một ý tưởng kỳ cục chỉ làm 

cho người ta ghét. Để tránh sự ghét 

bỏ này, ngay cả Mao cũng không 

dám tự tuyên bố tư tưởng của mình 

là chủ nghĩa Mao; ông đã đưa ra từ 

“ý thức hệ” (ideology) mà trên thực 

tế là cùng một thứ, nhưng không 

chánh danh bằng. Có thể nói Mao 

có một sự khiêm tốn giả dối, nhưng 

ông vẫn có một cái gì đó của riêng 

mình: đấu tranh giai cấp, cách mạng 

bạo lực, chiến tranh du kích v.v… 

đã làm gián đoạn thế giới hơn nửa 

thế kỷ. Theo cách đó, Mao có thể 

được tính như là ông chủ của một 

thế hệ, không thua Marx và Hitler. 

 TCB có gì? Bằng cách lặp lại 

một vài dòng từ các sách giáo khoa 

Mác-Lênin, ông ta dám khẳng định 

đó là những ý tưởng của mình, và 

do đó tự gọi mình là một ông chủ? 

Nó không phải là buồn cười hay 

sao? Dĩ nhiên, được cho là một nhà 

lý thuyết mà tư tuởng như vậy thì 

đúng là buồn cười, nhưng lý do gốc 

rễ là vì TCB không biết chính mình. 

Thái độ cao ngạo của ông ta đã cho 

ông ta cái tên này mà không có nội 

dung; ngoài ra, còn có rất nhiều 

những người nâng bi không biết xấu 

hổ xung quanh ông. Bây giờ chúng 

ta thực sự phải lo lắng về khả năng 

quản lý của TCB. Chúng ta tìm thấy 

cái gọi là hiện đại hóa ở đâu? 

 Hậu quả của việc Tập thiếu khả 

năng quản lý cùng với việc hạ giảm 

chiến dịch chống tham nhũng và áp 

lực của suy thoái kinh tế đưa đến 

tình trạng bên trong TQ xấu đi 

nhanh chóng. Cuộc sống hằng ngày 

của dân chúng trở nên càng khó 

khăn hơn. Các giai cấp nghèo cảm 

thấy không thể sống hoặc gần như 

không thể sống được sẽ nhanh 

chóng gia tăng, và cảm xúc muốn 

phản loạn càng ngày càng mạnh mẽ 

hơn. Điều này hoàn toàn ngược lại 

thời G. Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. 

 Sự chia rẽ trong giai cấp lãnh 

đạo ngày càng trở nên trầm trọng. 

Một phần vì nó đã biến chiến dịch 

thanh trừng thành hận thù, với thêm 

nhiều người khác có thể bị thanh 

trừng, nó dần dần biến tâm trí của 

con người từ sợ hãi sang mong 

muốn thay đổi. Sự thay đổi này sẽ 

trở thành 1 sự bình thường mới 

trong nền chính trị độc tài của TCB. 

Khi mồi lửa hoặc sự sụp đổ xảy ra, 

đế chế mới của “nhà lãnh đạo vĩ 

đại” sẽ nhanh chóng sụp đổ. Khi 

nào và bằng cách nào để nó sụp đổ 

là 1 tình cờ của lịch sử, nhưng chính 

sự sụp đổ là 1 cần thiết lịch sử. 

 Điều quan trọng nhất là lịch sử 

sẽ không tự lặp lại. Thế giới hiện 

nay không còn là thế giới của Mao 

Trạch Đông, cũng không phải của 

Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch 

Dân. Không ai có thể lợi dụng chiến 

tranh lạnh, vượt qua những khó 

khăn kinh tế bằng cách lừa dối 

người khác. Cũng không còn có thể 

lừa người dân bằng cách cho họ 

những lời hứa rỗng. Và cũng không 

thể dùng tất cả các rào chắn để ngăn 

chặn thông tin. Ngay cả việc sử 

dụng quân đội và công an để đàn áp 

cũng ngày càng trở nên không hữu 

hiệu, quân đội và công an cũng là 

những con người bình thường, 

những người ngày càng nhận được 

nhiều thông tin mở hơn. 

 Vậy thì chúng ta nên làm gì tiếp 

theo? Chúng ta đã phải quay trở lại 

vấn đề cũ 40 năm trước, khi Tứ 

Nhân Bang bị đánh bại: Chúng ta 

cần Đệ Ngũ Hiện Đại – Dân Chủ, 

để hướng dẫn đất nước và nhân dân 

ra khỏi tình trạng khó xử. Tư tưởng 

mới không phải là chủ nghĩa Mác-

Lênin lỗi thời, mà là một ý tưởng 

mới về dân chủ và tự do. Hệ thống 

cầm quyền mới chỉ có thể là cấu 

trúc chính trị của hệ thống pháp lý 

dân chủ nơi con người đã áp dụng 

thành công. Hệ thống kinh tế mới 

chỉ có thể là hệ thống kinh tế thị 

trường hiệu quả nhất mà con người 

đã chứng minh hàng ngàn năm. 

 Những ý tưởng này từ lâu đã là 

sự đồng thuận của người dân Trung 

Quốc trong nhiều năm. Những ai 

chiếm được trái tim của nhân dân sẽ 

có thế giới, và những ai đánh mất 

trái tim của nhân dân sẽ mất thế 

giới. Tôi hy vọng các tầng lớp thức 

giả trong nước và ngoài nước có thể 

giành được trái tim của người dân, 

có thể nắm bắt cái hướng đúng, thay 

vì đi đường vòng như trước đây. 

 Nói rằng TCB đang gặp rắc rối, 

nhiều người sẽ không tin điều đó. 

Ngay cả các học giả nước ngoài 

cũng nói rằng quyền lực của TCB 

đã lên đến đỉnh cao và ông ta là một 

nhà độc tài. Nhưng đây chỉ là hiện 

tượng hời hợt bên ngoài. Nó giống 
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như một quả dưa hấu chứa đầy 

nước - ngoài bề mặt, trông rất vinh 

quang; trên thực tế, nó đã bắt đầu 

thối rữa. Tương tự, nó rất đúng với 

lịch sử: một hệ thống độc tài không 

được lòng dân sẽ bắt đầu thối rữa 

khi đạt đến đỉnh cao. 

 Gần đây do có quá nhiều tin tức, 

cho nên nhiều người đã không để ý 

đến những tin tức nhỏ nhặt hơn. 

Một trong những tin tức đó là cái 

chết của nhân vật quần chúng nổi 

tiếng Trần Tiểu Lỗ (Chen Xiaolu). 

Thông thường mọi người chỉ biết 

rằng ông là con của ông Trần Nghị 

(Chen Yi), thi sĩ Nguyên Soái (của 

quân đội Cộng sản). Nhiều lắm 

người ta chỉ biết đến ông Trần Tiểu 

Lỗ như là một người nổi tiếng trong 

thời Vệ Binh Đỏ. Danh tiếng của 

ông cũng tương tự như Kuai Dafu, 

Han Aijing, Peng Xiaomeng, và Nie 

Yuanzhen. Ông là 1 trong các nhân 

vật nổi tiếng nhất của thời đại đó. 

 Tuy nhiên, nhiều người không 

biết con người thực sự của ông. 

Trong giai đoạn đại chiến dịch của 

CS chống lại phong kiến ở Trung 

Quốc, dưới sự chỉ đạo của cảnh sát 

để cướp nhà của tầng lớp xã hội 

thuợng lưu TQ với sự tịch biên và 

bắt bớ, Trần Tiểu Lỗ, một người tốt 

bụng, đã từng cứu người. Trong 

những ngày đầu của cải cách kinh tế 

và mở cửa ở TQ, ông là người ủng 

hộ tích cực và thực hành cải cách 

chính trị. Trong vụ thảm sát (Thiên 

An Môn) ngày 4 tháng 6 năm 1989, 

ông đã kịch liệt phản đối và phê 

bình mạnh mẽ sau đó. Vì lý do này, 

ông bị điều tra và bị thanh trừng. 

 Danh tính của Trần Tiểu Lỗ 

trong những năm gần đây ít được 

thế giới bên ngoài biết đến. Ông là 

người nổi tiếng trong thế hệ thứ hai 

của các chính khách đỏ, đặc biệt nổi 

tiếng trong vòng tròn nhỏ các nhân 

vật của gia đình ông Đặng Tiểu 

Bình. Gần đây, TCB đã thanh trừng 

vòng đối lập nhỏ này do gia đình 

ông Đặng cầm đầu. TCB bắt cháu 

rễ của ông Đặng, tước bỏ tất cả các 

chức danh và vai trò mà con gái ông 

Đặng nắm giữ trong công ty bảo 

hiểm Anbang do gia đình ông Đặng 

lãnh đạo và tiếp quản công ty này. 

Điều này nhằm để cảnh cáo tất cả 

các đối thủ của ông trong hàng ngũ 

lãnh đạo Cộng sản rằng: Đừng 

chống đối ý muốn trở thành hoàng 

đế của tôi, cho dù ngay cả khi đồng 

chí là thành viên trong gia đình 

Đặng Tiểu Bình; dù cho việc giới 

hạn nhiệm kỳ đã được đặt ra bởi 

Đặng Tiểu Bình, nhưng bây giờ tôi 

là người đang nắm quyền lực. Hành 

động giống như Mao, tôi thậm chí 

sẵn sàng tấn công Đặng Tiểu Bình 

và gia đình ông ta khi tôi muốn. 

 Căn bản của nền độc tài Mao 

Trạch Đông là sự thờ phượng cá 

nhân Mao một cách phổ quát ở 

trong và ngoài đảng Cộng sản. Mao 

Trạch Đông có nét hấp dẫn cá nhân 

(charisma), với tài năng văn 

chương, am tường về lịch sử và 

chính trị, và thực sự đóng một vai 

trò quan trọng trong việc hình thành 

chế độ Cộng sản. Nền độc tài nửa 

Mao của Đặng Tiểu Bình được xây 

dựng dựa trên công trạng và uy tín 

quá khứ của ông Đặng, nhưng thiếu 

nét độc đáo cá nhân và văn hóa. 

Nhiều người không hâm mộ Đặng. 

 TCB có gì? Ông ta không có 

thành tích quá khứ, do đó ông ta chỉ 

có thể vung vãi tiền ra khắp thế 

giới; ông ta không có tài năng văn 

học nhưng vẫn lòe với dân chúng về 

một loạt những cuốn sách ông ta 

đọc, chỉ để làm trò cười. Cho nên 

rất khó để thuyết phục người khác 

về khả năng của ông ta, và càng 

không thể thờ phượng ông ta. Vì 

vậy, Tập cần phá sập để dọn lối đi 

thành nhà độc tài bằng cách đàn áp 

những người không vâng lời. Nhìn 

từ quan điểm lịch sử, loại người này 

sẽ kết thúc trong bi kịch. 

 Trong những năm gần đây, 

người ta thường nói đến cái gọi là 

thế hệ thứ hai của Cộng sản đỏ và 

thế hệ thứ hai của các quan chức 

Cộng sản. Mặc dù TCB đã một lần 

làm con chó đen của thế hệ thứ hai 

trong quan chức trật phe, nhưng ông 

ta vẫn là người chính thức của thế 

hệ Cộng sản thứ hai sau khi phục 

hồi. Lẽ ra những đứa con của các 

cán bộ Cộng sản sẽ là những cộng 

sự viên của ông, hoặc ít nhất không 

phải là kẻ thù của ông. 

 Nhưng, với sự ngạc nhiên của tất 

cả chúng ta, trường hợp của Trần 

Tiểu Lỗ hầu như đã phơi bày ra 

rằng giữa TCB và những người 

đáng ra ủng hộ rất tự nhiên của ông, 

thì lại có sự thù hận thay vì hỗ trợ. 

Người ta nói rằng những nguời 

đáng lẽ ra là đồng minh của Tập thì 

thực sự lại là những đối thủ cạnh 

tranh quyền lực với ông ta, vì vậy 

họ phải được Tập đối xử như là đối 

tượng phải dẹp bỏ và thanh trừng. 

Ngoài ra, những hoàng tử đảng từ 

các gia đình thuộc tầng lớp thượng 

lưu của chế độ Cộng sản như Tập, 

họ không thể đạt được uy tín một 

cách thành công chỉ bằng thông qua 

nỗ lực đào tạo của tổ chức CS. 

 Giống như những kẻ nối ngôi 

đầy mâu thuẫn trong các triều đại 

cổ, trong thời đại ngày hôm nay, 

các nhà độc tài thiếu uy tín hoặc 

dần dần bị mất đi uy tín sẽ đi đến 

hậu quả giống nhau là bị lật đổ hoặc 

thậm chí bị giết chết ngay. Gia đình 

TCB không phải là ngu ngốc. Để 

tránh cái hậu quả chung này, họ 

phải làm điều bất thường để bảo vệ 

vị trí quyền lực của họ. 

 Điều bất thường này đã xảy ra 

trong thời cổ đại và trong thời hiện 

đại, với một số ít cách thức, bao 

gồm mô hình của (Hoàng đế) Ung 

Chính (Yong Zheng), mô hình Sta-

lin và mô hình Mao Trạch Đông. 

Về phía chống đối có các mô hình 

của Hoa Quốc Phong, Uông Tinh 

Vệ, Lâm Bưu…, bao gồm các cuộc 

đảo chính, ám sát, nổi loạn v.v... 

 Với tình hình hiện tại ở TQ, 

khoảng cách giữa người giàu và 

người nghèo rất lớn, sự xô đuổi dân 

nghèo ra khỏi các thành phố, sự suy 

giảm nhanh chóng của nền kinh tế, 

các xung đột trầm trọng cả trong lẫn 

ngoài nước, sự gia tăng đàn áp, là 

những dấu hiệu của sự sụp đổ. Vì 

thế, bây giờ một số người đã trao 

tặng cho TCB một biệt danh. Biệt 

danh mới này được gọi là "chết 

nhanh", có nghĩa là khi TQ chọn 

TCB, cái chết của chế độ CS được 

đẩy đi nhanh hơn. 

 Lê Minh Nguyên dịch 
 Sách xưa ghi bậc đại trượng phu 
phải là người phú quý bất năng dâm. 
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Bởi phàm là con người khi trở nên 
giàu có, nhiều tiền, lắm của, hay có 
quyền uy, thế lực trong vai trò cai trị, 
chăn dân, thì rất dễ coi thường phép 
tắc, không chịu kiểm soát, hay tự chế 
các hành vi của mình, nên phần lớn 
cũng rất dễ tha hóa, trở thành loại 
hôn quân vô đạo, tham quan dâm 
loàn, cường hào trọc phú đắm chìm 
trong trụy lạc. Tuy nhiên, nếu cũng ở 
trong hoàn cảnh đó, kẻ tiết chế không 
mê man sắc dục, biết giữ quy củ cho 
bản thân, ngay thẳng, trong sáng, 
không tham lam, nhũng lạm, chí công 
vô tư khi thi hành công vụ, thì mới 
đúng là trượng phu, được người đời 
ngưỡng mộ. 
 Chỉ xét trong tiêu chí đơn giản 
trên, thì rõ ràng đám đảng viên cộng 
sản từ quốc tế, đến quốc nội, từ lãnh 
tụ tối cao, xuống đến những tay cán 
bộ làng nhàng, đều chỉ rặt một loại 
thất phu, vô học, hiếu sát và đa dâm. 
 Sau hơn 70 năm cướp đoạt chính 
quyền, đi từ giai cấp thượng lưu mới, 
đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, kết 
bè ăn trên ngồi trốc, nhân dân làm 
chủ tập thể trong xã hội cộng sản, 
đến giai cấp tư bản đỏ của thời kỳ tư 
bản hoang dã, dù chiếm dụng hầu hết 
tài nguyên của xã hội để bỏ túi làm 
của riêng, đều thừa mứa của cải, trở 
nên giàu nứt đố đổ vách, nhưng xét 
về ý thức văn minh, nhãn quan văn 
hóa, cung cách hành xử nơi công 
cộng khi thực thi chức trách cai trị, 
đến cuộc sống đời thường nhật của 
cả đám quan lại cộng sản Việt Nam, 
thì thật là… Ban ngày quan lớn như 
thần, ban đêm quan lớn tần mần như 
ma… chỉ thấy chung quanh quan là 
gái và toàn gái. Hơn nữa lại tỏ ra 
vượt trội hơn, khi các chuyện tế nhị 
giữa nam, nữ của những đầy tớ của 
nhân dân, đã gần như được coi là 
bình thường, thường xuyên xảy ra 
mọi nơi, mọi chỗ, mọi lúc. Chưa tính 
đến sự nguy hiểm tột bậc, khi tương 
lai đất nước sẽ ngày càng đồi bại, sa 
đọa trầm trọng hơn, bởi đang có 
khuynh hướng phô diễn trên phạm vi 
rộng, ngày càng nhiều sự vụ cho thấy 
tầm nhìn của giới cầm quyền cộng 
sản chỉ tập trung vào phụ nữ, biểu 
hiện qua những phát biểu dưới ảnh 
hưởng, hay bị chi phối bởi thói tật 
nghiện ngập tình dục, vừa dốt nát, 
vừa thô bỉ, cũng như mưu toan muốn 
công khai hóa dần thứ quan điểm 
khai thác, xã hội hóa đặc tính sexy 
của giống cái, nhưng lưu manh đánh 
lận, khoác lên cái chiêu bài gọi là bảo 
tồn truyền thống văn hóa dân tộc. 
 Tháng 10-2009, tờ The Telegraph 
Anh Quốc đăng bài “Vladimir Lenin 
died from syphilis, new research 
claims” của Nick Britten, cho biết sử 

gia Helen Rappaport, sau khi khảo 
sát qua tài liệu và hồ sơ bệnh án đã 
kết luận lãnh tụ của phong trào Bolse-
vik, chết do hậu quả của chứng bệnh 
giang mai, một điều mà các giới lãnh 
đạo Liên Xô thời đó ai cũng biết, 
nhưng cấm ngặt phổ biến ra ngoài. 
Thật ra khám phá này không mới. 
Ngay sau khi Lenin chết năm 1924, 
đại đa số dân Nga đã nghi ngờ rằng 
do vi trùng giang mai và đã có hàng 
chục bài nghiên cứu kết luận về bệnh 
giang mai của Lenin, nhưng trong 
gọng kìm chuyên chính vô sản và 
KGB, mọi chuyện đều phải lui vào 
bóng tối, để giữ mặt mũi cho lãnh tụ 
và cho đảng của giai cấp công nông. 
 Tại Trung cộng, từ lúc còn kham 
khổ để tìm cách ngoi lên nắm giữ 
quyền lực trên lục địa Trung Hoa đầy 
biến động, điêu tàn do sự xâu xé của 
nhiều loại quyền lực bạo lực khác 
nhau, đến khi thiết lập xong sự cai trị 
của đảng cộng sản và nắm quyền 
thiên tử trá hình, thú vui duy nhất của 
Mao Trạch Đông (MTĐ) là tình dục và 
trong suốt cuộc đời y đã "tiêu thụ" 
một số lượng thiếu nữ ngây thơ nhiều 
đến độ không thể đếm được. 
 Có quá nhiều tài liệu nói về đời 
sống tình dục và hậu cung của Mao, 
khi tập hợp lại rất dễ dàng để thấy 
hình ảnh một gã trung niên nông dân 
béo tốt, có thể không mặc quần áo 
trong nhiều ngày, dùng phần lớn thời 
gian điều hành các công việc quốc 
gia đại sự và hưởng thụ, hành lạc 
triền miên trên một chiếc giường gỗ 
rộng mênh mông. 
 MTĐ đặc biệt ưa thích các thiếu 
nữ dưới hai mươi tuổi và thỏa mãn 
nhất khi cùng làm tình một lượt với 
nhiều cô gái. Y chưa bao giờ tắm rửa 
đúng nghĩa, chỉ vệ sinh thân thể bằng 
cách bắt những người tình một đêm 
dùng khăn thấm nước nóng chà lên 
thân mình, không bao giờ đánh răng 
và hãnh diện tuyên bố chỉ rửa bộ 
phận sinh dục của y trong cơ thể của 
nhiều người đàn bà. Thói tật này đã 
duy trì và kéo dài đến khi Mao tàn đời 
vào năm 1976. 
 Các hậu duệ quyền thế của Mao 
đã kế thừa và phát triển ý thức tam 
cung lục viện ra khắp lục địa Trung 
Hoa, từ các cán bộ công an, quân 
đội, qua đủ mọi thành phần viên chức 
dân chi phụ mẫu. Có 95% quan Trung 
cộng bao gái, lập hành cung hưởng 
lạc cùng nhiều hầu non, theo nguyên 
tắc quyền–sắc giao dịch. 
 Lãnh tụ quốc gia CS duy nhất tại 
Mỹ châu là Fidel Castro của Cuba, đã 
làm thế giới phát khiếp về khả năng 
hủy hoại đời con gái châu Mỹ Latinh, 
khi bị điều tra, thu thập chứng cớ và 
tố giác trên số báo New York Post ra 

ngày 17-9-2008. Theo đó đã có 
35.000 cô gái qua tay Castro, với nhịp 
độ y ngủ với ít nhất hai phụ nữ khác 
nhau trong mỗi ngày, một cho bữa 
trưa, một cho bữa tối, thậm chí thỉnh 
thoảng lại có thêm một cữ extra cho 
bữa sáng và kéo dài trong 4 thập niên 
liên tục. Có khoảng 6 triệu phụ nữ 
sống ở Cuba năm 2002, trong đó ước 
tính có khoảng 1 triệu là hợp với sở 
thích của Castro. Để có đủ gái cung 
ứng cho nhu cầu của chủ tịch, lực 
lượng an ninh Cuba được rải dày đặc 
trên các bãi biển Havana hàng ngày 
để làm công tác tuyển lựa kẻ hiến tế. 
 Từ những năm 1960 trở đi, nhiều 
người dân Cuba đã gọi Castro là El 
Caballo (con ngựa) vì khả năng 
phòng the sung sức và vô độ của y, 
trong khi bản thân chủ tịch Cuba 
muốn được mọi người gọi là Coman-
dante (chỉ huy) và hào hứng trả lời nữ 
ký giả Ann Louise Bardach trong cuộc 
phỏng vấn cho tờ Vanity Fair năm 
1993: số con rơi vãi cùng khắp của y 
ước tính cũng vào khoảng một bộ lạc. 
 Không hề thua sút, chủ tịch Hồ 
Chí Minh, cũng như các đảng viên 
quyền lực khác của đảng cộng sản 
Việt Nam, dù trong hoàn cảnh nào, từ 
khi đang còn thiếu thốn vì chiến tranh, 
tới khi thừa mứa… do hoàn tất sự 
nghiệp giải phóng miền nam, đều đã 
thi nhau, cạnh tranh nhau để trải qua 
một cuộc đời không lúc nào thiếu gái 
gú. Chỉ khác bọn họ cố giấu giếm, 
che đậy kín đáo hơn, chùi mép kỹ 
lưỡng hơn, để đóng trọn vai tuồng 
cha già dân tộc, hay là cán bộ gương 
mẫu cho đám cận thần và dân đen 
ngu muội ra sức vỗ tay, hít hà như 
trong các buổi chầu đồng bóng. 
 Không thể biết có bao nhiêu thiếu 
nữ đã là nạn nhân hiến tế cho Hồ Chí 
Minh dưới chiêu bài phục vụ lãnh tụ, 
phục vụ lý tưởng cách mạng. Các 
phanh phui gần đây cho thấy ít ra 
cũng đã có hàng chục phụ nữ thuộc 
nhiều sắc dân, nhiều thành phần xã 
hội, đã từng là người vợ hờ, hay 
người tình thời cuộc, hoặc tệ hơn chỉ 
là thứ nô lệ tình dục giai đoạn, từng 
sinh con đẻ cái và đã từng góp mặt 
trong cuộc sống bí mật, luôn phủ 
bóng tuyên truyền của họ Hồ. Ít ra 
cũng đã có vài manh mối thông qua 
vụ con rơi của Võ Văn Kiệt (tức Phan 
Văn Hòa) là Phan Thanh Nam, làm 
hé lộ luôn chủ trương và đường dây 
tuyển gái miền nam đưa ra miền bắc, 
để phục vụ sinh hoạt tình dục cho chủ 
tịch Hồ và các cụ trung ương như Lê 
Duẩn, Lê Đức Thọ, Trường Chinh. 
 Các ám ảnh tình dục bệnh hoạn 
khi đang còn hoạt động để cướp 
quyền lực đã trở thành thứ sách lược 
thô bỉ, hạ cấp trong nhu cầu chiêu dụ, 
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mồi chài cộng sự của họ Hồ và khi đã 
trở thành “bác” trước muôn dân đã là 
động lực thôi thúc Hồ Chí Minh 
(HCM) luôn có khao khát ôm hôn 
người khác, nam cũng như nữ và 
nhất là đối với các thiếu nữ mới lớn. 
 Ngày 24-4-2013, nhật báo New 
York Times dẫn lời của Henry Prunier 
– một cựu nhân viên OSS, trong toán 
Deer Team nhảy dù xuống vùng rừng 
núi Bắc Việt vào tháng 7-1945 để 
giúp đỡ, huấn luyện cho lực lượng 
phôi thai của Việt Minh, cho biết chính 
HCM đã gợi ý sẽ cung cấp các gái 
đẹp Việt Nam và thuốc cường dương 
của dân miền núi cho lính OSS, 
nhưng họ đã từ chối vì sợ vi phạm 
vào lệnh cấm của quân đội.  
 Từ tháng 8-1957 HCM được tuần 
báo Life tặng danh hiệu người cộng 
sản hôn nhiều nhất "The Kissingest 
Communist" để nói về tác phong bạ 
đâu ôm hôn đó của họ Hồ. Hai năm 
sau, HCM trong chuyến công du 10 
ngày vào tháng 2-1959 sang Indone-
sia đã làm công luận sở tại dậy sóng 
phản đối vì thói tật nham nhở này. 
Nhật báo The Straits Times Singapo-
re số ngày 8-3-1959 có bài viết “It’s a 
violation of Indonesian custom: Presi-
dent Ho is told stop kissing girls” (Đây 
là sự vi phạm phong tục Indonesia: 
Chủ tịch Hồ được báo phải chấm dứt 
việc ôm hôn các thiếu nữ), và qua 
ngày 17-3-1959 có thêm bài viết The 
Kiss that Started a Storm (Cái hôn đã 
khởi đầu một cơn bão tố) để chỉ trích 
lối hành xử sỗ sàng, lố lăng, thường 
xuyên hôn hít các thiếu nữ Indonesia 
từ Java đến Bali của Hồ và đòi hỏi Hồ 
phải biết tôn trọng những giá trị đạo 
đức của người dân địa phương. 
 Thượng bất chánh thì hạ tắc loạn, 
truyền thống hưởng lạc, say mê tình 
dục của giới quan lại cộng sản Việt 
Nam tiếp tục phát triển cao độ, rộng 
khắp sau khi đảng cộng sản kiểm 
soát được toàn bộ đất nước và thu 
tóm tất cả mọi nguồn tài nguyên, của 
cải về cho các đảng viên quyền lực 
thi nhau xâu xé, chiếm dụng, nhanh 
chóng trở thành thứ băng nhóm mafia 
tư bản đỏ, khiến một mặt lãnh tụ đảng 
ăn nói ngày càng thêm quàng xiên, 
ngây ngô và mặt kia thú tánh hiếu 
sắc, dâm loàn của cán bộ cộng sản 
cũng vượt ra ngoài sự kiểm soát, trở 
thành khó che giấu và là đầu đề đàm 
tiếu trong công luận. 
 Kế tục họ Hồ xứng đáng nhất khi 
dùng gái Việt để kích thích giới tư bản 
ngoại quốc đem tiền, của vào Việt 
Nam đầu tư, giúp cơ hội thuận lợi cho 
quan chức cộng sản kiếm chác phần 
trăm hợp đồng, phải là chủ tịch nước 
CHXHCNVN Nguyễn Minh Triết. 
 Tháng 6-2007 trong chuyến đi 

sang Hoa Kỳ kêu gọi đầu tư quốc tế 
vào Việt Nam, thay vì giới thiệu Việt 
Nam đang là một môi trường thuận 
lợi cho các nhà đầu tư vào kinh 
doanh, như lương nhân công rẻ, tay 
nghề có huấn luyện khá, không có tổ 
chức nghiệp đoàn gây khó khăn cho 
giới chủ nhân, là nơi có thể dễ dàng 
cạnh tranh với Trung cộng và hơn 
hẳn Philippin, Indonesia, Thailand, thì 
chủ tịch nhà nước cộng sản Việt Nam 
chỉ cần tốn chút ít nước miếng, đem 
khoe với các ông chủ tịch công ty là 
Việt Nam ngày nay có nhiều con gái 
đẹp lắm (!!), thế là họ tranh nhau xin 
ký hợp đồng. Thật chẳng khác gì mấy 
lời lẽ chèo kéo của bọn ma cô, chào 
hàng kiếm khách cho những phụ nữ 
làm nghề bán trôn nuôi miệng. 
 Thảm họa lãnh đạo CS ăn nói 
trong nỗi ám ảnh tình dục qua đầu 
năm 2018 lại tiếp tục dậy sóng ngao 
ngán trong dân chúng, khi Phùng 
Quốc Hiển, phó chủ tịch QH, mơ 
màng cho rằng phải lựa chọn các nhà 
đầu tư chiến lược, có tầm vóc, bởi 
VN là một cô gái đẹp, tất cả cơ thể 
này chỗ nào cũng đẹp, nên phải lựa 
chọn những bàn tay tinh túy nhất, chứ 
không phải là ai cũng cho vào! Và 
Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng cũng 
không kém cạnh nỗi niềm tương tư 
mọi lúc, mọi nơi về người phụ nữ, khi 
hùng hổ tuyên bố phải cố gắng biến 
VN từ một cô gái đẹp, trở thành một 
con hổ mới của nền kinh tế châu Á??! 
Không hiểu sự tỉnh táo của các nhà 
lãnh đạo CSVN khác, trên các diễn 
đàn khác tới đâu, nhưng rõ ràng trong 
hai trường hợp này, bả lú lẫn vì đam 
mê đàn bà thái quá của Phúc lẫn 
Hiền, đã khiến bọn họ ngỡ diễn đàn 
QH, hay hội nghị ban bệ chính phủ 
chỉ là nơi để relax, như quán bar, tiệm 
massage, hoặc tệ hơn là trong phòng 
ngủ, với hình ảnh gái gú bao quanh. 
 Các nguồn tin bán chính thức, 
như tổng bí thư Lê Duẩn tặng một cái 
bầu cho bác sĩ riêng là Hồ Thị Nghĩa, 
con gái của Hồ Viết Thắng, nguyên 
trưởng ban Cải cách Ruộng đất trung 
ương; bộ trưởng bộ lương thực, thủ 
tướng Phạm Hùng chết vì thượng mã 
phong trên bụng Trần Thị Trung 
Chiến, đương chức bộ trưởng bộ lao 
động và là con gái tướng Việt cộng 
Trần Văn Danh; Võ Nguyên Giáp 
chôm cô giáo nhạc sĩ Nguyễn Thị 
Hồng Hạnh đến dạy đàn piano cho 
đại tướng tại nhà riêng; Mai Chí Thọ 
là Năm Xuân, đồng thời cũng là Năm 
sư tổ, trong thời kỳ tướng cướp Năm 
Cam đang tung hoành tại Sài Gòn, 
đêm nào cũng cung phụng hai thiếu 
nữ cho Năm sư tổ hưởng lạc, dưới 
sự kiểm soát của hai bác sĩ riêng… 
đều là những chuyện qua chắt lọc 

của thời gian, không còn là những lời 
đàm tiếu, hay vu cáo, chụp mũ, để 
bêu xấu cán bộ đảng như tuyên giáo 
đảng lu loa cải chính, đe dọa, mà 
đáng tiếc càng ngày càng có thêm 
chứng cớ để khẳng định đó không 
phải là các điều vô căn cứ.  
 Trong không khí thượng tầng 
chính trị sặc mùi xác thịt như vậy, thứ 
cán bộ trung cấp như Trịnh Văn 
Chiến, bí thư tỉnh Thanh Hóa, Hồ 
Xuân Mãn bí thư Thừa Thiên–Huế, 
Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch thành phố 
Đà Nẵng, Nguyễn Trường Tô, chủ 
tịch tỉnh Hà Giang, Đại tá công an 
Dương Tự Trọng, phó giám đốc công 
an Hải Phòng… bị phát giác đang 
nuôi gái bao, lập phòng nhì vợ bé, 
mua dâm, chỉ là việc đương nhiên. 
Chỉ khác một chi tiết nhỏ đó là thiểu 
số không may lộ diện, trong một bè, 
một lũ cán bộ, quan chức cộng sản 
Hà Nội dâm ô, trụy lạc, không thể 
đếm xuể như hiện nay. 
 Sự đam mê nhục dục, tư tưởng 
thấm đẫm ý thức hưởng lạc từ cá 
nhân lãnh đạo, cán bộ chính quyền 
lây lan như dịch hạch, phát triển rộng 
trong nội bộ quan chức nhà nước, 
bành trướng ra cộng đồng xã hội 
khiến nạn ấu dâm học trò, đổi tình lấy 
điểm, sếp và nhân viên vào phòng 
ngủ thực hiện giao kèo đổi tình lấy 
ghế, tệ nạn hiếp dâm, cưỡng dâm và 
loạn luân xảy ra khắp nơi trong giới 
bình dân, trung lưu, sự hãnh tiến thối 
tha khi vênh váo về mối tình đại gia 
với chân dài, khoe… khuê phòng (?) 
của giới showbiz cực phẩm (?), cực 
sốc (?), các đường dây hoa hậu, 
người mẫu bán dâm 1.000 đô mỗi phi 
vụ trong giới thượng lưu và khai thác 
theo chiều hướng khiêu dâm, có dụng 
ý khêu gợi thú tính bản năng trong 
các hoạt động kinh doanh, các hội 
nghị thương mại và cả những lúc tiếp 
đón quốc khách. CS Hà Nội và bọn 
theo đóm ăn tàn đã sa đọa, ngụp lặn 
trong nhục dục đến mức không thể 
biết thế nào là văn hóa và thế nào là 
vô văn hóa, không thể hiểu giới hạn 
giữa phép tắc lễ tân và thói phóng 
túng, suồng sã. Nói rõ hơn là cả tập 
đoàn gọi là đảng và chính phủ nước 
CHXHCNVN đã không còn phân biệt 
được thế nào phòng ngủ với phòng 
khách. danlambaovn.blogspot.com 

http://danlambaovn.blogspot.com/
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 Đọc lịch sử các nước “bị” cuồng 
phong cộng sản đi qua, không khó để 
chúng ta nhận thấy là các đảng cộng 
sản, nhất là đảng csVN luôn khen 
đảng mình, chế độ mình là dân chủ 
vạn lần hơn... Thế nhưng trong thực 
tế chính chế độ, đảng CS là đảng 
chính trị phản động, là chế độ phản 
dân chủ, phi dân chủ, dân chủ trá 
hình, dân chủ cuội đi ngược trào lưu 
tiến hóa về hướng văn minh, tiến bộ 
của nhân loại. 
 Thời nay là thời đại dân chủ, lúc 
nhân loại đang sống trong môi trường 
văn minh của thế kỷ 21 thì lãnh đạo 
đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn 
“mộng du” ở tận đâu đâu, chúng vẫn 
mơ màng ở vào cái thuở loài người 
còn sống trong thời kỳ chính trị hoang 
dã, mông muội. Nghĩa là trong “đấu 
tranh chính trị” cộng sản không chỉ ra 
tay tàn độc với các đối thủ chính trị 
khác ý thức hệ, khác chính kiến mà 
chúng còn bất chấp thủ đoạn thanh 
toán đồng chí để cướp lấy quyền lãnh 
đạo chính trị tối cao. 
 Thanh toán đồng chí để giành độc 
quyền lãnh đạo chính trị là văn hóa 
đặc thù trong tư duy của các tên lãnh 
tụ cộng sản khét tiếng như Lênin, 
Stalin, Mao, Đặng, Kim, Hồ... Các 
lãnh tụ CS vừa kể, chúng là chuyên 
gia ngành thanh toán đồng chí, thu 
tóm quyền lực rất tàn bạo, dã man 
trong thế giới loài vật cộng sản.  
 Ngày nay mọi người đều đã rõ 
HCM là bản sao của các tên đồ tể 
chống nhân loại Lênin, Satlin, Mao, 
Đặng, Kim...  
 Về cá nhân Hồ, có một sự thật 
khá buồn cười là: dù Hồ đã bị Staline 
mắng là tên cộng sản ngu dốt rừng 
rú, nhưng trong một buổi huấn luyện 
cán bộ nơi rừng núi Việt Bắc, lúc Hồ 
còn ở hang, đã chỉ vào bức hình treo 
trên vách “vinh danh” đứa có ngôn 
ngữ du côn, nhục mạ Hồ rằng: “...Ai 
có thể sai chứ đồng Staline, đồng chí 
Mao không thể sai được...” Hồ thật “dĩ 
đại” nhỉ? 
 Về việc thanh toán các đối thủ 
cạnh tranh, các đảng phái chính trị, 
các lực lượng đối kháng chống ý thức 
hệ cộng sản trong thời kỳ hoạt động 
bí mật của Lênin, Staline, Mao, Hồ 
với lý do vì nhu cầu “đấu tranh bí mật” 
phải ra tay man rợ, rừng rú để tồn tại, 
nghe có vẻ xuôi tai... tạm chấp nhận 
được. Thế nhưng cái việc thanh toán 
đồng chí, tiêu diệt đồng đội đồng lao 
cộng khổ khi đã cướp được chính 

quyền, dựng lên chế độ độc tài toàn 
trị, với chiêu trò tố điêu chống phản 
động, phản cách mạng, tiêu diệt kẻ 
thù giai cấp, trừng trị tay sai ngoại 
bang để thỏa mãn tham vọng quyền 
lực cá nhân, phe nhóm dưới vỏ bọc 
củng cố, xây dựng chủ nghĩa xã hội là 
vô đạo đức, thật đáng kinh sợ! 
 Đứng đầu danh sách thanh toán 
đồng chí để giành độc quyền lãnh 
đạo cái gọi là cách mạng vô sản là 
Staline. Hắn đã sử dụng mật vụ ám 
sát, thủ tiêu và bịa chuyện, vu cáo 
đồng chí phản đảng, phản cách 
mạng, cấu kết với thế lực thù địch 
nước ngoài âm mưu lật đổ chính 
quyền nhân dân để tiêu diệt, thanh 
toán đồng chí. Những người đồng 
cam cộng khổ, vào sinh ra tử từ lúc 
hoạt động trong bóng tối chưa cướp 
được chính quyền có tiếng tăm bị 
“đồng chí” Staline thanh toán gồm 
có: Leon Trotsky, Ủy viên Bộ Chính 
trị. Alexei Rykov, Ủy viên BCT, Chủ 
tịch Hội đồng Nhân dân Xô Viết. Lev 
Kamenev, Ủy viên BCT, Phó chủ tịch 
Hội đồng Nhân dân Xô Viết. Grigory 
Zinoviev, Ủy viên BCT. Nikolai Bukha-
rin, Ủy viên BCT, Nhà lý luận Bolshe-
vik. Mikhail Tukhachevsky, Tổng tham 
mưu trưởng Hồng quân, Nguyên soái 
Liên Xô. Vasily Blyukhe, Nguyên soái 
hồng quân Liên Xô.  Alexander Yego-
rov, Nguyên soái hồng quân LX... 
 Giở thủ đoạn thanh toán đồng chí 
rùng rợn sau Staline phải kể đến là 
MTĐ. Dù tay của Mao ít nhuốm máu 
hơn Stalin trong việc thanh toán đồng 
chí để củng cố, thu tóm quyền lực 
lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản 
Tàu. Mục tiêu thanh toán đồng chí 
của Mao là các “đồng chí” nào không 
ngoan ngoãn, không nghe theo mệnh 
lệnh đều phải bị:  
 - Một là bị tước bỏ các chức vụ 
như Bành Đức Hoài, bộ trưởng quốc 
phòng. Hai là bị đưa đi cải tạo lao 
động khổ sai như Đặng Tiểu Bình lúc 
giữ chức tổng bí thư của ban bí thư 
trung ương. Ba là giam lỏng cho tới 
chết như Lưu Thiếu Kỳ, phó chủ tịch 
đảng cộng sản. Bốn là loại trừ vĩnh 
viễn bằng tai nạn nổ máy bay như 
Lâm Bưu bộ trưởng quốc phòng... 
 Chuyện khá buồn cười trong hàng 
ngũ lãnh đạo đảng cộng sản Tàu là 
Đặng Tiểu Bình, người đã từng là nạn 
nhân của trò thanh toán đồng chí, 
nhưng để tranh đoạt quyền bính 
chính trị, Đặng cũng không ngại ngần, 
không áy náy ra tay thanh toán đồng 

chí giành quyền lực tối cao của đảng 
cộng sản Tàu. Nạn nhân của chiêu 
trò thanh toán đồng chí trong nội bộ là 
Hồ Diệu Bang tổng bí thư đảng bị 
Đặng bày trò ép từ chức; và cũng 
chính Đặng kết tội Triệu Tử Dương 
tổng bí thư kế nhiệm Hồ Diệu Bang 
đã khoan nhượng với học sinh, sinh 
viên trong sự kiện Thiên An Môn năm 
1989 nên đã bị Đặng giam lỏng cho 
đến chết. 
 Hiện nay “đặc sản” thanh toán 
đồng chí của CS đang diễn ra với 
chiêu trò chống tham nhũng của Tập 
Cận Bình qua khẩu hiệu “đả hổ diệt 
ruồi” đã được Ng.P.Trọng sao chép. 
 Thanh toán đồng chí vì tội tham ô, 
hủ hóa chỉ là chiêu bài để thu tóm 
quyền lực, quyền lợi của các lãnh tụ 
nòi CS, chứ có thằng lãnh tụ cộng 
sản nào “tốt” không tham ô, hủ hóa, 
không suy thoái đạo đức lối sống?... 
 Chuyện Hồ lợi dụng lòng yêu 
nước, kêu gọi lãnh tụ các đảng phái 
quốc gia, lãnh đạo các tôn giáo, nhân 
sĩ trí thức được nhân dân tín nhiệm, 
hợp tác với Hồ chống Pháp rồi sau đó 
cho đàn em tung tin, vu cáo, kết tội 
Việt gian phản động, phản quốc, kết 
án tử với hình thức ám sát, thủ tiêu 
hoặc cho đội cải cách tố điêu trong 
Cải cách Ruộng đất để bức tử lẫn xử 
tử thành phần ưu tú, tinh hoa của dân 
tộc Việt Nam, lộ liễu không che giấu, 
đó là sự thật không thể chối cãi. 
 Khách quan mà nói thì chuyện 
thanh toán đồng chí của Hồ tương đối 
kín đáo, không lộ liễu, táo bạo như 
Staline, Mao, vì tài liệu lịch sử do các 
“nhà HCM học” trưng dẫn chỉ ra thì 
rất có khả năng Hồ không phải là 
người Việt! Thế cho nên những đồng 
chí cộng sản nào biết Hồ trong “thời 
kỳ hoạt động cách mạng” ở bên Nga 
hay ở bên Tàu đều bị Hồ mượn tay 
kẻ thù lẫn ra lệnh cho đàn em thanh 
toán không để lại dấu tích để che giấu 
nhân thân của hắn.  
 Những đồng chí bị Hồ thanh toán 
gồm có: Lâm Đức Thụ đồng chí thân 
cận cùng Hồ bán cụ Phan Bội Châu 
cho Pháp để lãnh thưởng; Trần Phú 
tổng bí thư đầu tiên; Lê Hồng Phong 
tổng bí thư thứ hai; Hà Huy Tập tổng 
bí thư thứ ba của đảng cộng sản VN. 
Cả ba tổng bí thư đảng bị bắt, bị tử 
hình hoặc bị chết trong tù với cùng 
một kịch bản là bị một đồng chí phản 
bội, khai báo nhưng chúng không chỉ 
ra đích danh đồng chí đó là ai!  
 Có phải một đồng chí phản bội 
“không không biết” là tay chân “không 
không thấy” của Hồ Chí Minh 
chăng?... 
 Đến cuối đời, tông tích “đạo đức” 
của Hồ bị lộ và câu chuyện Nguyễn 
Văn Linh, Võ Văn Kiệt “tuyển phi” đưa 
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ra bắc cho “hoàng đế” Hồ cấy hạt 
giống đỏ cho các cháu gái ngoan 
miền nam ra thăm bác bại lộ nên Hồ 
đã bị cặp bài trùng Lê Duẩn, Lê Đức 
Thọ dùng làm thế mạnh mặc cả, tranh 
giành, thu tóm quyền lực, là bí ẩn 
chưa rõ thực hư cần điều tra làm rõ! 
 Thời gian dài hiện diện, tồn tại và 
phát triển của đảng csVN lộ ra cho 
chúng ta thấy việc thanh toán đồng 
chí để tranh quyền lãnh đạo đảng 
cộng sản như đến hẹn lại lên trong 
mỗi kỳ đại hội đảng, sắp xếp lại thành 
phần nhân sự lãnh đạo chủ chốt:  
 - Một là cuộc chiến đấu đá diễn ra 
giữa phe Lê Duẩn, Nguyễn Chí 
Thanh với nhóm Trường Chinh, Võ 
Nguyên Giáp qua vụ án “tổ chức 
chống đảng, chống nhà nước, theo 
chủ nghĩa xét lại hiện đại và làm tình 
báo cho nước ngoài”.  
 - Hai là đại hội đảng lần thứ VII, 
phe cánh Nguyễn Văn Linh, Lê Đức 
Anh dựng chuyện, đấu đá quyền lực 
với băng nhóm Võ Nguyên Giáp qua 
vụ án gián điệp Năm Châu-Sáu Sứ, 
một vụ án bịa đặt “siêu nghiêm trọng” 
nhằm loại trừ V.N.Giáp và phe nhóm. 
 Chuyện các tên lãnh đạo đảng 
cộng sản VN kể xấu lẫn bịa đặt dựng 
chuyện nói xấu nhau không có gì là 
lạ, nhưng chuyện thanh toán đồng 
chí, sử dụng chiêu trò hạ bệ nhau có 
một “giai thoại” khá trẻ con, ai nghe 
qua không khỏi phải nhếch mép cười 
khì. Câu chuyện cười này xảy ra vào 
lúc Lê Khả Phiêu bị các thái thượng 
hoàng “Anh-Mười-Kiệt” giở trò bịa 
chuyện bôi xấu, kể lể đủ thứ tội để 
loại Lê Khả Phiêu khỏi chức tổng bí 
thư. Lúc lật được Phiêu thì Đỗ Mười 
nguyên tổng bí thư tiền nhiệm hí 
hửng tuyên bố rất trẻ con không che 
giấu: “Nó lật tao thì tao lật nó...” 
 Thời nay các lãnh đạo đảng cộng 
sản Việt Nam tên nào cũng thành 
thạo, cũng biết giở trò thanh toán 
đồng chí do Hồ nhập cảng từ các 
đồng chí cộng sản quốc tế vào Việt 
Nam. Mỗi kỳ đại hội đảng chọn chức 
danh tổng bí thư thì các ứng viên 
ngắm nghía, tranh giành chiếc ghế 
tổng bí thư đều bị thế lực ngầm cho 
dính sai phạm hoặc bị căn bệnh lạ 
biến mất bí ẩn để không còn cửa vào 
cổng tổng bí thư và để cuối cùng trên 
chính trường Việt Nam chỉ còn lại tên 
nào lưu manh, gian xảo, nhiều phe 
cácnh nhất. Hắn thu tóm quyền lực 
độc diễn trên sàn chính trị độc quyền 
với chiếc gậy chống tham nhũng, 
chống phản động, chống thế lực thù 
địch, kiên trì xã hội chủ nghĩa, dù biết 
rằng trăm năm nữa không biết đã có 
xã hội chủ nghĩa chưa? 
 danlambaovn.blogspot.com  

 

 Sáng nay 23-3-2018, báo Nhân 
Dân có bài: Việt Nam có đầy đủ căn 
cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử 
khẳng định chủ quyền đối với hai 
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
Trong bài có đoạn: 
 “Trả lời câu hỏi của phóng viên 
việc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc tiếp 
tục ra thông báo điều chỉnh quy chế 
về nghỉ đánh bắt cá trên biển, bao 
gồm một số vùng biển của Việt Nam, 
người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê 
Thị Thu Hằng khẳng định: ‘Việt Nam 
phản đối và kiên quyết bác bỏ 
quyết định đơn phương này của 
phía Trung Quốc. Việt Nam có đầy 
đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng 
lịch sử khẳng định chủ quyền của 
mình đối với quần đảo Hoàng Sa 
và Trường Sa cũng như các quyền 
hợp pháp đối với các vùng biển 
của Việt Nam được xác định phù hợp 
với Công ước của Liên hợp quốc về 
Luật Biển năm 1982’.” 
 Thông tin trên đây khiến chúng tôi 

lại day dứt về Hoàng Sa Trường Sa 
và không khỏi thắc mắc Gạc Ma 
“vòng tròn bất tử” hay “vòng tròn 
(thòng lọng) bức tử?”. Xin được chia 
sẻ cùng quý độc giả. 
 Ngày 14-3-2018, trang BBC từ 
Anh Quốc có bài: “Báo chí VN ‘mạnh 
mẽ’ viết về Gạc Ma 1988”. Không rõ 
trang tin này muốn khen hay châm 
biếm đây? BBC ghi nhận: “Truyền 
thông VN đưa tin đậm nét trong ngày 
14-3, đánh dấu 30 năm xảy ra đụng 
độ với Trung Quốc ở bãi đá Gạc Ma, 
Trường Sa, làm 64 người Việt chết”. 
 Duyệt qua các báo lề đảng 
 BBC cho biết báo Quân đội Nhân 
dân hôm 14-3 đưa tin nơi này tổ chức 
dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng 
niệm chiến sĩ Gạc Ma; nơi kia, tổ 
chức Lễ cầu siêu với nghi thức thả 
hoa đăng tưởng niệm các anh hùng 
liệt sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ 
đảo Gạc Ma của Việt Nam. Kế đó là 
báo Giáo dục Việt Nam cho hay 
ngày 14-3, tại Nghĩa trang Liệt sỹ 
phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn, 
tỉnh Quảng Bình), trước phần mộ của 
Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương đã 
diễn ra lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sỹ. 
Rồi báo Lao Động ngày 14-3-2018 
có bài “Chiến sĩ Gạc Ma trong lòng 
đồng đội” mô tả lính của một đơn vị 
Hải quân CSVN “tưởng nhớ đồng đội 
tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc 
Ma”. Trong khi báo Tiền Phong (và 
báo Thanh Niên) qua bài “30 năm hải 

chiến Gạc Ma: Còn ngồi đó một bà 

má Gạc Ma…” kể về người mẹ “nay 
đã 91 tuổi ngồi bệt trên cái ghế bằng 
tre cũ mòn, đưa bàn tay thô sần quệt 
vội giọt nước mắt, nhớ con trai là 
Phan Tấn Dư đã nằm lại sau trận hải 
chiến Gạc Ma (Trường Sa) từ 30 năm 
về trước”. Hoặc nữa bài “Người về từ 
Gạc Ma” của báo Một Thế Giới nói 
về Lê Hữu Thảo (Hương Thủy, 
Hương Khê, Hà Tĩnh) “là một nhân 
chứng của trận hải chiến ngày 14-3-
1988. Đã 30 năm về đất liền, cuộc đời 
của cựu binh Trường Sa Lê Hữu 
Thảo trải qua nhiều thăng trầm”… Ấy 
là chưa kể về những bài báo “Gạc 
Ma–Vòng tròn bất tử” hay “Vòng tròn 
bất tử Gạc Ma”, “Vòng tròn bất tử ở 
Gạc Ma”… trên các báo Đất Việt, 
Zing, VNExpress… 
 Thật ra, các bài báo trên chỉ nêu 
ra những lễ giỗ, dâng hương, dâng 
hoa lẻ tẻ của một vài nhúm người tại 
những địa phương và những đơn vị 
hải quân cấp thấp hoặc kể lại một vài 
chuyện cá nhân của người lính này 
hay bà mẹ lính khác rơi vào cảnh đau 
thương đơn độc bị quên lãng chứ 
không đi sâu vào nội dung chính yếu 
của cái gọi là “cuộc chiến Gạc Ma” 
đưa đến cái chết thảm khốc của 64 
lính hải quân CSVN. 
 Thấy vậy, không phải vậy 
 Sau lời khen một số báo “lề”, BBC 
có câu thòng dành cho báo chính 
thống như sau: “Hôm 14-3 không có 
tin đăng về ngày này [ngày Gạc Ma 
14-3-1988] trên các trang chính thống 
lớn như Nhân Dân, Đảng Cộng sản, 
Chính phủ Việt Nam”. Các lễ tưởng 
niệm của người dân yêu nước 
thương nòi đứng ra tổ chức hay tham 
gia thì lại bị quấy phá sách nhiễu 
bằng nhiều cách vừa bẩn thỉu vừa thô 
bạo và cũng vừa… trẻ con! Trẻ con là 
trò nhảy sol đố mì, bẩn thỉu là dựng ra 
đàn thú “dư luận viên” mang xe ra 
chạy, rồ ga bấm còi inh ỏi hoặc bày 
trò đẽo đá đục đường, cho tung đất 
bụi vào đám đông người dân đang 
trang nghiêm niệm hương dâng lễ. 
Thô bạo hơn là sử dụng tới “bạo lực 
cách mạng” bắt bớ, hành hung tàn 
nhẫn những người tổ chức hay tham 
gia lễ tưởng niệm. 
 BBC nêu trường hợp cụ thể: “Một 
nhà hoạt động bị công an Việt Nam 
tạm giữ sau khi tham gia lễ tưởng 
niệm 30 năm trận hải chiến Gạc Ma 
sáng 14-3 tại Hà Nội.” Bản tin ngày 
15-3-2018 của Báo Tiếng Dân ghi 
nhận tin trong ngày 14-3-2018 như 
sau: “Ở Hà Nội, đã xảy ra những vụ 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/35866402-viet-nam-co-day-du-can-cu-phap-ly-va-bang-chung-lich-su-khang-dinh-chu-quyen-doi-voi-hai-quan-dao-hoang-sa-va-truong-sa.html
http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/35866402-viet-nam-co-day-du-can-cu-phap-ly-va-bang-chung-lich-su-khang-dinh-chu-quyen-doi-voi-hai-quan-dao-hoang-sa-va-truong-sa.html
http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/35866402-viet-nam-co-day-du-can-cu-phap-ly-va-bang-chung-lich-su-khang-dinh-chu-quyen-doi-voi-hai-quan-dao-hoang-sa-va-truong-sa.html
http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/35866402-viet-nam-co-day-du-can-cu-phap-ly-va-bang-chung-lich-su-khang-dinh-chu-quyen-doi-voi-hai-quan-dao-hoang-sa-va-truong-sa.html
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-43399159
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-43399159
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bắt giữ người dân tham gia tưởng 
niệm sự kiện Gạc Ma. Nhà hoạt động 
Nguyễn Thúy Hạnh, vợ nhà báo 
Huỳnh Ngọc Chênh đã bị an ninh bắt 
và sách nhiễu. Sau đó bà Hạnh bị tụt 
huyết áp và phải vào viện. Nhà hoạt 
động Trương Dũng cũng bị hành 
hung lúc ông Chênh đến gặp phía an 
ninh hỏi tình hình bà Hạnh.” 
 Một bài báo lạ trên Tuổi Trẻ 
Online 
 Điều lạ là từ đống báo lề đảng, 
người dân trong nước bất ngờ moi ra 
được một bài báo lạ, có dấu hiệu 
vượt lề! Hay người ta đang chơi trò 
cút bắt gì đây?! Mời quý độc giả cùng 
đọc và phán xét. Bài báo của Tuổi Trẻ 
ngày 14-3-2018 có tiêu đề: “30 năm 
ngày 14-3: Bài báo đầu tiên về 
thảm sát Gạc Ma” của Lê Đức Dục – 
Đức Bình. 
 Bài báo của Tuổi Trẻ mở đầu như 
sau: “Lật chồng báo Nhân Dân của 30 
năm trước, trên trang nhất số báo ra 
ngày 15-3-1988 là hình ảnh và bài 
tường thuật lễ tang Chủ tịch Hội đồng 
Bộ trưởng (chức vụ như thủ tướng 
hiện nay) nước CHXHCNVN. Trang 
báo chạy tít đậm màu đen: ‘Hôm qua, 
14-3-1988, tại Hội trường Ba Đình, 
Hà Nội, lễ viếng Chủ tịch HĐBT Phạm 
Hùng cử hành trọng thể’”. 
 Ở tiểu đoạn “Nước mắt trên bờ, 
máu loang ngoài biển”, bài báo ghi 
nhận: “Buổi sáng hôm đó, 14-3, khi ở 
đất liền người dân VN đang cử quốc 
tang nguyên thủ quốc gia của mình, 
thì cùng thời điểm đó tại Gạc Ma 
súng địch đã nổ và những người 
con đất Việt đã ngã xuống, máu 
nhuộm đỏ một vùng Biển Đông”. 
Đoạn văn trên đây cho chúng ta thấy 
rõ ràng không hề có hải chiến Gạc 
Ma, nhưng chỉ có thảm sát Gạc Ma 
mà quân sát nhân là bọn Trung cộng 
xâm lược! Nhưng oái oăm thay, thực 
tế lại quá phũ phàng: “30 năm đã trôi 
qua nhưng trên trang báo đã ố vàng 
màu thời gian, tất cả bối cảnh lịch 
sử vẫn lặng im ngưng đọng ở đó”. 
 Vì sao có sự lặng im ngưng đọng? 
 Tuổi Trẻ tiết lộ: Các báo Cộng sản 
Hà Nội, đặc biệt tờ Nhân Dân ngày 
15-3-1988 và những số báo kế tiếp 
sau đó tới 10 ngày không hề có một 
chữ, một lời về biến cố Gạc Ma ngày 
14-3-1988. Tuổi Trẻ còn sao chụp lại 
hình ảnh tờ báo Nhân Dân ngày 15-3-
1988 đã ố vàng như là chứng tích lịch 
sử về nỗi đau lịch sử của cả dân tộc 
VN và hành vi bán nước ô nhục của 
tập đoàn CSVN: 
 Có thể nào lấy cái đám tang của 
một Chủ tịch HĐ Bộ trưởng làm cái 
cớ để thủ tiêu bao nhiêu cái đại tang 
của Tổ quốc? Máu của 64 chiến sĩ hải 
quân loang cả một vùng biển khơi mà 

xác thì không được phép vớt để có 
được một lễ tang tươm tất đã đành, 
mà cả sự kiện một vùng biển đảo của 
Tổ quốc bị kẻ thù đánh cướp trắng 
trợn bằng sức mạnh của súng đạn… 
cũng bị cả một tập đoàn cầm quyền 
lấp liếm là sao? Ở đây xin có lời tán 
dương tờ Tuổi Trẻ “can đảm” tố giác 
trước công luận cả nước về việc giới 
cầm quyền CSVN đã ém nhẹm tới 10 
ngày cuộc thảm sát trên đảo Gạc Ma 
(từ 14-3-1988). Sau đó vào ngày 24-
3-1988 tờ Nhân Dân mới có bài 
tường thuật, song cũng chỉ úp úp mở 
mở với tiêu đề dài dòng: “Cuộc tiến 
công bằng tàu khu trục mang tên 
lửa của Trung Quốc vào ba tàu vận 
tải không có vũ khí tiến công của 
ta ở vùng đảo Sinh Tồn [Trường 
Sa]”. Báo Nhân Dân là tiếng nói chính 
thức duy nhất của “đảng ta” ở vào 
thời điểm 1988, thời thượng trị (chứ 
không phải thịnh trị) của CSVN trên 
cả nước, thì uy lực của Nhân Dân là 
thế nào, ai sống dưới chế độ kềm kẹp 
của CS thời “vô sản chuyên chế” ấy 
đều rõ. 
 Vì sao? Vì sao? Và vì sao? 
 1968-1988! Mậu Thân 1968, CS 
Bắc Việt nhờ vào súng ống, đạn 
dược, quân lương, quân dụng, tiền 
bạc của Trung Cộng mà “tiến công” 
VNCH! Phải chăng đó là món nợ lớn 
của CSVN với CS Tàu? Đến hai 
mươi năm sau chưa trả hết nợ? Thế 
nên, phải chăng CS Tàu cũng “tiến 
công” đòi nợ CS Việt Nam vào Tháng 
Ba 1988? CSVN buộc phải trả, nhưng 
lấy gì mà trả món nợ khổng lồ nếu 
không trả bằng máu dân, trả bằng đất 
đai lãnh thổ và lãnh hải của Tổ quốc? 
Ấy là chưa nói tới Tàu cộng đã âm 
thầm đẩy người Tàu sang Việt Nam 
đóng vai “lính cụ Hồ”, đổ máu cho CS 
quốc tế cướp lấy Miền Nam VN! 
 64 mạng người VN và 3 hải đảo 
chiến lược quan trọng của Tổ quốc ở 
Trường Sa: Chẳng phải chỉ mỗi đảo 
Gạc Ma, mà còn cả các đảo Cô Lin, 
Len Đao! 
 Ấy là chưa kể trước đó, ngày 31-
1-1988, Tàu Cộng đã đổ quân lên 
cướp lấy bãi cát Chữ Thập của Việt 
Nam. Ngày 18 tháng Hai, Tàu Cộng 
tiếp tục đổ quân chiếm bãi Châu 
Viên và ngày 26 tháng Hai, Tàu Cộng 
chiếm bãi Ga Ven của Việt Nam. 
 Như vậy, cuộc thảm sát ở Gạc Ma 
ngày 14-3-1988 không phải là một 
cuộc động binh đột ngột, bất ngờ. 
CSVN không thể bào chữa rằng họ 
không tiên liệu. 
 “Xa đất liền, anh em ai mất ai 
còn, chưa thể biết!” 
 Tác giả bài báo Tuổi Trẻ “30 năm 
ngày 14-3: Bài báo đầu tiên về 
thảm sát Gạc Ma” mở đầu bài viết 

bằng cách đi vòng vòng: “Sự kiện 
ngày 14-3 [Trung cộng đánh chiếm 
Gạc Ma] xảy ra ở vùng đảo Sinh Tồn 
–một vùng lãnh thổ của Tổ quốc ta ở 
xa đất liền nên chúng ta mới chỉ 
được nghe thông báo qua hệ thống 
thông tin…” 
 Thì ra thế! Ở xa đất liền nên “đảng 
ta” dễ dàng bưng bít thông tin đến nỗi 
một nhà báo của báo đảng –báo 
Nhân Dân chỉ nhận được tin sau 10 
ngày xảy ra biến cố! Mặt khác, trong 
bài [phần đầu tờ Nhân Dân do Tuổi 
Trẻ sao chụp], tuyệt nhiên không có 
một lời, một chữ nào về biến cố 64 
lính hải quân CSVN bị CS Tàu giết 
chết ở đảo Gạc Ma! 
 Đau đớn và uất hận hơn nữa khi 
đọc những dòng báo sau đây của tờ 
Tuổi Trẻ ngày 14-3-2018: “Nỗi đau 
đất liền, nỗi đau ngoài biển cùng 
chồng chất. 30 năm đã trôi qua 
nhưng trên trang báo đã ố vàng màu 
thời gian, tất cả bối cảnh lịch sử vẫn 
lặng im ngưng đọng ở đó”. 
 Hoặc “tin về cuộc thảm sát ở Gạc 
Ma dội về. Tất cả thông tin vẫn chỉ từ 
những dòng tin điện từ Tr. Sa. Anh 
em ai mất, ai còn… chưa thể biết”. 
 Thậm chí, theo lời thuật của báo 
Tuổi Trẻ, hai tuần lễ sau cuộc thảm 
sát ngày 14-3-1988, “con tàu HQ605 
[của Hải quân CSVN] vẫn nằm dưới 
thềm biển của đảo Len Đao và rìa 
đảo Gạc Ma, dưới đáy biển là con 
tàu HQ604 đang còn thi thể của 
anh em cán bộ chiến sĩ công binh 
hải quân”. 
 Bưng bít sự thật đến tàn nhẫn đến 
thế sao? Như vậy thì chuyện quân 
CS bỏ lại hằng hà xác chết hay người 
bị thương trên khắp các chiến trường 
Miền Nam Việt Nam trước năm 1975, 
hay trên biên giới Việt-Hoa và trên đất 
Campuchia sau năm 1975… đến nay 
chẳng ai biết là điều không lạ! Nói gì 
tới hàng hàng lớp lớp thường dân 
Huế bị chúng chôn sống hồi Tết Mậu 
Thân 1968! 
 Gạc Ma ngày 14-3-1988 không hề 
xảy ra cuộc đấu súng nào của hai 
bên! Không có giao tranh! Chỉ có 
thảm sát! Một bên ra tay bắn giết! Một 
bên bó tay chịu chết! 
 Cuộc thảm sát là hành động dã 
man của quân Tàu cộng, nhưng ai 
bảo là không có sự tiếp tay của “đỉnh 
cao” cầm quyền tại VN lúc bấy giờ? 
 “Thiếu tướng Hoàng Kiền, Trung 
đoàn trưởng Trung đoàn 83 công binh 
hải quân ngày đó đã phải đau đớn 
thốt lên: 14-3-1988 là ngày Trung 
quốc đưa quân xâm chiếm Trường 
Sa của ta chứ không có trận chiến 
nào ở đây!” như cựu Đại tá CSVN 
Phạm Đình Trọng tiết lộ trên Báo 
Tiếng Dân ngày 15-3-2018 qua bài 

https://tuoitre.vn/30-nam-ngay-14-3-bai-bao-dau-tien-ve-tham-sat-gac-ma-20180314075001136.htm
https://tuoitre.vn/30-nam-ngay-14-3-bai-bao-dau-tien-ve-tham-sat-gac-ma-20180314075001136.htm
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“Không được đánh đồng người 
chủ Trường Sa với kẻ cướp Tr. Sa”. 
 Gạc Ma! Ai ra lệnh? Lệnh gì? 
 Báo Giáo Dục VN với bài “Trường 
Đại học tri ân những liệt sĩ hy sinh 
trên đảo Gạc Ma”, nêu lên sự thể “64 
chiến sĩ hải quân đã ngã xuống trên 
đảo Gạc Ma, 11 đồng đội khác bị 
thương… Máu và thân xác các anh 
đã hòa cùng sóng biển nhưng tấm 
gương dũng cảm, sẵn sàng hy sinh 
để bảo vệ biển đảo tổ quốc vẫn mãi 
khắc ghi trong lòng dân tộc”. Bài báo 
còn ghi nhận, đó là “những anh hùng 
đã ngã xuống cho màu xanh của 
biển, màu cờ của tổ quốc…”, nhưng 
oái oăm thay, phía “ta” có hành động 
gì chống lại quân thù đâu! 
 Ở đây, chúng tôi không thể không 
nhắc lại lời tiết lộ của Tướng CS Lê 
Mã Lương về thủ phạm đã ra lệnh 
cho Hải quân CSVN trên đảo Gạc Ma 
không được nổ súng chống lại cuộc 
tấn công của phía Trung Cộng ngày 
14-3-1988. Tại Hội thảo Minh triết 
Biển Đông ngày 14-6-2014, tướng Lê 
Mã Lương phát biểu: “Có đồng chí 
lãnh đạo cấp cao ra lệnh cho bộ đội 
ta không được nổ súng nếu như 
(Trung Quốc) đánh chiếm đảo Gạc 
Ma hay bất kỳ một đảo nào ở Trường 
Sa, không được nổ súng. Và sau này 
có một câu chuyện và tài liệu đã rõ 
rồi, cho nên trong một cuộc họp của 
Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Cơ 
Thạch đã đập bàn và nói: Ai ra lệnh 
cho bộ đội không được nổ súng?” 
 Thủ phạm “ra lệnh không nổ súng” 
được chỉ đích danh là tướng Lê Đức 
Anh, Bộ trưởng Quốc phòng của 
CSVN lúc bấy giờ. Nhưng theo bài 
báo của Tuổi Trẻ thượng dẫn cùng 
nhiều chứng cứ khác, Lê Đức Anh chỉ 
là kẻ thừa hành, là kẻ truyền lại mệnh 
lệnh từ Bộ Chính trị đảng CSVN. Bộ 
Chính trị chính là đám chóp bu đảng 
trị ấy! Cũng vậy, Thứ trưởng Ngoại 
giao CSVN Ung Văn Khiêm năm 
1956 xác nhận “chủ quyền của Trung 
Cộng đối với Tây Sa và Nam Sa” tức 
phủ nhận Hoàng Sa và Hoàng Sa của 
Việt Nam. Khiêm chỉ là tên nô bộc 
làm theo lệnh Đảng! 
 Cũng vậy, cái gọi là Công hàm 
Phạm Văn Đồng năm 1958 long trọng 
tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng 
trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường 
Sa của Việt Nam (mà TC gọi là Tây 
Sa và Nam Sa), thì cái Công hàm ấy 
là con đẻ của Bộ Chính trị đảng 
CSVN mà Hồ Chí Minh là kẻ cầm đầu 
hơn là của người ký tên trên Công 
hàm – Phạm Văn Đồng! Ai trong Bộ 
Chính trị thời đó? Chẳng phải các tay 
tổ Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, 
Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, 
Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc 

Việt, Lê Duẩn? 
 Nhìn lại cuộc hải chiến Hoàng 
Sa 
 Vụ thảm sát 64 lính hải quân 
CSVN tại Gạc Ma 14-3-1988 không 
thể nào so sánh với cuộc chiến 
Hoàng Sa 19-01-1974 khi Trung 
Cộng xua quân đánh nhau với Hải 
quân VNCH, giết chết 74 Chiến sĩ Hải 
quân VN. Dù đang bị đẩy vào thế cô 
lập hoàn toàn sau Hiệp định Paris 
1973, dù đang phải dồn hết nỗ lực đối 
đầu với CSVN từ Miền Bắc dẫm đạp 
lên Hiệp định Paris xua quân đánh 
phá toàn Miền Nam Việt Nam, Chính 
quyền VNCH vẫn quyết liệt bảo vệ 
biển đảo Việt Nam, chống lại quân 
xâm lược từ Bắc Kinh. 
 Trước khi 74 chiến sĩ Hải quân 
VNCH anh dũng đền nợ nước bên 
cạnh một số đồng đội khác bị thương 
nặng nhẹ, cũng như nhiều chiến sĩ 
khác bị Trung Cộng bắt làm tù binh, 
Hải quân Việt Nam đã vô cùng anh 
dũng chiến đấu chống lại quân Tàu 
Cộng. Hải quân VNCH đã kiên cường 
đánh đắm ít nhất là hai chiến hạm, 
gây nhiều thương vong cho phía 
quân xâm lược. 
 Mặt khác, ngay sau trận hải chiến 
hào hùng của Hải quân VNCH, Chính 
quyền VNCH đã nhanh chóng lên 
tiếng yêu cầu quốc tế đòi Trung Cộng 
phải hoàn trả tức khắc các chiến sĩ 
Hải quân VNCH bị chúng bắt làm tù 
binh. Đồng thời cả Chính phủ lẫn 
Quân đội VNCH tổ chức lễ truy điệu 
và tuyên dương các chiến sĩ Hải quân 
anh dũng chống quân xâm lược. 
 Bên cạnh đó, nhân dân toàn Miền 
Nam Việt Nam đồng loạt rầm rộ 
xuống đường biểu tình mạnh mẽ 
phản đối quân Trung Quốc đánh 
cướp Hoàng Sa của Việt Nam, hoan 
hô các chiến sĩ Hải quân VNCH vị 
quốc vong thân, và đòi Trung cộng 
hãy tức khắc trả lại Hoàng Sa cho 
Việt Nam. “Hoàng Sa-Trường Sa là 
của Việt Nam và mãi mãi là của VN”. 
 Song song với những hoạt động 
trên, Chính quyền VNCH liên tục 
thỉnh cầu các quốc gia không Cộng 
sản khắp thế giới mạnh mẽ lên án 
Trung Cộng xâm lược và đưa việc 
chúng dùng bạo lực quân sự cưỡng 
chiếm Hoàng Sa ra xử trước Hội 
đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. 
 Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa 
đồng thời ra nhiều tuyên bố, trưng ra 
các chứng cớ lịch sử về chủ quyền 
của VNCH đối với các quần đảo 
Hoàng Sa, Trường Sa. Cụ thể như: 
 “Tuyên cáo của Bộ trưởng Ngoại 
giao Việt Nam Cộng hòa về những 
hành động gây hấn của Trung Quốc 
trong khu vực đảo Hoàng Sa” số 
015/BNG/TTBC/TT ngày 19-1-1974. 

 “Tuyên cáo của Chính phủ Việt 
Nam Cộng Hòa về chủ quyền của 
Việt Nam Cộng Hòa trên những đảo ở 
ngoài khơi bờ biển Việt Nam Cộng 
Hòa” ngày 14-2-1974. 
 “Bạch thư về quần đảo Hoàng Sa 
và Trường Sa” do Bộ ngoại giao Việt 
Nam Cộng hòa, 1975 công bố. 
 “Thế giới lên án Trung Cộng xâm 
lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng 
hòa”, Tài liệu của Tổng cục chiến 
tranh chính trị, Cục tâm lý chiến, 
Quân lực Việt Nam Cộng hòa, 1974. 
 Tội phản quốc của tập đoàn 
CSVN 
 Chỉ cần nhìn lại cung cách đối phó 
dũng cảm và kiên quyết của Việt Nam 
Cộng Hòa –cả Chính quyền lẫn Quân 
đội và nhân dân– đối với Trung Cộng, 
trong cuộc hải chiến Hoàng Sa 1974, 
người Việt Nam cũng đã nhận rõ 
chính nghĩa thuộc về ai? 
 Còn toàn bộ tập đoàn CS Bắc Việt 
núp dưới danh nghĩa VN Dân chủ 
Cộng hòa thì sao? Tuyệt nhiên họ 
không hề có một lời phản kháng hành 
động xâm lăng ngang ngược bằng vũ 
lực của Trung Cộng nhắm vào một 
phần lãnh thổ của Việt Nam (Hoàng 
Sa) trong khi vẫn oang oang cái loa 
lời bịp của đảng trưởng Hồ Chí Minh 
“Nước Việt Nam là một… sông có thể 
cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy 
không bao giờ thay đổi”. Công hàm 
1958 của CS Bắc Việt còn sờ sờ đó. 
 Lại chỉ 2 năm sau cuộc thảm sát 
Gạc Ma (1988), năm 1990 cả một 
“dàn lãnh đạo cấp cao” CSVN kéo 
đàn kéo lũ, lục tục mò sang Tàu bái 
yết Thiên triều, mập mờ bắt chước trò 
quỵ lụy thời phong kiến dâng lễ vật 
triều cống. Nhưng thật khốn nạn! 
Thay vì dâng vàng dâng bạc, đám 
vua phong kiến Cộng đảng Việt Nam 
thời nay lại mang cả giang sơn Tổ 
quốc ra mà dâng hiến cho đám quan 
thầy Tàu cộng, xóa sử Việt, đẩy ải 
Nam Quan sang Tàu và biến thác 
Bản Giốc của ta thành thác Tàu! Cả 
cái dãy biên giới Việt-Hoa từ đông 
sang tây từ xưa giờ đang yên vị kể cả 
thời Pháp thuộc, nay bỗng nhiên bị 
diễn trò xiếc, dịch lui về bên trong 
lãnh thổ Việt Nam khiến Tàu cộng có 
thêm được một vùng đất “chủ quyền” 
khổng lồ trong lòng đất Việt! 
 Thế nên, người dân Việt Nam 
không ai lấy làm lạ khi “TBT Giang 
Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng 
hoan nghênh TBT Nguyễn Văn 
Linh và Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng Đỗ Mười thăm nội bộ Trung 
Quốc từ ngày 3-4 tháng 9 năm 
1990, cũng hoan nghênh Cố vấn 
Phạm Văn Đồng cùng đi”. Hiệp định 
biên giới Việt-Trung được ký kết và 
hai bên cam kết giữ kín nội dung cam 
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kết. Giang Trạch Dân (Tổng Bí thư 
TC) hí hửng đọc thơ Lỗ Tấn: “Phong 
ba đã trôi, mối tình anh em vẫn còn, 
gặp nhau lại vui, bỏ qua hết thẩy hận 
thù” (Độ tận kiếp ba huynh đệ tại, 
Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu) 
tặng cho các “đồng chí Việt Nam”. 
“Các đồng chí Việt Nam tỏ ra hài 
lòng” (Dương Danh Dy: Hội Nghị 
Thành Đô, Nguyên nhân & Diễn 
biến, BBC 25-10-2014). Hội nghị 
Thành Đô diễn ra sau trận hải chến 
Hoàng Sa 1974, sau cuộc xâm lăng 
của TC vào lãnh thổ VN năm 1979, 
sau cuộc thảm sát Gạc Ma 1988. Như 
thế đã rõ ai phản nước, ai hại dân? Ai 
là dã thú đối với chính dân tộc mình? 
 Cho nên những trò lập huyện đảo 
Hoàng Sa, đòi lại Hoàng Sa, dọa đưa 
Tàu Cộng ra Tòa án Quốc tế để lấy 
lại Hoàng Sa và Trường Sa hay là 
những tuyên bố hùng hồn “có đầy đủ 
căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch 
sử khẳng định chủ quyền của mình 
đối với quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa”, đều là những lời rỗng 
tuyếch, chỉ nhằm đánh lừa người dân 
trong nước; những trò diễn như sưu 
tập bản đồ hay săn tìm tư liệu về 
Hoàng Sa cũng nhằm lấp liếm tội ác; 
và cả cái trò tuyên bố đưa LỊCH SỬ 
Hoàng-Trường Sa vào học đường 
cũng là mưu ma chước quỷ, bịp 
bợm… đẳng cấp quốc tế! 
 Vậy chúng ta chần chờ gì nữa mà 
không cùng nhau hợp lực vạch mặt lũ 
bán nước, hại dân, tiễu trừ loài hổ 
mang mang nọc độc giết người. Kẻ 
phản quốc phải bị trừng trị đích đáng! 
https://baotiengdan.com/2018/03/23

/gac-ma-vong-tron-bat-tu-hay-
vong-tron-buc-tu/ 
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 Thỉnh thoảng có một quan điểm 
cho rằng Việt Nam không cần dân 
chủ ít nhất trong vài chục năm nữa 
mà chỉ cần một lãnh đạo yêu nước, 
sáng suốt, cứng rắn có khả năng đáp 
ứng với nhu cầu đất nước và biến 
động quốc tế để tạo sự ổn định và 
phát triển. 
 Thoạt nghe, đó là một quan điểm 
tốt vì ổn định là cần thiết mà ổn định 
để phát triển đất nước lại càng cần 
thiết hơn. Việt Nam thật may mắn nếu 
có một lãnh đạo như thế để đưa đất 
nước tiến lên trên con đường phát 
triển và hiện đại hóa. 
 Tuy nhiên, điều kiện chính trị hiện 
nay cho thấy không có và không thể 
có một người như vậy. Việt Nam 
đang bị cai trị bởi một đảng độc tài 
toàn trị, không có một kẽ hở nào dành 
cho sự đóng góp đi ngược với đường 
lối đảng. 
 Tập Cận Bình cũng lý luận và chủ 
trương như vậy nhưng cùng lúc với 
phát triển kinh tế, tức cho người dân 
món ăn vật chất, họ Tập xóa bỏ hẳn 
các khao khát tinh thần mà sáu tỉ 
người khác ngoài lục địa Trung Quốc 
đang được hưởng. Con người khác 
con vật ở chỗ bản năng và lý trí, do 
đó, chủ trương của họ Tập chỉ có 
hiệu quả tạm thời. Biến cố Thiên An 
Môn bùng nổ sau mười năm Trung 
Cộng phát triển kinh tế vượt bực. 
 Trong lịch sử nhân loại có một số 
nhà lãnh đạo cứng rắn với mục đích 
tạo sự ổn định của đất nước họ trong 
giai đoạn rất tế nhị và chuyển tiếp 
như từ đế quốc sang độc lập, từ 
phong kiến sang cộng hòa. 
 Những người đó có khi trả giá rất 
cao cho các chính sách của họ. Nhiều 
người bị giết qua các cuộc đảo chính 
lật đổ hay ám sát như trường hợp 
Phác Chính Hy của Nam Hàn, Anwar 
Sadat của Ai Cập nhưng cũng có một 
số ít thành công như Sir Seretse 
Khama của Botswana, Lý Quang 
Diệu của Singapore hay Mustafa 
Kemal Atatürk của Thổ Nhĩ Kỳ. 
 Điểm khác căn bản đầu tiên là 
mục đích. Các cá nhân độc tài 
thường chỉ dựa vào một số chính 
sách ngắn hạn có tính cách mở 
đường thôi chứ không dựa vào một 
hệ thống để thực hiện mục đích muôn 
năm cai trị bất chấp đà phát triển của 
văn minh nhân loại. 
 Mục đích của TT Phác Chính Hy 
là “phát triển trước, thống nhất sau”, 
mục đích của TT Mustafa Kemal 
Atatürk là “ổn định để hội nhập vào 
trào lưu dân chủ.” Rõ ràng, mục đích 
của hai vị này vẫn là hướng tới dân 

chủ tam quyền phân lập nhưng cần 
một thời gian và không gian để chuẩn 
bị hành trang sánh vai cùng nhân 
loại.  
 Các đảng độc tài toàn trị như đảng 
CS với các hạn chế do cơ cấu tạo ra 
không có và cũng không thể có một 
người trong đảng xứng đáng đứng 
ngang hàng với những nhà cải cách 
của Nam Hàn hay Thổ về cả lý thuyết 
lẫn thực tế.  
 Sau 1990, Trần Xuân Bách thấy 
được hướng đi của thế giới nhưng 
tiếng nói lẻ loi của ông bị cuồng 
phong CS cuốn đi và bản thân ông bị 
bộ máy nghiền nát nhanh chóng. 
Boris Yeltsin chỉ tự do hoạt động khi 
ông ta rời khỏi đảng CS.  
 Đảng độc tài CSVN không phải là 
cá nhân mà là bộ máy, tức cơ chế 
chính trị. Cơ chế chính trị CSVN với 
mục tiêu muôn năm cai trị đã được 
xác định đi và khẳng định lại nhiều lần 
từ 1930 cho tới nay.  
 Mỗi khi điều kiện chính trị thế giới 
thay đổi và tạo nên áp lực, bộ máy 
chạy khác nhịp, chậm lại một chút 
nhưng không bao giờ ngưng chạy. 
 Cơ chế chính trị CS giống như 
một động cơ có đủ các bộ phận và 
chức năng để bảo đảm sự hoạt động 
của bộ máy. Cứ thế, chỉ cần đủ xăng, 
đủ dầu, đủ nhớt là bộ máy chạy. Bộ 
máy sẽ chạy cho tới khi có một lực 
cản buộc nó ngừng chạy vì gây ra 
quá nhiều tai nạn, hay chạy cho tới 
khi hết xăng dầu. Trường hợp hết 
xăng dầu rất ít vì lúc nào cũng có một 
bộ phận nô dịch tình nguyện làm 
xăng dầu, làm phên dậu.  
 Các thế hệ CS cai trị giống như 
những người được thừa hưởng đất 
hương hỏa của ông bà để lại, ngoại 
trừ làm hề và làm biếng, họ không 
làm gì cả, chỉ sống và thu hoạch hoa 
màu.  
 Một trong những bộ phận chính 
giúp bộ máy chạy từ đời này qua đời 
nọ là hệ thống lý luận và tuyên truyền. 
Đây là thanh gươm giết người không 
gớm tay và là bộ phận nguy hiểm 
nhất.  
 Sau 1990, ở Châu Âu, nhân loại 
đã bừng tỉnh, các nhà sử học, các 
nhà thống kê có cơ hội đánh giá 
những thiệt hại của nền văn minh con 
người do ý thức hệ Cộng sản gây ra. 
Các sử gia cũng chứng minh rằng 
chuyện giết người không gớm tay của 
các lãnh tụ Cộng sản chẳng phải là 
tình cờ hay ngẫu nhiên, cũng chẳng 
phải phát xuất từ bản chất hung ác 
riêng của họ mà là một đặc điểm 
mang tính triết học trong hệ tư tưởng 
Cộng sản và thực tế chính trị tại các 
quốc gia Cộng sản. Lý luận CS giúp 
cho họ ăn ngon và ngủ yên mà không 
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bị cảm thấy lương tâm cắn rứt sau khi 
làm công việc giết người tập thể.  
 Trong thời gian qua, có người kêu 
gọi đảng CSVN đổi lại danh xưng cũ 
là đảng Lao Động Việt Nam hay đặt 
một tên nào khác cho dễ nghe. Dù 
biết đó chỉ là bình mới rượu cũ nhưng 
đảng cũng không chấp nhận. 
 “Cộng sản” không chỉ là danh từ 
mà còn là động từ và tĩnh từ. Nó hàm 
chứa các đặc điểm của một cơ chế 
tàn bạo về hình thức lẫn nội dung, về 
lý luận lẫn thực tế. Giới cai trị biết 
rằng chỉ hai chữ “Cộng sản” thôi đủ 
làm người dân Việt Nam mất ăn mất 
ngủ. 
 Bản thân của hai chữ “Cộng sản” 
là một vũ khí kinh người, một mối lo 
sợ ám ảnh thường trực trong tâm trí 
người dân Việt. Do đó, việc duy trì tên 
đảng CSVN là cách để cảnh cáo 
nhân dân Việt Nam rằng nhà tù vẫn 
còn đó, súng đạn cũng còn đó, các 
biện pháp trừng phạt không thương 
xót, những cách trả thù ghê rợn vẫn 
còn đó. 
 Mặc dù các lãnh đạo Cộng sản 
thuộc thế hệ 1954 còn đang cầm 
quyền, con cái và tay chân thân tín, 
trung kiên đã được đào tạo và cắt cử 
vào các chức vụ quan trọng trong bộ 
máy cai trị. 
 Đặc tính kế thừa trong chế độ 
Cộng sản là một tiến trình chọn lọc 
hết sức tinh vi và cẩn trọng. Họ có thể 
tranh chấp nhau, phê bình nhau, hạ 
bệ và thậm chí thanh trừng nhau 
nhưng giữa họ vẫn có một mẫu số 
chung căn bản đã đồng thuận từ khi 
đưa tay tuyên thệ và một quyền lực 
phải được bảo vệ bằng mọi giá, đó là 
vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng 
Cộng sản Việt Nam. 
 Vai trò của đảng ngày nay không 
chỉ đại diện cho ý thức hệ, cho quan 
điểm chính trị nhưng cụ thể hơn, đại 
diện sự giàu sang phú quý mà họ 
đang hưởng thụ, cho nhà cao cửa 
rộng mà họ đang sở hữu. 
 Phân tích như vậy để cùng thấy 
rằng, đất nước đến nay vẫn chưa có 
một hướng đi đích thực, hướng đi có 
thể dẫn đến một Việt Nam như cường 
quốc kinh tế nổi bật vùng Đông Nam 
Á, một xã hội tôn trọng các quyền tự 
do căn bản của con người và một nền 
văn hóa tươi đẹp nhờ vào các giá trị 
đặc thù của dân tộc đồng thời phát 
triển hài hòa vào dòng văn minh nhân 
loại. 
 Nói một cách khác, ngày nào cơ 
chế chính trị độc đảng, độc tài, độc 
quyền như hiện nay tại Việt Nam 
chưa được thay đổi ngày đó sẽ không 
có một hướng đi đích thực nào dành 
cho dân tộc Việt Nam.  
 Việt Nam sẽ không bao giờ trở 

thành hưng thịnh như Nam Hàn, Đài 
Loan, Mã Lai hay tương đối ổn định 
như Thái Lan, Philippine nếu nhân 
dân Việt Nam không đập vỡ được 
chiếc vỏ sắt đang siết chặt họ. 
 Đừng ngồi chờ hay hy vọng đảng 
CS sẽ tự thay đổi. Trong lịch sử 
phong trào CS quốc tế, chưa có một 
đảng CS nào tự chuyển hóa từ độc 
tài toàn trị sang tam quyền phân lập 
để phục vụ cho quyền lợi của nhân 
dân.  
 Nhìn lại tám nước CS Đông Âu, 
mười lăm nước “cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa” thuộc Liên Sô, trong đó có ba 
nước vùng Baltic, CS Ethiopia ở Phi 
Châu, CS Mông Cổ ở Á Châu, tất cả 
đều sụp đổ do cách mạng dân chủ. 
Cách mạng có thể ôn hòa như tại 
Hungary, Tiệp Khắc hay đẫm máu 
như tại Romania, tùy thuộc vào áp 
lực của nhân dân hay mức độ ngoan 
cố của giới cầm quyền, nhưng đều là 
cách mạng. 
 Mikhail Gorbachev được xem như 
là người đã mang tự do dân chủ đến 
cho các nước “cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa” thuộc Liên Sô, nhưng đừng 
quên ông đã áp dụng nhiều cách vẫn 
không cứu được đảng. Chiều ngày 
25-12-1991, Mikhail Gorbachev từ 
chức chủ tịch Liên Sô giữa sự thờ ơ 
của đa số dân Nga và các nước trong 
khối Liên Sô. Bởi vì cách mạng dân 
chủ đã diễn ra khi Boris Yeltsin đứng 
trên xe tăng trước Quốc Hội Nga 
ngày 19-8-1991. Lịch sử Nga đã sang 
trang từ hôm đó chứ không phải đợi 
tới ngày 25-12-1991 khi Gorbachev 
từ chức. 
 Bắt đầu từ đâu? 
 Trước hết phải từ người đặt câu 
hỏi. Chỉ có những người yêu nước 
bằng một tình yêu trong sáng, một 
quan điểm chính trị dứt khoát mới làm 
được công việc tháo gỡ cơ chế CS 
và đưa đất nước đi lên. 
 Thời đại nào và quốc gia nào cũng 
cần có một tập thể những người vượt 
qua được chính mình và thấy được 
nhu cầu đích thực của đất nước. 
Quần chúng đông đảo sẽ tự động 
đứng dậy đi theo. 
 Đừng nói chi là Việt Nam, nước 
Đức sản sinh ra nhiều thiên tài khoa 
học và văn hóa, nhưng đại đa số dân 
Đức thời Đệ nhị Thế chiến cũng đã bị 
bộ máy tuyên truyền Đức Quốc Xã 
vận dụng tâm lý dễ dàng.  
 Sử gia Richard Overy trong tác 
phẩm “The Dictators: Hitler's Germa-
ny and Stalin's Russia” đối chiếu tâm 
lý người dân Đức thời Hitler và Liên 
Sô thời Stalin, cho thấy Hilter được 
dân chúng Đức ủng hộ cao nhất khi 
Đức chiếm Paris và Stalin được dân 
chúng Liên Sô ca ngợi nhiều nhất 

trong thời kỳ Khủng Bố Đỏ (Red 
Terror) 1936-1937. Cả hai hành động 
đều là tai họa của nhân loại nhưng 
không hẳn phản ảnh đúng trong nhận 
thức của người dân thường, những 
người dễ bị lung lạc và vận dụng. 
 Tại Việt Nam hôm nay, nếu ai đó 
lên các thôn làng vùng núi cao, xa xôi 
hẻo lánh mời người dân địa phương 
một bữa cơm thịnh soạn với cao 
lương mỹ vị từ nhiều nơi trên thế giới 
nhưng trong đó lại có một đĩa cá rô 
chiên dầm mắm tỏi ớt, chắc chắn họ 
sẽ ăn hết con cá rô chiên “ổn định” 
ngay và không dám đụng tới cao 
lương mỹ vị “dân chủ” xa lạ kia. 
 Gạt thành phần phên dậu qua một 
bên, trách nhiệm của một người Việt 
ý thức có khả năng hướng dẫn dư 
luận, do đó, đừng để chính mình rơi 
vào chiếc bẫy “ổn định” của đảng mà 
phải vạch ra cho người dân biết để họ 
từ bỏ thói quen vâng lời đảng, vươn 
qua cánh cửa hẹp của cuộc đời họ để 
tiếp xúc với những cái hay, cái đẹp, 
cái mới, vươn lên cùng nhân loại vì 
tương lai của họ và con cháu họ.  
 Con đường đạt đến dân chủ cho 
Việt Nam không ai nói sẽ dễ dàng hay 
sẽ đến nay mai mà có thể sẽ khó 
khăn và còn dài. Nhưng khó hay dài 
đều bắt đầu và tùy thuộc vào nỗ lực 
của mỗi người Việt Nam. Phương 
pháp của một người đang hoạt động 
trong vòng cơ chế sẽ khác với 
phương pháp của một người đấu 
tranh bên ngoài cơ chế, nhưng nếu 
họ có cùng mơ ước về một Việt Nam 
tự do dân chủ rồi một ngày họ sẽ gặp 
nhau. Hãy nỗ lực cho ngày đẹp trời 
đó.  
 http://www.dslamvien.com/2018/

03/ca-nhan-doc-tai-va-dang-doc-
tai.html 
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 Ngày 6-3-2018 trên Facebook của 
mình, nhà văn Trần Trung Đạo đã 
phổ biến bài viết “Việt Nam, Con 
Thuyền Không Bến”. Sở dĩ gọi là 
“Con Thuyền Không Bến” bởi lẽ, theo 
Trần Trung Đạo, Việt Nam hiện có hai 
thế lực “đảng” và “chống đảng”  
   “Về phía đảng CS: Đảng CSVN là 
một đảng (1) bán nước, (2) không có 
tính chính danh, (3) bám quyền lực và 
(4) ngu dốt trong điều hành đất nước. 
    Về phía chống đảng CS: Chưa có 
hướng đi chung... Việt Nam có hầu 
hết các yếu tố để dẫn đến một cuộc 
cách mạng, tuy nhiên vẫn còn thiếu 
lực lượng của những người nhận thức 
đúng hướng đi để chèo chống con 
thuyền qua cơn bảo tố CS”.  
   Thế nào là “nhận thức đúng 
hướng đi” ? Trần Trung Đạo nhắc tới 
những lãnh đạo phong trào dân chủ 
tại các quốc gia cựu CS: Ba Lan, 
Estonia, Ethiopia, Mông Cổ....  
 “Những lãnh đạo phong trào dân 
chủ tại các nước này không tham 
lam, không lãng phí thời gian và công 
sức vào những chuyện chỉ có thể giải 
quyết sau khi giải thể chế độ CS”.  
   Chừng nào phong trào dân chủ 
VN chưa nhận ra “giải thể chế độ CS” 
là công cuộc có tính duy nhất tiên 
quyết, chừng đó “Việt Nam vẫn còn là 
một con thuyền không bến”. 
   Ngày 15-3-2018, từ Hà Nội, Luật 
sư Ngô Ngọc Trai đã phổ biến trên 
BBC một bài viết góp ý với Nhà văn 
Trần Trung Đạo. Góp ý rằng: “Đường 
lối đảng CSVN nay đã hoàn toàn 
khác trước... Mặc dầu còn những 
hành vi trấn áp tàn nhẫn trong hiện 
tại, chính quyền hiện nay đang cố 
công thúc đẩy phát triển kinh tế đất 
nước và xử lý chấn chỉnh bộ máy”. 
Và rằng: “Để thúc đẩy Việt Nam được 
dân chủ và thịnh vượng thì vẫn còn 
một con đường khác, thay vì tìm cách 
giải thể chế độ thì hãy tìm cách thúc 
giục ban lãnh đạo đảng CS làm tốt 
hơn những việc họ đang làm”. Ls Ngô 
Ngọc Trai gọi con đường vừa mô tả 
là “Một con đường hẹp” 
 Cảm nghĩ về cuộc đối thoại giữa 
Nv Tr.Trung Đạo và Ls Ng.N Trai: Nội 
dung cốt lõi của tương lai Việt Nam là 
câu hỏi: Nên xác định bến cho “con 
thuyền không bến” hay nên đi vào 
“một con đường hẹp” của Ls Trai?  
 Nói với Ls Ngô Ngọc Trai 
 Khoa sử quan của triết học Con 
Người chỉ ra rằng: “Lịch sử là LS của 
mọi vận động nhằm bảo vệ và phát 

triển đời sống Người. Tất cả những gì 
chống lại quyền được sống như 1 con 
người đều bị lên án là phản động, 
đều bị lịch sử đào thải”. Vì vậy, mọi 
thảo luận về những chuyển mình của 
xã hội cần được diễn ra trên căn bản 
khoa học của môn sử quan.  
 Thay đổi trên dòng sử không thể 
diễn đạt mơ hồ, vô căn cứ theo kiểu 
viết của Ls Ngô Ngọc Trai: “Đường lối 
lãnh đạo và phát triển đất nước của 
đảng CS hiện nay đã khác hoàn toàn 
so với mấy chục năm trước”. Thế nào 
là “khác hoàn toàn” ?  
 Ngày xưa cán bộ CS nhận hối lộ 
bằng một, hai gói thuốc lá có đầu lọc. 
Ngày nay vật phẩm hối lộ lên tới vài 
tỷ Hồ tệ. Phải chăng đó là “khác hoàn 
toàn” ? Ngày xưa, ngay sau 30-4-
1975, những người đã từng tích cực 
nuôi ăn, cung cấp nơi ẩn trốn cho cán 
binh VC trong chiến tranh Việt Nam 
được cán bộ CS “thương mến” gọi là 
anh nuôi, chị nuôi, mẹ chiến sĩ. Ngày 
nay anh nuôi, chị nuôi, mẹ chiến sĩ... 
tất cả đều có mặt đông đủ giữa tầng 
lớp dân oan. Phải chăng, đó là “khác 
hoàn toàn” ?  
 Ngày xưa cán bộ CS đều diện 
đồng phục: nón cối, dép râu, bộ quần 
áo màu cứt ngựa rộng thùng thình. 
Ngày nay cán bộ CS: áo quần là lượt, 
rập khuôn theo thời trang “đế quốc 
Mỹ”. Tóc nhuộm đen lay láy như tóc 
của lớp tuổi 20, thế nhưng bên dưới 
của những mái tóc kia vẫn là bộ óc 
tăm tối xuất phát từ rừng xanh. Phải 
chăng, đó là “khác hoàn toàn” ? 
 Ngày xưa cán bộ CSVN theo Nga 
đánh Tàu. Ngày nay cán bộ CS vì 
nhu cầu bảo vệ ghế cầm quyền đã 
tôn vinh Trung Cộng lên ngôi vị mẫu 
quốc tối cao. Phương châm cai trị đất 
nước của đảng CS là “hèn với giặc, 
ác với dân”. Người dân chống Hà Nội 
bị tù khổ sai. Người nào chống Bắc 
Kinh án phạt sẽ nặng lên 10 lần. Phải 
chăng đó là “khác hoàn toàn” ?  
 Tại VN, thay đổi mà người dân 
mong chờ và lịch sử đòi hỏi không gì 
khác hơn là sự xóa bỏ triệt để ranh 
giới kỳ thị giữa “đảng và quần chúng”, 
giữa thống trị và bị trị, giữa chủ nô và 
nô lệ. Muốn đạt đến cái khác kia, 
đảng CSVN phải dứt khoát và vĩnh 
viễn từ giã hành động dối gạt quần 
chúng dưới tên gọi “đảng cử dân 
bầu”. Quyền tự do ứng cử và bầu cử 
của người dân phải được toàn xã hội 
tuyệt đối thượng tôn. Người dân là 
chủ nhân ông duy nhất và tối cao của 

đất nước. Đó là công lý hiển nhiên và 
hằng cửu. Thế nhưng, công lý vừa 
nêu là điều mà già nửa thế kỷ qua và 
mãi mãi về sau này, CSVN phủ nhận 
một cách cứng rắn và man rợ. Điều 
này là lý do giải thích tại sao trên quê 
hương VN, tiếng nói của đường phố 
ngày càng gầm vang đòi hỏi “giải thể 
chế độ CS”.  
 Cái mà Ls Ngô Ngọc Trai gọi là 
“một con đường hẹp” hoàn toàn xa lạ 
đối đối với ý muốn hiện nay của 
người dân. Vả lại, đường vận động 
của lịch sử phải là con đường công 
lý, con đường thênh thang và rực rỡ 
ánh mặt trời. “Một con đường hẹp” 
chỉ là lối mòn của những người vừa 
muốn vinh thân dưới ách bạo quyền 
CS vừa sợ bị lịch sử nguyền rủa.   
 Nói với NV Trần Trung Đạo. 
 Nhà văn Trần Trung Đạo đặt vấn 
đề “giải thể chế độ CS” với sự nhấn 
mạnh “giải thể” cần được giải quyết 
triệt-để-ưu-tiên, mọi vấn đề khác xin 
ghi là hậu xét.  
 Muốn giải thể một chế độ chính trị 
không thể không bàn tới tương quan 
thế và lực. Đứng trên quan điểm của 
lịch sử, thế là công bằng và lẽ phải, là 
tất cả những suy nghĩ và hành động 
nhằm phục vụ lịch sử, phục vụ quyền 
làm người của con người. Do đó, thế 
với sự phổ biến của truyền thông sẽ 
hấp dẫn nhân quần xã hội. Có nhân 
quần xã hội tức là có lực. Thế sản 
sinh ra lực là vì vậy. Trong cuộc đấu 
tranh bên này là quần chúng nhân 
dân, bên kia là chế độ CS độc tài, 
tham nhũng, ngu dốt, bán nước, “thế” 
hiển nhiên là vị trí đứng của người 
dân. Vấn đề còn lại là tổ chức và điều 
động “lực”.  
 Bây giờ hãy bàn về nội dung 
chuyển mình của lịch sử VN ngày 
nay. Chuyển mình kia gồm bốn bước: 
 (1) Đương biến: CSVN hèn với 
giặc, ác với dân. Người dân đứng lên 
chống đối. Như vậy là lịch sử Việt 
Nam có biến: đương biến.  
 (2) Thuế biến: thuế là lột xác, ve 
sầu lột xác. Mỗi khi bị lực lượng quần 
chúng cách mạng tấn công mạnh và 
ồ ạt, CS bắt buộc phải hoặc là trá 
hàng hoặc là mở cuộc tấn công quần 
chúng trên địa bàn mới nhằm giải vây 
cho trận địa mà CS đang thua. Trận 
chiến như vừa mô tả gọi là thuế biến. 
Dĩ nhiên đôi khi quần chúng cách 
mạng cũng áp dung chiến thuật thuế 
biến.  
 (3) Tiệm biến: trên trận đồ thuế 
biến giữa quần chúng và bạo quyền 
CS tiếp tục chống đối lẫn nhau. Cuộc 
chiến cứ như vậy mà dằng co làm 
cho tình hình biến chuyển từ từ... 
Biến như vậy gọi là tiệm biến.  
 (4) Đột biến: Vào lúc nào đó do 
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tác động cộng hưởng của một số 
chuyển biến quốc nội và/hoặc quốc 
tế, cuộc chiến tiệm biến đột nhiên 
tăng tốc độ và tăng cường độ. Với sự 
tổ chức và điều động của các nhóm 
hạt nhân cách mạng trong quần 
chúng, lực lượng quần chúng cách 
mạng, vốn có thế và có lực áp đảo so 
với bạo quyền CS, đồng loạt đứng lên 
lật đỗ bạo quyền. Đó là ý nghĩa của 
đột biến. 
 Những khảo sát về sử-quan-triết-
học-Con-Người, về thế và lực, về bốn 
bước chuyển mình của lịch sử đã mở 
ra chân lý rằng: công việc giải thể chế 
độ CS bao gồm nhiều hình thức nhiều 
nội dung đấu tranh uyển chuyển. Đặc 
biệt, trong thuế biến và tiệm biến, 
người chiến sĩ cách mạng phải ứng 
chiến trên nhiều trận địa khác nhau: 
chính trị, lịch sử, giáo dục, luật pháp, 
kinh tế, xã hội... Trên nhiều trận địa 
khác nhau kia, cách mạng và xây 
dựng là hai mặt không tách rời của 
một bàn tay. Vì vậy, giữa chuyện “giải 
thể chế độ CS” và “những chuyện chỉ 
có thể giải quyết sau khi giải thể chế 
độ CS” không thể là hai bước đi, 
không thể là hai khối câu chuyện 
riêng biệt. Trong hai khối câu chuyện 
vừa nêu lại hàm chứa nhiều câu 
chuyện có tính vệ tinh. Tất cả chuyện 
nhỏ, chuyện lớn kia đều nằm trên 
con-thuyền-giải-thể-chế-độ-CS.  
 Thế nhưng mỗi người trên thuyền 
lại ôm lấy một câu chuyện và tự cho 
câu chuyện mà mình đang ôm là 
chuyện lớn nhất, chuyện duy nhất ưu 
tiên. Quá nhiều ưu tiên làm cho con 
thuyền bị hối thúc tiến về vô số bên. 
Nhìn hoạt cảnh vô số bến cãi nhau 
ầm ĩ, NV Trần Trung Đao ngao ngán 
hạ bút: “VN, Con Thuyền Không Bến”.  
 Trong con thuyền không bến, 
người ta tìm thấy vô số bến. Đó là bài 
toán đa nguyên của dân chủ đa 
nguyên. Xin các bên trong dân chủ đa 
nguyên hãy bình tĩnh đặt cái bến mà 
mình ấp ủ lên bàn thảo luận. Cuộc 
thảo luận này chỉ ra rằng: trên con 
đường “giải thể chế độ CS”, con 
thuyền giải thể, do nhu cầu đấu tranh 
chính trị, trong nhiều không gian và 
thời gian khác nhau, phải ghé rất 
nhiều bến tạm trước khi đến bến sau 
cùng: bến không CS, bến của dân 
chủ nhân quyền. Trên lộ trình bến 
tạm và bến chính, mỗi người đều 
nhận ra sự hiện hữu của cái bến mà 
mình cho là ưu tiên hàng đầu. Làm 
thế nào đạt đồng thuận để “con 
thuyền giải thể CS” di chuyển suôn sẻ 
qua những bến tạm trước khi đạt đến 
bến dân chủ nhân quyền? Đây là bài 
học lớn viết về kỹ thuật sinh hoạt của 
dân chủ đa nguyên. Đề tài này thuộc 
nội dung 1 bài viết khác  

 - Tôi tin được không khi cán bộ 

đội chống ma tuý là trùm buôn bán 

ma tuý. 

 - Tôi tin được không khi sĩ 

quan cao cấp công an chống cờ bạc 

lại là trùm cờ bạc. 

 - Tôi tin được không khi một 

thượng toạ chức sắc của Phật giáo 

quốc doanh lại không hiểu gì đạo 

Phật. 

 - Tôi tin được không khi Bộ 

trưởng Giáo dục lại là kẻ đạo văn và 

xài bằng giả. 

 - Tôi tin được không khi Bộ 

trưởng y tế lại là chỗ dựa lưng cho 

bọn buôn thuốc giả. 

 - Tôi tin được không khi một 

tổng biên tập tờ báo lớn miệng luôn 

mồm yêu nước, thương dân, sống 

chết với đồng bào, gắn bó với đảng, 

ray rứt với hiện tình đất nước, sau 

khi thu vén được món tiền to liền 

đem hết vợ con, cháu chắt chuồn 

qua Mỹ, mua nhà, sắm xe, mở công 

ty. 

 - Tôi tin được không những cán 

bộ lương chẳng bao nhiêu mà xây 

nhà hàng trăm tỷ, con học nước 

ngoài, vợ toàn xài hàng hiệu, rượu 

uống một chai hàng chục triệu. 

 - Tôi tin được không khi những 

quan chức ngành giáo dục khắp nơi 

trên đất nước bán chỗ dạy học cho 

các giáo viên với giá hàng trăm 

triệu. 

 - Tôi tin được không những cán 

bộ, nhân viên có nhiệm vụ giữ rừng 

lại là những tên lâm tặc phá rừng. 

 - Tôi tin được không những cán 

bộ giữ cánh cửa biên giới lại là 

những kẻ buôn lậu hoặc tiếp tay cho 

buôn lậu mang những chất độc giết 

người vào cho nhân dân tiêu thụ đầu 

độc người dùng. 

 - Tôi tin được không những cán 

bộ thanh tra, lực lượng chống tham 

nhũng lại là những kẻ tham nhũng 

kinh khiếp nhất. 

 - Tôi tin được không những 

tổng biên tập báo, những nhà báo 

chống tiêu cực lại là thành viên thân 

cận với những quan chức tham ô, 

hối lộ, những doanh nghiệp vi phạm 

nghiêm trọng, những đám xã hội 

đen, những tập đoàn Mafia. 

 - Tôi tin được không khi những 

cảnh sát giao thông không làm đúng 

chức trách của mình là giữ gìn và 

điều tiết giao thông mà chỉ đi thu 

tiền mãi lộ. 

 - Tôi tin được không khi những 

lãnh đạo hôm qua còn hò hét quốc 

kế dân sinh, hô hào phong trào yêu 

nước, chống tội phạm... hôm nay đã 

là tội phạm đứng trước vành móng 

ngựa. 

 - Tôi tin được không khi lãnh 

đạo giáo dục bắt các cô giáo phải đi 

hầu rượu quan chức như gái bia ôm 

 - Tôi tin được không khi bệnh 

nhân vào cấp cứu với bệnh trạng 

thập tử nhất sinh, muốn được thăm 

khám phải đóng đủ tiền thì các cán 

bộ y tế mới cho phép tiến hành cứu 

người. 

 - Tôi tin được không khi bệnh 

nhân phải nằm bốn người trên một 

giường và bộ trưởng y tế khi đến 

thăm lại lấy làm ngạc nhiên với tình 

trạng quá tải ấy. 

 - Tôi tin được không khi hàng 

ngàn Tiến sĩ không rành về lãnh 

vực mình được cấp bằng, cũng 

chẳng biết một ngoại ngữ nào và 

gần 60% là quan chức hoặc công 

chức. Người ta còn có dự án tiêu 

chuẩn hoá Tiến sĩ xuống tận cấp 

phường. Muốn có bằng, họ phải tốn 

tiền hàng trăm triệu cho đến tiền tỷ. 

 - Tôi tin được không khi lãnh 

đạo cấp cao nói một đường làm một 

nẻo. Và toàn nói sáo rỗng, máy móc 

và không thực tế. 

 - Tôi tin được không khi những 

công bộc của dân suốt ngày tìm đủ 

mọi cách, mọi biện pháp để vơ vét 

những đồng tiền của dân, bày ra đủ 

thứ thuế, đủ thứ trạm để bóp cổ dân. 

 - Tôi tin được không khi biết 

rằng đa số thực phẩm đều có chứa 

chất độc nhưng rồi cũng phải tiêu 

thụ nó để tiếp tục sống dù biết đó là 

con đường ngắn nhất đi đến nghĩa 

trang. 

 - Tôi tin được không khi các 

quan chức tiếp các phái đoàn viện 

trợ kinh tế cho ta lại chiêu đãi 

những loại rượu đắt tiền đến độ 
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đoàn các nước phải kinh ngạc vì 

bản thân họ cũng không bao giờ 

dám dùng đến vì giá quá cao. Đang 

đi xin mà xài thế thì làm sao người 

ta giúp. 

 - Tôi không tin những người 

viết sử có thể lãng quên những anh 

hùng liệt sĩ của cuộc chiến tranh 

chống xâm lược phương Bắc, bóp 

méo lịch sử vì sợ mất lòng kẻ thù. 

 - Tôi không tin người lãnh đạo 

cao cấp nhất của quân đội lại ra lệnh 

cho chiến sĩ của mình không được 

nồ súng khi kẻ thù chiếm đảo để 

biến họ thành những tấm bia cho 

quân xâm lược tập bắn. 

 - Tôi không tin trong thời đại 

này người ta có thể đưa hết con 

cháu, bà con xa gần, sui gia, dâu rể 

ra làm quan, nắm hết chức vụ quan 

trọng trong địa phương mình phụ 

trách. 

 - Tôi không tin người ta có thể 

đăng tin cung cấp luận án tốt 

nghiệp, bán bằng giả trên mạng xã 

hội với địa chỉ và số điện thoại rõ 

ràng. Và đa số cán bộ đều sử dụng 

loại bằng này. Trong lúc hàng ngàn 

sinh viên tốt nghiệp chính quy phải 

thất nghiệp. 

 - Tôi không tin có thứ chính 

quyền đi cướp đất của dân, mua đất 

của dân giá rẻ mạt, không mua được 

thì cưỡng chế, sau đó bán lại cho 

doanh nghiệp với giá gấp trăm lần 

để bỏ túi. 

 - Tôi tin được không khi người 

ta bị bắt vào đồn công an sau đó bị 

chết vì lý do tự tử bằng sợi dây 

thun. 

 - Tôi tin được không khi có 

những người đảng viên, đang làm 

quan chức lại đã, đang và sẽ có 

trong mình cái thẻ xanh sẵn sàng 

định cư ở nước ngoài. 

 - Tôi không tin những người 

cộng sản lại giàu có và ăn chơi, tiêu 

xài gấp trăm lần những tài phiệt tư 

bản. Họ vung tiền khiến cho những 

đại gia tư bản phải xanh mặt. 

 Tôi còn hàng trăm điều không 

tin nữa, nhưng đau đớn thay đó là 

sự thật. Tôi không tin nhưng rồi 

phải chấp nhận đó là thực tế diễn 

ra hàng ngày trên đất nước ta. 

Mà như thế thì làm sao tiến 

nhanh, tiến mạnh được? Chỉ có 

nước đi thụt lùi.  

 Việt Nam là quốc gia có tốc độ 

thịnh vượng tăng nhanh nhất trên 

thế giới trong một thập niên qua, 

theo đánh giá của công ty nghiên 

cứu thị trường New World Wealth 

đưa ra đầu năm nay. 

 Nguyên nhân chính đằng sau sự 

tăng trưởng nhanh chóng này là vì 

Việt Nam nổi lên để trở thành ‘công 

xưởng mới của thế giới’, theo một 

báo cáo mới được Visual Capitalist 

công bố sau khi tổng hợp các dữ 

liệu của New World Wealth. 

 Mức độ giàu lên của Việt Nam 

tăng ở mức 210% trong 10 năm qua 

kể từ 2007, và dự kiến sẽ tiếp tục 

phát triển với tốc độ như vậy trong 

10 năm tiếp theo. 

 Việt Nam đứng đầu trong danh 

sách những nước giàu lên nhanh 

nhất thế giới trong 10 năm qua. 

 Phần lớn sự phát triển này là do 

con số các cá nhân ‘siêu giàu’ ở 

Việt Nam tăng nhanh – đây là 

những người sở hữu giá trị tài sản 

ròng hơn 30 triệu USD, không kể 

bất động sản dùng làm nơi cư trú. 

 Trong thập niên qua, số những 

người siêu giàu ở Việt Nam tăng 

nhanh hơn so với bất kỳ nền kinh tế 

nào trên thế giới, và trong thập kỷ 

tới đây, sẽ tiếp tục đà tăng kỷ lục 

này, theo các số liệu thống kê của 

một nghiên cứu quốc tế mới đây. 

 Báo cáo Wealth Report của công 

ty tư vấn bất động sản Knight Frank 

có trụ sở ở London, Anh, cho thấy 

Việt Nam có 200 cá nhân thuộc 

thành phần siêu giàu. Nhóm này 

tăng gấp 3 lần trong thời gian từ 

2000 đến 2016, vượt Ấn Độ với 

mức 290% ở vị trí thứ 2, và Trung 

Quốc với 281% ở vị trí thứ 3. 

 Phân tích của Knight Frank dự 

báo Việt Nam sẽ vẫn là quốc gia 

dẫn đầu thế giới về sự gia tăng số 

người siêu giàu với mức tăng 170% 

lên tổng số 540 người vào năm 

2026. Sự gia tăng được dự đoán 

trong các lĩnh vực chủ chốt của nền 

kinh tế gồm ngân hàng, chế tạo và 

dịch vụ y tế. 

 Con số các tỷ phú đôla của VN 

cũng tăng gấp đôi trong năm qua. 

 Tạp chí Forbes vừa công bố 

danh sách những người giàu nhất 

thế giới trong đó con số tỷ phú ở 

VN tăng từ 2 lên 4 người. Ngoài 

ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú USD 

đầu tiên của Việt Nam và là chủ 

nhân của tập đoàn bất động sản 

Vingroup, đang sở hữu khối tài sản 

trị giá 4,3 tỷ USD và bà Nguyễn Thị 

Phương Thảo, CEO của hãng hàng 

không giá rẻ VietJet Air, với khối 

tài sản 3,1 tỷ USD, VN đã có thêm 

2 tỷ phú lọt vào danh sách này. Đó 

là Chủ tịch Tập đoàn ôtô Trường 

Hải Trần Bá Dương và Chủ tịch tập 

đoàn Hòa Phát Trần Đình Long. 

 Cũng theo Wealth Report, số 

lượng triệu phú USD ở VN được kỳ 

vọng sẽ tăng từ 14.300 hiện nay lên 

38.600 trong 10 năm tới. 

 Tuy nhiên đi kèm với sự gia tăng 

nhanh chóng của số người giàu và 

siêu giàu ở Việt Nam, khoảng cách 

giàu nghèo cũng tăng mạnh và đang 

đe dọa đến sự ổn định của VN. 

 Một báo cáo của Tổng cục 

Thống kê VN và Ngân hàng Thế 

giới đưa ra cách đây vài năm cho 

thấy thu nhập gia đình tăng chủ yếu 

trong nhóm những người giàu có. 

Những người nghèo nhất VN chỉ 

kiếm được 521.000 đồng một tháng 

(24 USD), trong khi những người 

khá giả hơn thu nhập khoảng 4.8 

triệu đồng (227 USD) năm 2014. 

 Báo cáo này cũng cho thấy sự 

bất ổn trong xã hội Việt Nam tăng 

cao với tình trạng tham nhũng tràn 

lan, thị trường bất động sản bong 

bóng và nhiều cuộc biểu tình hơn. 

 

ĐẰNG SAU ‘VIỆT NAM 
GIÀU LÊN NHANH NHẤT 

THẾ GIỚI’ LÀ CÁI GÌ? 

Thiền Lâm 14-03-2018 

Cali Today News 
 Sau sự kiện “tự sướng” vào năm 

2017 với “Việt Nam hạnh phúc thứ 

4 trên thế giới” –kết quả được công 

bố bởi một tổ chức nghiên cứu bị dư 

luận nghi là đã nhận tiền của chính 
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quyền Việt Nam, mới đây một số tờ 

báo nhà nước lại ồn ào khoa trương 

với thành tích “Việt Nam là quốc 

gia có tốc độ thịnh vượng tăng 

nhanh nhất trên thế giới trong một 

thập niên qua” – theo đánh giá của 

công ty nghiên cứu thị trường New 

World Wealth đưa ra vào đầu năm 

2018, được đài VOA dẫn lại. 

 Nghiên cứu của New World 

Wealth cho biết phần lớn sự phát 

triển này là do con số các cá nhân 

‘siêu giàu’ ở Việt Nam tăng nhanh. 

 Trong thập niên qua, số những 

người siêu giàu ở Việt Nam tăng 

nhanh hơn so với bất kỳ nền kinh tế 

nào trên thế giới, và trong thập kỷ 

tới đây, sẽ tiếp tục đà tăng kỷ lục 

này. Báo cáo Wealth Report của 

công ty tư vấn bất động sản Knight 

Frank có trụ sở ở London, Anh, cho 

thấy Việt Nam có 200 cá nhân 

thuộc thành phần siêu giàu. Nhóm 

này tăng gấp 3 lần trong thời gian từ 

2000 đến 2016, vượt Ấn Độ với 

mức 290% ở vị trí thứ 2, và Trung 

Quốc với 281% ở vị trí thứ 3. Con 

số các tỷ phú đôla của Việt Nam 

cũng tăng gấp đôi trong năm qua. 

 Phân tích của Knight Frank dự 

báo VN sẽ vẫn là quốc gia dẫn đầu 

thế giới về sự gia tăng số người siêu 

giàu với mức tăng 170% lên tổng số 

540 người vào năm 2026. 

 Còn Tạp chí Forbes vừa công bố 

danh sách những người giàu nhất 

thế giới trong đó con số tỷ phú ở 

Việt Nam tăng từ 2 lên 4 người. 

Ngoài ông Phạm Nhật Vượng, tỷ 

phú USD đầu tiên của Việt Nam và 

là chủ nhân của tập đoàn bất động 

sản Vingroup, đang sở hữu khối tài 

sản trị giá 4,3 tỷ USD, và bà 

Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO 

của hãng hàng không giá rẻ VietJet 

Air, với khối tài sản 3,1 tỷ USD, 

Việt Nam đã có thêm 2 tỷ phú lọt 

vào danh sách này. Đó là Chủ tịch 

Tập đoàn ôtô Trường Hải Trần Bá 

Dương và Chủ tịch tập đoàn Hòa 

Phát Trần Đình Long. 

 Cũng theo Wealth Report, số 

lượng triệu phú USD ở VN được kỳ 

vọng sẽ tăng từ 14.300 hiện nay lên 

38.600 trong 10 năm tới. 

 Tuy nhiên đi kèm với sự gia tăng 

nhanh chóng của số người giàu và 

siêu giàu ở Việt Nam, khoảng cách 

giàu nghèo cũng tăng mạnh và đang 

đe dọa đến sự ổn định của VN. 

 Báo cáo này cũng cho thấy sự 

bất ổn trong xã hội Việt Nam tăng 

cao với tình trạng tham nhũng tràn 

lan, thị trường bất động sản bong 

bóng và nhiều cuộc biểu tình hơn… 

 Thống kê Việt Nam dối trá 

như thế nào? 

 Muốn biết “VN giàu và thịnh 

vượng” như thế nào, cách tốt nhất là 

nhìn từ tầng thượng của 1cao ốc cao 

cấp ở trung tâm thành phố xuống 

các khu ổ chuột của dân nghèo. 

Cảnh như vậy nhan nhản ở VN. 

 Và căn cứ vào Gini. 

 Việt Nam lại khá tương đồng với 

Trung Quốc về lớp giàu mới nổi và 

tình trạng Gini. Cho tới nay, con số 

báo cáo kiên định của Việt Nam về 

Gini vẫn chỉ khoảng 0,4, tức ở mức 

“khá lý tưởng” – rất “đồng chí’ với 

các số liệu của chính phủ Trung 

Quốc đưa ra chỉ số Gini chỉ có 0,47 

vào năm 2012. 

 Theo đánh giá cho điểm trong hệ 

số Gini, chỉ số 0 có nghĩa là hoàn 

toàn không có chênh lệch giàu 

nghèo và chỉ số 1 chứng tỏ chênh 

lệch giàu nghèo ở mức cao nhất. 

 Nhưng cũng vào năm 2012, một 

nghiên cứu của Trường đại học Bắc 

Kinh đã tính cả hệ số Gini về chênh 

lệch giàu nghèo ở Trung Quốc lên 

đến mức báo động cao là 0,73. 

 Ở VN hẳn là tương tự, nếu 

không muốn nói là mức độ phân 

hóa giàu nghèo còn cao hơn TQ. 

 Cho tới nay, báo cáo thống kê so 

sánh 5% số người có thu nhập cao 

nhất với 5% số người có thu nhập 

thấp nhất ở VN vẫn dưới 10 lần. 

 Nhưng trước năm 2000, mức so 

sánh trên đã được một báo cáo độc 

lập chỉ ra là lên tới ít nhất 30 lần. 

Gần 20 năm sau, vào thời điểm này, 

nhiều chuyên gia đánh giá mức so 

sánh trên phải lên đến ít nhất hàng 

trăm lần. Khoảng cách này là tương 

xứng với thực trạng ở Trung Quốc, 

khi vào năm 2011, một nhà nghiên 

cứu phi chính phủ có tên là Vương 

Tiểu Lỗ đã công bố kết quả khảo sát 

cho thấy khoảng cách giữa 5% 

người giàu và 5% người nghèo lên 

đến chẵn 70 lần. 

 Vào cuối năm 2012, một nghiên 

cứu của Trường đại học Bắc Kinh 

công bố cho biết chỉ có 1% người 

giàu Trung Quốc đã kiểm soát đến 

hơn 30% của cải tại đất nước đông 

dân nhất hành tinh này. Trong khi 

đó, 25% số gia đình ở tận cùng xã 

hội chỉ có được khoảng 1% của cải 

đất nước. 

 Cuối năm 2012 cũng là thời 

điểm mà một nghiên cứu khác cho 

tiết lộ có đến gần 20.000 quan chức 

TQ đã chạy sang các nước phương 

Tây, mang theo ít nhất 20 tỷ USD. 

 Trong những năm gần đây, làn 

sóng “ra đi tìm đường cứu nước” 

của giới quan chức và người giàu 

Việt Nam có nhiều dấu hiệu tăng 

vọt. Theo hồ sơ Panama, chỉ riêng 

trong năm 2015, lượng ngoại tệ từ 

Việt Nam chuyển ra nước ngoài đã 

lên tới 19 tỷ USD. 

 “Chủ nghĩa xã hội hài hòa” ở 

Trung Quốc thật ra chẳng có ý 

nghĩa gì lớn, nếu quy chiếu về tỷ lệ 

0,73 của hệ số bất bình đẳng xã hội 

Gini. Trong thực tế, 0,73 là mức bất 

bình đẳng quá lớn, và khiến Trung 

Quốc trở thành một trong những 

quốc gia có độ phân hóa giàu nghèo 

khủng khiếp nhất trên thế giới. 

Thực trạng này có thể được dễ dàng 

kiểm chứng bởi các thông tin liên 

tiếp về số đại gia mới nổi trong lĩnh 

vực chứng khoán và bất động sản. 

 Dù chỉ là nước sinh sau đẻ muộn 

trên thương trường thế giới, Trung 

Quốc lại sở hữu đến gần 300 tỷ phú 

đôla. Chỉ qua vài ba đợt tăng giá 

chứng khoán và nhà đất tại Bắc 

Kinh và khoảng 70 thành phố lớn 

tại quốc gia này, các đại gia đã bỏ 

túi một số tiền khổng lồ mà có thể 

so sánh với GDP quốc gia –hiện 

tượng rất tương đồng với giới siêu 

giàu “đi lên từ đất” ở Việt Nam. 

 Nguồn lợi nhuận khổng lồ từ đầu 

cơ đất đai không hề mang lại thặng 

dư cho nền kinh tế, mà chỉ chuyển 

từ túi người này vào túi kẻ khác. 

 Trong khi đó, căn bệnh báo cáo 

dối trá về “tăng trưởng GDP” và 

“công bằng xã hội” vẫn là nguồn 

cơn ung thư đang hủy hoại những 

giá trị đạo đức cuối cùng của xã hội 

Trung Quốc và Việt Nam – hai 

quốc gia được xem là “hai đảng anh 

em” và “đồng chí tốt”. 
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 Chính thể độc đảng ở Việt Nam 

đang chìm trong một nỗi nhục vô 

bờ bến cùng nguy cơ nguồn ngoại tệ 

màu mỡ biến khỏi tầm tay ngân 

sách khi vừa phải “giương cờ trắng” 

lần thứ 2 tại Bãi Tư Chính. 

 Ngày 23-3-2018, cây bút Bill 

Hayton của BBC News là nguồn tin 

đầu tiên phát ra tin tức “VN ‘bỏ dự 

án Cá Rồng Đỏ’ ở Biển Đông” mà 

giới chóp bu Việt Nam dĩ nhiên 

hoàn toàn không muốn bị tiết lộ: 

 “Lần thứ hai chỉ trong vòng một 

năm, VN phải hủy bỏ một dự án 

dầu khí quan trọng ở Biển Đông do 

áp lực từ TQ, BBC được biết. 

 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

(PetroVietnam) yêu cầu hãng năng 

lượng của Tây Ban Nha, Repsol, 

ngưng một dự án ở khu vực ngoài 

khơi phía đông nam, một nguồn 

đáng tin cậy trong ngành nói. 

 Điều này đồng nghĩa với việc 

Repsol và các đối tác có thể sẽ thiệt 

hại khoảng 200 triệu đôla đã đầu tư 

vào dự án”. 

 “Dự án ở khu vực ngoài khơi 

phía đông nam” chính là mỏ dầu khí 

“Cá Rồng Đỏ” ở khu vực Bãi Tư 

Chính – nơi mà vào tháng Bảy năm 

2017, cả PetroVietnam lẫn Repsol 

và chính quyền Việt Nam đều âm 

thầm “giương cờ trắng” lần đầu. 

 Biểu hiện đính kèm với “khủng 

hoảng Bãi Tư Chính” lần 2 là rất 

tương đồng với “khủng hoảng Bãi 

Tư Chính” lần đầu: cũng là “tàu lạ” 

tấn công tàu ngư dân VN ở vùng 

biển Quảng Ngãi, Quảng Nam, 

cùng “người lạ” nhảy sang tàu Việt 

hành hung, phá phách và giết chóc. 

 Vụ “nhục quốc thể” xảy ra vào 

cuối tháng 7-2017 khi chính quyền 

Việt Nam phải “giương cờ trắng” và 

yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò 

khí đốt của Repsol ngay tại Bãi Tư 

Chính mà luôn được Bộ Ngoại giao 

Việt Nam chiến đấu võ miệng 

“thuộc vùng chủ quyền không tranh 

cãi của Việt Nam”. Dù chưa bao giờ 

giới tuyên giáo hay Bộ Ngoại giao 

Việt Nam dám nói toạc về cái 

nguồn cơn sâu xa của vụ “nhục 

quốc thể” ấy, nhưng vụ “giương cờ 

trắng” này lại trùng hợp với tin tức 

quốc tế cho biết sau khi Bắc Kinh 

đe dọa sẽ tấn công một số căn cứ 

quân sự của Việt Nam ở quần đảo 

Trường Sa nếu VN cho phép Repsol 

tiếp tục khoan thăm dò dầu khí. 

 Vào thời gian trên, cho dù có 

muốn loan tải những thông tin trên 

kèm theo thái độ phẫn nộ, một số tờ 

báo nhà nước cũng bị Ban Tuyên 

giáo trung ương –cơ quan nổi tiếng 

với biệt danh “vòng kim cô”– cấm 

cản. Chính thể độc đảng ở Việt 

Nam đã giấu biệt thông tin được coi 

là quá sức nhạy cảm này và như co 

rúm trong nỗi sợ hãi của lịch sử 

“ngàn năm Bắc thuộc” lẫn và hiện 

tại “mười sáu chữ vàng”. 

 Trong khi đó, một thực trạng 

trần trụi là mỏ khí đốt Cá Rồng Đỏ 

ở lô 136/03 thuộc Bãi Tư Chính là 

một trong số ít tiềm năng cuối cùng 

có thể cứu vãn ngân sách. Nếu 

Repsol khai thác thành công thì 

ngân sách cùng chế độ Việt Nam sẽ 

được chia phần không ít. 

 Từ năm 2015 đến nay, giá dầu 

thô quốc tế đã sụt gần một nửa và 

do đó đã khiến số thu từ xuất khẩu 

dầu thô của Việt Nam cũng giảm 

khoảng 40%, tức hụt đến 50.000–

60.000 tỷ đồng. Nếu không thể khai 

thác được mỏ khí đốt Cá Rồng Đỏ, 

chính quền Việt Nam sẽ không biết 

tìm đâu ra tiền để bù đắp cho khoản 

thiếu hụt ngân sách 60.000 tỷ đồng 

và ngoại tệ để trả nợ nước ngoài. 

 Nhưng điều cay đắng mới nhất 

là sau cuộc viếng thăm của hàng 

không mẫu hạm USS Carl Vinson 

của Mỹ tại Đà Nẵng vào đầu tháng 

Ba năm 2018, bản lĩnh “dựa Mỹ 

khai thác dầu” của Hà Nội vẫn 

chẳng có gì cải thiện, để chỉ cần vài 

động tác đe dọa của Bắc Kinh là 

Việt Nam đã vội vàng “cuốn gói” 

ngay trên vùng biển của mình. 

Sau vụ “giương cờ trắng” lần đầu ở 

Bãi Tư Chính vào tháng Bảy năm 

2017, trong cơn quẫn bách mất ngủ 

lẫn mất ăn, Hà Nội đã một lần nữa 

phải “cầu viện” Hoa Kỳ, mà cụ thể 

là kêu gọi một sự hỗ trợ từ hải quân 

Hoa Kỳ. Tướng Ngô Xuân Lịch –

Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam– 

được giao nhiệm vụ sang Washing-

ton để thuyết phục BT quốc phòng 

Mỹ James Mattis hỗ trợ hải quân. 

 Trong bối cảnh ngân sách Việt 

Nam đang nhanh chóng cạn kiệt và 

đặc biệt đang quá thiếu ngoại tệ để 

trang trải nợ quốc tế – lên tới 10–12 

tỷ USD/năm, và để phục vụ cho nhu 

cầu nhập khẩu hàng hóa từ các 

nước, đồng thời phải bảo đảm dự 

trữ ngoại hối, 20 tỷ USD là con số 

rất đáng để giới lãnh đạo Việt Nam 

tỏ một chút can đảm “bám Mỹ” 

trước “đồng chí tốt” Trung Quốc. 

 Thế nhưng những gì mà hải quân 

Mỹ đã tiếp cận Biển Đông vẫn khg 

khiến cho giới chóp bu VN hết run 

sợ trước Trung Nam Hải. Giờ đây, 

kịch bản thất bại đến mất ngủ ở Bãi 

Tư Chính đang lặp lại, khiến giới 

chóp bu VN mất ăn dầu khí ngay 

trên vùng lãnh hải của mình và càng 

bế tắc trong cơn ác mộng những 

khoản nợ nước ngoài đang ập đến 

như sóng thần Biển Đông. 

 Trong khi đó, những thước phim 

lịch sử “ngư dân bám biển, hải quân 

bám bờ” vẫn được nhăn nhở chiếu 

lại. Từ nhiều năm qua, đã không có 

bất cứ trường hợp ngư dân Việt nào 

bị tàu Trung Quốc bắn giết được Bộ 

Quốc phòng Việt Nam công bố kết 

quả điều tra, bất chấp cơ quan bộ 

này hàng năm chi xài đến 5 tỷ USD 

tiền do dân phải è cổ đóng thuế. 

 Cali Today News  

 PetroVietnam vừa yêu cầu công ty 
Repsol của Tây  Ban Nha ngưng dự 
án khai thác dầu ở lô 07/03 thuộc mỏ 
Cá Rồng Đỏ, ngoài khơi Vũng Tàu của 
VN do sức ép từ Bắc Kinh. Hãng tin 
BBC loan tin này hôm thứ sáu ngày 
23/3. Theo BBC, quyết định ngưng 
khai thác đưa ra vào đúng lúc Repsol 
đang làm những bước chuẩn bị cuối 
cùng để khoan khai thác. Giàn khoan 
Ensco 8504 dự kiến sẽ rời Singapore 
để đến mỏ khoan vào thứ năm tuần 
này. Quyết định ngưng đột ngột có thể 
khiến Repsol và các đối tác của công 
ty này mất 200 triệu đô la đầu tư. 
 Repsol trước đó đã ước tính lô 
07/03 có trữ lượng 45 triệu thùng dầu 
và 172 tỷ mét khối ga. Hiện Repsol và 
các công ty đối tác là PetroVietnam và 
Mubadala Petroleum chưa đưa ra bình 
luận nào về quyết định mới này. 
 Đây là lần thứ hai trong vòng chưa 
đầy một năm qua, Việt Nam phải yêu 
cầu công ty nước ngoài ngưng dự án 
khai thác dầu khí ở biển Đông do sức 
ép từ Trung Quốc. 
 Theo RFA 23-03-2018 
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 Ngày 11-3, ông Nguyễn Phú 

Trọng -đảng trưởng đảng CSVN đã 

chủ trì buổi họp Ban bí thư đã ra 

quyết định xử lý nghiêm đường dây 

rửa tiền, lừa đảo và cờ bạc trên 

mạng do một loạt tướng tá từng 

nắm vai trò cốt cán trong đảng ủy 

công an trung ương cầm đầu. Ngay 

sau khi đã có quyết định xử nghiêm 

từ đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, 

cũng ngay trong ngày ông Trần Đại 

Quang -chủ tịch nước đã ra quyết 

định tước quân tịch đối với thiếu 

tướng Nguyễn Thanh Hóa -cựu cục 

trưởng Cục cảnh sát phòng chống 

tội phạm sử dụng công nghệ cao 

(C50) thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ 

công an). Ông Nguyễn Thanh Hóa 

cũng bị bắt giam 4 tháng để phục vụ 

việc điều tra hành vi đánh bạc. 

 Sự thật tin tức này không hề gây 

ngạc nhiên dư luận, vì như chúng 

tôi đã gởi đến quý độc giả trong 

những bài trước đây, vào tháng 8-

2017 đường dây cờ bạc thông qua 

hai cổng game nổi tiếng ở trong 

nước là Rikvip và Tip.Club bị 

phanh phui và phải ngừng hoạt 

động vô thời hạn, hai người được 

coi cầm đầu đường dây đánh bạc là 

Phan Sào Nam, cựu chủ tịch công ty 

VTC Online, một doanh nghiệp 

chuyên về game online và Nguyễn 

Văn Dương ở Hà Nội cầm đầu. Từ 

đầu mối này, CA mới tìm ra người 

cầm đầu, bảo kê thật sự cho hoạt 

động đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền lại 

chính là các tướng công an nắm giữ 

vai trò cốt cán. Theo CA, nhờ sự 

bảo kê của một loạt tướng CA, 

trong số đó có thiếu tướng Ng. Th. 

Hóa nên đường dây hoạt động trơn 

tru, xuyên suốt trong thời gian dài 

mà không bị phát hiện. Số tiền giao 

dịch trong những phi vụ cờ bạc lên 

đến hàng ngàn tỉ đồng. Đáng nói 

hơn, số tiền thu được những người 

này chuyển đổi thành ngoại tệ để 

tuồn ra nước ngoài, song công an 

không cho biết dùng để làm gì. 

 Trước những sai phạm có vai trò 

của rất nhiều tướng tá trong ngành 

công an, Bộ công an đã quyết định 

giao vụ án cho công an tỉnh Phú 

Thọ thụ lý. Đến cuối năm 2017, một 

loạt tướng tá trong đó có ông 

Nguyễn Thanh Hóa bị đình chỉ chức 

vụ, trong số này rất nhiều công an 

thuộc C50. Theo những tin tức mà 

chúng tôi thu thập được, ông 

Nguyễn Thanh Hóa nằm trong số 

80 người bị can bị truy tố, trong số 

đó đã bắt giữ 38 người vì bị cáo 

buộc: đánh bạc, rửa tiền và lừa đảo. 

 Chẳng chờ đến khi bị đình chỉ 

chức vụ, thiếu tướng CA Nguyễn 

Thanh Hóa mới biết được số phận 

của mình, mà ngay khi công an sờ 

vào đường dây cờ bạc do Phan Sào 

Nam và Nguyễn Văn Dương đứng 

tên, với con mắt tinh ranh của một 

người trong nghề, tướng Hóa đã 

biết số phận đã an bài. Do đó, để 

chống lại việc bắt giam, bỏ tù, thiếu 

tướng Nguyễn Thanh Hóa đã giả 

điên, vào bịnh viện tâm thần trung 

ương để tìm cách chạy án. 

 Vụ án không chỉ dừng lại ở chỗ 

khởi tố ông Nguyễn Thanh Hóa, mà 

còn ở cấp cao hơn. Cho dù báo chí 

nhà nước không nhắc đến tên nhưng 

nhiều người biết đó chính là trung 

tướng công an Phan Văn Vĩnh, cựu 

Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát 

(Tổng cục II), người từng là đại 

biểu quốc hội, anh hùng lực lượng 

vũ trang nhân dân. Tướng Vĩnh để 

lại dấu ấn trong những vụ án bắt sát 

thủ Lê Văn Luyện, bắt giữ bầu 

Kiên, tức Nguyễn Đức Kiên. 

 Đây là một vụ án phức tạp vì 

dính líu đến rất nhiều quan chức, 

không chỉ ở Hà Nội mà còn rải rác 

khắp các địa phương. Đáng nói hơn, 

các nghi phạm lại là các tướng tá 

công an từng nắm giữ các chức vụ 

trọng yếu trong việc phòng chống tệ 

nạn. Có ai ngờ rằng chính những kẻ 

cầm cân nảy mực, lại là những 

người cầm đầu các đường dây tội 

phạm. Đảng trưởng Nguyễn Phú 

Trọng đã nắm bắt được những tin 

tức liên quan đến các sai phạm tại 

Bộ Công an, một cơ quan siêu 

quyền lực, được ban phát cho nhiều 

đặc quyền, vậy nên sau khi nắm 

được chiếc ghế Tổng bí thư sau Đại 

hội đảng CSVN XII, ông liền vào 

đảng ủy công an trung ương, không 

phải chỉ là tăng thêm quyền lực cho 

mình, mà còn là tìm cách để triệt 

tiêu ổ tội phạm, đồng thời tìm cách 

làm giảm uy tín của chủ tịch nước 

Trần Đại Quang (ông Quang trước 

khi làm chủ tịch là bộ trưởng CA). 

 Trong vụ án đánh bạc, rửa tiền 

và lừa đảo, có một nhân vật dù đã bị 

bắt từ hồi tháng 8-2017 nhưng báo 

chí, truyền thông ít nhắc đến danh 

tính cũng như nhân thân. Người này 

tên Ng. Văn Dương là con rể của 

cựu Ủy viên BCT, bí thư Thành ủy 

Hà Nội Phạm Quang Nghị. Việc bắt 

Dương đã phần nào cho thấy Ng. 

Phú Trọng chẳng kiêng nể mặt ai, 

xử luôn người con của kẻ cùng phe 

cánh với mình. Phạm Quang Nghị 

từ khi về hưu là mất đi hết quyền 

lực, đến cả đứa con rể cũng chẳng 

thể cứu thoát khỏi vòng lao lý. 

 Cho đến nay, vụ án đánh bạc, 

rửa tiền và lừa đảo chưa biết sẽ 

được xử tới cấp độ nào nhưng đã 

cho bàng dân thiên hạ thấy rằng, 

cán bộ, đảng viên CSVN toàn là 

những kẻ tội phạm. Những tưởng 

công an được lập ra là để triệt tiêu 

tội phạm thì đó lại là hang ổ của 

bọn tội phạm hoạt động.  

 

KHI 8 TRIỆU NGƯỜI  
VỪA LÀ TỘI PHẠM VỪA  

LÀ NẠN NHÂN 

Bùi Tín 16-03-2018 

 Thật là kinh khủng! Vụ án đánh 

bạc trên mạng hàng nghìn tỷ đồng 

đã được khởi tố và chờ ngày xét xử. 

 Điều đặc biệt nghiêm trọng là kẻ 

đầu têu, trùm sỏ lại là một viên 

tướng Công an có nhiều thành tích, 

huân chương chống bọn tội phạm 

đánh bạc, rửa tiền, đánh cá bóng đá 

quốc tế trên mạng bằng kỹ thuật 

điện tử hiện đại, lại tự mình chuyển 

hóa thành kẻ tội phạm công nghệ 

cao lớn nhất. Tướng Nguyễn Thanh 

Hóa, Cục trưởng cục Cảnh sát 

phòng chống tội phạm công nghệ 

cao C50, đã bị bắt giữ để trả lời về 

tội ác này. Ngôi biệt thự xa hoa vài 

chục tỷ đồng của ông giữa Hà Nội 

đã bị khám xét niêm phong. 

 Theo điều tra sơ bộ, bộ ba bị cáo 

Ng. Thanh Hóa–Ng. Văn Dương– 

Phan Sào Nam đã mở ra sòng bạc 
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cực lớn liên quốc gia trên mạng, thu 

hút trong hai năm một lượng con 

bạc trong nước lên đến 8 triệu 

người, Dương và Nam là 2 kẻ thực 

hiện kỹ thuật, còn tướng Hóa đứng 

ra che chở, bảo kê để nhận phần 

chia lãi 20%, lên đến hàng vài 

nghìn tỷ đồng. Trung tướng Phan 

Văn Vĩnh đã nghỉ hưu cũng bị nghi 

vấn dính rất nặng vào đại án này vì 

khi là Tổng cục trưởng Cảnh sát đã 

làm ngơ, che chở cho cấp dưới, để 

nhận tiền đút lót, là tòng phạm. Tất 

cả đều là đảng viên cấp cao của 

đảng CS. Thật đẹp mặt cho đảng! 

 Trên thế giới hiếm có một vụ án 

nào dính đến hàng triệu công dân, 

vừa là tội phạm, vừa là nạn nhân, 

trong đó có kẻ lợi rất to, có nhiều kẻ 

bị thiệt, sạt nghiệp. 

 Bộ máy Công an, bộ máy đồ sộ 

về cảnh sát an ninh có trách nhiệm 

cao quý bảo vệ cuộc sống bình an 

của tòan dân lại chính mình gây nên 

thảm họa nặng nề rộng lớn cho 8 

triệu người – gần 1/10 dân số, gần 1 

phần 7 số công dân, đủ để thấy tội 

bọn chúng nặng đến thế nào. 

 Ở một nước văn minh thượng 

tôn luật pháp, nếu xảy ra vụ án cực 

lớn như thế, lập tức Bộ trưởng Bộ 

Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục 

Cảnh sát sẽ phải từ chức hay bị mất 

chức ngay. Bộ trưởng Bộ Thông tin 

truyền thông chịu trách nhiệm quản 

lý ngành thông tin viễn thông cũng 

sẽ bị hạch tội về trách nhiệm lớn 

của mình. Nếu là nước có pháp 

quyền nghiêm, cả chính phủ có thể 

bị đổ do vụ đại án khổng lồ này. 

 Xin hỏi ông TBT kiêm ủy viên 

đảng ủy CA, ông có trách nhiệm ra 

sao trong vụ án cực lớn này. Lẽ ra 

ông phải đứng ngay ra xin lỗi toàn 

dân, toàn ngành công an, toàn đảng 

về vụ án và nói rõ thái độ sẽ xử lý 

ra sao. Ở một nhà nước trưởng 

thành, thì đảng lãnh đạo duy nhất, 

toàn diện, thường xuyên sẽ bị nhân 

dân cho xuống đài vì đánh mất hoàn 

toàn tính chính danh và uy tín, niềm 

tin sẽ là con số không khổng lồ. 

 Vậy mà tất cả các vị luôn khoe 

về thành tích, tự nhận về mình mọi 

thành tích do tòan dân lập nên, đến 

bao giờ mới mở mồm nhận trách 

nhiệm và hứa hẹn giải quyết ra sao? 

Công lụân đang chờ. 

 Người đứng đầu Ban vận động 

Văn đoàn Độc lập và có thể cả vài 

thành viên của tổ chức xã hội dân 

sự này vừa bị đảng cầm quyền thiết 

lập “biện pháp ngăn chặn đặc biệt” 

mới lạ chưa từng có: ngày 13-3-

2018, Ban Tuyên giáo trung ương 

đã gửi công văn yêu cầu Ban cán sự 

đảng Bộ giáo dục yêu cầu rút toàn 

bộ tác phẩm của các tác giả tham 

gia Văn đoàn Độc lập ra khỏi 

Chương trình Sách giáo khoa môn 

học Ngữ văn mới. 

 Thông tin trên, cùng ảnh chụp 

công văn số 4112 của ngày 13-3-

2018 Ban Tuyên giáo trung ương 

được nhà văn Nguyễn Quang Lập 

đưa tin trên facebook của ông. 

 Đây là hành động công kích 

chưa có tiền lệ của đảng cầm quyền 

nhắm vào nhà văn Nguyên Ngọc –

người đang giữ cương vị “thủ lĩnh” 

của Ban vận động Văn đoàn Độc 

lập. Sau hành động này, có thể hiểu 

là những tác phẩm “Đất nước đứng 

lên” và “Rừng xà nu” trong sự 

nghiệp “chống Mỹ cứu nước” của 

ông Nguyên Ngọc sẽ không còn 

được nhìn thấy trong Sách giáo 

khoa môn học Ngữ văn mới. 

 Ban vận động Văn đoàn Độc lập 

ra đời vào tháng Ba năm 2014 gồm 

nhà văn Nguyên Ngọc, cùng thành 

viên là những cây bút khác như Bùi 

Chát, Bùi Minh Quốc, Bùi Ngọc 

Tấn, Dương Tường, Đặng Tiến, Đỗ 

Lai Thúy, Đỗ Trung Quân, Giáng 

Vân, Hoàng Hưng, Nguyễn Duy, 

Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang 

Lập, Phạm Đình Trọng, Phạm Xuân 

Nguyên, Lưu Trọng Văn, Võ Thị 

Hảo, Vũ Thư Hiên, Ý Nhi v.v…. 

Mục đích của Văn đoàn Độc lập là 

“đoàn kết tương trợ giữa những 

người viết văn tiếng Việt trong và 

ngoài nước”, “tạo điều kiện nâng 

cao về nghề nghiệp, thúc đẩy sáng 

tạo cá nhân, khuyến khích đổi mới 

trong sáng tác và nghiên cứu phê 

bình văn học và ngôn ngữ” và “bảo 

vệ mọi quyền lợi vật chất và tinh 

thần chính đáng, hợp pháp của hội 

viên, đặc biệt là quyền tự do sáng 

tác và công bố tác phẩm, cũng như 

quyền tự do tiếp cận tác phẩm văn 

học của mọi người.” 

 Ngay từ ngày thành lập, Ban vận 

động Văn đoàn Độc lập đã bị vu là 

tổ chức phản động, do các thế lực 

thù địch giật dây; các thành viên 

Ban vận động Văn đoàn Độc lập bị 

Ban chấp hành Hội Nhà Văn Việt 

Nam gạch tên không cho tham dự 

đại hội Hội Nhà Văn. 

 Tuy nhiên, việc Ban Tuyên giáo 

trung ương chỉ đạo rút toàn bộ tác 

phẩm của các tác giả tham gia Văn 

đoàn Độc lập ra khỏi Chương trình 

Sách giáo khoa môn học Ngữ văn 

mới là lần đầu tiên xảy ra. 

 Cùng trong thời gian xảy ra chỉ 

đạo trên, một thành viên của Ban 

vận động Văn đoàn Độc lập là nhà 

thơ Bùi Minh Quốc đã bị công an 

cửa khẩu cấm xuất cảnh sang Mỹ, 

dù mục đích chuyến đi thuần túy là 

việc gia đình và dù trước đó –năm 

2015– ông Bùi Minh Quốc vẫn đi 

Mỹ thăm con mà không bị chặn. 

 Hai sự việc xảy ra gần như đồng 

thời trên cho thấy một khả năng là 

vào đầu năm 2018, đảng cầm quyền 

và công an đã quyết định sẽ có một 

chiến dịch, hoặc dùng một số biện 

pháp đơn lẻ để sách nhiễu Ban vận 

động Văn đoàn Độc lập cùng các 

thành viên của tổ chức này. 

 Thực tế những năm qua cho thấy 

Ban vận động Văn đoàn Độc lập 

Việt Nam có thể được xem là tổ 

chức ít bị công an trấn áp, đàn áp và 

sách nhiễu nhất trong số các tổ chức 

xã hội dân sự độc lập. 

 Ngày 7-2-2017 tại Hội An, 

Quảng Nam, Viện Phan Chu Trinh 

đã ra đời cùng người điều hành chủ 

yếu là nhà văn Nguyên Ngọc và 

một số lãnh đạo chủ chốt của viện 

này là bà Nguyễn Thị Bình, cựu 

Phó Chủ tịch nước; ông Chu Hảo, 

nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ; ông Nguyễn Sự, cựu Bí 

thư Thành ủy Hội An,; ông Vũ 

Thành Tự Anh, giảng viên trường 

Đại học Fulbright. Sự kiện này đã 

được một số tờ báo nhà nước thông 

tin, đặc biệt không quên nhấn mạnh 

việc Viện Phan Chu Trinh chịu sự 
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quản lý của Sở Khoa học và Công 

nghệ Quảng Nam và chịu sự chỉ đạo 

của Thường trực tỉnh ủy Q.Nam. 

 Tuy nhiên sau 4 năm thành lập 

tính từ năm 2014, cho tới nay Ban 

vận động Văn đoàn độc lập VN vẫn 

còn nguyên là… ban vận động. Cho 

tới nay, đây là tổ chức xã hội dân sự 

duy nhất vẫn duy trì hình thức “ban 

vận động” trong khoảng ba chục tổ 

chức xã hội dân sự độc lập ở VN. 

 Rất nhiều người trực tiếp đấu 

tranh dân chủ nhân quyền và người 

ủng hộ phong trào này đã đặt câu 

hỏi về việc tại sao sau một thời gian 

quá dài, Ban vận động Văn đoàn 

độc lập Việt Nam vẫn như cố giữ 

một tư thế an toàn thái quá trong đối 

sách và trong quan hệ với chính 

quyền, cho dù nếu tổ chức này có 

dũng khí hơn để cắt bỏ cụm từ “ban 

vận động” thì chắc chắn cũng 

không bị công an đàn áp mạnh. 

 Trước “biện pháp ngăn chặn đặc 

biệt” mới đây của Ban Tuyên giáo 

trung ương đối với Ban vận động 

Văn đoàn Độc lập, ngày càng nhiều 

ý kiến cho rằng sở dĩ chính quyền 

có thể gia tăng sức ép đối với tổ 

chức này là do “nắm thóp” được tổ 

chức này không dứt khoát chia tay 

với từ “ban vận động” để không bị 

xem là “đối đầu với nhà nước”. 

 Cũng là câu hỏi của nhiều độc 

giả hoặc không phải độc giả của tác 

phẩm “Đất nước đứng lên”: đã bị 

công kích và xúc phạm đến mức bị 

rút tác phẩm này khỏi sách giáo 

khoa, tác giả Nguyên Ngọc và các 

đồng sự của ông còn chờ gì nữa mà 

không thẳng thừng tuyên bố chấm 

dứt giai đoạn “ban vận động” để 

chính thức trở thành “VĐ Độc lập”? 

 

 Ban vận động Văn Đoàn Độc Lập 
ra mắt tháng 3-2014, đến nay đã là 
cuối tháng 3-2018 (tức hơn 4 năm), 
VĐ Độc lập vẫn chưa chính thức ra 
đời!  
 Thời Thực dân Pháp, cụ Huỳnh 
Thúc Kháng phải mất tới 4 tháng để 
xin ra đời tờ báo Tiếng Dân –tờ báo tư 
nhân đối lập với Thực dân và Phong 
Kiến: Ngày 8/10/1926, cụ Huỳnh gởi 
đơn xin phép.  Ngày 12/2/1927, Toàn 
quyền Đông Dương Pasquier ký nghị 
định cho phép. Và tờ Tiếng Dân tồn tại 

16 năm cho đến lúc tự đình bản. 

 Ngày thứ ba, 13-3-2018, ban 
Tuyên giáo của Trung ương đảng 
Cộng sản Việt Nam ra chỉ thị do ông 
Phó Trưởng ban thường trực Võ Văn 
Phuông kí yêu cầu tổ chức đảng của 
bộ Giáo dục Đào tạo: Rút toàn bộ tác 
phẩm của các tác giả tham gia tổ 
chức “Văn đoàn Độc lập” ra khỏi 
chương trình sách giáo khoa môn học 
ngữ văn mới. 
 Ngày chủ nhật 25-3-2018, Văn 
đoàn Độc lập tổ chức cuộc họp mặt 
đầu xuân tại Sài Gòn. Nhiều nhà văn 
đã bảo nhau dành rượu sang, bánh 
quí, dành của ngon vật lạ từ Tết Mậu 
Tuất như dành tấm lòng thơm thảo 
mang đến với nhau trong ngày vui 
gặp mặt đầu xuân. Nhưng y như rằng 
mỗi lần Văn đoàn Độc lập hẹn gặp 
nhau thì đám an ninh nhà nước cộng 
sản lại kéo cả đám, cả bầy đến chặn 
cửa trước nhà các nhà văn thành 
viên Văn đoàn Độc lập. 
 Điểm mặt lũ công cụ rải trước 
nhà, tôi ngao ngán phôn cho ông bạn 
Lời Ai Điếu. Những lần Văn đoàn Độc 
lập họp mặt trước đây, ông viết lên lời 
ai điếu thảm thiết của xã hội Việt Nam 
dưới chế độ cộng sản vẫn vượt qua 
được sự ngăn chặn của đám sai nha, 
đến cụng li rượu với bầu bạn Văn 
đoàn Độc lập. Lần này ông cũng đành 
chịu chung cảnh bị cầm tù tại nhà 
như tôi. 
 Chặn cửa, trắng trợn vi phạm 
pháp luật, ngang nhiên tước đoạt 
quyền cơ bản của con người, quyền 
tự do đi lại, hèn hạ mang cả đám 
công cụ nhà nước nhiều như giặc cỏ 
và hung hăng như bầy kiến lửa bị phá 
ổ, quyết phá đám một sinh hoạt hợp 
pháp, bình thường của một tổ chức 
xã hội dân sự hiền lành, bé nhỏ. 
 Loại bỏ tác phẩm của các nhà văn 
tham gia Văn Đoàn Độc lập ra khỏi 
sách giáo khoa ngữ văn trong nhà 
trường là chống lại nhân dân, chống 
lại đất nước về văn hóa, làm méo mó, 
xấu xí, nghèo nàn gương mặt văn 
hóa đất nước với thế hệ trẻ hôm nay 
và ngày mai. 
 Lặng lẽ né tránh lối làm ăn nô lệ, 
làm thuê, giả dối, dong công chấm 
của hợp tác xã nông nghiệp, những 
người nông dân chân chính hăm hở 
nhận khoán chui vừa để giải phóng 
sức sản xuất, vừa để được thực sự 
làm chủ mảnh đất máu thịt, làm chủ 
con người mình và điều quan trọng 
hơn cả là được thực sự làm người 
nông dân, giữ được nhân cách, giữ 
được những phẩm chất tốt đẹp của 
người nông dân truyền thống, được 

làm thiên chức lao động sáng tạo ra 
của cải, làm ra nhiều nhất, tốt nhất 
hạt lúa củ khoai nuôi xã hội.  
 Những nhà văn rời bỏ hợp tác xã 
văn chương của ông chủ nhiệm Hữu 
Thỉnh không còn nhân cách văn hóa, 
không còn nhân cách nhà văn, chỉ 
còn là nô bộc cho chính trị, cũng là để 
thực sự được làm nhà văn có nhân 
cách, có lương tri, có trách nhiệm với 
nền văn hóa đất nước, có trách 
nhiệm với nhân dân, với đất nước.  
 Những nhà văn chân chính đều 
thấy bị xúc phạm khi ông Hữu Thỉnh 
chủ nhiệm hợp tác xã văn chương 
quốc doanh nhân danh các nhà văn 
nằn nì thảm thiết với Thủ tướng xin từ 
chiếc xe ôtô sớm đi tối về đến kì kèo 
xin bằng được từ tiền thuế nghèo của 
dân hết chục tỉ tiền này đến chục tỉ 
tiền khác chỉ để làm tha hóa các nhà 
văn. Những chục tỉ tiền rủng rỉnh từ 
thuế mồ hôi nước mắt của dân rót về 
hội Nhà Văn, hợp tác xã văn chương 
quốc doanh Hữu Thỉnh, đã tạo ra 
những cuộc chạy đua hối hả và bất 
tận.  
 Chạy đua vào hợp tác xã Nhà Văn 
Hữu Thỉnh để được vênh váo mang 
danh nhà văn, mang thẻ nhà văn. 
Chạy! Chạy! Chạy! Nhiều cái tên quá 
xa lạ với văn chương, nhiều người 
viết vè, viết ngâm vịnh nhạt nhẽo 
bỗng trở trở thành “nhà văn” trong 
hợp tác xã văn chương Hữu Thỉnh. 
 Chạy! Chạy! Chạy! Những người 
được hợp tác xã văn chương Hữu 
Thỉnh trao giải thưởng văn chương 
thực ra chỉ là những người có thế lực 
trong cuộc chạy đua còn quyết liệt, 
đông đảo và ồn ào hơn cả cuộc chạy 
đua vào hợp tác xã văn chương Hữu 
Thỉnh. Những nhà văn chân chính 
làm sao không bị xúc phạm khi những 
tập sách văn chương kém cỏi được 
tôn vinh chỉ vì người viết là kẻ thắng 
cuộc trong cuộc chạy đua ngoài văn 
chương đó. 
 Văn chương đòi hỏi sự phong phú 
đa dạng. Phong phú, đa dạng trào 
lưu, phong cách nghệ thuật. Phong 
phú, đa dạng cả quan niệm thái độ 
của nhà văn với cuộc sống, với thời 
cuộc, với chính trị. Sự phong phú, đa 
dạng là bản chất của nghệ thuật. Như 
tình yêu là bản chất của cuộc sống. 
Văn đoàn Độc lập xuất hiện chỉ làm 
phong phú thêm đời sống văn hóa đất 
nước, làm lành mạnh, khỏe khoắn 
nền văn học đang xanh xao, còi cọc, 
thiếu sự sống dưới sự trùm lớp của 
nền chính trị độc tài cộng sản. Văn 
đoàn Độc lập trả nhà văn về vị trí đích 
thực của nhà văn. Văn đoàn Độc lập 
đòi hỏi nhà văn phải là gương mặt 
văn hóa của đất nước, tác phẩm của 
nhà văn phải là tiếng nói chân thực 
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của nhân dân, của cuộc sống chứ 
không phải là thứ minh họa nhạt 
nhẽo, thứ tụng ca sáo rỗng của chính 
trị. 
 Loại bỏ tác phẩm của các nhà văn 
trong tổ chức Văn đoàn Độc lập ra 
khỏi sách giáo khoa ngữ văn là việc 
làm nhỏ nhen, thiển cận và rất phi 
chính trị của những nhà chính trị cộng 
sản. Cũng như sách giáo khoa ngữ 
văn trong nhà trường suốt bao năm 
qua không có một chữ nhắc đến 
Hoàng Sa, Trường Sa, không một 
dòng nhắc đến lịch sử mở cõi của 
cha ông người Việt ở Hoàng Sa, 
Trường Sa là những người làm sách 
giáo khoa ngữ văn đã rắp tâm bán 
nước, loại bỏ Hoàng Sa, Trường Sa 
trong tâm hồn những thế hệ trẻ. 
 Rừng Xà Nu, Đường Chúng Ta Đi 
của nhà văn Nguyên Ngọc, chủ soái 
của Văn đoàn Độc lập là hào khí của 
một thời lịch sử bi tráng. Hào khí đó 
đã nâng một dân tộc đứng lên trong 
máu và nước mắt.  
 Với kí sự ngổn ngang tư liệu lịch 
sử viết lên Lời Ai Điếu, văn Lê Phú 
Khải là văn Tư Mã Thiên của thời 
bóng tối cộng sản trùm lên đất nước 
Việt Nam, đè lên số phận dân tộc Việt 
Nam đau thương.  
 Những đội binh nhà Lê, nhà 
Nguyễn vượt biển dữ đến nhận đất 
Hoàng Sa hôm qua, những người lính 
hải quân Việt Nam có mặt ở Trường 
Sa hôm nay là sự khẳng định chủ 
quyền Việt Nam với Hoàng Sa, 
Trường Sa trong lịch sử. Tiếng hát à 
ơi ru con “Chiều chiều sóng dậy biển 
đông / Thương gái có chồng đi lính 
Hoàng Sa” là sự khẳng định chủ 
quyền Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường 
Sa trong tâm hồn người Việt. Những 
truyện ngắn và bút kí chân thực với 
hiện thực và giàu cảm xúc văn học 
viết về biển đảo, viết về Trường Sa 
trong những tập truyện ngắn Rừng 
Và Biển, Sự Tích Những Hòn Đảo và 
trong những tập bút kí Đảo Vàng, Một 
Thuở của Phạm Đình Trọng là sự 
khẳng định chủ quyền Việt Nam ở 
Hoàng Sa, Trường Sa trong văn học. 
 Nền giáo dục loại bỏ, ngăn chặn 
những tác phẩm văn chương đó, loại 
bỏ, ngăn chặn những tư cách nhà 
văn đó trong sách giáo khoa ngữ văn 
chỉ chứng tỏ đó là một nền giáo dục 
thấp kém, què quặt và độc tài. 
 danlambaovn.blogspot.com 

 

 Ô nhiễm môi trường nước, ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống 

khiến người dân bức xúc liên tục 

biểu tình, bất chấp việc có người bị 

công an mời làm việc hoặc có người 

bị bắt bỏ tù, và đây cũng là một 

trong những vấn đề thời sự “nóng 

bỏng” của miền Trung VN trong 

thời gian vài ba năm gần đây… 

 Gần đây nhất là trong vòng một 

tháng qua, ít nhất là có hai lần 

người dân xã Mỹ An, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định xuống đường 

chặn Quốc lộ 1A để phản đối dự án 

đang thi công để chế biến thủy sản 

của Công ty TNHH Dịch vụ & 

Thủy sản Thảo Loan (gọi tắt là 

Công ty Thảo Loan). Lần thứ nhất 

là vào ngày 26-02 và lần thứ hai là 

vào ngày 16-03. Theo người dân ở 

xã Mỹ An thì trước hiện tình ngày 

càng có nhiều doanh nghiệp ở Việt 

Nam xả thải gây chết thủy-hải sản 

hàng loạt, ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến cuộc sống mà báo đài-truyền 

thông loan tải khiến họ phải lo lắng, 

bởi Mỹ An là một xã ven biển. 

Người dân xã Mỹ An cho rằng khi 

Công ty Thảo Loan thi công xong 

dự án, đi vào hoạt động thì sẽ gây ô 

nhiễm môi trường nên phải áp dụng 

biện pháp biểu tình, chặn Quốc lộ 

1A để gây áp lực buộc các cấp 

chính quyền gấp rút vào cuộc can 

thiệp và buộc Công ty Thảo Loan 

phải dừng thi công dự án. 

 Lo lắng của người dân ở xã Mỹ 

An cũng không thừa, bởi giáp giới 

với tỉnh Bình Định về phía nam là 

thị trấn Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 

Vào cuối tháng 05-2017, nơi này có 

hiện tượng tôm hùm chết hàng loạt. 

Người dân nơi này khổ sở bao vây 

doanh nghiệp thủy sản Nguyễn 

Hưng, biểu tình nhiều ngày liền vì 

cho rằng công ty này đã xả thải 

khiến tôm hùm của hàng trăm hộ 

dân nuôi chết hàng loạt. 

 Một trường hợp ô nhiễm môi 

trường nước nổi bật nhất mà người 

dân Việt Nam và Quốc tế đều biết 

là thảm họa môi trường biển miền 

Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên 

Huế do Công ty Hưng Nghiệp 

Formosa Hà Tĩnh gây ra vào đầu 

tháng 04-2016. Vụ thảm họa này đã 

khiến đồng loạt người dân Việt 

Nam ở khắp nơi biểu tình bắt buộc 

Công ty Hưng Nghiệp Formosa Hà 

Tĩnh trước mắt nhận trách nhiệm, 

bồi thường và khắc phục hậu quả, 

sau đó là phải rời khỏi Việt Nam. 

 Theo dõi những vụ ô nhiễm môi 

trường nước thời gian qua, người 

dân ở xã Mỹ An lường trước những 

hậu quả sau này mình phải gánh 

chịu nên đã đứng lên đấu tranh ngay 

từ đầu. Tuy nhiên, theo chia sẻ của 

bà con thì giữa lúc bà con đang đấu 

tranh, có hàng chục tên xã hội đen 

có thủ sẵn hung khí gây chuyện với 

bà con, lực lượng cơ động dùng đến 

chó nghiệp để can thiệp đẩy tình 

hình thêm căng thẳng. Cho đến hôm 

nay, Việt Nam Thời Báo (VNTB) 

vẫn chưa nắm được thông tin bà con 

có gặp phải trở ngại gì phía các cấp 

chính quyền hoặc do bọn côn đồ, xã 

hội đen đem lại hay không? 

 Trong khi đó, người dân ở thị 

trấn Sông Cầu đã chia sẻ với VNTB 

rằng: sau khi vụ tôm hùm chết hàng 

loạt xảy ra thì người dân có trả lời 

phỏng vấn báo đài trong đó có 

VNTB để cầu cứu dư luận. Sau đó, 

công an vào cuộc đã mời khoảng 

chục người lên làm việc đặng yêu 

cầu người dân không trả lời báo chí 

gây bất lợi cho Cty Nguyễn Hưng. 

Đồng thời, các cấp chính quyền ở 

Phú Yên công bố kết quả là ô nhiễm 

môi trường, tôm hùm chết hàng loạt 

không phải do Cty Nguyễn Hưng 

gây ra. Người dân đành ngậm đắng 

với con số thiệt hại “khủng”. Lời 

của người dân chia sẻ với VNTB: 

 “Hồi đợt tôi trả lời phỏng vấn 

xong là họ (công an) bắt ký tôi cả 

đống giấy gì đó giờ nói không được. 

Họ nói gì tùm lum hết. Ý là họ bắt 

mình đừng có nói như vậy nữa. Họ 

bắt mở FB. Họ hỏi anh là ai? Tôi 

nói tôi là nhà báo. Họ hỏi tôi tại sao 

nói công ty Nguyễn Hưng như vậy? 

Tôi nói ở đây chỉ có một công ty đó 

thôi chứ có công ty nào nữa đâu. 

Xong. Họ bảo tôi đừng có nói như 

vậy nữa. Họ nói mình ký giấy tùm 

lum hết. Phạt thì không phạt”. 

 “Có nhiều lắm. Có khoảng 10 

http://danlambaovn.blogspot.com/
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mấy người bị mời như tôi cả. Mấy 

đợt trước họ (các cấp chính quyền) 

có cho gạo, họ cho gia đình hộ 

nghèo, gia đình chính sách thôi, chứ 

những nhà bị tôm thì không có, 

riêng nhà tôi thì không có”. 

 “Cấp chính quyền thì cho gạo 

còn Cty Nguyễn Hưng thì không 

đền bù cho dân. Giờ họ nói là 

không phải do Cty Nguyễn Hưng 

gây ra, cấp chính quyền họ nói vậy 

thì dân nghe vậy chứ biết sao”. 

 Mặc dù cuộc đấu tranh của 

người dân Việt Nam ở khắp nơi đặc 

biệt là của người dân trong vùng 

thảm họa Formosa từ Vinh đến 

Thừa Thiên Huế đã khiến Công ty 

Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sau 

đó nhận trách nhiệm. Có điều, sự trả 

giá của người dân không phải ít và 

hậu quả cho đến ngày hôm nay vẫn 

còn. Biển chết, người dân thất 

nghiệp, rất nhiều người tham gia 

biểu tình chống Formosa bị công 

an, an ninh đánh giấy mời làm việc, 

người đi khiếu kiện bị đánh đổ máu, 

một số nhà hoạt động dân sự dấn 

thân trong công cuộc này sau đó bị 

bắt bỏ tù như nhà hoạt động Hoàng 

Đức Bình, Lê Đình Lượng, Nguyễn 

Trung Trực, nhà báo tự do Nguyễn 

Văn Hóa… Ngoài ra, các nhà hoạt 

động Bạch Hồng Quyền, Thái Văn 

Dung và Trần Minh Nhật bị công an 

địa phương ra quyết định truy nã. 

 Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh 

vẫn còn hoạt động, ô nhiễm môi 

trường nước vẫn còn đó và dĩ nhiên 

hậu quả gánh chịu trước tiên chính 

là ở người dân. 

 Thiệt hại hơn 700 tỉ đồng 
 Sở Nông nghiệp-Phát triển Nông 
thôn Phú Yên cho biết tính tới đầu 
tháng 6-2017 đã có gần 770.000 con 
tôm hùm nuôi thương phẩm chuẩn bị 
thu hoạch tại vịnh Xuân Đài, thị xã 
Sông Cầu bị chết, tổng thiệt hại hơn 
700 tỉ đồng. Số tôm nuôi này của 502 
hộ, trong đó phường Xuân Yên có 275 
hộ bị thiệt hại với 301.500 con, xã 
Xuân Phương có 227 hộ bị thiệt hại 
với 467.700 con. 
 Người dân cho biết tôm chết do 
nước quá ô nhiễm, từ màu xanh đã 
chuyển thành màu cocacola thậm chí 
màu đen, mùi hôi thối bốc lên nồng 
nặc, vì nhà máy chế biến bột cá 

Nguyễn Hưng xả thải.  

 Đầu tháng 4 năm nay, sẽ kỉ niệm 

2 năm thảm họa Formosa, chuyện 

mà phía chính quyền CS tìm cách 

đánh tráo khái niệm và loại bỏ For-

mosa ra khỏi thảm họa đó bằng từ 

“sự cố ô nhiễm môi trường biển 

miền Trung”. Họ sử dụng cụm từ 

này như 1 mệnh lệnh, kiểu như từ 

“tàu lạ” mà ta nghe chục năm nay. 

 Cách đây đúng tròn 1 năm, một 

sự kiện chấn động đã xảy ra tại 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Người 

dân khi đòi tiền bồi thường thiệt hại 

từ chính quyền đã chiếm luôn 

UBND huyện Lộc Hà khi những 

yêu cầu của họ không được giải 

quyết, toàn bộ quan chức địa 

phương trốn biệt khi người dân tìm. 

Sự việc này là nguyên nhân chính 

khiến 2 người hoạt động hỗ trợ 

truyền thông và pháp lý bị truy tố. 

Hoàng Bình mới bị kết án 14 năm 

tù vì một vụ giúp đỡ khiếu kiện 

Formosa ở Quỳnh Lưu, Bạch Hồng 

Quyền hiện tại vẫn đang trốn nã. 

 Sau 2 năm thảm họa, tiến trình 

bồi thường từ 500 triệu đôla của 

Formosa vẫn chưa hoàn thành. Tình 

trạng khiếu kiện vẫn diễn ra khắp 

nơi từ trung ương đến địa phương. 

Chính quyền vẫn tìm cách cắt xén 

những khoản tiền bé nhỏ của người 

dân, tiêu biểu là Quyết định 1826 kí 

ngày 29-11-2017 của Thủ tướng 

gần đây đã giảm số tiền bồi thường 

hải sản bị hư hỏng cho ngư dân 

xuống còn 30%. 

 Gần đây, mình nhận được rất 

nhiều điện thoại, tin nhắn của người 

dân ở miền Trung kêu cứu vì ngân 

hàng đòi nợ, đặc biệt là tại huyện 

Lộc Hà, nơi có cảng cá Cửa Sót, 

một trong những cảng cá sầm uất 

nhất khu vực miền Trung (giá đất ở 

khu vực này không thua kém đất Hà 

Nội nhiều). Để có tiền kinh doanh 

mua sắm ngư cụ, hải sản, ngư dân 

và các hộ kinh doanh ở đây vay 

ngân hàng khá nhiều. Mỗi hộ từ vài 

trăm triệu đến chục tỷ. Từ ngày 

thảm họa diễn ra, gần như họ không 

thể kinh doanh gì. Rất nhiều hàng 

hải sản vẫn ở trong kho đến 2 năm 

trời. Giá cả thì xuống thảm hại. 

Những đồng tiền bồi thường ít ỏi 

vẫn chưa nhận được, hoặc nhận 

được rất ít; còn bị gây khó dễ, tìm 

mọi cách cắt xén. Mỗi khi nhận 

được ít tiền bồi thường thì ngân 

hàng liên tục đòi nợ, dọa dẫm, họ 

gần như tuyệt vọng. Mỗi lần tôi 

nhận điện thoại của họ là mỗi lần 

nghe họ than thở, kể lể đến mệt 

người. Nhưng mình biết những lời 

của họ là thật. 

 Quay lại chuyện ngân hàng. Để 

có tiền kinh doanh, họ phải thế chấp 

nhà cửa, tài sản để vay tiền. Và giờ 

thì họ đang khánh kiệt với những 

khoản nợ khổng lồ đổ lên đầu. Bị 

ngân hàng đòi riết quá, nhiều người 

sợ phải vay nóng chạy vạy để có 

tiền đóng tiền lãi. Có người còn nói 

với tôi kế hoạch bỏ xứ đi để trốn nợ. 

Thật là thảm hại. 

 Mỗi lần như thế, họ thường gọi 

điện cho tôi. Tôi bảo với người dân 

rằng chắc chắn ngân hàng sẽ không 

dám đến nhà sẽ siết nợ các anh chị 

cô bác đâu. Nhưng họ cứ mổ được 

đồng nào hay đồng ấy. Tụi kinh 

doanh bất động sản nợ xấu cả ngàn 

tỷ tụi nó vẫn cười như hoa, nhà 

mình vài tỷ lo gì. Thêm nữa, mình 

có 3 lý lẽ rất chắc chắn để ngân 

hàng không dám cưỡng chế nhà 

người dân. 

 Thứ nhất, là Chính phủ đã đứng 

ra nhận hoàn toàn trách nhiệm thiệt 

hại vụ Formosa tại cuộc họp báo 

ngày 30-6-2016. Vì vậy, trách 

nhiệm để tình trạng nợ không trả 

được này thuộc về Nhà nước, Chính 

phủ. Không phải người dân. Thêm 

nữa, trong các văn bản chi trả bồi 

thường, họ luôn sử dụng từ “hỗ 

trợ”. Tức khoản tiền nhận được từ 

Chính phủ là hỗ trợ, không phải bồi 

thường. Bồi thường chỉ dùng trong 

trường hợp tòa án phán quyết hoặc 

các bên thương lượng giá cả, tiền 

nong. Ở đây, Chính phủ tự đưa ra 

mức giá đó, người dân không hề 

được tham vấn. 

 Thứ hai, từ đầu tháng 5-2016, 

ông Trương Hòa Bình đã kí văn bản 

gửi các ngân hàng chỉ đạo các ngân 

hàng hỗ trợ người dân khắc phục 

thảm họa, ổn định cuộc sống. Hiện 

tại, chuyện chi trả tiền chưa xong, 

không có lý do gì ngân hàng liên 
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tục thúc ép người dân trả nợ. Đến 

khi nào ổn định đời sống kinh tế 

may ra mới trả được. 

 Thứ ba, trong hợp đồng vay tiền 

ngân hàng, luôn có khoản mục 

trong điều kiện bất khả kháng, 

người vay không trả được thì phải 

tìm cách giãn nợ, khoanh nợ hay 

đàm phán hướng xử lý. Thảm họa 

Formosa là một sự việc hoàn toàn 

khách quan, bất khả kháng. Hơn 

nữa chính quyền đã nhận trách 

nhiệm thiệt hại, bà con cứ yên tâm 

phục hồi kinh tế. Ngân hàng làm gì 

thì cứ đổ cho nhà nước, CP. Ngân 

hàng mà người dân vay chủ yếu là 

nhân hàng nhà nước hoặc thương 

mại cổ phẩn nhà nước cả. Lo gì. 

 Với 3 lý lẽ trên, thì chắc chẳng 

ngân hàng nào đến siết nợ dân. 

Nhưng bị đòi riết quá, nhiều người 

đâm túng quẫn, lo lắng quá mức. 

Chính quyền đang tìm mọi cách để 

thảm họa Formosa chìm vào quên 

lãng, họ đâu dại dột khêu một đống 

thối um lên. Mấy năm qua, tình 

trạng chiếm ủy ban, chặn đường 

quốc lộ đã khiến họ đứng ngồi 

không yên rồi. Giờ làm quá thì 

không biết sẽ thế nào. Thế nên nếu 

bạn nào quen những người dân ở 

miền Trung đang cùng quẫn vì 

không có tiền trả nợ, nhờ các bạn 

nói giúp cho họ yên tâm. 

 Và giả sử ngân hàng tìm cách 

đòi bằng được tiền, thì phải mang ra 

tòa án giải quyết. Lúc đó, Chính 

phủ phải xuất hiện với tư cách 

người/thực thể có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan. Cái này là cái mình 

mong nhất: Chính phủ ra tòa. 

 Xin nhắc lại: tháng 04/2016, công ty 
Formosa xả thải trực tiếp ra biển gây 
thảm hoạ môi trường, làm cá chết ở 
bốn tỉnh Miền Trung, khiến ngư dân 
gặp nhiều khó khăn trong đời sống. 
Sau đó, công ty Formosa đã đền bù 
500 triệu USD cho nhà cầm quyền 
CSVN. Nhưng cho đến nay, nhiều địa 
phương vẫn chưa nhận được tiền đền 
bù, mặc dù cán bộ đã nhiều lần lập hồ 
sơ chi trả. Ngư dân ở nhiều nơi đã viết 
đơn kiến nghị, biểu tình, khiếu kiện cty 
Formosa. Nhưng nhà cầm quyền đã 
ngăn cản, đàn áp, thậm chí bắt bớ, bỏ 
tù nhiều công dân hoạt động tích cực 

trước thảm hoạ môi trường này. 

 Tàu cá ngư dân Quảng Nam tố 

cáo đã bị tấn công ngoài khơi quần 

đảo Hoàng Sa khi họ đang đánh bắt 

tại đây. Họ đã bị bao vây bởi những 

người cầm súng, dùi cui điện. Ngoài 

việc đánh đập thuyền trưởng, ngư 

dân còn bị phá hoại ngư cụ. 

 Theo ngư dân cho biết, ngày 11-

3, tàu cá mang số hiệu QNa-90822 

TS của anh Nguyễn Tấn Sơn (28 

tuổi, trú thôn Sâm Linh Đông, xã 

Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam) ra khơi đánh bắt cùng 

với 5 ngư phủ khác. Đến khoảng 2 

giờ sáng ngày 18/3, tàu cá của anh 

Sơn đang đánh bắt ở vùng biển gần 

đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng 

Sa 16 hải lý thì bị một tàu sắt màu 

trắng áp sát bao vây. 

 Từ chiếc tàu sắt này, họ thả 

xuống một chiếc ca-nô chở theo rất 

nhiều người mang theo súng, dùi 

cui điện cập vào mạn tàu. 6 người 

trong số họ đã nhảy lên tàu cá 

Quảng Nam để khống chế các ngư 

dân và đánh đập thuyền trưởng Sơn. 

Những người này đẩy các thuyền 

viên về phía mũi tàu để khống chế. 

Trong quá trình đó, các thuyền viên 

không nghe được họ nói câu gì, chỉ 

loáng thoáng nghe hai từ Việt Nam, 

Việt Nam. 

 “Sau khi khống chế chúng tôi, 

họ dùng dao cắt hết một phần ngư 

lưới cụ và vứt bình ắc-quy xuống 

biển, rồi họ xuống ca-nô rời đi. 

Trước khi đi, họ ra lệnh cho chúng 

tôi chạy thẳng về hướng bờ Việt 

Nam” thuyền trưởng Sơn thuật lại 

với báo chí. 

 Anh Sơn cũng cho biết, ngoài ra 

những kẻ tấn công anh còn vứt hết 

lương thực, nhu yếu phẩm xuống 

biển. Sau khi bị tấn công, anh Sơn 

đã cho tàu quay trở lại bờ, đến ngày 

21-3 trình báo với đồn biên phòng 

Kỳ Hà và chính quyền địa phương. 

 Đến trưa ngày 22-3, ông Đinh 

Đức Liên- thượng tá, chính trị viên 

đồn biên phòng cửa khẩu Kỳ Hà 

xác nhận với báo chí về tin tức tàu 

cá ngư dân địa phương bị tấn công 

trên biển. 

 Có một điều không lấy gì lạ lẫm, 

là từ chính trị viên đồn biên phòng 

cho đến truyền thông trong nước 

đều dùng từ “tàu lạ” để chỉ những 

kẻ tấn công tàu cá ngư dân Quảng 

Nam. Cho dù họ đều biết rằng kẻ 

tấn công không ai khác chính là 

những người “bạn vàng” của đảng 

CSVN, hải quân Trung Cộng. 

Chính quyền CSVN đã tỏ ra rất hèn 

nhát, nhún nhường trước những tin 

tức tàu cá Việt Nam bị tấn công bởi 

hải quân Trung Cộng, vì nếu thoải 

mái cho gọi đích danh sẽ gây mất 

hòa khí giữa hai đảng “anh em” với 

nhau. Cho đến nay, rất nhiều tàu cá 

của ngư dân bị tấn công gây thiệt 

hại nặng nề, thậm chí còn bị giết 

chết, nhưng chưa bao giờ dư luận 

được biết bất cứ vụ đền bù thiệt hại 

nào. Ngư dân sau khi bị tấn công 

trên biển, về báo với chính quyền 

rồi gánh chịu hết mọi thiệt hại. 

 Một tin tức khác cũng liên quan 

đến Biển Đông. Sau khi Bộ Nông 

nghiệp Trung Quốc ra thông báo 

lệnh cấm đánh bắt cá trên biển, bao 

gồm cả phần lãnh hải thuộc Việt 

Nam kể từ ngày 1-5-2018, chiều 

ngày 22-3, bà Lê Thị Thu Hằng, 

phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao 

CSVN tuyên bố rằng: “Việt Nam 

phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết 

định đơn phương này của phía 

Trung Quốc”. 

 Với lệnh cấm đánh bắt sẽ có 

hiệu lực từ ngày 1/5 tới đây, tình 

hình bắt bớ đối với ngư dân Việt 

Nam, mà đặc biệt đối với các ngư 

dân miền Trung, trong số đó có các 

tỉnh thành như Quảng Ngãi, Quảng 

Nam, Bình Định sẽ diễn ra vô cùng 

căng thẳng. Liên tiếp trong nhiều 

năm qua, khi chính quyền Trung 

Cộng ban hành lệnh cấm đánh bắt 

cá, lực lượng hải giám, tuần duyên 

của Trung Cộng tăng cường hoạt 

động. Các tàu cá của ngư dân Việt 

Nam thường xuyên bị tấn công, gây 

thiệt hại về vật chất, tinh thần trong 

thời gian này. 

 Nguoi Quan Sat 
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 “Tràng An, Kong và nô lệ kiểu 

mới”, đó là cách nói hài hước dở 

khóc dở cười của nhiều nông dân ở 

Tràng An, Ninh Bình sau khi phim 

bom tấn Kong quay tại đây và đất 

Hoa Lư. Kể từ khi Tràng An được 

UNESCO công nhận là di sản thế 

giới, cộng thêm phim bom tấn Kong 

trình chiếu thì du lịch ở Tràng An, 

Ninh Bình đã phát triển một cách 

dữ dội, kéo theo không ít vấn đề bất 

cập và hệ lụy. Người nông dân Ninh 

Bình từ chỗ tuy khó khăn, vất vả 

nhưng có mảnh ruộng, mảnh vườn 

cũng như tình làng nghĩa xóm để 

sống, giờ họ bị trưng thu, đền bù đất 

ruộng với giá rẻ mạt và sau đó lại 

quay sang đi làm thuê với mức 

lương rất thấp cho những ông chủ, 

bà chủ từng tới mua ruộng của họ. 

 Thu hồi đền bù hay lừa đảo? 

 Có một vấn đề hết sức lạ đối với 

người nông dân nơi đây và kể cả 

chúng tôi, bởi theo luật đất đai năm 

2013 cùng các thông tư, văn bản 

dưới luật của nó thì mức đền bù một 

sào ruộng ở miền Bắc không thể 

nào có giá 10 ngàn đồng trên một 

mét vuông. Bởi mức giá này chỉ 

mới đạt chưa được 10% yêu cầu. 

Nhưng đa số các diện tích đất vàng 

làm du lịch tại Tràng An đều là đất 

bị thu hồi đền bù với giá rẻ mạt. 

 Ông NguyễnVăn Hốc, nông dân 

bị thu hồi đất với giá 3,6 triệu/sào, 

chia sẻ: “Lấy ruộng của chúng tôi 

ra mà có bao nhiêu, có ba triệu sáu, 

bốn triệu một sào. Có đền bù đó 

nhưng mà đền bù chưa thỏa đáng”. 

 Đồng cảm với những nông dân 

khó khăn, bị bắt chẹt trong câu 

chuyện thu hồi, đền bù tại Ninh 

Bình, nhiều cán bộ về hưu tỏ ra bức 

xúc nhưng họ không thể nói giúp gì 

được cho người nông dân. Bởi câu 

chuyện thâu tóm đất và ép người 

nông dân trở thành loại nô lệ kiểu 

mới tại N.Bình là một câu chuyện 

của một con bạch tuộc khổng lồ. 

 Ông Lý Tùng Binh, cựu công 

chức ngành địa chính NB chia sẻ: 

“Mức giá đền bù 3 triệu 5 tới 4 triệu 

đồng một sào thì không gọi là đền 

bù được, bởi nó quá thấp!”. 

 Một sào đất ở miền Nam có tổng 

diện tích 1000 mét vuông, tại miền 

Trung, mỗi sào tương ứng với 500 

mét vuông diện tích, tại miền Bắc, 

mỗi sào tương ứng 360 mét vuông 

diện tích. Điều đó chứng tỏ quĩ đất 

phía bắc rất hạn hẹp và giá trị trao 

đổi, mua bán hay thu hồi đền bù 

cũng cao hơn các vùng khác rất 

nhiều. Bởi mỗi sào đất ăn lúa, ăn 

ruộng của người nông dân là máu 

thịt gắn liền. Nó được chia từ những 

năm 1995 theo Khoán 10. Những 

đứa trẻ sinh sau 1995 đến nay 

không được chia đất nữa và cũng 

không có đợt chia đất nào nữa, 

chúng chỉ được thuê hoặc mua từ 

nhà nước với giá rất cao dưới hình 

thức “đầu tư nông nghiệp”. 

 Chính vì vậy, việc mất đi một 

sào ruộng đối với người nông dân 

miền Bắc là xem như mất đi phần 

sinh kế rất căn bản, thậm chí mất cả 

tương lai học hành. Và với giá đền 

bù 3,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng 

trên một sào đất, cũng tương đương 

với 9 hoặc 10 ngàn đồng trên một 

mét vuông. Số tiền này có thể mua 

được một gói mì ăn liền loại vừa, 

hoặc một ổ bánh mì thịt tạm bợ ở 

quán ven đường. Và khi nhận tiền 

đền bù xong, dường như người 

nông dân lâm vào bế tắc. 

 Nô lệ kiểu mới thời kinh tế du 

lịch phát triển? 

 Ông Hốc chia sẻ thêm là với giá 

ba triệu sáu một sào, ông và bà con 

ở đây chẳng thể làm gì hết. Bởi nhà 

nông thì có đôi ba đồng, loay hoay 

đôi ba bữa không đủ để mua cho 

con mấy cái đồ chơi hiện đại. Ông 

khẳng định vị trí đất gia đình ông và 

hàng trăm gia đình khác bị thu hồi, 

đền bù với giá rẻ mạt chính là đất 

bến đò Tràng An, một vùng nóng 

nhất, sôi động nhất trong bản đồ du 

lịch Tràng An, Ninh Bình hiện nay. 

 Bà Ng. Thị Nêm, chèo đò trên 

bến Tràng An, chia sẻ: “Giờ thì 

khách nước ngoài sang nhiều đấy, 

sang nhiều thì chuyến tăng nhiều 

hơn. Tháng nào họ sang nhiều thì 

mình kiếm được chục chuyến trở 

lên, còn ít thì chẳng bao nhiêu. Chủ 

yếu là chèo đò, đi làm thêm và mỗi 

tháng kiếm chừng 2 triệu đồng…”. 

 Bà Nêm cho biết thêm là hầu hết 

nông dân mất đất, thất nghiệp và 

cũng chẳng còn biết làm gì hơn là đi 

chèo đò thuêcho công ty du lịch. 

Mỗi tháng, người nào làm được cao 

lắm thì hai triệu đến hai triệu rưỡi 

đồng, công việc chèo đò khá vất vả, 

mệt mỏi và người lao động được chi 

trả với mức tiền chiết khấu 10% 

trên mỗi tấm vé hoặc theo chuyến đi 

nhưng cách tính của giới chủ hoàn 

toàn không rõ ràng, người lao động 

chỉ ngậm bồ hòn nhận tiền, nếu lên 

tiếng thì bị đuổi việc. 

 Nhiều người lái đò mà chúng tôi 

tiếp xúc tại bến đò Tràng An kể cho 

chúng tôi nghe nỗi khổ của họ, từ 

chi tiết bị giới chủ ép quét rác cả 

con đường dài lên bến đò như thế 

nào và được trả thù lao nhỏ tẹo. Và 

ai cũng phải quét, nếu từ chối thì 

ngày đó không có phiên chèo đò. 

Và mức lượng chèo đò ở T.A. chưa 

có người nào có được 3 triệu/tháng 

cho dù họ phải vừa chèo đò, vừa 

quét rác, dọn vệ sinh… Nhưng khi 

chúng tôi có ý định quay phim, 

chụp hình thì họ xua tay: đừng 

chụp, đừng ghi, như vậy mất công 

ăn việc làm và nguy hiểm ! 

 Hầu hết nông dân nơi đây mất 

đất để sống, ngoài việc đi chèo đò 

thuê, nhiều người trong số họ 

chuyển sang giết mổ, mang thịt dê 

ra đường đứng bán cho khách du 

lịch. Các cô gái trẻ, các thiếu nữ 

đang độ tuổi ăn học thì bỏ học, vào 

làm việc trong các nhà nghỉ, tiệm 

massage, quán nhậu… Hình ảnh các 

cô gái mặc váy, đeo tất đen và ngồi 

chở hai, ba cô mắt xanh mỏ đỏ trên 

một chiếc xe giống như xe ôm 

nhưng ai cũng thừa biết đây là loại 

ma cô dắt gái dường như đầy rẫy 

đất Tràng An. Ngay cả những ông 

xe ôm ở đây cũng hay gợi ý rằng 

nếu muốn vui vẻ, ông sẽ chở đến 

cho một em chân dài… “Bởi nó đầy 

rẫy, mà toàn là gái quê, các cháu chỉ 

mới biết việc vài năm thôi!” 

 Có thể nói rằng tại Tràng An, 

Ninh Bình, một kiểu nô lệ mới đã ra 

đời cùng du lịch tuy rằng giới chủ 

nô hiện chưa rõ hình lắm! 

     


