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          Boris Pasternak (1890-1960), Arthur Koestler (1905-1983), Milovan Djilas (1911-1995), Virgil Gheorghiu 
(1916-1992) Alexandre Soljenitsyne (1918-2008)… là những văn sĩ lừng danh thế giới với những tác phẩm sắc bén và mạnh 
mẽ, có cuốn đoạt giải Nobel. Boris Pasternak với cuốn “Bác sĩ Zhivago”, Arthur Koestler với cuốn “Bóng tối giữa trưa”, 
Milovan Djilas với cuốn “Giai cấp mới”, Virgil Gheorghiu với cuốn “Giờ thứ 25” và cuốn “Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành”, 
Alexandre Soljenitsyne với cuốn “Quần đảo tù ngục”… Ngoại trừ cuốn “Giờ thứ 25” lên án chủ nghĩa Phát-xít Đức, các cuốn 
còn lại đều lên án chủ nghĩa và chế độ Cộng sản, bênh vực các nạn nhân của chế độ khốn nạn chưa từng có trong lịch sử 
này. Chính vì thế họ đã được nhân loại tôn phong như những chứng nhân và người tố cáo thời đại, trở thành khuôn mặt tiêu 
biểu của giới văn sĩ thế kỷ XX…  
 Nhà văn Ngô Minh, trong bài tham luận gởi Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 8 (Đã đi với nhân dân thì thơ 
không thể khác) cũng viết: “Có thể khẳng định rằng, lịch sử các tác phẩm nổi tiếng của văn chương Việt Nam trước năm 1945 
đều là lịch sử sự đồng hành của Nhà văn với người dân cùng khổ. Cổ điển có “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, “Chinh phụ 
ngâm” của Đặng Trần Côn, thơ Nguyễn Khuyến, Tú Xương, “Lục Vân Tiên” của Nguyễn Đình Chiểu v.v... Hiện đại trước 
Cách mạng có “Chí Phèo”, “Sống mòn” của Nam Cao, “Bỉ Vỏ” của Nguyên Hồng, “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố, “Giông tố”, “Số 
đỏ”, “Làm đĩ” của Vũ Trọng Phụng, “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân, truyện ngắn Thạch Lam, Kim Lân…” 
 Việt Nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa cũng có những nhà văn. 923 người trong họ là thành viên của Hội Nhà văn 
Việt Nam và vừa họp Đại hội lần thứ 8 tại Hà Nội (như nêu trên) từ hôm 4 đến 6-08 mới rồi. Đây là một sự kiện quan trọng, 
được đồng bào Việt Nam từ trong ra tới ngoài nước theo dõi. Ta thử xem có gì đáng để ý. 
 Trước hết, Đại hội nhóm họp tại hội trường Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (tức là trường 
Đảng). Khai mạc Đại hội, ông Phùng Hữu Phú, Phó thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương (tức người của Đảng) đã phát 
biểu chỉ đạo. Theo ông Phú thì Đại hội Nhà văn lần thứ 8 được lãnh đạo Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, đặc biệt qua 
việc có một Ban chỉ đạo Đại hội được thành lập! Tới dự buổi khai mạc này còn có ông Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính 
trị, thường trực Ban Bí thư (lại Đảng ở cấp tối thượng). Ông Sang đánh giá đây là sự kiện chính trị quan trọng của các nhà 
văn Việt Nam (mà 624/923 là đảng viên), và ông đặt niềm tin vào họ trong “sứ mệnh vì sự cường thịnh của đất nước và vì 
phẩm giá con người”. Nhà thơ Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà văn khóa 7 đã thay mặt Hội nhận bức trướng Ban Bí thư tặng 
gồm 8 chữ vàng “Ðoàn kết - Dân chủ - Xây dựng - Sáng tạo” như khẩu hiệu của Đại hội từ tay ông Sang. Rõ ràng bóng ma 
đảng Cộng sản ngay từ đầu đã phủ lên Đại hội! 
 Tiếp đến, ngồi trên ghế chủ tịch đoàn trước hết có ông Hữu Thỉnh, một người nổi tiếng nhờ “tình yêu đắm đuối nhất 
nước dành cho Bác và Đảng”, nhờ lời tuyên bố trong Đại hội các nhà văn công an trước đó rằng nếu không đưa từ “chính trị” 
vào cương lĩnh Hội (Hội Nhà văn là một hội chính trị nghề nghiệp) thì sẽ xin ra khỏi Hội, và nhất là nhờ tài đạo thơ, lấy cả ý 
lẫn từ một bài thơ Đức (được dịch ở Sài Gòn trước năm 1975) để làm thành thi phẩm “Hỏi”, bị tờ Vietnamnet và nhà phê 
bình Đặng Tiến tố cáo. Hai bên ông ta là hai nhà văn công an (mang sắc phục đàng hoàng) mà một là trung tướng Hữu Ước. 
Ông này cũng nổi tiếng không kém, trước hết như tay chuyên bịa đặt vu khống các nhà dân chủ trên tờ An ninh Thế giới của 
ông (bị họ vạch mặt tố cáo nhiều lần), thứ đến như kẻ tự nhận đa tài nhưng lại bị nhà văn Trần Mạnh Hảo gọi là nhạc sĩ mù 
nhạc, họa sĩ mù màu, nhà văn ít chữ…, và trong chính Đại hội thì bị hầu hết các nhà văn đánh giá là điều hành Đại hội rất 
xách mé, côn đồ và trịch thượng. 
 Chính vì thế mà theo tin tức của báo chí, đặc biệt của chính các nhà văn truyền ra bên ngoài trong và sau Đại hội, 
những nhà văn nào lên đọc tham luận kiểu xã luận báo Nhân Dân thì được chủ tịch đoàn mở micro nghe hết cỡ. Còn những 
nhà văn nói về thân phận con người, số phận nhân dân, thảm trạng đất nước thì micro bỗng trở nên nhỏ không nghe được. 
Tham luận của Giáo sư Phong Lê có nhắc đến Hoàng Sa, Trường Sa, đến nguy cơ mất nước thì micro bị nhiễu, rè như kẻ 
khản đặc tiếng, nghe câu được câu chăng… Nhà thơ Bùi Minh Quốc, sau nhiều lần xin phát biểu mà không được (có lẽ vì bài 
tham luận phổ biến trước đó: “Tổ quốc và Tự do”), cuối cùng khi được lên nói, có nhắc đến Trường Sa, Hoàng Sa và tinh 
thần yêu nước, thì bị đuổi xuống bằng nhiều tràng vỗ tay đểu. Phát biểu của nhà văn bỏ đảng Phạm Đình Trọng thì bị micro 
đểu làm méo hết giọng.  
 Đau nhất có lẽ là nhà văn Trần Mạnh Hảo, một tín đồ Công giáo đồng thời là thành viên Khối 8406 (số đăng ký 42). 
Trước đó khoảng một tuần, trên mạng đã thấy lưu hành bài tham luận của ông nhan đề “Chỉ có sự thật mới giải phóng con 
người, giải phóng văn học và đất nước”. Đây là một bài gây chấn động cả trong lẫn ngoài nước vì thẳng thắn và mạnh mẽ, 
dám vạch trần những gian dối đủ mặt của chế độ Cộng sản qua ba loại sự thật đang bị chà đạp. Ông cho biết (qua bài trả lời 
phỏng vấn của BBC 09-08-2010): “Tôi có viết bài tham luận rất dài, đã nộp lên ban lãnh đạo Hội nhưng họ không cho đọc. 
Vậy nên hôm 05-08 tôi chỉ xin lên phát biểu mấy câu. Họ cũng không cho lên, nên mấy người bạn ở bên cạnh mới giành lấy 
chiếc micro đưa cho tôi. Tôi vừa nói được mấy chữ 'Kính thưa' thì micro tắt tiếng. Thế là tôi phải bước lên trên chỗ bục chủ 
tọa để dùng micro trên đó. Mới nói được như thế này: "Kính thưa quý vị, hình như tôi đã đi nhầm địa chỉ. Tôi cứ tưởng đây là 
Đại hội Nhà văn, nhưng hình như lại là Đại hội chính trị, tranh giành quyền lực. Tại sao mà chúng ta lại để không khí trở nên 
căng thẳng và thiếu văn hóa đến như vậy? Tôi thấy các vị đã đánh tráo khái niệm." Nói đến đó thì micro tắt tiếng. Tôi không 
biết nên vẫn tiếp tục nói thêm một lúc. Sau đó thì ông Hữu Thỉnh và ông Hữu Ước trên đoàn chủ tịch có giải thích là lý do kỹ 
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biết nên vẫn tiếp tục nói thêm một lúc. Sau đó thì ông Hữu Thỉnh và ông Hữu Ước 
trên đoàn chủ tịch có giải thích là lý do kỹ thuật, ông Thỉnh cũng xin lỗi tôi ở trong Đại 
hội. Thế nhưng khi tôi bước xuống thì âm thanh trở lại bình thường”. 
 Chưa hết! Đến lúc bầu Ban chấp hành mới thì lại thấy thêm không khí “quần 
ngư tranh thực” rất vô văn hóa của Đại hội này. Nhà thơ Hữu Thỉnh, sau hơn 10 
năm làm chủ tịch với thành tích quan trọng nhất là duy trì sự kiểm soát và khống chế 
của Đảng CS trên trái tim và đầu óc của các nhà văn, nay lại trúng cử chủ tịch lần 
thứ ba, tham quyền cố vị thêm 5 năm nữa. Về việc ông Thỉnh trúng cử với số phiếu 
cao nhất trong Ban chấp hành 15 người này, nhà văn Trần Mạnh Hảo nhận định 
(trong cuộc chat với Đàn Chim Việt): “Tín nhiệm nên mới đa số phiếu. Nhưng có Nhà 
văn bảo: bố ai biết ma ăn cỗ ở chỗ nào. Đám kiểm phiếu là người của ông Thỉnh… 
Cứ để ý mà xem, sau lần kiểm phiếu toàn thắng, mấy Nhà văn kiểm phiếu đều có 
thưởng, được ông Thỉnh cho đi thăm nước ngoài, gọi là thưởng cho tinh thần kiểm 
phiếu hết sức bí mật, hết sức trung thực của các đồng chí. Các đồng chí kiểm phiếu 
tuyệt, tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, tốt tốt tốt”. Rồi theo tin từ trang web Talawas.org 
mấy hôm trước, khi Đại hội chưa bầu thì ông Trương Tấn Sang đã ký xong cho ông 
Hữu Thỉnh giấy bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội Nhà văn VN từ tuần trước rồi. Quả không 
khác chi các trò hề bỏ phiếu Quốc hội kiểu “đảng cử (trước) dân bầu (sau)” tại Việt 
Nam suốt mấy chục năm qua. Một chi tiết khôi hài khác là có đến 357 người được 
và tự đề cử vào Ban Chấp hành. Vị trí này chắc là béo bở lắm, vì từ năm 2005-2010, 
Hội Nhà văn đã được Nhà nước cấp 86,6 tỷ đồng, trong đó có chỉ có 14,7 tỷ tài trợ 
sáng tác, hơn 5 tỷ tài trợ tác phẩm chất lượng cao cho 235 Nhà văn, hơn 4,2 tỷ tài 
trợ công bố tác phẩm cho 802 lượt.  
 Rõ ràng Đại hội với khẩu hiệu om sòm “Ðoàn kết - Dân chủ - Xây dựng - Sáng 
tạo” chỉ là một màn kịch kệch cỡm khôi hài, càng khôi hài vì nhân sự lại là những 
con người lẽ ra phải có văn hóa, lịch lãm (chỉ trừ một thiểu số).  
 Tất cả chúng ta đều biết: xét như quyền lực độc tài và toàn trị, các đảng Cộng 
sản từ Đông sang Tây, từ trước tới giờ, đều thành lập Hội Nhà văn để kiểm soát 
thành phần ưu tú, tiếng nói dẫn dắt này của xã hội. Hội Nhà văn Việt Nam đã được 
Hồ Chí Minh thành lập vào năm 1957, tách ra từ Hội Văn học và Nghệ thuật. Đảng 
lập ra Hội, thì hội viên phải viết theo đúng định hướng và chỉ thị của Đảng. Điều này 
được xác định rõ ràng trong Điều lệ của Hội (đoạn 3): “Hội Nhà văn Việt Nam đặt 
dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN; Hội hoạt động theo đường lối văn hoá văn 
nghệ của Đảng; chịu sự quản lý của Nhà nước và tuân thủ theo quy định của pháp 
luật Nhà nước CHXHCNVN” Không những thành lập, đảng còn cấp kinh phí hoạt 
động như thấy trên. “Ai trả tiền, nấy điều khiển”. Nhận tiền của ai thì phải làm cho 
họ, phục vụ mục đích của họ. Ý thức mối nguy đó, 28 nhà văn đã cùng ký tên kiến 
nghị đại hội dứt khoát rời bỏ cơ chế bao cấp, chuyển từ hội xin tiền nhà nước thành 
hội tự nuôi tự quản. Với tiếng nói ít ỏi như thế, dĩ nhiên việc này sẽ thất bại. 
 Chính vì thế mà trong hơn 50 năm dưới chế độ CS, chẳng có tác phẩm nào 
lớn được xuất hiện, ngoại trừ những tác phẩm mang tính phê phán, đối kháng, trình 
bày thảm trạng con người và đất nước dưới sự cai trị của đảng. Nhiều nhà văn tiếp 
tục bán rẻ lương tâm, bẻ cong ngòi bút, tự nguyện trở thành nô bộc. Tiêu biểu như 
Tố Hữu, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Hữu Thỉnh, Hữu Ước, Vũ Hạnh… Các Đại hội 
Hội Nhà văn vẫn mãi là những hài kịch. Tuy nhiên đó cũng chính là bi kịch, vì nhà 
văn không còn (được) đóng vai trò tiếng nói của nhân dân, ngọn đuốc của quần 
chúng, phản ảnh trung thực của xã hội và lương tâm của thời đại. May mà còn có 
những nhà văn nhà thơ giữ được khí phách và tiết tháo như Trần Mạnh Hảo, Bùi 
Minh Quốc, Võ Thị Hảo… nhất là 6 nhà văn (ngoài Hội) vừa được Tổ chức Theo dõi 
Nhân quyền tặng giải Hellman-Hammett.   BAN BIÊN T�P 
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Trg 01���� Bi hài kịch Đại hội Hội Nhà 
 văn Việt Nam !!! 
Trg 03���� 6 nhà văn Việt Nam được 
 vinh danh vì dấn thân cho… 
 -TC Theo dõi Nhân quyền 
Trg 05���� Kiến nghị thư v/v phóng 
 thích Tù nhân chính trị… 
 -Cựu Tù nhân CT-TG VN 
Trg 06���� Khẩn báo về hiện tình sức 
 khỏe của ông Ng. Hữu Cầu 
 -Phòng Thông tin PGQT 
Trg 07���� Tuyên cáo về diễn biến mới 
 tại Biển Đông 
 -UB Bảo vệ sự Vẹn toàn LT 
Trg 09���� Thông điệp Vu Lan của Hòa 
 thượng Thích Quảng Độ 
 -Phòng Thông tin PGQT 
Trg 11����Tuyên bố của khối tín đồ Phật 
 giáo Hòa Hảo Truyền thống 
Trg 12���� Mục sư Tin Lành Hồ Hữu 
 Hoàng bị CSVN đàn áp 
 -Ms Thân Văn Trường 
Trg 14 ����Những thông điệp từ Giáo xứ 
 Cồn Dầu, Đà Nẵng 
 -Nguyễn Hưng An 
Trg 15���� Thời cơ đã chín cho một sự 
 thay đổi về cơ bản 
 -Bùi Tín 
Trg 17���� Những món nợ giấu kín 
 -Nguyễn Xuân Nghĩa 
Trg 18���� Nhà nước hãy trả lại quyền 
 tư hữu về đất đai cho dân 
 -Hà Đình Sơn 
Trg 20����Hội Nhà văn hay gánh hát 
 chèo?  
 -Phạm Trần 
Trg 21���� Chỉ có sự thật mới giải phóng 
 con người, văn học, đất nước 
 -Trần Mạnh Hảo 
Trg 25���� Tản mạn về ngàn năm Thăng 
 Long 
 -Mai Thanh Truyết 
Trg 26���� 1000 năm Thăng Long hay 
 61 năm Quốc khánh TC? 
 -Trần Việt Trình 
Trg 27���� Sau 30-04-1975, tà đảng tà 
 quyền CS đã làm được gì... 
 -Nguyễn Thế Phong 
Trg 28���� Làn da của đảng trong 
 những tấm hình anh Tô 
 -Kim Châm 
Trg 31���� Sự khốn nạn tột cùng của 2 
 kẻ gọi là "CA nhân dân" 
 -Tạ Phong Tần 
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 Sáu nhà văn Việt Nam nằm 
trong nhóm 42 nhà văn từ 20 quốc 
gia đã giành được giải thưởng uy tín 
Hellman/Hammett, giải ghi nhận sự 
dũng cảm đối mặt với khủng bố 
chính trị, Tổ chức Theo dõi Nhân 
quyền tuyên bố hôm nay. 
 Ông Phil Robertson, phó giám 
đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức 
Theo dõi Nhân quyền – tổ chức 
quản lý giải thưởng thường niên 
Hellman/Hammett, tuyên bố: “Các 
nhà văn Việt Nam thường xuyên bị 
sách nhiễu, thậm chí bị bỏ tù, chỉ vì 
bày tỏ quan điểm của mình một 
cách ôn hòa… Qua việc vinh danh 
các nhà văn dũng cảm phải chịu 
đựng sự khủng bố chính trị, mất 
việc làm, và thậm chí hy sinh cả tự 
do, chúng tôi hy vọng sẽ hướng sự 
chú ý của quốc tế tới những tiếng 
nói mà chính phủ Việt Nam đang cố 
gắng bắt phải câm lặng.” 
 Tất cả những người được giải 
năm nay từ Việt Nam đều là các nhà 
văn mà tác phẩm và hoạt động của 
họ bị chính phủ đàn áp trong nỗ lực 
nhằm hạn chế tự do ngôn luận, kiểm 
soát các phương tiện truyền thông 
độc lập, giới hạn việc truy cập và sử 
dụng internet. 
 Các hành động của chính phủ 
VN nhằm đối phó với những người 
được giải bao gồm việc sách nhiễu 
đời sống cá nhân và việc làm của 
họ, tấn công các trang web, cắt điện 
thoại và gây áp lực với gia đình để 
thúc giục họ chấm dứt các hoạt 
động của mình. Một vài người thậm 
chí còn bị côn đồ được hợp thức 
hóa tấn công và đả thương, hoặc bị 
đấu tố và làm nhục tại các cuộc họp 
quần chúng đã được dàn xếp sẵn. 
Cả 6 người đều từng bị bắt và tạm 
giữ; bốn người hiện đang ở tù. 
 Những người đoạt giải năm nay 

từ Việt Nam gồm có Bùi Thanh 
Hiếu, người viết blog với bút danh 
Người Buôn Gió; Nguyễn Ngọc 
Như Quỳnh, blogger được biết trên 
internet với bút danh Mẹ Nấm; nhà 
hoạt động vì nhân quyền Phạm 
Văn Trội; nhà thơ cựu chiến binh 
Trần Đức Thạch; nhà giáo Vũ 
Văn Hùng, và tiểu thuyết gia Trần 
Khải Thanh Thủy. Phạm Văn 
Trội, Trần Đức Thạch, Vũ Hùng và 
Trần Khải Thanh Thủy hiện đang ở 
tù. (Xem tiểu sử chi tiết bên dưới). 
 Giải thưởng thường niên 
Hellman/Hammett được trao cho 
các nhà văn trên khắp thế giới từng 
là nạn nhân của đàn áp chính trị 
hoặc lạm dụng về nhân quyền. Giải 
thưởng này bắt đầu vào năm 1989, 
khi nhà biên kịch người Mỹ Lillian 
Hellman để lại di chúc dành bất 
động sản của bà vào việc giúp đỡ 
các nhà văn đang gặp khó khăn về 
tài chính vì đã bày tỏ quan điểm của 
mình. 
 Ý tưởng của Hellman tạo ra 
chương trình trợ giúp các nhà văn 
bắt nguồn từ sự khủng bố mà chính 
bà và bạn đồng hành lâu năm của 
bà, tiểu thuyết gia Dashiell Ham-
mett, từng phải gánh chịu trong thời 
kỳ săn lùng Cộng sản ở Mỹ vào 
thập niên 1950, khi mà cả hai bị các 
ủy ban Quốc hội truy vấn về niềm 
tin chính trị và liên hệ với các nhóm 
phái. Hellman chịu thiệt thòi về 
nghề nghiệp và gặp khó khăn khi 
kiếm việc làm. Hammet phải vào tù 
một thời gian. 
 Năm 1989, những người chịu 
trách nhiệm điều hành bất động sản 
của Hellman đề nghị Tổ chức Theo 
dõi Nhân quyền thiết lập một 
chương trình nhằm giúp đỡ các nhà 
văn bị đàn áp vì bày tỏ những quan 
điểm mà chính phủ của họ phản đối, 

vì chỉ trích các quan chức hoặc các 
hành động của chính phủ, hoặc vì 
viết về những đề tài mà chính phủ 
của họ không muốn đưa ra trước 
ánh sáng. 
 Trong 21 năm qua, hơn 700 nhà 
văn từ 92 nước đã nhận giải 
Hellman/Hammett với giá trị có thể 
lên tới $10,000 một người, tổng 
cộng hơn 3 triệu đô la. Chương 
trình này cũng trao những khoản tài 
trợ khẩn cấp nhỏ cho những nhà văn 
đang cần cấp tốc rời khỏi đất nước 
của họ, hoặc những người cần được 
điều trị y tế ngay sau khi ra tù hoặc 
bị tra tấn. 
 “Giải Hellman/Hammett nhằm 
mục đích giúp đỡ những nhà văn đã 
dũng cảm bày tỏ ý kiến chỉ trích các 
chính sách công khai chính thức 
hoặc những người cầm quyền,” 
Marcia Allina, điều phối viên của 
chương trình, tuyên bố. “Nhiều nhà 
văn chia sẻ mục đích chung với Tổ 
chức Theo dõi Nhân quyền: Bảo vệ 
nhân quyền cho những người dễ bị 
tổn thương bằng cách đưa ra trước 
ánh sáng những vụ lạm dụng và xây 
dựng áp lực công chúng để thúc đẩy 
những thay đổi tích cực và lâu dài.” 

 Tiểu sử tóm tắt của những người 
đoạt giải từ Việt Nam năm nay: 

 Bùi Thanh Hiếu, viết blog dưới 
bút danh “Người Buôn Gió”, là một 
trong những blogger nổi tiếng nhất 
ở Việt Nam. Trang blog của anh chỉ 
trích chính phủ về chính sách đối 
với Trung Quốc, về việc chấp thuận 
cho khai thác bauxite gây nhiều 
tranh cãi, và về đối sách bất hợp lý 
về những buổi cầu nguyện của 
những người Công giáo. Hiếu bị bắt 
vào tháng Tám năm 2009 và bị 
giam giữ hơn một tuần vì tội “lạm 
dụng tự do dân chủ.” Nhà anh bị 
khám và máy tính bị thu giữ. Vào 
tháng Ba năm 2010, Hiếu bị công 
an triệu tập và thẩm vấn suốt mấy 
ngày. Hiện giờ anh luôn bị theo dõi 
và có thể bị bắt và tống giam bất kỳ 
lúc nào. 

 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 
người viết blog với bút danh Mẹ 
Nấm, bị tạm giữ và thẩm vấn vào 
năm 2009 sau khi bị chụp ảnh mặc 
chiếc áo với khẩu hiệu “Không Bô 
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Xít, Không Trung Quốc: Trường Sa 
và Hoàng Sa là của Việt Nam.” Vào 
tháng Chín năm 2009, cô bị công an 
bắt giải khỏi nhà vào nửa đêm và bị 
thẩm vấn về những bài viết trên 
trang blog chỉ trích chính sách của 
chính phủ liên quan đến Trung 
Quốc và những tranh chấp về quần 
đảo Trường Sa. Cô được thả sau 10 
ngày bị giam giữ, nhưng vẫn bị theo 
dõi; công an tiếp tục gây áp lực 
nhằm buộc cô đóng cửa trang blog. 
Đơn đề nghị cấp hộ chiếu của cô bị 
bác bỏ.  

 Phạm Văn Trội sử dụng nhiều 
bút danh khác nhau để viết về nhân 
quyền, dân chủ, quyền sử dụng đất 
đai, tự do tôn giáo và những tranh 
chấp về lãnh thổ giữa Việt Nam và 
Trung Quốc. Ông là thành viên tích 
cực trong Ủy ban Nhân quyền Việt 
Nam. Ông cũng viết cho tập san bất 
đồng chính kiến Tổ Quốc. Kể từ 
năm 2006, ông bị công an sách 
nhiễu và triệu tập nhiều lần. Ông bị 
bắt vào tháng Chín năm 2008 và bị 
truy tố với tội danh phát tán tài liệu 
tuyên truyền chống chính phủ. Vào 
tháng Năm năm 2009, Nhóm Công 
tác Liên Hợp quốc chuyên Giám sát 
việc Giam giữ Tùy tiện (the UN 
Working Group on Arbitrary 
Detention) xác định rằng Phạm Văn 
Trội đã bị giam giữ một cách sai 
trái. Bất chấp kết luận của nhóm 
này, vào tháng Mười năm 2009, ông 
bị kết án bốn năm tù giam và bốn 
năm quản chế. 

 Trần Đức Thạch là tác giả của 
một tiểu thuyết, hàng trăm bài thơ, 
bài báo và các báo cáo lên án tham 
nhũng, bất công và các vụ lạm dụng 
nhân quyền. Là cựu chiến binh 
Quân đội Nhân dân, ông cũng là hội 
viên Hội Nhà văn Nghệ An. Tiểu 
thuyết Đôi Bạn Tù hoàn thành năm 
1988 mô tả bản chất tùy tiện của hệ 
thống pháp lý và tình trạng phi nhân 
của nhà tù ở Việt Nam. Các bài thơ 
xuất bản với tiêu đề Những Điều 
Chưa Thấy viết về cuộc sống không 
có tự do và công lý. Trần Đức 
Thạch thường xuyên bị sách nhiễu 
kể từ năm 1975. Vào năm 1978, áp 
lực trở nên thô bạo tới mức ông 
phải tự thiêu và bị bỏng nặng. Kể từ 
đó, ông đã bị bắt 10 lần và bị đưa ra 

tòa bốn lần, lần nào tòa cũng phải 
thả vì thiếu chứng cứ. Năm 2009, 
Nhóm Công tác Liên Hợp quốc 
chuyên Giám sát việc Giam giữ Tùy 
tiện xác nhận rằng ông bị giam giữ 
sai trái và tùy tiện vào lần bị bắt sau 
cùng hồi tháng Chín năm 2008. Bất 
chấp điều đó, ông bị kết án ba năm 
tù giam và ba năm quản chế. 

 Trần Khải Thanh Thủy là một 
tiểu thuyết gia và một nhà báo nổi 
tiếng; bà viết về quyền sử dụng đất 
của nông dân, nhân quyền, nạn 
tham nhũng, và đa nguyên chính trị. 
Bà thường chỉ trích chính phủ và 
đảng Cộng sản Việt Nam. Vào 
tháng Mười năm 2006, bà bị đấu tố 
tại một phiên tòa dàn dựng trước 
hàng trăm người. Tháng sau, bà bị 
đuổi việc và bị quản chế tại gia. 
Vào tháng Tư năm 2007, bà bị bắt 
tại nhà và bị biệt giam tại trại giam 
B14 ở Hà Nội trong chín tháng. Vào 
năm 2008 và năm 2009, bà thường 
xuyên phải chịu sự sách nhiễu của 
công an và của các băng nhóm khu 
phố được sắp đặt, bao gồm ít nhất là 
14 lần bị côn đồ ném phân và chuột 
chết vào nhà. Tháng Mười năm 
2009, bà bị bắt sau khi cố gắng tới 
dự phiên tòa xử các nhà bất đồng 
chính kiến khác và bị kết án 42 
tháng tù giam. Bà bị bệnh lao và bị 
tiểu đường, nhưng không được nhận 
chăm sóc y tế trong tù. 

 Vũ Văn Hùng là một nhà giáo 
và cộng tác viên của tập san bất 
đồng chính kiến Tổ Quốc. Ông bị 
cơ quan sa thải vì có quan hệ với 
các nhà hoạt động dân chủ và các 
nhà văn bất đồng chính kiến. Ông bị 
tạm giữ chín ngày vào ngăm 2007 
và sau đó bị quản chế tại gia. Ông 
viết Chín Ngày Trong Tù, kể lại 
việc mình bị thẩm vấn. Vào tháng 
Tư năm 2008, ông bị bắt và bị đánh 
đập thậm tệ vì tham gia cuộc biểu 
tình ôn hòa chống Trung Quốc 
trong thời gian rước đuốc Olympic 
Bắc Kinh qua Thành phố Hồ Chí 
Minh. Vào tháng Chín năm 2008, 
ông lại bị bắt vì đã treo khẩu hiệu 
trên cầu kêu gọi dân chủ đa đảng. 
Hiện ông đang chịu án tù giam ba 
năm, và sau khi ra tù sẽ chịu thêm 
ba năm quản chế tại gia. Phiên tòa 
xử ông vào năm 2009 diễn ra chỉ 

vài tháng sau khi Nhóm Công tác 
Liên Hợp quốc chuyên Giám sát 
việc Giam giữ Tùy tiện xác nhận 
rằng ông là nạn nhân của việc giam 
giữ sai trái và tùy tiện. Có tin rằng 
ông hiện đang bị giam tại Trại giam 
Hỏa Lò 2 ở Hà Nội; ông gặp nhiều 
vấn đề về sức khỏe sau khi bị đánh 
đập thậm tệ trong khi thẩm vấn và 
sau một tháng tuyệt thực. 
 Để biết thêm thông tin, đề nghị 
liên hệ: 
- Tại New York, Marcia Allina 
(tiếng Anh): +1-212-216-1246  
- Tại Bangkok, Phil Robertson 
(tiếng Anh, tiếng Thái): +66-85-
060-8406  
- Tại Washington, DC, Sophie 
Richardson (tiếng Anh, tiếng Hoa 
phổ thông): +1-202-612-4341  

Hân hoan chúc mừng 4 
thành viên Khối 8406: 

Vũ Hùng, Tr�n Đ�c Th�ch, 
Tr�n Kh�i Thanh Th�y, 

Ph�m Văn Tr
i 
và 2 nhà dân báo:  

Bùi Thanh Hi�u, Nguy�n 
Ngc Như Quỳnh  
đoạt Giải Hellman-

Hammett 2010 của Human 
Rights Watch (Hoa Kỳ) 

 

TỰ DO NGÔN LUẬN 
Bán nguyệt san ra ngày 1 

và 15 mỗi tháng 
IN VÀ TẶNG TẠI VN 

Địa chỉ liên lạc: 
witness2005@gmail.com 

Muốn đọc tờ báo trên mạng, 
xin mời ghé:  

http://www.tdngonluan.com 
www.luongtamconggiao.com 
www.tudodanchuvietnam.net 

http://tudongonluan.atspace.com 
http://www.viet.no 

Trong trang mạng thứ 1, 
thứ 2, thứ 3 và thứ 5 trên 
đây, Quý vị có thể tìm thấy  
nhiều tài liệu đấu tranh cho 

dân chủ tại Việt Nam 
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CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM 

KIẾN NGHỊ THƯ 

V/v: PHÓNG THÍCH TÙ NHÂN 
CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO 

 Kính gởi:  
- Ông Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư 
đảng CS Việt Nam 
- Ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch 
nước CHXHCN Việt Nam 
- Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ 
tướng nước CHXHCN Việt Nam 
- Ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch 
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 
 Đồng kính gởi: 
- Cựu tù nhân Chính trị và Tôn giáo 
của nhà tù nước CHXHCNVN. 
- Gia đình các Cựu tù nhân chính trị 
và Tôn giáo nhà tù nước CHXHCN 
Việt Nam. 
- Đồng bào Việt Nam trong và 
ngoài nước. 
 Kính thưa các Qúy ngài lãnh 
đạo đất nước. 
 Nhân dịp ngày Quốc khánh nước 
CHXHCN Việt Nam 2-9-2010 và 
Đại lễ ngàn năm Thăng Long 10-
10-2010, chúng tôi một số cựu tù 
nhân Chính trị và Tôn giáo cùng với 
gia đình những tù nhân Chính trị và 
Tôn giáo đang còn bị giam giữ, kiến 
nghị khẩn thiết kính gởi đến Qúy 
ngài lãnh đạo nước CHXHCN Việt 
Nam hãy trả tự do cho những tù 
nhân Chính trị và Tôn giáo đang bị 
giam giữ vì các lý do sau đây: 
 Về tình trạng tù nhân: Những 
tù nhân Chính trị và Tôn giáo bao 
gồm những tù nhân sắc tộc khác 
nhau, hiện nay đều là những người 
yêu đất nước Việt Nam với những 
tư tưởng ôn hòa. Có nhiều trường 
hợp họ bị kết án vì nói lên tiếng nói 
khác biệt với quan điểm của đảng 
CS Việt Nam, hoặc chỉ vì đề nghị 
một đường lối chính sách xây dựng 
đất nước khác với quan điểm của 
đảng CS Việt Nam và phù hợp với 
lòng dân. Trong số đó có những 

người bị giam giữ đến 27, 28 năm 
chưa kể thời gian họ bị tập trung cải 
tạo trước đó vì tham gia chính 
quyền Việt Nam Cộng hòa. Nhiều 
tù nhân còn bị kết án một cách 
không minh bạch, không công bằng, 
không đúng với thủ tục tố tụng. 
Điển hình là vụ án của ông Nguyễn 
Hữu Cầu đang bị giam tại phân trại 
2, Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai 
với thời gian giam cầm gần 29 năm, 
mắt hầu như không còn thấy, người 
đầy bệnh tật, sức khỏe giảm sút… 
 Về tình trạng giam giữ: Mặc dù 
đã có phần nào cải thiện so với thập 
niên 80, 90 của thế kỷ trước, tuy 
nhiên nhà tù VN hiện nay vẫn là 
một trong những nơi giam giữ khắc 
nghiệt nhất thế giới. Chế độ dinh 
dưỡng thiếu thốn, phòng giam chật 
hẹp thiếu dưỡng khí, tù nhân chen 
chúc trong điều kiện thiếu vệ sinh, 
dễ lây lan cá bệnh truyền nhiễm, 
dịch vụ y tế khám chữa bệnh thiếu 
thốn và lạc hậu. Tất cả đó là những 
nguyên nhân khiến nhiều tù nhân 
mang bệnh chết trong nhà tù hoặc 
khi được trả tự do, về nhà phải 
mang nhiều bệnh nan y, hiểm 
nghèo. Đó là chưa kể đến sự ngược 
đãi và bạo hành của những người có 
trách nhiệm trong việc quản lý trại 
giam. 
 Ngoài ra do hoàn cảnh khó khăn 
của gia đình những người tù, nên 
việc thăm nuôi không thể thường 
xuyên và đều đặn. Có những tù 
nhân không có người thăm nuôi 
trong suốt thời gian ở tù như trường 
hợp của anh Đinh Quang Hải ra tù 
ngày 1-7-2010, không có gia đình 
thăm nuôi trong suốt 11 năm. 
 Ngoài các tình trạng nêu trên 
chúng tôi thấy rằng tạo môi 
trường hòa giải hòa hợp dân tộc 
là một lý do chánh đáng mà 
chúng tôi kiến nghị 
 Thưa các vị lãnh đạo! 
  Cuộc nội chiến Việt Nam đã 

chấm dứt 35 năm, nhưng lòng 
người dân Việt chưa bao giờ thống 
nhất. Thời thời gian gần đây Đảng 
CS và Nhà nước Việt Nam luôn nói 
về HÒA HỢP, HÒA GIẢI DÂN 
TỘC, nhưng những ngôn từ cao đẹp 
này sẽ trở nên vô nghĩa nếu nó 
không được thể hiện bằng hành 
động cụ thể. Đảng CS và Nhà nước 
Việt Nam còn có thể bắt tay làm 
hòa với Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc Đại 
Lợi… là những quốc gia đã từng 
tham chiến tại Việt Nam trở thành 
đối tác chiến lược thì tại sao không 
thể bắt tay làm hòa với những người 
dân Việt Nam theo chủ nghĩa ôn 
hòa. Không có HÒA HỢP, HÒA 
GIẢI DÂN TỘC nếu chưa hòa giải 
với những nạn nhân của chế độ, của 
sự khác biệt tư tưởng và ý thức hệ. 
  Trả tự do các tù nhân Chính 
trị và Tôn giáo đó là sứ mệnh cao 
đẹp nhất mà Qúy ngài có thể thực 
hiện ngay, ngoài mục đích nhân 
đạo còn là sự biểu hiện thiện chí 
rõ ràng của đảng CS và Nhà nước 
Việt Nam trong lời kêu gọi HÒA 
HỢP, HÒA GIẢI DÂN TỘC. 
  Vì những lý do trên, chúng tôi, 
những cựu tù Chính trị và Tôn giáo 
và gia đình kiến nghị những nhà 
lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà 
nước CHXHCN Việt Nam hãy mở 
rộng lòng mình trả tự do vô điều 
kiện các tù nhân Chính trị và Tôn 
giáo đang còn bị giam giữ trên khắp 
đất nước Việt Nam. Trước mắt đưa 
ngay các tù nhân bị bệnh nặng, 
bệnh nan y, bệnh mãn tính đến các 
bệnh viện có điều kiện hơn để chửa 
trị hay cho gia đình bảo lãnh về nhà 
chữa bệnh. 
 Trân trọng kính chào 
 Sài Gòn, ngày 1-8-2010 
 Đại diện cựu Tù nhân Chính trị 
và Tôn giáo của nhà tù nước 
CHXHCN Việt Nam   
 Thượng tọa Thích Thiện Minh 
(ký tên và đóng dấu) 
 Đồng ký tên có 114 cựu tù nhân 
tính đến ngày 15-08-2010 
  Nhân sự việc nầy, chúng tôi tha 
thiết kêu gọi các cá nhân và tổ chức 
hoạt động nhân quyền trong cũng 
như ngoài nước vận động chính 
quyền VN trả tự do cho tất cả tù CT 
và TG đang còn giam giữ hiện nay. 

����������� 
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 Kính thưa quý đồng bào Việt 
Nam trong nước và hải ngoại, 
 Kính thưa quý vi hữu, quý độc 
giả, quý chiến hữu và quý niên 
trưởng, 
 Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và 
Tôn giáo Việt Nam ở quốc nội xin 
được gởi đến đồng bào, quý độc 
giả, quý vi hữu, quý chiến hữu và 
quý niên trưởng Bản tin khẩn báo 
về tình trạng sức khỏe vô cùng bi 
đát của người tù thế kỷ, cựu Đại úy 
Nguyễn Hữu Cầu như sau: 
 Thưa quý vị, 
 Hôm qua Thứ Bảy, ngày 07-8-
2010, hai cháu Nguyễn Thị Anh 
Thư và Trần Ngọc Bích (*) đã đến 
khu tù biệt giam chính trị thuộc 
phân trại K2, Z30A, Xuân Lộc, 
Đồng Nai để thăm cha là cựu Đại 
úy Nguyễn Hữu Cầu, người đã bị 
chính quyền CSVN giam cầm suốt 
34 năm 4 tháng qua nhiều nhà tù từ 
miền Tây cho đến khám lớn Chí 
Hòa và hiện tại là ở trại giam này. 
 Các cháu đã không thể nào cầm 
được nước mắt, không thể nói nên 
lời khi gặp lại người cha trong lần 
này, bởi so với lần thăm nuôi trước 
vào đầu tháng 6 tức là cách đây tròn 
hai tháng thì thể trạng của người tù 
thế kỷ này đã hoàn toàn thay đổi. 
Hiện nay thể trạng của cựu Đại úy 
Nguyễn Hữu Cầu bị suy kiệt 
nghiêm trọng, mặt mày hốc hác vô 
hồn, thân hình gầy guộc chỉ còn da 
bọc xương, cả hai mắt đã hoàn toàn 
không còn nhìn thấy gì nữa, thính 
lực cũng giảm đến 98 phần trăm, 
phải kề sát vào tai để nói, thì anh 
Nguyễn Hữu Cầu mới có thể nghe 
được.  
 Nhưng kề sát miệng vào tai để 
nói chuyện lại là vi phạm nội quy 
của trại giam, nên đã không ít lần 
các “cán bộ quản giáo” của trại 

giam đã lớn tiếng cảnh cáo là sẽ 
ngưng ngay thời gian thăm nuôi, vì 
để được nói chuyện với cha, các con 
của anh Cầu đã phải nhiều lần “vi 
phạm nội quy của trại giam” vì phải 
kề sát miệng vào tai để nói thì anh 
Cầu mới nghe được.  
 Ngay trong thời gian thăm nuôi 
gần 15 phút, sáng 07 tháng 8 vừa 
qua, “cán bộ quản giáo” cũng lớn 
tiếng cảnh cáo người tù thế kỷ 
Nguyễn Hữu Cầu là tại sao trong 
tình trạng sức khỏe suy kiệt này, 
chính bản thân anh Nguyễn Hữu 
Cầu không làm đơn xin ân xá gởi 
lên Quốc hội, lên Nhà nước, lên 
Chính phủ nước CHXHCNVN để 
xin được khoan hồng đặc xá, tha tù 
để về trị bệnh, mà lại nhờ cựu tù 
chính trị Nguyễn Bắc Truyển và 
những tên “phản động lưu vong ở 
nước ngoài” đưa thông tin lên các 
báo đài của người Việt ở hải ngoại, 
anh Nguyễn Hữu Cầu phải nhắc lại 
với “cán bộ quản giáo” rằng bản 
thân anh đã hơn 500 lần gởi đơn 
đến các cấp để khiếu nại, để kêu 
oan rằng anh vô tội, nhưng cả hơn 
500 lá đơn của anh sau khi gởi đi 
đều bị chìm vào quên lãng mà 
không có bất cứ sự phản hồi nào 
của giới hữu trách, nên những người 
tù lương tâm và cộng đồng người 
Việt hải ngoại buộc lòng phải lên 
tiếng thay anh, thay cho người bị 
buộc phải làm thinh.  
 Nghe đến đây, do thói thường 
không chịu nổi những lời khẳng 
khái của người tù thế kỷ Nguyễn 
Hữu Cầu, hai “cán bộ quản giáo” 
tuyên bố là đã hết thời gian thăm 
nuôi, và mỗi tên xốc một bên nách 
của anh Cầu, dẫn giải trở lại phân 
khu biệt giam K2 của trại Z30 A để 
tiếp tục đọa đày khi sức anh đã tàn, 
lực anh đã kiệt, bởi hơn 34 năm 

qua, anh Nguyễn Hữu Cầu luôn 
luôn bị biệt giam trong những điều 
kiện giam cầm khắc nghiệt nhất của 
nhà tù. 
 Kính thưa quý đồng bào và quý 
đồng hương, 
 Kính thưa quý vi hữu, quý độc 
giả, quý chiến hữu và quý niên 
trưởng, 
 Trong mối quan tâm và lo lắng 
chung của đồng bào đối với tình 
trạng sức khỏe người người tù thế 
kỷ Nguyễn Hữu Cầu hiện nay, Hội 
Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn 
giáo Việt Nam ở quốc nội kính gởi 
đến quý vị khẩn báo này, kính 
mong các cá nhân, các tổ chức, các 
cơ quan truyền thông của người 
Việt quốc gia ở hải ngoại kịp thời 
loan tin rộng rãi đến quý đồng 
hương, quý đồng bào mọi giới.  
 Kính mong các tổ chức bảo vệ 
nhân quyền của người Việt cũng 
như quốc tế, kính mong Quốc hội 
Hoa Kỳ, Quốc hội Châu Âu kịp thời 
can thiệp với nhà nước 
CHXHCNVN để người tù thế kỷ 
Nguyễn Hữu Cầu được sớm phóng 
thích, mới mong cứu được mạng 
sống của người tù lương tâm này, 
bởi vì chế độ lao tù của CSVN đã 
hủy hoại sức khỏe của anh hơn 34 
năm qua, và hiện nay sinh mạng của 
anh đang như ngàn cân treo sợi tóc. 
 Trân trọng cảm ơn sự quan tâm 
của đồng bào, quý đồng hương, quý 
độc giả, quý chiến hữu và quý niên 
trưởng. 
 Sài gòn, ngày 08-08-2010 
 Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị 
và Tôn giáo Việt Nam ở quốc nội  
 (*) Người con trai của anh Cầu 
tên Trần Ngọc Bích mang họ của 
cha dượng 

Đấu tranh hoà 
bình, bất bạo động. 
Phơi bày phổ biến 
sự thật về Hồ Chí 

Minh. 
Giải thể chế độ 

Cộng sản độc tài. 
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 Tháng 5 năm 2009, Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa (Trung Cộng, 
TC) gửi văn thư cho Tổng thư ký Liên 
Hiệp Quốc chống lại CHXHCNVN 
(VC) và Mã Lai Á nộp hồ sơ nới rộng 
thềm lục địa tại Ủy ban Thềm Lục địa 
Liên Hiệp Quốc vào ngày 6 và 7 
tháng 5. Trong văn thư, TC xác nhận 
chủ quyền của chúng trên Biển Đông, 
có kèm theo Bản đồ hình lưỡi bò. Đây 
là hành vi chính thức trước Liên Hiệp 
Quốc để xác nhận chủ quyền của TC 
trên Biển Đông của Việt Nam. 
 Trong những năm gần đây, TC đã 
có nhiều hành vi khác nhau, hoặc liên 
tục báo cho thế giới hoặc dằn mặt 
các quốc gia khác về cái mà chúng 
coi là xâm phạm đến chủ quyền của 
chúng trên Biển Đông của Việt Nam.  
 Các hành vi này càng ngày càng 
tích cực và trực tiếp hơn, vì lẽ chúng 
nghĩ rằng chúng đã có cơ sở quân sự 
vững chãi trên Biển Đông và lực 
lượng hải quân hùng hậu đối đầu với 
bất cứ kẻ địch nào kể cả Hoa kỳ để 
bảo vệ quyền lợi của chúng, gồm cả 
vùng biển ngoài Biển Đông. 
 Trước hết, ngoài phạm vi Biển 
Đông: 
 Năm 2008, một viên tướng thuộc 
Bộ Quốc phòng TC đề nghị với Đô 
đốc Keating, Tổng tư lệnh quân đội 
Mỹ vùng Thái Bình Dương rằng Mỹ 
và TC nên chia đôi Thái Bình Dương 
làm 2: phía Tây thuộc Mỹ và phía 
Đông thuộc TC. 
 TC cho mọi người hiểu rằng quốc 
phòng của chúng trên mặt biển ngày 
nay là có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi 
“viễn dương”. Có hai chuỗi đảo là giới 
hạn địa lý đề phòng thủ: 1) từ Nhật 
Bản xuống Phi Luật Tân; 2) từ Nam 
Dương qua Guam xuống Úc Châu. 
 Rồi đến trong phạm vi Biển 
Đông: 
 Năm 2007, TC đòi hỏi với lời lẽ đe 
dọa các công ty dầu BP ngưng khai 
thác dầu trong vùng Côn Sơn dù đã 
có khế ước với VC và đang thi hành 
khế ước ấy, Exxon Mobil không được 
ký khế ước với Việt Nam để khai thác 
dầu trong thềm lục địa của Việt Nam. 
 Trong nhiều năm qua, từ tháng 5 
đến tháng 8 mỗi năm, TC thông cáo 
cấm ngư dân Việt đánh cá trong một 
khu vực trên vĩ tuyến 15 thuộc vùng 
Biển của Việt Nam với lý do bảo vệ 

tài nguyên về hải sản của chúng. 
Chúng liên tục cho các tàu tuần tra 
kiểm soát vùng Hoàng Sa và Trường 
Sa, lùng bắt ngư dân Việt vì “vi phạm 
lãnh hải” của chúng, mang về đảo 
Phú Lâm thuộc Hoàng Sa xét xử, 
phạt tù, phạt tiền đòi chuộc mạng. 
Ngoài việc cướp đoạt, tài sản, thuyền 
bè, tịch thu ngư cụ, chúng còn bắn 
giết hay đánh chìm thuyền đánh cá 
ngư dân Quảng Ngãi. 
 Hồi tháng 3-2009, TC quấy nhiễu 
tàu của Mỹ như vụ cho vây xung 
quanh, cản trở tàu Impeccable của 
Mỹ hoạt động cách đảo Hải Nam 70 
dậm về phía Nam. 
 Hồi tháng 9-2009, hải quân TC tổ 
chức một cuộc tập trận bắn đạn thật, 
có đổ bộ, nhảy dù trên đảo thuộc 
vùng đá Ngầm Chữ Thập, sâu xuống 
phía Nam của Trường Sa của Việt 
Nam, để “bảo vệ biên cương của tổ 
quốc”. Tại khu vực này, chúng đã xây 
sẵn một số kiến trúc kiên cố trên 
nhiều bãi đá ngầm khác nhau làm bộ 
chỉ huy quân đội, kho tiếp vận, bãi 
đáp trực thăng, hệ thống viễn thông, 
văn phòng… 
 Tháng 3-2010, Phụ tá Bộ trưởng 
Ngoai giao TC, Cui Tiankai nói cho 
hai viên chức cao cấp của chính 
quyền Obama biết rằng TC hiện “xếp 
lời tuyên bố chủ quyền của TC trên 
Biển Đông ngang hàng với chủ quyền 
của TC ở Đài Loan và Tây Tạng, Tân 
Cương.” Đó là “quyền lợi cốt lõi” mà 
TC sẽ bảo vệ. 
 Với các căn cứ hải quân đã được 
bố trí và phối trí khắp Biển Đông từ 
các đảo Phú Lâm, Quang Hòa, 
Lincoln, Tri Tôn bao trùm cả khu vực 
xuống mãi phía Nam: vùng đá Chữ 
Thập và vùng đá ngầm Vành Khăn, 
với các hoạt động kể cả quân sự của 
hải quân dưới sự chỉ đạo từ căn cứ 
Tam Á ở Hải Nam, TC tự cho rằng 
chúng đã xây dựng được đủ sức 
mạnh hải quân trong vòng hơn hai 
thập niên qua. Chúng đã công khai 
thách thức Mỹ về việc bảo vệ chủ 
quyền này, ngụ ý chúng sử dụng võ 
lực để bảo vệ. Lời thông báo chính 
thức của Tiankai kể trên của TC cảnh 
báo, nếu không nói là thách thức, cho 
Mỹ biết rằng Biển Đông là ao hồ của 
chúng, rằng chúng có quyền lợi sinh 
tử trên Biển Đông và rằng chúng phủ 

nhận quyền lợi của Mỹ, cũng như sẽ 
không chấp nhận sự hiện diện của 
Mỹ trong khu vực này. 
 Tóm lại hành động của TC đã 
trắng trợn, trực tiếp đối đầu với Mỹ, 
một kẻ thù “nguy hiểm” đang thống trị 
thế giới. TC cho rằng nay Mỹ đang sa 
lầy ở A Phú Hãn và khu vực Trung 
Đông và suy yếu. Chúng nghĩ rằng 
cần nắm lấy cơ hội để thay thế Mỹ và 
tiến vào địa vị thống trị toàn cầu, nhất 
là giải quyết vấn đề dân số: 800 triệu 
dân Trung Hoa cần phải di chuyển 
đến nơi khác, vì lãnh thổ Trung Hoa 
chỉ đủ cho 500 triệu mà thôi. Đây là 
ưu tiên nhất của chúng. Và như thế, 
chúng sẽ đạt được tham vọng bá chủ 
thế giới. 
 Thái độ và phản ứng của Mỹ 
như thế nào? 
 Tại Hội nghị Đối thoại Shangri-La 
vào 29-5-2010, Robert Gates Bộ 
trưởng quốc phòng Mỹ tuyên bố: “Nói 
về tự do trên biển và tuân thủ luật 
quốc tế, Hoa Kỳ ủng hộ ‘tự do lưu 
thông’, thay vì giữ độc quyền, và Hoa 
Kỳ cũng ủng hộ quyền mọi người sử 
dụng không phận.” Ngoài ra, Gates 
nói rằng “chính sách an ninh tương lai 
của Mỹ sẽ dựa trên “quyền lợi thiết 
yếu và lâu bền trong vùng.” Với chính 
sách trên, Hoa Kỳ nói rõ là 1) tất cả 
mọi quốc gia được tự do lưu thông 
trên Biển Đông và Thái Bình Dương 
theo luật quốc tế, như vậy phủ nhận 
tuyên bố đòi độc quyền của TC và, 2) 
Gates nối liền quyền lợi thiết thân và 
lâu bền của Mỹ với an ninh quốc gia. 
Có nghĩa là Mỹ sẽ bảo vệ các quyền 
lợi ấy bằng sức mạnh. 
 Rồi tại Hội nghị An ninh Khu vực 
do ASEAN tổ chức ở Hà nội, ngày 
24-7-2010, Ngoại trưởng Mỹ Hillary 
Clinton cũng với tinh thần mà Bộ 
trưởng Gates nêu ra đã công khai, 
nhưng trực tiếp và cứng rắn bác bỏ 
lời tuyên bố hung hăng của TC:  
 Khi nói về chủ quyền trên Biển 
Đông mà TC đòi hỏi, Clinton tuyên bố 
tại hội nghị rằng cần phân chia ra hai 
loại: Chủ quyền trên toàn vùng Biển 
Đông và Chủ quyền trên các quần 
đảo.  
 1) Về chủ quyền trên toàn thể 
Biển Đông, Mỹ có l�i ích qu�c gia 
đòi hỏi là phải có tự do lưu thông 
trên vùng biển, vùng trời theo luật 
biển quốc tế. Một viên chức của chính 
quyền Obama biện luận rằng TC 
không có căn cứ khi tuyên bố chủ 
quyền như vậy, vì không có người 
nào sinh sống trên đảo đá và đảo san 
hô. Clinton đã thẳng thừng bác khước 
tuyên bố chủ quyền của TC.  
 2) Về chủ quyền trên các quần 
đảo, Mỹ đòi hỏi tất cả các bên tranh 
chấp trong vùng biển phải giải quyết 
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các bất đồng, không bằng bạo lực, 
mà bằng thương thuyết như các bên 
đã đồng ý và ký kết trong bản Qui tắc 
Hành sử vào năm 2002 tại Cao Miên, 
và Mỹ không đứng về phía tương 
tranh nào.  
 Để giúp giải quyết các tranh chấp 
về chủ quyền, Mỹ kêu gọi các quốc 
gia ASEAN hợp tác với nhau vào một 
phía và thương thảo với phía bên kia 
là TC.  
 Trước lời tuyên bố này, Dương 
Khiết Trì, Bộ trưởng Ngoại giao TC 
phẫn nộ, bỏ phòng họp đi ra ngoài. 
Một tiếng đồng hồ sau, Trì lại trở lại 
phòng họp, đọc một bản tuyên bố 
trong vòng 30 phút, mà một người 
tham dự gọi là thiếu mạch lạc, tố cáo 
Mỹ can thiệp vào quyền lợi của TC 
như bác bỏ chủ quyền mà TC tuyên 
bố về Biển Đông; như quốc tế hóa 
tranh chấp Biển Đông mà TC chỉ 
muốn giải quyết tranh chấp chủ 
quyền trên các quần đảo này bằng 
cách song phương, nghĩa là chia các 
quốc gia Đông Nam Á ra để trị, bằng 
cách mua chuộc, hù dọa từng quốc 
gia một; như TC trước đó đã vận 
động không đưa vấn đề an ninh vào 
chương trình nghị sự, nay lại xảy ra 
tại Hội nghị ASEAN.  
 Bản tuyên bố ấy của Dương Khiết 
Trì còn đi ra ngoài đề tài ở điểm là Trì 
chỉ trích, có tính cách miệt thị, Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 
không biết có phải vì với tư cách Chủ 
tọa, CHXHCNVN không đủ khả năng 
kiểm soát buổi họp theo lệnh của TC 
hay không?  
 Và cuối cùng Trì còn đe dọa 
Singapore khi quay mặt vào Bộ 
trưởng Ngoại giao George Yeo của 
nước này mà đe dọa (không phải sỉ 
nhục): “Trung Quốc là nước lớn và 
các nước khác là nước nhỏ. Đó là 
một thực tế.” 
 Để cụ thể hóa cam kết trên, ngay 
sau Hội nghị ASEAN kết thúc ở Hà 
Nội, Mỹ gửi hàng không mẫu hạm 
nguyên tử George Washington từ 
Nhật đến vùng Biển Đông trong một 
cuộc tập trận với hải quân Hàn Quốc 
nhân vụ Bắc Hàn đánh đắm tàu ngầm 
Cheonan của nước này hồi tháng 3-
2010, mặc dù TC phản đối dữ dội 
cuộc tập trận này và Bắc Hàn đe dọa 
dùng võ khí nguyên tử tấn công cuộc 
tập trận. Sự hiện diện của George 
Washington là hành động để biểu 
dương sức mạnh đối với thách đố 
của TC. 
 Để phản ứng với cuộc tập trận 
của Mỹ và Nam Hàn, TC cũng tổ 
chức vội vã một cuộc tập trận ở “Nam 
Hải” để phô trương sức mạnh.  
 Cần phải thêm rằng một số quốc 
gia trong Khối ASEAN đã có một thái 

độ tích cực hơn, quyết tâm hơn trong 
việc bảo vệ chủ quyền và độc lập 
chống lại âm nưu bá quyền của Bắc 
Kinh. Nam Dương ngày 8-7-2010 có 
gửi một văn thư cho Tổng Thư Ký 
LHQ phản bác lập luận của TC viện 
dẫn với Bản đồ Lưỡi bò mơ hồ để 
biện minh chủ quyền của chúng trên 
Biển Đông. Là một quốc gia không 
nằm trong nhóm có tranh chấp chủ 
quyền, và cũng là một quốc gia mạnh, 
đông dân trong khối ASEAN, Nam 
Dương như vậy đã đứng về lập 
trường của Hoa Kỳ trong việc ngăn 
chặn âm mưu bành trướng của Bắc 
Kinh. Hành vi đó trực tiếp giúp sức 
cho dân tộc Việt Nam bảo vệ lãnh hải 
và chủ quyền dân tộc.  
 Nam Dương cũng đã đặt mua 
thêm tiềm thủy đỉnh để bảo vệ lãnh 
hải. Mã Lai Á mua 2 tầu ngầm của 
Pháp. Úc mua/xây thêm 9 tàu ngầm 
nữa và cũng đặt mua thêm 100 chiếc 
F.35 của Mỹ. 
 Hiện nay TC rất phẫn nộ với Mỹ vì 
rõ rệt làm tiêu diệt âm mưu bá quyền 
truyền thống của nhà Hán, dù TC có 
tuyên bố sẽ có cuộc tập trận thứ hai 
để cảnh giác Mỹ về chống phá các 
quyết tâm của chúng. TC đã làm cho 
đối phương hiểu rằng chúng có hoả 
tiễn Dong Feng 21D với tầm xa 1,500 
cây số có thể bắn chìm hàng không 
mẫu hạm của Mỹ từ xa, đã phát triển 
hỏa tiễn bắn hạ vệ tinh của Mỹ để làm 
“mù” vệ tinh, không còn điều khiển 
các hàng không mẫu hạm, cũng như 
không theo dõi được các tàu ngầm 
nguyên tử 094 (Jin Class) hay tàu 
ngầm Song S20 trang bị hỏa tiễn 
Yingji-8 di chuyển sâu dưới nước để 
bắn hạ hàng không mẫu hạm của Mỹ 
hoạt động trên mặt nước, và với một 
dàn phóng đã xây sẵn trên một bãi đá 
ngầm thuộc khu vực Chữ Thập của 
VN, sức mạnh ấy sẽ không là gì với 
sức mạnh của quân đội Hoa Kỳ.  
 Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ 
George Washington đồ sộ như một 
thành phố dài 333 thước tây, với 
6250 thủy thủ được trang bị đủ võ khí 
tối tân có thể tiêu diệt đối phương tại 
chỗ ngay khi kẻ thù mới khai hỏa.  
 UBBVSVTLT chưa nói tới hệ 
thống phòng thủ SDI với các võ khí 
laser (beamery weapons) nằm trên vệ 
tinh thường trực bay quanh quĩ đạo, 
mỗi ngày 24 giờ. Chính võ khí này 
nếu đối phương khởi động hàng loạt 
tấn công trước, sẽ tiêu diệt hết toàn 
bộ các cứ điểm quân sự, dàn phóng 
hỏa tiễn tại chỗ, ngay khi bắn, trước 
khi hỏa tiễn bay đến mục tiêu, nghĩa 
là trước khi đến Hoa Kỳ để gây thiệt 
hại. Hình ảnh hỏa tiễn ‘Patriots’ trong 
trận chiến vùng Vịnh ở Trung Đông là 
thí dụ. Với tình thế đó, chính võ khí 

của mình giết mình. Võ khí này đã 
làm cho Liên bang Sô viết thay đổi 
chiến lược từ giữa thập niên 1980 và 
đưa đến chế độ Cộng sản Liên Sô 
sụp đổ. Cần nói thêm rằng sức mạnh 
của Liên bang Sô viết vào thời kỳ đó 
rất ghê gớm với từ 7000 tới 8000 dàn 
phóng hỏa tiễn, cố định hay di động, 
công khai hay che giấu, gồm cả tầu 
ngầm thường trực nằm dưới đáy 
biển, để dùng cho khoảng 40,000 đầu 
đạn nguyên tử. Hoa Kỳ còn nhiều võ 
khí khác. Vài chục quả bom nguyên 
tử, 5 chiếc tàu ngầm 094, hỏa tiễn DF 
21D của TC có nghĩa gì?  
 Với mưu đồ áp dụng chiến tranh 
nhân dân của Mao, bằng cách mua 
chuộc các nhà cầm quyền các quốc 
gia, kể cả Phi châu, và với cung cách 
đầu tư khắp nơi trên thế giới làm cơ 
hội/phương tiện để cho dân Trung 
Hoa xâm nhập làm hậu thuẫn cho 
công tác thống lãnh thế giới về sau, 
TC cũng không thể đối đầu được với 
Hoa Kỳ dù chúng đã ước tính rằng 
chúng sẵn sàng hi sinh ½ dân số cho 
âm mưu này, chung cuộc chúng nghĩ 
rằng vẫn còn 6 hay 700 triệu người. 
Chúng sẽ chờ đến khi mà chúng 
chuẩn bị xong một trận đánh cuối 
cùng bằng các phương tiện khác 
ngay tại Hoa Thịnh Đốn như chúng 
tính toán, với sự yểm trợ của dân 
Trung Hoa đã xâm nhập vào nhiều 
nơi trên thế giới. Như thế, còn phải 
chờ nhiều chục năm nữa. 
 Tập trận lần 2 của TC được loan 
báo để cảnh giác Hoa Kỳ chỉ là trò 
chơi hù dọa những kẻ tay sai của 
chúng để tay sai không bỏ chạy. Đây 
là trường hợp VC và vài quốc gia 
Đông Nam Á. Sỉ nhục CHXHCNVN 
một cách không nương tay trước sự 
hiện diện của các nhà lãnh đạo thế 
giới cũng nhằm mục đích này. Rồi, 
chung cuộc, chúng sẽ rút lui. Rồi nữa, 
mọi việc sẽ qua đi.  
 Với Hoa Kỳ chính thức “nhập 
cuộc” như trường hợp này là một dịp 
may hiếm có và tạo một tình thế 
thuận lợi để Việt Nam có thể bảo vệ 
chủ quyền của Việt Nam trên Biển 
Đông, cũng như bảo vệ độc lập và 
bảo toàn lãnh thổ. 
 Vì ĐCSVN đã sai lầm chấp nhận 
làm thái thú người bản xứ cho TC, 
làm tay sai cho kẻ thù của dân tộc để 
bành trướng thế lực tại Việt Nam, 
UBBVSVTLH đòi hỏi  
 1. ĐCSVN phải ra lệnh cho nhà 
nước CHXHCNVN gấp rút nắm bắt 
cơ hội này bằng cách lên tiếng công 
khai đứng vào hàng ngũ của thế giới 
tự do, kêu gọi các quốc gia thấy được 
nguy cơ do TC gây ra, giúp chống lại 
bọn bá quyền Bắc Kinh xâm chiến 
Biển Đông, vì đã có các hậu thuẫn 
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cần thiết.  
 2. ĐCSVN phải chấm dứt vai trò 
thừa sai cho TC. Một mặt, phải chấm 
dứt đàn áp dã man bất cứ ai lên tiếng 
hô hào Hoàng Sa và Trường Sa là 
của Việt Nam. Mặt khác phải có hành 
động cụ thể bảo vệ ngư dân Việt 
đánh cá trên vùng biển của cha ông 
để lại khi hải quân TC bắn giết, bắt 
bớ tù đầy ngư phủ hay đòi tiền chuộc 
mạng. Còn nữa, phải nhân danh là 
chủ nhân ông, lên tiếng tố cáo trước 
quốc tế và tích cực chống lại các 
công tác xây dựng thêm các căn cứ 
quân sự trên các bãi đá ngầm quanh 
vùng Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng 
đang xây cất thêm các kiến trúc tại 
đảo Tri Tôn, một đảo gần Đà Nẵng, 
và đang mở rộng thêm hải cảng thuộc 
đảo Phú Lâm. Hơn thế nữa, ĐCSVN 
phải chấm dứt các khế ước cho thuê 
rừng dài hạn và thu hồi đất đã cho 
thuê tại 18 tỉnh, tại những nơi đây 
quân xâm lược phương Bắc sẽ xây 
dựng căn cứ địa ngõ hầu kiểm soát 
lãnh thổ Việt Nam.  
 3. Thái độ và hành động của 
CHXHCNVN chống lại chủ nghĩa bá 
quyền Bắc Kinh trước tình thế này 
phải thể hiện công khai, minh bạch. 
Đó là đều cần thiết và bắt buộc để có 
đồng minh giúp bảo vệ lãnh hải, được 
sự ủng hộ của dân chúng, một yếu tố 
phải có, để bảo vệ độc lập quốc gia, 
bảo vệ lãnh thổ. Với việc mua 6 chiếc 
tàu ngầm “Kilo” và một tá máy bay 
Sukhoi của Nga, mua radar và một số 
thiết bị quân sự của Pháp, tự mình 
CHXHCNVN không thể đọ sức với 
hay chiếm lại các đảo đã mất được, 
nghĩa là các phương tiện ấy không là 
một cái gì so với sức mạnh của đối 
phương. Vì thái độ mập mờ giấu 
giếm, với các hành động mà ĐCSVN 
đã làm một cách công khai với tư 
cách là tay sai của TC trong nhiều 
năm qua, quốc dân Việt Nam có thể 
nghi ngờ rằng nếu có chiến tranh xảy 
do TC chủ mưu để chiếm Đông Nam 
Á, và ĐCSVN đã bị ĐCSTH khống 
chế như hiện nay, thì với các phương 
tiện quân sự kể trên CHXHCNVN sẽ 
sử dụng chúng với vai trò của một tên 
lính tiền phong đánh thuê trong âm 
mưu bành truớng của Bắc Kinh. 
 4. UBBVSVTLT nghiêmtrọng cảnh 
giác ĐCSVN rằng dù tự nguyện hay 
bị lôi cuốn vào vị trí làm lính tiền 
phong của kẻ thù của dân tộc trong 
âm mưu Hán hóa vùng Đông Nam Á 
và cả thế giới thì hiểm họa gây ra cho 
dân tộc rất to lớn: dân Việt có thể đi 
tới bị tàn sát trước võ khí hiện đại có 
sức hủy diệt tập thể lớn của Hoa Kỳ. 
Ngay cả tính mạng của các lãnh đạo 
ĐCSVN sẽ bị tiêu diệt trước khi quân 
xâm lăng TC có hành vi khởi động 

thôn tính các quốc gia Đông Nam Á. 
Đừng tưởng rằng với 16 chữ vàng 
mà lãnh đạo VC luôn xưng tụng mà 
được TC bao che hay bảo vệ. Chúng 
rất thâm độc, với kiến thức khoa học 
và với phương tiện hiện đại, chúng có 
thể dàn cảnh để mượn tay Hoa Kỳ 
tận diệt dân tộc Việt, thừa cơ hội 
chúng sẽ chiếm tòa thể lãnh thổ Việt 
Nam. Bằng cớ vừa mới xảy ra là nếu 
Dương Khiết Trì, đại diện chính thức 
của Đảng CSTH, coi trọng VC như 
một đồng chí “tốt”, láng giềng “tốt”, 
đáp lại việc các lãnh đạo VC nhiều 
lần hô hoán rằng mối liên hệ giữa 2 
đảng và hai quốc gia đã lên được 
‘các’ tầng cao mới, thì đã không sỉ 
nhục công khai lãnh đạo CHXHCNVN 
trước mặt các nhà lãnh đạo thế giới 
như trong kỳ họp Hội nghị An ninh 
Khu vực tháng 7 vừa qua. Lãnh đạo 
Việt cộng nên nhớ kỹ rằng tự mình đã 
có đóng góp vô giá cho TC trong thập 
niên vừa qua như hiến đất, dâng vịnh 
qua các hiệp định 1999, 2000, thế mà 
lại không được nể mặt, không được 
coi là một đầy tớ trung thành và còn 
bị đối xử tệ bạc. Hoàng Văn Hoan 
trong thời gian lưu vong ở Bắc Kinh bị 
đối xử như thế nào, thì lãnh đạo Việt 
cộng biết rõ hơn người ngoài. Rồi, 
Pol Pot trước đây được TC che chở 
như thế nào, rồi cũng bị bỏ rơi, một 
cách nhục nhã là thí dụ khác.  
   Nên học các bài học này để có thể 
sống với cộng đồng dân tộc và quốc 
tế./. 
 Làm t�i California 10-8-2010 
      Đ�i di�n: GS Nguy�n văn Canh 
  

 Phòng Thông tin Phật giáo Quốc 
tế vừa nhận được từ Viện Hóa đạo 
trong nước bản Thông điệp Vu Lan 
để phổ biến. 
 Thông điệp Vu Lan năm nay của 
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng 
Độ, Xử lý Thường vụ Viện Tăng 
thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa 
đạo, nhắc lại tinh thần chuyển hóa 
thế sự trầm luân thành cảnh giới 
tương sinh, an lạc của người Phật tử 

qua lời dạy của Đức cố Đệ tứ Tăng 
thống Thích Huyền Quang : “Người 
Phật tử bồi đắp tâm linh bao nhiêu 
cho tiến trình giải thoát giác ngộ, thì 
càng bảo vệ lãnh thổ bấy nhiêu cho 
chủ quyền của nòi giống tự do thoát 
ly nô lệ”. 
 Ngoài truyền thống Báo hiếu 
của mùa Vu Lan, là “cầu nguyện 
cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ 
nhiều đời và pháp giới chúng sinh, 
nhất thời đồng chứng vô thượng 
chánh đẳng chánh giác”, Đại lão 
Hòa thượng Thích Quảng Độ kêu 
gọi Phật giáo đồ “nỗ lực thể hiện 
Bồ tát hạnh, tinh tấn hơn nữa trong 
việc thanh tịnh hóa ba nghiệp để 
cùng nhau chuyển vận bánh xe 
chánh pháp. Chánh pháp có tồn tại 
thì thế giới nhân loại mới chung 
sống hòa bình, những ý thức hệ đảo 
điên mới không còn cơ sở phát tác”. 
 Ngài kêu gọi “giới cầm quyền 
Cộng Sản VN, trước tình trạng đất 
nước bị suy thoái về mọi mặt và 
nhất là trước hiểm họa quốc gia bị 
xâm lấn” hãy “sớm nhận thức được 
việc áp dụng chủ thuyết sai lầm mà 
chính trong thâm tâm quí vị cũng 
không tin tưởng nữa” và “hãy đặt 
sự sống còn của dân tộc lên trên 
quyền lợi riêng tư của phe đảng”. 
 Đồng thời kêu gọi “các chính 
phủ đang có quan hệ với Việt Nam 

hãy quan tâm đến đại khối dân tộc 
Việt Nam thay vì chỉ quan tâm đến 
thiếu số lãnh đạo độc tài toàn trị, 
không được lòng dân vì không đại 
diện thực sự cho dân”. 
 Sau đây là toàn văn Thông điệp : 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT 
NAM THỐNG NHẤT 

VIỆN HÓA ĐẠO 
Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần 

Huy Liệu, P. 15, Q. Phú Nhuận, SG 
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Phật lịch 2554 Số : 11/VHĐ/TB/VT 

THÔNG BẠCH VU LAN 

 Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu 
Ni Phật 
 Kính bạch Chư tôn Giáo phẩm, 
Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức, 
Tăng, Ni, 
 Thưa quý Thiện tín Cư sĩ trong 
và ngoài nước, 
 Mùa Vu Lan báo hiếu lại về, 
thay mặt Hội đồng Lưỡng viện, tôi 
nhất tâm cầu nguyện chư liệt vị 
phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm 
kiên cố. 
 Thưa chư liệt vị, 
 Đức Phật dạy : “Phụng sự chúng 
sanh là cúng dường chư Phật”. 
Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, chúng 
ta hãy gia tâm hơn nữa trong sứ 
mệnh cứu khổ độ sinh. Chúng ta 
không chỉ có chánh kiến, chỉ thuần 
tuý nhắc lại lời Phật dạy, mà điều 
tối cần thiết là sống đời sống Phật 
tức thể hiện đầy đủ Giới, Định, Huệ 
cách thường trực trong đời sống. 
Đức Đệ tứ Tăng thống, Đại lão Hoà 
thượng Thích Huyền Quang khẳng 
định rằng : “Người Phật tử bồi 
đắp tâm linh bao nhiêu cho tiến 
trình giải thoát giác ngộ, thì càng 
bảo vệ lãnh thổ bấy nhiêu cho chủ 
quyền của nòi giống tự do thoát ly 
nô lệ”. Trước hoàn cảnh khốn khó 
của con người vì nạn khủng bố ; 
trước hiểm họa diệt vong của cả dân 
tộc vì nạn ngoại xâm, tôi thành tâm 
khuyến thỉnh toàn thể Phật giáo đồ 
trong và ngoài nước hãy nỗ lực thể 
hiện Bồ tát hạnh, tinh tấn hơn nữa 
trong việc thanh tịnh hóa ba nghiệp 
để cùng nhau chuyển vận bánh xe 
chánh pháp. Chánh pháp có tồn tại 
thì thế giới nhân loại mới chung 
sống hòa bình, những ý thức hệ đảo 
điên mới không còn cơ sở phát tác ; 
nhờ thế nghiệp lành sẽ tăng triển, 
nghiệp ác sẽ đoạn trừ, môi trường 
sống nhờ đó mà cải thiện, tệ nạn xã 
hội từ đấy mà chấm dứt, khủng bố 
vì thế mà diệt vong, công lý tự do 
cũng vì vậy mà có mặt. Với tuệ giác 
và đại bi tâm, lấy việc phụng sự 
chúng sanh làm sự nghiệp, chúng ta 
sẽ kiến tạo một cảnh giới an bình, 
đây chính là hành động báo ân cụ 
thể nhất đối với quốc gia dân tộc, 
các bậc sinh thành dưỡng dục, đa 

sanh phụ mẫu.  
 Riêng đối với giới cầm quyền 
Cộng Sản Việt Nam, trước tình 
trạng đất nước bị suy thoái về mọi 
mặt và nhất là trước hiểm họa quốc 
gia bị xâm lấn, tôi thiết tha kêu gọi 
chư vị sớm nhận thức được việc áp 
dụng chủ thuyết sai lầm mà chính 
trong thâm tâm quí vị cũng không 
tin tưởng nữa ; nhưng chỉ vì quyền 
lợi cá nhân, phe nhóm nên quí vị cố 
nán níu đến nỗi gây nguy cơ đưa Tổ 
quốc tới diệt vong, hãy kịp thời sám 
hối, trả tự do cho những nhà hoạt 
động tôn giáo, các nhà đấu tranh 
cho dân chủ, nhân quyền, độc lập, 
tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ ; trả lại 
những tài sản mà nhà nước đã 
chiếm dụng của các Tôn giáo và 
nhân dân oan ức để tạo điều kiện 
cho toàn dân tích cực tham gia công 
cuộc cứu nguy và tái thiết đất nước. 
Hãy đặt sự sống còn của dân tộc lên 
trên quyền lợi riêng tư của phe 
Đảng. 
 Đại diện Giáo hội dân lập truyền 
thống, chúng tôi chân thành đề nghị 
các chính phủ đang có quan hệ với 
Việt Nam hãy quan tâm đến đại 
khối dân tộc Việt Nam thay vì chỉ 
quan tâm đến thiếu số lãnh đạo độc 
tài toàn trị, không được lòng dân vì 
không đại diện thực sự cho dân. 
 Mùa Vu Lan thắng hội là dịp để 
chúng ta sửa đổi chính mình, canh 
tân đất nước và hoàn thiện thế giới. 
Con người đã quá khổ đau, đất nước 
đã quá tụt hậu. Hãy tỉnh giác để 
khỏi trôi lăn theo những ý niệm vô 
minh. Cố gắng vượt lên trên tất cả, 
giải thoát mọi nô lệ và hết lòng 
phụng hiến cho sự phúc lạc lâu dài 
của tha nhân. 
 Cầu nguyện cửu huyền thất tổ, 
ông bà cha mẹ nhiều đời và pháp 
giới chúng sinh, nhất thời đồng 
chứng vô thượng chánh đẳng chánh 
giác 
 Nam mô Đại hiếu Mục Kiền 
Liên Bồ tát tác đại chứng minh. 
 Thanh Minh Thiền viện, Mùa 
Vu Lan Báo Hiếu Canh Dần 2010. 
 Xử lý Thường vụ Viện Tăng 
thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa 
đạo 
 (ấn ký) 
 Sa môn Thích Quảng Độ 

����������� 

NH�NG CH�C S�C, TÍN Đ� 
LÂM N�N, C�N ĐƯ�C C�U 

GIÚP 
 M�c sư Dương Kim Kh�i 
 Ms. Dương Kim Khải, quản nhiệm 
Hội thánh Tin lành ở trong chuồng bò 
xưa đã bị công an Sài Gòn bắt trưa 
ngày 10-08-2010. Rồi, Ms Khải bị 
khám xét nơi làm việc và tịch thu 
nhiều giấy tờ và CA dùng vũ lực đẩy 
mục sư lên xe có bảng số 71 (tỉnh Bến 
Tre) chở đi mất tích. Sau đó, mật vụ 
an ninh tên Tâm quay lại báo cho con 
trai Ms Khải tên Hùng biết, bố cháu 
được công an đưa sang Căm pu chia 
truyền giáo 4 ngày (?!). 
 Đây là 1 sự lạ chưa từng có ở Việt 
Nam, từ khi đảng Cộng sản ra đời, 
một mục sư bị công an bắt cóc đi 
truyền giáo. 
 Cũng xin được nói rõ thêm, trong 
thời gian gần đây, anh em trong Hội 
thánh đã làm chứng được rất nhiều 
người ở Bến Tre tin Chúa Giêsu. Ms. 
Khải và nhân sự Hội thánh thường 
xuyên xuống gây dựng, chăm sóc số 
tân tín hữu ở tỉnh Bến Tre. Trong số 
đó có một số là nông dân mất đất, 
theo đuổi khiếu kiện đã lâu, có người 
đang ở tù là anh Thông. 
 Để biết thêm chi tiết về chiến dịch 
khủng bố Tin lành này của công an, 
xin quí vị gọi số:  
1/  Cháu Hùng con trai Ms Khải  
01887762604. 
2/  Thầy truyền đạo Nguyễn Chí 
Thành 01202902073 
3/  Nhân sự hội thánh Nguyễn Mạnh 
Hùng  0906342908. 
 Ước mong mọi người quan tâm trên 
khắp đất cầu nguyện cho Ms. Dương 
Kim Khải và những tân tín hữu bị bắt 
bớ cách mờ ám. 
 M�c sư Thân Văn Trư�ng 
 Dt. 0907872617 

 Các Tín đ� Ph t giáo Hòa H�o 
 3 Tín đồ Phật giáo Hòa hảo đang bị 
tù tại trại Z30A, Xuân Lộc, Đồng Nai, 
gia đình rất khó khăn khốn bách, đang 
cần sự cứu giúp: 
 1- Cả  2 vợ chồng Mai Thị Dung và 
Võ Văn Bữu đều bị tù, Cô Dung bệnh 
nặng, hoàn cảnh thương tâm nhất 
hiện nay. Liên lạc giúp đỡ Trương Kim 
Long 454, ấp An Quới, xã Hội An 
Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, 
đt: 016381824077. 
 2- Tô Văn Mãnh, liên lạc em rể là: 
Phan Văn Xiệu, 212 ấp Bình Tấn, xã 
Bình Phước Xuân, huyện  Chợ Mới, 
tỉnh An Giang, đt: 01656642489 
 3- Trần Văn Hiệp, liên lạc vợ ông là 
Bà Huỳnh Thị Lụa, 170, ấp An Bình, 
xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng 
Tháp, đt: 01255565772 
 Dù xây chín bậc phù đồ, không 
bằng làm phúc cứu cho một người 
 Thư�ng ta Thích Thi�n Minh 
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 Kính gởi:  
Chư tín hữu PGHH quốc hội, hải 
ngoại. 
 Kính quý vị. 
 Khối tín đồ PGHH Truyền 
thống, một trong những thực thể đối 
kháng với GH. PGHH quốc doanh, 
long trọng tuyên bố: 
 I- Khối tín đồ PGHH Truyền 
thống tại Việt Nam là một sinh hoạt 
đại chúng gồm đại bộ phận tín đồ 
nông dân chất phác thuần tu, không 
tham gia chính trị, không tổ chức 
hành chánh, chung sức chung lòng 
quyết tâm giữ gìn bằng được truyền 
thống đạo nhà trong cơn nghiêng 
ngửa; tích cực đấu tranh đòi hỏi 
quyền tự do tôn giáo, chẳng những 
cho riêng PGHH mà luôn cả các tôn 
giáo lớn hiện có mặt tại Việt Nam, 
như: GH Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất, Thiên Chúa giáo, Cao Đài 
giáo… bằng lập trường nhất quán: 
“Tuyệt đối ôn hòa bất bạo động”. 
 II- Về mặt quyền hạn, chúng tôi 
theo phương thức toàn khối “đồng 
thẩm quyền”, không phân biệt cao 
thấp, không có khối trưởng, khối 
phó, không ai lãnh đạo ai, mỗi 
người đều có quyền ngang nhau. 
Nếu có 2 ý kiến khác nhau cho một 
vấn đề, chúng tôi chọn ý kiến có 
quá bán số biểu quyết. 
 III- Chúng tôi và toàn khối 
không là hội viên hay thành viên 
của một Hội một Ban nào, bởi như 
đã nói ở phần trên là chẳng những 
chúng tôi không tổ chức hành chánh 
trong khối mà cũng nhất định không 
tham gia một tổ chức, một hệ thống 
nào trong nước. 
 Chúng tôi khẳng định: nếu có 
ai đó cho rằng chúng tôi đứng 
trong Hội này, Ban kia hay một tổ 
chức nào khác là hoàn toàn sai sự 
thât. 

 IV- Suốt những tháng năm qua, 
kể từ khi hình thành, khối tín đồ 
PGHH Truyền thống đã có những 
thành công khiêm tốn trên cả hai 
mặt: đối nội, đối ngoại. Toàn khối 
xin chân thành ghi nhận và cảm tạ: 
 - Quý tín hữu PGHH trong nước 
đã đồng cảm, tham gia ngày càng 
nhiều. 
 - BTS. TW PGHH và quý tín 
hữu hải ngoại đã tích cực ủng hộ 
chúng tôi trong công cuộc đấu tranh 
và thực hiện những đạo sự quan 
trọng cho đạo. 
 - Quý Thượng tọa, Đại đức 
thuộc GH. Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất đã quan tâm thăm viếng 
và chia sẻ. 
 - Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế 
đã trực tiếp làm việc để nắm bắt tâm 
tư nguyện vọng của PGHH. 
 - Tổng Lãnh sự và Chính phủ 
Hoa Kỳ cùng nhiều quốc gia tự do 
tôn giáo trên thế giới đã kịp thời can 
thiệp cấp quốc gia nhiều vụ việc khi 
chúng tôi bị trấn áp. 
 - Các cơ quan truyền thông, 
truyền hình quốc tế, tổ chức báo chí 
không biên giới kịp thời phỏng vấn 
loan tải thông tin khách quan trung 
thực để giúp đỡ những tín đồ tôn 
giáo PGHH thấp cổ bé miệng. 
 V- Khối tín đồ PGHH Truyền 
thống vì tiền đồ đạo pháp nhất 
quyết vuợt qua giông ngoài bão 
trong, kiên trì đấu tranh cho đến 
khi: 
 - Đảng và nhà nước thật sự rút 
chân ra khỏi sinh hoạt tôn giáo, chỉ 
giữ vai trò giám sát tôn giáo trên 
căn bản pháp luật. 
 - Kim ngôn của Đức Huỳnh 
Giáo chủ phải được công nhận theo 
ấn bản ngày rằm tháng 7 Ất Tỵ 
(1965) của Ban Phổ thông Giáo lý 
T.Ư nhiệm kỳ I, không cắt xén. 

 - Đại lễ 25/2 âl hằng năm phải 
được tổ chức trang nghiêm hoành 
tráng. 
 - Giáo sản PGHH đã bị cưỡng 
đoạt tịch thu sau 30-4-1975 phải 
được trả lại cho PGHH. 
 - Đạo kỳ PGHH phải có tại mỗi 
gia đình tín đồ và được treo trong 
những ngày lễ đạo. 
 - Thánh danh Thánh địa Hòa 
Hảo phải được phục hồi. 
 - BTS. TW. PGHH quốc doanh 
phải công bố chính thức bãi bỏ kế 
hoạch di dời An Hòa Tự. 
 - Trả lại quần thể trang nghiêm 
thanh tịnh cho An Hòa Tự kể cả mặt 
bằng đất đai của chùa đã tự ý chiếm 
đoạt và xây dựng nhiều công trình 
trái phép. 
 - Trả tự do vô điều kiện 14 tín đồ 
PGHH đang bị giam cầm oan ức, 
bởi nhà nước đã công bố là ở Việt 
Nam không có tù tôn giáo. 
 Những yêu cầu trên đây đạt 
thành, khối tín đồ PGHH truyền 
thống xem như mãn nguyện, thoải 
mái thực hiện kế hoạch “hậu đấu 
tranh”, là “Thiền môn trở gót Phật 
Đà nam mô”. Khối tuyệt đối không 
tham gia chính sự, trì tâm tu niệm 
kiện toàn sinh lộ giải thoát cho 
mình, cho cửu huyền thất tổ và nhân 
loại chúng sinh. 

 Khối tín đồ PGHH Truyền 
thống tại Việt Nam trân trọng 
tuyên bố. 
      Việt Nam, ngày 24-7-2010. 
      TM. Khối tín đồ Phật giáo Hòa 
Hảo Truyền thống: 
      Trần Văn Cái, Nguyễn Quí 
Giới, Trần Hoài Ân, Nguyễn Văn 
Lía, Trần Văn Kiệm, Trương Kim 
Long, Nguyễn Văn Hoa, Trần Văn 
Mơi. 
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MỤC SƯ HỒ HỮU HOÀNG 
BỊ TƯỚC QUYỀN LỢI 

THƯƠNG BINH 
 Hôm nay Chúa nhật đầu tiên sau 
ngày thương binh-liệt sĩ, tôi được 
Ms. Hồ Hữu Hoàng mời giảng luận 
Kinh Thánh tại Hội thánh nơi ông 
quản nhiệm ở xã Xuân Tâm, huyện 
Xuân Lộc, Đồng Nai. Xin được ghi 
lại đôi điều về gia đình người 
thương binh khốn khổ này, sau bữa 
tiệc Thánh tại Hội thánh Tin Lành 
tư gia nơi đây. 
 Cách đây ba ngày, tức ngày 
27/7, người viết bài này được nhận 
quà ủy lạo của Chủ tịch nước 
Nguyễn Minh Triết, và quà của chủ 
tịch tỉnh, xã, tổng cộng số tiền lên 
đến 900.000VND. Hỏi thăm mục sư 
Hoàng vốn có hoàn cảnh giống 
chúng tôi, cả 2 vợ chồng cùng bộ 
đội, thương binh nhưng Ms. Hoàng 
thực sự “không có gì”!  
 Nói không có gì thì không phải, 
mà ông có giấy mời của công an PA 
38 tỉnh Đồng Nai triệu lên làm việc. 
Sự việc tại vừa qua mục sư Hoàng 
mới gia nhập Khối 8406, và ông 
công khai bày tỏ lập trường chống 
chủ nghĩa Cộng sản đến cùng,  có 
thể hiện ngay cả trên mạng internet. 
Công an bắt ông viết cam kết từ bỏ 
Khối 8406 thì đổi lại, công an sẽ 
can thiệp cho ông Hoàng được phục 
hồi hưởng quyền lợi thương binh. 
Dù vậy, Ms. Hoàng không chịu cam 
kết theo ý muốn sai lầm của công 
an PA 38. Vì vậy, các thế lực thù 
địch tôn giáo đã và đang ra sức 
chống phá đạo Tin Lành tại VN, 
bằng những thủ đoạn rất đê hèn. 
 Mục sư Hồ Hữu Hoàng quê 
Quảng Nam, đi bộ đội 1978, bị 
thương trong cuộc chiến xâm lăng 
Cam Bốt, thương tật ¾ vĩnh viễn. 
Ông bị tước quyền lợi thương binh 
tại quyết định không số ngày 30-10-

1987 do phó sở TBXH Đồng Nai, 
ông Võ Thành Công ký. Ông Võ 
Thành Công đã rất thành công trong 
việc làm bần cùng hóa gia đình mục 
sư Hồ Hữu Hoàng. Lý do: Ms. 
Hoàng bị kết án 7 năm tù, do bắn 
chết một tên cộng sản ác ôn tại 
Long Khánh hồi sau 1975. 
 Mục sư Hoàng chua chát kể: Tôi 
còn thua cả thương phế binh 
VNCH, vì họ còn được người Việt 
hải ngoại thương, đôi khi có quà. 
Còn tôi bị VC ngược đãi, đâu có ai 
nhớ đến tôi! 
 Các tổ chức Tin Lành thì không 
nhóm nào dám nhận Hội thánh do 
Ms Hoàng làm quản nhiệm, vì cớ 
ông tham gia Khối 8406, các vị lãnh 
đạo Tổng hội sợ mất tư cách pháp 
nhân của Giáo hội. Giáo hội cũng 
yêu cầu Ms Hoàng cam kế ra khỏi 
Khối 8406 thì sẽ được ở trong Giáo 
hội. Vì vậy, hiện nay Hội thánh địa 
phương do mục sư Hồ Hữu Hoàng 
đứng độc lập, với danh xưng Hội 
thánh Chúa Xuân Tâm chứ không ở 
trong tổ chức hệ phái nào. 
 Ngày nay có một số mục sư lãnh 
đạo các Hội thánh Tin Lành, họ 
công khai làm chính trị bằng việc 
cấm các mục sư thuộc quyền tham 
gia Khối 8406 hay bày tỏ ý kiến 
trên mạng internet. Nếu ai không 
chịu thì buộc phải ra khỏi Giáo hội, 
để chịu công an khủng bố. Ms Hồ 
Văn Hoàng là một trong số các mục 
sư như vậy. Cách đây 3 năm, chúng 
tôi cũng phải ra khỏi Giáo hội Báp-
tít, để khỏi ảnh hưởng tư cách pháp 
nhân của tổ chức tôn giáo này. 
 Hoàn cảnh gia đình Ms Hòang 
rất khốn khổ. Bản thân là thương 
binh, vợ bệnh binh. Một cô con gái 
tên Thủy mới thi đậu 2 trường đại 
học thì bị mổ khối u, đang nằm ở 
bệnh viện Long Khánh. Tôi ghé 
thăm cầu nguyện cho cháu, thấy 

Thủy còn rất yếu. Một cháu lớn 
đang học đại học ở Sài Gòn. Sáng 
nay Hội thánh thờ phượng Chúa, 
một cháu đang học lớp 11, con gái 
của Ms Hoàng dẫn chương trình rất 
được ơn Chúa. Các con của mục sư 
Hoàng yêu mến Chúa, chăm học 
nhưng cũng là gánh nặng cho ông, 
bà mục sư. Khi con thi đậu đại học 
rồi chạy vạy sao đây cho con đi học, 
đang khi chạy tiền viện phí cho con 
chưa xong… 
 Mục sư Hoàng là người yêu thơ, 
ông cho tôi xem tập thơ ông sáng 
tác và viết tay mà theo ông, mong in 
thành một tập, hầu tặng bạn bè. Để 
đến gần với 1 tâm hồn thơ mới, 
được phép của tác giả, tôi xin chép 
tặng quí bạn đọc xa, gần 1 bài thơ 
của Ms. Hoàng có tựa đề  KHỈ 
THÀNH NGƯỜI như sau: 
Khỉ già ra suối, tối vào hang, 
Rượu, thịt, gái tơ đã sẵn sàng 
Bàn đá chông chênh nằm hưởng lạc 
Cuộc đời của khỉ, thế mà sang.(*) 
Loài khỉ làm gì có lương tâm 
Quen sống sơn lâm, tính thú cầm 
Thử hỏi làm sao “Tư tưởng” có??? 
Có chăng lục tặc với sai lầm. 
Còn lại khỉ em; lũ khỉ con 
Chúngbảocùngnhau muốn sống còn 
Thì cứ dối lừa và ăn cướp 
Âm thầm nhượng bán hết nước non. 
 Nguyện Chúa thương xót gia 
đình đầy tớ Chúa và những kẻ mồ 
côi, người góa bụa dưới búa liềm 
cộng sản Việt Nam. 

 Tôn vinh Đức Chúa Trời 
 Suối Tre, mùa hè 2010 
 Mục sư Thân Văn Trường 
 Đt. 0907872617 

 (*) Nhại thơ Hồ Chí Minh 
Ngày ra bờ suối, tối vào hang, 
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng. 
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng, 
Cuộc đời cách mạng thật là sang." 

 
"KHỈ THÀNH NGƯỜI" - BÀI 
THƠ BỊ KẾT TỘI BÔI NHỌ 

CHẾ ĐỘ 
Đ& Hi�u, phóng viên RFA 

2010-08-05 
 “Khỉ thành người” là tựa đề một 
bài thơ mới được tung lên mạng gây 
sự chú ý đặc biệt của dư luận người 
Việt trong và ngoài nước.  
 Bài thơ gói gọn trong vòng 12 
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dòng, mỗi hàng có 7 chữ, nhưng 
đang mang lại bao rắc rối và phiền 
hà cho tác giả, vì ông bị công an 
mời lên làm việc và rồi đây có thể 
bị ngồi tù. Nội dung những vần thơ 
“thất ngôn”, “thập nhị cú” đó hàm 
chứa nội dung gì khiến người sáng 
tác bị cho là bôi nhọ chế độ, phỉ 
báng lãnh tụ, xin mời quý vị nghe 
cuộc trao đổi với tác giả bài thơ, 
Mục sư Hồ Hữu Hoàng, từ Xuân 
Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai, do Đỗ 
Hiếu ghi lại. 
 Gặp rắc rối vì bài thơ ...   
 Đỗ Hiếu: Xin Mục sư tự giới 
thiệu với quý thính giả đang theo 
dõi chương trình đài Á châu Tự do. 
 Mục sư Hồ Hữu Hoàng: Tôi 
hầu Chúa mười mấy năm rồi. Trong 
sinh hoạt hàng ngày, nói chung 
cũng là bình thường, nhưng vừa rồi 
có đứa con gái bị mổ, tôi thấy có vài 
khó khăn, tôi nhờ anh em cầu 
nguyện thì mục sư Trường (Thân 
Văn Trường) thấy tội nghiệp, ông 
xuống thăm, rồi ông post lên mạng 
bài thơ của tôi, và có thể gây rắc rối 
cho tôi đó. 
 Đỗ Hiếu: Bài thơ mà Mục sư nói 
là đang gặp rắc rối, mang nội dung 
ra sao, ông có thể trình bày sơ lược 
với các bạn nghe đài ? 
 Mục sư Hồ Hữu Hoàng: Hồi 
nhỏ tôi thích làm thơ, rồi thấy trong 
xã hội này có nhiều bất công, mình 
là mục sư thì không nên làm những 
bài thơ như vậy, nhưng xuất phát từ 
những cái trong sâu thẳm, trong sự 
bức xúc, tôi có làm bài thơ “Khỉ 
Thành Người”, nói rằng loài khỉ thì 
không có tư tưởng gì, nếu có cũng 
sai lầm mà thôi. Ý tôi nói như vậy, 
nhưng ông (mục sư Trường) thấy 
thơ hay quá, coi xong thì post lên 
trên mạng. Vừa rồi an ninh gọi điện, 
nói họ sẽ mời tôi lên làm việc. Tôi 
sẵn sàng lên làm việc với họ, chứ 
không có gì hết.   
 Đỗ Hiếu: Mục sư nói an ninh, 
đó là cơ quan, đơn vị nào, khi nào 
diễn ra buổi tiếp xúc, gọi là “công 
an mời tới làm việc"? 
 Mục sư Hồ Hữu Hoàng: Trước 
đây tôi có gia nhập Khối 8406, anh 
an ninh tên Đức có mời tôi lên gặp. 
Trước đây tôi là thương binh, sau 
đó bị người ta cắt chế độ, lúc đó tôi 
chưa đi theo Chúa, tôi là người dân 

bình thường. Năm 1978 qua bên 
Campuchia, bị thương, cụt một 
chân, khi về tôi mở quán cà phê, 
côn đồ vô ăn uống, không trả tiền, 
thách đố tôi, nói một giò thì làm 
được gì, rồi đánh vợ con tôi. Tôi 
xách súng bắn chỉ thiên, nó nhào vô 
giựt súng, buộc lòng phải tự vệ tôi 
bắn nó chết, tôi bị xử 7 năm tù.  
 Sau đó, qua thông tư 25 của 
chánh phủ, tôi kiện thưa các nơi, họ 
nói với án trên 5 năm thì họ sẽ giải 
quyết. Những đối tượng bị tù 14, 15 
năm thì họ giải quyết hết, riêng tôi 
thì họ không cho hưởng trợ cấp. Tôi 
nghỉ vì mình là Tin Lành nên bị chi 
phối bởi nhiều thông tư, nghị định, 
tôi  thấy bất công quá. Tôi làm 
những bài thơ nói lên nỗi bất công 
xã hội, những điều xét không hay 
cho chế độ, chỉ để lưu lại thôi. Rồi 
khi con gái tôi bị mổ, khó khăn quá, 
tôi mới yêu cầu các mục sư cầu 
nguyện. Nói chung không ông nào 
hỗ trợ, giúp đỡ, chỉ có ông mục sư 
Trường, đến thăm tôi. Ông kêu gọi 
hòa thượng Thích Không Tánh giúp 
cho được một triệu đồng.  
 Lúc kêu tôi lên làm việc, an ninh 
nói: nếu ông không gia nhập Khối 
8406 thì sẽ kiến nghị giải quyết chế 
độ thương binh cho ông. Nói vậy 
chứ từ đó chẳng giúp đỡ, phục hồi 
gì. Tôi thấy lâu quá, nên không tin 
tưởng gì, rồi trình bày hết sự việc 
cho mục sư Trường nghe. Ông viết 
trên mạng hoàn cảnh của tôi, kêu 
gọi anh em giúp đỡ, vì con tôi hiện 
đang học đại học, thi đậu vào hai 
trường rồi, nhưng lại bị khối u trong 
bụng, phải mổ. Tôi hầu việc Chúa 
thuộc hệ phái độc lập, không nhận 
được sự giúp đỡ nào, không có tiền 
cho con nằm viện, bị người ta đuổi 
lên, đuổi xuống, tôi đã mang con 
gái tôi về nhà rồi.  
 An ninh mời lên tôi không biết 
chuyện gì, qua điện thoại sớm mai 
này, họ hỏi tôi, tại sao ông hứa 
không liên hệ với Khối 8406 mà lại 
làm khác. Tôi đáp là đã hứa thì 
không liên hệ nữa, còn anh em Cơ 
Đốc giáo, trong giới mục sư lên 
mạng về chuyện của tôi, thì tôi 
không được biết. Trong tương lai, 
khi họ mời tôi lên, tôi biết trước 
chuyện gì sẽ xảy ra. 
 ... bị cho là nói xấu lãnh tụ 

 Đỗ Hiếu: Qua những lời giải 
thích như thế thì cơ quan an ninh có 
biện pháp hay cáo buộc gì đối với 
mục sư không? 
 Mục sư Hồ Hữu Hoàng: Trước 
bài thơ đó, ông Trường chỉ kêu gọi 
xin giúp đỡ hoàn cảnh của tôi thôi, 
con tôi mổ tốn tới 4, 5 triệu bạc thì 
tôi không có tiền, còn về nội dung 
bài thơ, thì chắc chắn tôi sẽ bị tội là 
xuyên tạc chế độ, nói xấu lãnh tụ, 
rồi sẽ bị ở tù, mình cũng phải chấp 
nhận thôi, vì mình làm thì mình 
chịu. 
 Đỗ Hiếu: Lãnh tụ mà Mục sư đề 
cập tới trong bài thơ là ai? 
 Mục sư Hồ Hữu Hoàng: Ý là 
nói tới Bác Hồ, dùng lời của ổng tôi 
viết trại lại, “khỉ già ra suối, tối vào 
hang, bàn đá chông chênh nằm 
hưởng lạc, cuộc đời của khỉ thế mà 
sang”, tôi viết vậy thôi. Ở đoạn dưới 
tôi nói “loài khỉ làm gì có lương 
tâm”, chắn chắn họ sẽ làm khó dễ 
tôi trong ý tưởng đó. 
 Đỗ Hiếu: “Bị làm khó dễ”, ông 
có nghĩ rằng, khi bị an ninh mời 
lên, mục sư sẽ rơi vào vòng lao lý 
không? 
 Mục sư Hồ Hữu Hoàng:  Chắc 
là vậy, vì cái tội nói xấu lãnh tụ, thì 
chế độ sẽ ghép tôi vào “tội tuyên 
truyền chống phá”, họ ghép tội gì 
thì mình chịu tội đó thôi. Là người 
dân, bức xúc trước sự đối xử bất 
công, mình làm thơ bày tỏ ý tưởng 
đó, chắc chắn họ sẽ ghép tội mình 
rồi đó. 
 Đỗ Hiếu: Trước khi tạm biệt, 
mục sư có điều gì cần trình bày 
thêm, để giãi bày nỗi niềm của 
mình? 
 Ms Hồ Hữu Hoàng: Ở trong 
nước thì cuộc sống hàng ngày rất 
khó khăn, đôi khi mình thấy cảnh 
chướng tai, gai mắt, mình bức xúc, 
muốn nói lên tư tưởng đó. Anh em 
ở ngoài có nhớ đến tôi thì xin cầu 
nguyện, giúp đỡ vợ con tôi, khi tôi 
đi tù, con tôi mới mổ, vợ tôi cũng 
yếu đuối, con 3, 4 đứa còn ăn học. 
Thương, giúp thế nào thì hay thế đó 
thôi, tôi không biết phải làm sao. 
 Đỗ Hiếu: Xin cám ơn mục sư đã 
dành thời giờ cho đài chúng tôi, cầu 
chúc ông cùng gia đình nhiều sức 
khỏe, bình an, may mắn. 

����������� 
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 Những ngày qua, trên các hãng 
thông tấn trong và ngoài nước, sự 
kiện Cồn Dầu dần dần nóng lên bởi 
những thông tin về sự man rợ của 
nhà cầm quyền Đà Nẵng đối với dân 
chúng ở đây. Những biện pháp bạo 
lực Cộng sản như thời Trung cổ đã 
được thực hiện để hòng thực hiện 
việc trấn, cướp đất đai, tài sản… và 
xóa đi một làng quê hàng trăm năm 
lịch sử để phục vụ nhu cầu của một 
nhóm tư bản đỏ nơi đây.  
 Nhiều phương tiện đưa tin về 
những cuộc đàn áp mà điển hình là 
cái chết của anh Tôma Nguyễn 
Thành Năm, một tín hữu Công giáo 
tại Giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng bị 
công an tại đây đánh chết một cách 
dã man vào ngày 3-7-2010.  
  Sự kiện tàn ác này gây nên một 
làn sóng căm phẫn đối với nhà cầm 
quyền Đà Nẵng đứng đầu là “hung 
thần Miền Trung Nguyễn Bá Thanh”, 
ủy viên BCH Trung ương Đảng 
CSVN. 
 Trước tin đau thương xảy đến với 
anh chị em Cồn Dầu và đặc biệt 
trước cái chết của anh Nguyễn Thành 
Năm, chúng tôi lên đường về với Cồn 
Dầu đau thương như là mối hiệp 
thông với anh em mình trong cùng 
một Đức tin. Đến thành phố Đà Nẵng, 
chúng tôi muốn tới ngay Cồn Dầu để 
thỏa mãn được cơn khát hiệp thông 
với nỗi đau của anh chị em nơi đây 
đang phải chịu và đặc biệt đến đồng 
cảm cùng gia đình của anh Tôma 
Nguyễn Thành Năm, một chứng nhân 
SỰ THẬT vừa mới qua đời.  
 Giáo xứ Cồn Dầu quá khứ và 
hiện tại.  
 Giáo xứ Cồn Dầu là một xứ đạo 
đã có trong lòng Giáo hội Việt Nam từ 
lâu, Khi chúng tôi đến thăm cũng là 
lúc Giáo xứ đang chuẩn bị bước vào 
Năm thánh kỷ niệm 80 năm thành lập 
Giáo xứ và kỷ niệm 135 năm hạt 
giống Tin mừng có mặt trên đất Cồn 
Dầu. Với thông tin này chúng ta thấy 
được một xứ đạo đã có bề dày lịch 
sử về đời sống Đức tin.  
 Cồn Dầu nằm trong khu vực thành 
phố Đà Nẵng nhưng khi chúng tôi đặt 
chân tới phần đất của Giáo xứ Cồn 
Dầu lại có một cảm giác khác lạ. 
Chúng tôi tưởng rằng nó cũng ồn ào 

náo nhiệt như thường có của một 
thành phố đứng thứ 3 Việt Nam sau 
Sài Gòn và Hà Nội. Nhưng Cồn Dầu 
lại làm chúng tôi ngạc nhiên với một 
cảm giác yên ắng đến rợn người, cái 
yên ắng của một làng quê mà dấu vết 
tội ác vẫn còn như hiển hiện, phảng 
phất đâu đây.  
 Những ánh mắt ngờ vực, nhớn 
nhác của trẻ thơ, những cái nhìn lấm 
lét của các cụ già khi thấy người lạ 
vào làng đã phản ánh một tâm trạng 
hoảng sợ của những người dân lành 
nơi đây, nơi tội ác bạo lực của nhà 
nước “của dân, do dân” vừa đi qua 
chưa lâu.  
 Chúng tôi đến nhà thờ Cồn Dầu 
lúc trời đổ hoàng hôn, người dân ở 
đây đang chuẩn bị bước vào thánh lễ. 
 Tiếp xúc với chúng tôi vẫn là 
những ánh mắt ngờ vực, cho đến khi 
họ hiểu rằng chúng tôi là những đồng 
đạo của họ, đau cùng nỗi đau của họ 
thì họ mới có vài lời chia sẻ ngập 
ngừng. Khi chúng tôi hỏi họ về những 
biến cố vừa qua, một số vẫn còn 
mang tâm trạng sợ sệt không dám 
mô tả lại. Những câu chuyện họ nói 
với chúng tôi trong giọng nói thầm thì, 
trong những ánh mắt nhìn lấm lét đã 
cho chúng tôi biết sự tàn bạo và dã 
man của nhà cầm quyền ở đây đối 
với họ như thế nào. Tất cả được thể 
hiện không chỉ trong nội dung các câu 
chuyện họ kể, mà trong cử chỉ, thái 
độ và hành động của họ hôm nay. Họ 
đang sợ hãi đến tận cùng.  
 Sự bình yên giả tạo của Cồn Dầu 
khi nhìn người lạ lấm lét, khi chó còn 
không dám sủa trước người lạ cho 
thấy sự bình yên giả tạo bên ngoài 
đang che giấu đi những đau đớn, 
tuyệt vọng của những người dân nơi 
đây. Khi một đám tang bị cướp xác, 
những giáo dân bị trấn áp không 
thương tiếc, khi mới đây một giáo dân 
khỏe mạnh, lực lưỡng trong đội trợ 
tang là anh Tôma Nguyễn Thành 
Năm vừa mới bị đánh đập đến chết 
và 6 người hiện còn đang bị bắt giữ 
không biết số phận như thế nào trong 
vòng tay của lũ cường hào kiêm côn 
đồ Đà Nẵng. 
 Mọi nguời lặng lẽ bước vào Thánh 
lễ ban chiều, còn chúng tôi rảo bước 
quanh làng Cồn Dầu để cảm nghiệm 

bi kịch đau thương vừa ập đến vùng 
đất hiền lành và đẹp đẽ này những 
ngày qua.  
 Chúng tôi đi trên những con 
đường vắng lặng của Cồn Dầu. Lâu 
lâu, chúng tôi mới trông thấy một vài 
người đang bước nhẹ trên con 
đường làng với một vẻ âm thầm và 
kín đáo đến mức lạ thường. Xa xa, 
trong sân nhà thờ một vài nhóm 
người đang tâm sự với nhau về một 
câu chuyện gì đó rất kín đáo, thấy 
chúng tôi đi ngang qua, họ nhìn với 
một ánh mắt hồ nghi trong vẻ lo sợ.  
 Ai sẽ cứu họ thoát khỏi bi kịch đau 
thương này? Chính điều đó đang là 
câu hỏi của bao người dân tại xứ Cồn 
Dầu. Trong lúc này “chỉ biết trông cậy 
vào Thiên Chúa” là tâm trạng của họ 
như lời của một cụ già tâm sự với 
chúng tôi.  
 Tương lai nào cho Cồn Dầu? 
Những thông điệp gửi đi 
 Trong những câu chuyện ngập 
ngừng trao đổi với chúng tôi, chúng 
tôi hiểu được tâm trạng lo lắng của 
những người dân nơi đây. Điều họ lo 
lắng nhất là tương lai của họ và con 
em họ, tương lai của Giáo xứ Cồn 
Dầu trong một ngày không xa khi nhà 
cầm quyền Đà Nẵng bằng mọi cách, 
sử dụng mọi thứ bạo lực, vũ khí để 
khuất phục buộc họ rời khỏi mảnh đất 
thân yêu với bao đời gắn bó này để 
đưa cả hàng ngàn con người ở đây 
vào cuộc phiêu lưu không định hướng 
và không đường sống.  
 “Cuộc sống của chúng tôi rồi sẽ ra 
sao” đó là câu hỏi của một giáo dân 
Cồn Dầu tâm sự với chúng tôi. Vì họ 
phải di dời đến một vùng đất mới mà 
nhà nước chỉ định cho với giá là 
1.000.000đ/m2 trong lúc khoản tiền 
người dân nhận được là 50.000đ/ m2 
đất ruộng và 350.000đ/m2 đất thổ cư.  
 Ngoài chuyện có thể mua được 
đất, còn tiền làm nhà, rồi sinh sống 
bằng cách gì khi nhà cầm quyền đã 
tước từ tay họ mọi thứ công cụ và 
nguyên liệu sản xuất bao đời nay họ 
đã chắt chiu gây dựng. Con cái họ sẽ 
hướng về đâu?… Tất cả đang là 
những câu hỏi đặt ra trước cuộc đời 
họ, với những người đã tuổi già tóc 
bạc như một câu đố không có lời giải.  
 Một người dân khác tâm sự: “Gia 
đình chúng tôi rồi phải chia ly. Mấy 
đứa con lớn phải đi nơi khác làm thuê 
làm mướn vì khi nhà nước cướp đất 
đai đất ruộng vườn thì chúng tôi lấy gì 
để sống?” Một thảm họa nhìn thấy rất 
rõ là nạn thất nghiệp của biết bao 
người dân Cồn Dầu trong tương lai, 
và từ đó những tệ nạn, suy đồi đạo 
đức là chắc chắn. 
 Nhưng vất vả trong cuộc sống vật 
chất là một phần, điều chính yếu là 
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mảnh đất này cha ông họ đã dày 
công khai phá, vun đắp và xây dựng 
nên một truyền thống đầy tình yêu 
người, mến Chúa bỗng dưng bị lột 
sạch thành trắng tay.  
 Liệu Giáo xứ Cồn Dầu của họ sẽ 
còn lại gì hay chỉ còn lại một ngôi nhà 
thờ chơ chỏng giữa muôn vàn thứ tệ 
nạn vây quanh như thường có của 
những khu ăn chơi của những tên tư 
bản đỏ vốn nhiều tiền lắm của do 
cướp được từ tấm lưng còng của 
người dân.  
 Ai cũng biết, chính sách của nhà 
cầm quyền CSVN đối với các xứ đạo 
toàn tòng là “chia để trị”. Họ không 
bao giờ muốn có một xứ đạo sầm uất 
tôn vinh Thiên Chúa cách công khai. 
Đó là một trong những nguyên nhân 
để nhà cầm quyền Đà Nẵng bằng mọi 
giá triệt hạ Giáo xứ có bề dày truyền 
thống đạo đức này.  
 Chúng tôi không thể cầm được 
nước mắt khi một cụ già da mồi tóc 
bạc cầm tay chúng tôi rưng rưng: 
“Chúng tôi tuyệt vọng chú ạ, chúng tôi 
như người đi biển cô đơn giữa cơn 
bão dữ không biết nương tựa vào 
đâu, chỉ cầu xin Thiên Chúa đổ xuống 
ơn phúc để chúng tôi vượt qua được 
cơn khốn khó này”.  
 Giáo dân Cồn Dầu đang tuyệt 
vọng, Giáo xứ Cồn Dầu đang đứng 
trước nguy cơ bị xóa sổ, Giáo hội Việt 
Nam đang phải chứng kiến một cuộc 
bách hại trắng trợn của nhà cầm 
quyền Cộng sản bằng nhiều cách tinh 
vi nhưng chưa có tiếng nói hiệp thông 
mạnh mẽ.  
 Nếu để Gx Cồn Dầu bị xóa sổ, sẽ 
là một tội ác không chỉ là của CSVN 
mà là của cả những kẻ đã đồng lõa, 
đã ngậm miệng trước tội ác này.  
 Nếu để Giáo xứ Cồn Dầu bị xóa 
sổ, Giáo hội Việt Nam hiện tại không 
thể biện minh cho sự nhu nhược, hèn 
đớn của mình trước công lao của các 
bậc tiền nhân đã đổ biết bao máu 
xương tử đạo để xây dựng nên Giáo 
hội hôm nay, nhưng thế hệ này đã 
không biết gìn giữ và phát huy những 
giá trị đó mà ngược lại đã làm ra vô 
ích máu xương của các đấng tiền 
nhân. Điều này chắc chắn sẽ làm 
tăng nguy cơ chia rẽ trong Giáo hội 
không thể biện minh.  
 Chúng tôi rời Cồn Dầu khi chỉ còn 
ba ngày nữa thì Giáo xứ kỷ niệm 80 
năm Thành lập Giáo xứ, bao giấy mời 
đã được gửi đi và nghe rằng Đức 
Giám mục sẽ về dâng Thánh lễ tại 
đây. Chúng tôi hi vọng rằng trong 
cuộc lễ trọng đại đó, Đức Giám mục 
giáo phận, các linh mục, tu sĩ và quan 
khách sẽ hiểu được những thông 
điệp, những tiếng kêu khẩn thiết từ 
Giáo xứ Cồn Dầu.  

 Hãy chung tay góp sức để cứu lấy 
Cồn Dầu như một mệnh lệnh của trái 
tim những người Kito hữu. Hãy chung 
tay cứu lấy Cồn Dầu như một mệnh 
lệnh từ lương tâm của những người 
yêu Sự thật, Công lý, Hòa bình. Hãy 
chung tay cứu lấy Cồn Dầu, như cứu 
lấy một phần chi thể của Hội thánh 
Công giáo đang đứng trước nạn chia 
rẽ và hủy hoại bởi tai ương Cộng sản.  
 Đó là những thông điệp chúng tôi 
đọc được qua một chuyến ghé thăm 
Cồn Dầu. ���������� 
  

 Tình hình đã chín cho một sự 
thay đổi về cơ bản. Nghĩa là thay 
hẳn từ hệ thống độc đoán độc đảng 
sang hệ thống dân chủ đa đảng thật 
sự, văn minh. Ý muốn xây dựng 
dân chủ trong chế độ độc đảng đã 
thất bại rõ rệt, triệt để. Nó đã bị 
phá sản rành rành ở ngay Liên Xô 
rộng lớn, ở cả Đông Âu đông dân. 
 Ở VN ta, thiếu dân chủ nên 
không thể có pháp luật nghiêm 
minh. Thiếu dân chủ nên quyền 
làm người của công dân bị chà đạp. 
Thiếu dân chủ nên không có tự do 
ngôn luận, tự do báo chí – là linh 
hồn của nền dân chủ. Thiếu dân 
chủ nên chống lãng phí tham ô 
không thể kiên quyết, không thể 
quyết liệt như người cầm đầu chính 
phủ đã hứa. Các vụ PM18, Secu-
rency, PCI, Nexus Technologies ở 
Việt Nam, Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ 
vẫn cứ bị che che giấu dấu, úp úp 
mở mở như trò trẻ con, làm trò 
cười cho thế giới. 
 Bất công xã hội đã đến tột đỉnh, 
cảnh mất đất, mất nhà, mất việc lan 
tràn. Cảnh người ăn không hết kẻ 
lần chẳng ra rộng khắp. Công chức 
và công nhân ăn lương rẻ mạt, 
trong khi quan chức có thế có 
quyền mặc sức vơ vét, múc lấy 
múc để ngân sách công, tài sản 
công vào túi riêng. 
 Nhiều nơi, công an (CA) nhân 
dân với biểu ngữ đẹp là «bạn dân» 

lại đánh dân thẳng cánh, còn giết 
dân, như ở Bắc Giang, Bình 
Dương, Hải Phòng, Tây Ninh, Đà 
Nẵng, Hà Nội… CA chống buôn 
lậu lại chuyên dạo bán hàng lậu thu 
được. CA chống ma túy lại chuyên 
bán ma túy đã bắt giữ được. Ở các 
nước dân chủ, nếu để tình hình như 
vậy, bộ trưởng CA đã bị Quốc hội 
chất vấn từ lâu, bị mất chức từ lâu 
rồi, chứ không phải cứ chuyên đi 
huấn thị và phát bằng khen thưởng 
lu bù như bộ trưởng CA ở nước ta.  

 Đạo lý cầm quyền đã sa sút 
xuống tận đáy khi nhóm quan 
Cộng sản đầu tỉnh trở thành nhóm 
ma cô, hãm hiếp tập thể các nữ 
sinh trong trắng thơ ngây, biến các 
em thành nhóm «nô lệ tình dục». 
Nếu ở một nước dân chủ văn minh, 
một chuyện như thế sẽ thành vụ án 
lớn chấn động toàn xã hội – nhưng 
ở nước ta đảng chỉ nhắc nhở để 
kiểm điểm, cùng lắm là thuyên 
chuyển sang chức vụ khác! 
 Không! không thể như thế này 
được nữa. Đất nước này không 
phải của riêng ai. Không thể để cho 
bất công, rữa nát đạo lý, suy đồi 
cuộc sống xã hội tận đáy như chưa 
từng có thế này được nữa. 
 Chế độ độc đoán độc đảng đã 
phơi bầy hết sự bất lực, tệ hại, tàn 
phá của nó. Không cần phải tranh 
cãi, bàn luận gì thêm nữa. Nhân 
dân đã nhìn rõ rành rành. Công 
luận đã lên tiếng mạnh mẽ. 
 Đảng viên cấp cao Nguyễn 
Trung, nguyên Đại sứ ở Thái Lan, 
đã có một chương dài bàn về việc 
chuyển sang hệ thống đa đảng 
trong pháp luật, trật tự.  Luật sư Cù 
Huy Hà Vũ đã chứng minh đa đảng 
là một tất yếu của một nền văn 
minh chính trị hiện đại. Nhà văn 
hóa Nguyên Ngọc đã biện hộ cho 
một nền văn hóa dân chủ đa 
nguyên đa đảng, cao hơn hẳn hệ 
thống độc đảng cổ lỗ một nấc 
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thang lớn, trong quá trình phát 
triển tư duy văn hóa – chính trị của 
nhân loại.  
 Nhà nghiên cứu Vũ Minh 
Khương ở Singapore cũng nêu rõ 
con đường phát triển bền vững duy 
nhất của VN là chuyển hẳn sang hệ 
thống đa nguyên đa đảng trong 
pháp luật, nếu không mọi đổi mới 
chỉ là giả tạo, vô hiệu quả, lãng phí 
thêm thời gian của dân tộc. 
 Cho đến nhóm tư vấn của Đại 
học Harvard (HK) cũng kiến nghị 
với thủ tướng VN là phải xây dựng 
hệ thống dân chủ đa đảng, từ đó 
mới có thể chấm dứt không chậm 
trễ cái quốc nạn kinh khủng là nền 
cai trị phe cánh, nền kinh tế cánh 
hẩu (Crony Economy) đang phá 
cho tan nát tài nguyên, ngân sách, 
môi trường sống, nền giáo dục, từ 
đó tất cả tương lai của nước ta. 
 Những tiếng nói trên đâu phải 
của cá nhân, mà là của một con số 
ngày càng đông đảo, hàng ngàn, 
hàng vạn, hàng chục vạn con người 
mang tâm huyết dân tộc, mang trí 
tuệ thời đại, biết vinh biết nhục. Họ 
hiểu rằng theo thống kê Liên Hợp 
Quốc, gần 200 nước được chia ra 
thành 3 loại, có 46 nước dân chủ 
thuần thục, hơn một trăm nước dân 
chủ bộ phận (partly democratic) và 
33 nước độc đoán, độc tài, quân 
phiệt, độc đảng. VN cùng Trung 
Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Miến 
Điện, Congo, Somalia, Libya, 
Nigeria, Iran, Tchad… là thuộc số 
ít ỏi, lạc lõng các nước độc đảng 
độc đoán, tàn dư của các thế kỹ cũ. 
Trong Bộ Chính trị, có ai coi đó là 
điều sỉ nhục quốc gia không? 
 Trong một bài trước, tôi có nói 
đến giấc mơ của tôi. Tôi mơ thấy 
trong nước một số anh chị em trí 
thức có tâm và có tầm, sẽ đứng ra 
công khai, đàng hoàng vẫy gọi 
nhau cùng bàn luận lập nên một tổ 
chức mới, có thể mang tên là Tập 
họp Công dân Việt Nam chẳng 
hạn, chưa cần theo chủ nghĩa hay 
học thuyết gì, với «mẫu số chung» 
là yêu nước, thương dân, độc lập 
dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, phát 
triển bền vững, bình đẳng, tự do, 
thống nhất trọn vẹn… 
 Do có dân chủ thứ thật, dù là 
mới mẻ, nước ta sẽ vĩnh biệt cái 

thứ hạng thấp kém trong số 33 
nước đèn đỏ của thế giới về quyền 
dân chủ, gia nhập số nước có dân 
chủ từng phần, để từ đó vươn lên 
nền dân chủ thuần thục, tiền tiến, 
có lợi cho toàn xã hội và cả loài 
người. Ta cần vươn lên phía trước, 
trước cả nước cực lớn láng giềng, 
vì chính Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia 
Bảo đều hứa hẹn chừng 15 đến 20 
năm nữa Trung Quốc mới đạt được 
một nền dân chủ đa đảng bình 
thường, khi ấy các đảng vận động 
tranh cử bình đẳng như mọi nền 
dân chủ thuần thục. 
 Nước ta gọn, không nhỏ, cũng 
không quá lớn, không quá nặng nề, 
khó cựa mình, khó xoay chuyển 
như nước quá cỡ có hơn 1 tỷ dân. 
Sớm tiến về phía trước, ta có lợi vô 
giá về nhiều mặt. Có ganh đua 
cạnh tranh nên đảng nào cũng buộc 
phải giữ gìn hàng ngũ đảng mình 
trong sạch, tận tụy với công vụ, ích 
nước lợi dân, việc chống lãng phí 
tham nhũng sẽ thuận lợi khi báo 
chí tự do, quan chức lương đủ ăn 
không cần tham ô, pháp luật 
nghiêm, không dám tham ô, đạo 
đức trong sáng, không bị cám dỗ, 
làm ăn lương thiện, có công tâm. 
 Cái lợi ngay lập tức là ta sẽ gia 
nhập ngay hàng ngũ các nước dân 
chủ, kết thân và có thể liên minh 

với các nước dân chủ tiền tiến, giàu 
mạnh nhất thế giới, như Hoa Kỳ, 
Canada, liên minh châu Âu, Úc, 
Nhật Bản, các nước Bắc Âu như 
Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, 
Phần Lan, với các nước dân chủ 
trong khu vực Đông Nam Á như 
Indonesia, Philippines, Thái Lan, 
Malaysia, Singapore… vì đây là 
các nước dân chủ trẻ tuổi, sau khi 
lật đổ chế độ Suharto, Marcos… 
hiện đang thực hiện tự do lập hội, 
tự do báo chí và tự do bầu cử.  
 Điều trên đây hoàn toàn không 
có nghĩa là Việt Nam theo Mỹ, mà 
là Việt Nam kết thân với các nước 
dân chủ trong đó có Hoa Kỳ và 
hàng loạt nhiều nước dân chủ khác. 
Mỹ đang cứng cỏi trước bành 
trướng, chìa tay kết thân với ta. 
 Để xoay chuyển tình hình, 
không bỏ lỡ thời cơ đã chín, còn 
đang chín mũm, tôi ước mong, hy 
vọng, phỏng đoán sẽ có những trí 
thức mạnh dạn dấn thân, đi đầu mở 
đường, tập họp mọi tấm lòng đang 
náo nức tìm cách hiến mình cho 
quê hương đất nước, cho đồng bào 
yêu thương. Theo tiếng Pháp, họ là 
những pionniers (mở đường), éclai-
reurs (dẫn đường),  rassemb-leurs 
(người tập họp), không mảy may vì 
công danh, phú quý cho riêng 
mình, mà thật sự vì dân vì nước./. 

THƯ MỜI 
THAM DỰ ĐẠI HỘI LIÊN MẠNG THẾ GIỚI 

 Kính gửi:  
- Qúy vị Lãnh đạo Tinh thần Quý Tôn giáo.  
- Quý vị Lãnh đạo Quý Cộng đồng, Hội đoàn và Đoàn thể. 
- Quý Thân hào Nhân sĩ, Quý Cơ quan Truyền thông Báo chí, Quý Anh chị em 
Thanh niên Sinh viên Học sinh, Quý Cư dân mạng đang sinh hoạt trên tất cả các 
mạng lưới  
 Kính thưa quí vị, 
 Hiện nay có tới hơn 2 tỷ người trên thế giới xử dụng mạng lưới toàn cầu 
(internet), riêng tại Việt Nam là 25 triệu trên tổng số 85 triệu dân. Chính vì ảnh 
hưởng quá lớn mạnh của hệ thống thông tin toàn cầu, mà những nhà cầm quyền 
độc tài đã ra sức ngăn chặn và đẩy mạnh kiểm soát internet, gây sự quan ngại đối 
với thế giới tự do. 
 Để tạo cơ hội cho mọi người quan tâm đến những lợi ích của phương tiện truyền 
thông internet, đặc biệt qua các hệ thống website, mailing group, Yahoo và Paltalk 
(hiện có tới 600 Diễn đàn tiếng Việt) có dịp gặp gỡ, liên kết, thảo luận, giới thiệu 
Diễn đàn của mình, đồng thời thảo luận, trao đổi kinh nghiệm xử dụng internet để 
phát triển những mặt tích cực, nhằm phục vụ Chân Thiện Mỹ, Dân chủ Nhân quyền, 
đồng thời đề ra những phương thức ứng phó với tiêu cực, lạm dụng, hoặc bưng bít 
thông tin, và kiểm soát gắt gao đối với mạng lưới toàn cầu. 
 Trân trọng kính mời Quí vị dành chút thời gian qúy báu của mình để cùng tham 
dự: ĐẠI HỘI LIÊN MẠNG THẾ GIỚI và đêm văn nghệ Dạ tiệc Dạ vũ với chủ đề: 
HÁT CHO QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH NGƯỜI, được tổ chức vào hai ngày 16 và 17-10-
2010 tại thành phố Houston, Texas, HK. Buổi họp mặt sẽ có sự tham dự của một số 
các đại diện chính quyền, dân cử, đại diện các tổ chức, các nhân sĩ và anh chị em 
bạn trẻ từ khắp mọi nơi tham dự để cùng thuyết trình và đóng góp ý kiến. 
 Thay m't Ban T% ch�c : Linh m�c Nguyên Thanh 
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 Khi dư luận tại Việt Nam bàng 
hoàng vì vụ tập đoàn quốc doanh 
Vinashin bị ngập nợ thì ở bên ngoài, 
thế giới lại chú ý đến một hiện tượng 
bất ngờ không kém. Đó là những 
khoản nợ vĩ đại của các chính quyền 
địa phương tại Trung Quốc, nơi mà 
người ta cứ tưởng là có dự trữ ngoại 
tệ dồi dào và còn đem tiền cho người 
khác vay. Nhà tư vấn kinh tế Nguyễn 
Xuân Nghĩa cho rằng hai hiện tượng 
Vinashin và Trung Quốc mắc nợ đều 
có chung một số nguyên do. Ông 
trình bày sự việc và giải thích như 
sau với Việt Long trong mục Diễn đàn 
Kinh tế tuần này... 
 Việt Long: Xin kính chào ông 
Nguyễn Xuân Nghĩa. Trước hết, 
chúng ta nói qua về vụ tập đoàn quốc 
doanh Vinashin bị mắc nợ có thể đến 
hơn bốn tỷ đô la, là một biến cố đang 
gây chấn động tại Việt Nam khiến ông 
Chủ tịch Tổng giám đốc đã bị ngưng 
chức. Sau đó thì mình sẽ tìm hiểu vì 
sao mà người ta có thể di vay dễ 
dàng như vậy...  
 Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi lại xin 
nói ngược và nêu lên một vấn đề 
khác vì hiện tượng Vinashin không là 
hãn hữu. Vấn đề khác là Trung Quốc 
thật ra cũng ngập nợ mà dư luận bên 
ngoài không biết. Các Công ty Đầu tư 
Địa phương của xứ này được chính 
quyền địa phương lập ra để đi vay 
tiền vô tội vạ và tính đến đầu năm 
nay thì mắc nợ ít ra là một ngàn 
bảy trăm tỷ đô la, bằng một phần 
ba tổng sản lượng kinh tế của 
Trung Quốc. Y như Vinashin tại Việt 
Nam, họ hồn nhiên vay tiền để thổi 
vào các dự án vô giá trị về kinh tế và 
không thể sinh lời nên sẽ vỡ nợ. Khi 
ấy, chính quyền Bắc Kinh sẽ giải 
quyết ra sao? Người ta cứ nói rằng 
với hơn hai ngàn tỷ đô dự trữ ngoại 
tệ, Trung Quốc đang là một quốc gia 
chủ nợ của thế giới mà ít khi nhìn ra 
khối nợ bị che giấu đó. Đấy là "hiện 
tượng Vinashin", nhưng với màu sắc 
và kích thước Trung Quốc! Và 
nguyên nhân vì sao thì tất nhiên là 
cũng giống nhau. 
 Việt Long: Ông vừa nêu ra một 
con số gây giật mình là 1.700 tỷ đô la 
nợ nần của các Công ty Đầu tư Địa 
phương của Trung Quốc. Các công ty 
này là gì mà có thể vay mượn đến 
như vậy? 
 Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi xin đề 
nghị là mình hãy nhìn sâu vào cơ chế 

và hệ thống kinh tế của Trung Quốc 
thì có khi thấy ra những nguyên nhân 
đã dẫn tới vụ Vinashin ở Việt Nam. 
Cùng một hệ thống thì cũng dẫn tới 
một hậu quả. Tôi xin trình bày sự 
kiện, rồi mới phân tích nguyên do 
trước khi ta rút kết luận về hiện tượng 
Vinashin. 
 - Trước hết, các chính quyền địa 
phương tại Trung Quốc thường thiếu 
hụt ngân sách nên phải vay tiền. 
Nhưng theo luật lệ có dời đổi liên 
miên, mức vay của họ bị trung ương 
hạn chế. Vì vậy, chính quyền các tỉnh, 
huyện hay thành phố mới lập ra Công 
ty Đầu tư Địa phương để thay mặt 
vay tiền từ các ngân hàng cũng là 
quốc doanh. Chính quyền trung ương 
có thấy việc đó, nhưng từ hai năm 
nay lại khuyến khích - như chính 
quyền Việt Nam đã khuyến khích 
Vinashin dù rằng tập đoàn này đã bị 
trễ nợ khi đáo hạn từ hai năm nay rồi. 
Lý do khiến Bắc Kinh khuyến khích 
chuyện đó vì tin rằng nhờ vậy mà tiền 
sẽ sớm được giải ngân thực hiện các 
dự án ở địa phương.  
 - Kết quả thì có hơn 8.000 Công ty 
Đầu tư Địa phương đã ra đời và vay 
tiền các ngân hàng của nhà nước ở 
địa phương, với sự ủng hộ của chính 
quyền địa phương, để thực hiện các 
dự án cho địa phương, như cầu 
đường, nhà máy điện hay khách sạn, 
văn phòng, sân vận động, v.v... đôi 
khi với đất đai do chính quyền địa 
phương cấp cho các công ty đầu tư 
này làm tài sản thế chấp và thường 
thì với điều kiện tín dụng ưu đãi vì là 
dự án của địa phương. 
 Việt Long: Ông vừa trình bày sơ 
đồ toàn cảnh trước khi nói đến sự vận 
hành của hệ thống đó. Tôi xin được 
tóm lại, rằng trung ương cho địa 
phương lập ra công ty đầu tư thực tế 
là quốc doanh ở địa phương, đi vay 
tiền của ngân hàng cũng quốc doanh 
ở địa phương, với đất đai, tiếng là tài 
sản của toàn dân nhưng do nhà nước 
quản lý ở địa phương để đưa vào dự 
án của địa phương. Tức là một hệ 
thống kinh tế của nhà nước, mà ở cấp 
bộ địa phương, có phải vậy không? 
Nhưng chắc ông không quên rằng 
Vinashin là tập đoàn mang tầm cỡ 
quốc gia, kinh doanh một ngành chiến 
lược cho quốc gia.  
 Nguyễn Xuân Nghĩa: Về việc lập 
ra tập đoàn gọi là có tầm cỡ quốc gia 
như Vinashin thì chỉ là sáng kiến dại 
dột năm 2006, học lại từ các "chae-

bol" Nam Hàn mà quên mất hậu quả 
là khủng hoảng năm 1997 khiến 
nhiều "chaebols" vỡ nợ và phải cải 
cách sau đó. Mà "chaebols" Nam Hàn 
đều là tư doanh đi lên sau mấy chục 
năm tích lũy học hỏi, chứ các tập 
đoàn Việt Nam chỉ là con ếch muốn 
sớm to bằng con bò, được nhà nước 
thổi lên bằng tiền đi vay. Nói chung, 
tập đoàn nhà nước hay công ty đầu 
tư địa phương, tất cả chỉ là hệ thống 
do nhà nước ban xuống, bên trong là 
do đảng lập ra và chỉ đạo, vì nếu 
không là đảng viên thì chẳng thể ngồi 
vào các vị trí quyết định ấy. Ông Chủ 
tịch Vinashin cũng thế, là bí thư đảng 
trong tập đoàn này, và thi hành chiến 
lược quốc gia bằng cách mua hàng 
đồng nát và kinh doanh bừa phứa 
qua mấy trăm chi nhánh. 
 - Nhìn chung thì trong hệ thống 
kinh tế nhà nước, mọi người đều tin 
là có nhà nước yểm trợ nên nảy sinh 
tâm lý ỷ thế mà bất cẩn. Cụ thể tại 
Trung Quốc, nếu dự án không có đất 
làm tài sản thế chấp thì ngân hàng 
địa phương đòi chính quyền ký giấy 
đảm bảo rồi cho vay. Ấn tín nhà nước 
là yếu tố an toàn cho hệ thống, nhưng 
theo kiểu "cha chung không ai khóc". 
 - Bây giờ, nói về sự vận hành của 
hệ thống thì yếu tố chính trị thực tế là 
quan hệ giữa đảng viên và quan chức 
địa phương với nhau trong các địa 
hạt hành chính, ngân hàng và đầu tư. 
Yếu tố tiền tài thực tế là sự chia chác 
đỉnh chung cho từng hợp đồng tín 
dụng, từng dự án. Đều là của công 
mà do cán bộ phân bố cho nhau và 
báo cáo lên trên là đã có dự án này 
dựa án kia được thực hiện, rồi cắt 
băng khánh thành hay hạ thủy...  
 Việt Long: Bây giờ, ta nói qua kết 
quả của chuỗi hiện tượng đó. Các 
Công ty Đầu tư và ngân hàng cùng 
chính quyền địa phương tại Trung 
Quốc đã làm được những gì? 
 Nguyễn Xuân Nghĩa: Kết quả của 
sự vận hành sáng tạo ấy là người ta 
lấy quyết định kinh tế mà bất kể rủi ro 
lời lỗ, nhưng đảng viên cán bộ thì đều 
có lợi. Trước hết là tín dụng ngân 
hàng của nhà nước được cấp dễ 
dàng cho các dự án đầu tư hay đầu 
cơ về bất động sản ở địa phương. 
Dân thì mất đất, nhưng quan chức có 
lợi và ngân hàng ôm vào một núi nợ 
khi bong bóng đầu cơ bị bể. Thế giới 
đang chờ đợi một vụ khủng hoảng 
ngân hàng vô cùng vĩ đại tại Trung 
Quốc vì khoản nợ lên tới một phần ba 
tổng sản lượng quốc gia lại là nợ thối, 
không sinh lời và sẽ mất. Các trương 
chủ bỏ tiền tiết kiệm vào ngân hàng 
sẽ trắng tay và nổi loạn nếu nhà nước 
không đứng ra trả nợ đậy. 
 - Thứ hai, người ta thực hiện các 
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dự án vĩ đại mà vô dụng, không kém 
gì các dự án của tập đoàn Vinashin 
đang được phanh phui ở nhà. Một thí 
dụ được giới nghiên cứu quốc tế 
nhắc tới là tại thành phố Ngân Xuyên, 
thủ phủ của Khu tự trị Ninh Hạ, gọi là 
Hồi Ninh Hạ.  
 - Ninh Hạ là tỉnh nghèo vào hạng 
thứ ba của cả Hoa lục - chỉ có hai tỉnh 
hay khu hành chính nghèo hơn - cần 
trung ương cấp cho 70% số thu ngân 
sách mà lại đang mắc nợ 15 tỷ đô la, 
bằng 75% sản lượng kinh tế của cả 
địa phương. Lý do là họ vay tiền thực 
hiện các dự án quy mô và vô dụng, 
như một cao ốc có kích thước và 
dáng vẻ của tòa nhà Empire State 
Building tại Mỹ, hơn 100 tầng, cao 
gần 400 thước. Hoặc một viện bảo 
tàng nguy nga, một thư viện khổng lồ, 
một trung tâm khoa học và công nghệ 
tân tiến, cái nào cũng lớn bằng mấy 
sân banh, mà trống không, chưa nói 
đến sân vận động thênh thang và 
nhiều biệt thự tráng lệ cho tiêu chuẩn 
triệu phú. Cư dân nơi đó thưa thớt, 
đa số thuộc tộc Hồi, và quá nghèo để 
sử dụng loại phương tiện công ích 
hoành tráng như vậy. Mà địa phương 
không thể thu được tiền thì làm sao 
bảo trì và trả nợ? 
 Việt Long: Vì sao người ta lại 
thực hiện loại công trình như vậy ở 
giữa một khu vực khô cằn của sa mạc 
trong một địa phương thật ra vẫn còn 
rất nghèo? Người ta không biết tính 
hay sao? 
 Nguyễn Xuân Nghĩa: Như trong 
vụ Vinashin, người ta có biết tính cả 
đấy. Nhưng là ai tính và tính cho ai, vì 
mục đích gì? Trong ngần ấy dự án 
phi lý này, cái hợp lý là mối lợi của 
đảng viên quan chức khi ký hợp đồng 
cho vay và thực hiện công trình, rồi 
phó mặc tất cả cho người khác.  
 - Cấp lãnh đạo địa phương thì 
viện dẫn lý do rất phải đạo rằng họ thi 
hành chỉ thị của trung ương, là góp 
phần phát triển các khu vực lạc hậu 
nghèo đói ở miền Tây. Cấp lãnh đạo 
tại TƯ thì té ngửa, rồi đành tự an ủi 
và tuyên truyền rằng tộc Hồi được 
nâng đỡ và Ninh Hạ đang nhảy vọt 
vào thế kỷ 21. Nó cũng tương tự như 
lời quảng cáo về Vinashin đã xuất 
hiện từ năm 2008 là có công nghiệp 
đóng tầu tiên tiến nhất, có thể vượt 
qua cả nước Anh về tính hiện đại! 
 - Thực tế thì Bắc Kinh có thấy ra 
mối nguy nên từ tháng Sáu vừa qua, 
Quốc vụ viện Trung Quốc đã ra chỉ 
thị. Rằng thứ nhất, các chính quyền 
địa phương phải đảm bảo là mọi cơ 
sở đầu tư của địa phương đều có khả 
năng trả được nợ. Nếu sau này 
không trả được thì sự việc sẽ ra sao, 
chúng ta chưa biết. Thứ hai, địa 

phương phải hoàn tất các dự án dang 
dở trước khi khởi công dự án mới. 
Nếu đang thi công mà không vay 
thêm được tiền thì các dự án lưng 
chừng này sẽ đổ xuống đâu, người ta 
cũng chưa biết, nhưng chắc chắn 
đang là nỗi đau đầu cho địa phương.  
 - Trong khi ấy, thực tế phũ phàng 
của kinh tế và chính trị khiến chính 
quyền trung ương vẫn không thể đạp 
thắng được vì cần tạo ra việc làm. Và 
họ phải tiếp tục Chương trình Phát 
triển miền Tây trong 10 năm tới, với 
ngân khoản hơn một trăm tỷ đô la 
riêng cho năm nay, vì sợ động loạn 
xuất phát từ nông dân nghèo, từ đám 
"dân công" là công nhân di động đang 
đi kiếm việc, từ dân thiểu số sắc tộc. 
Vì vậy, Bắc Kinh đang gặp thế lưỡng 
nan là bị khủng hoảng ngân hàng với 
kích thước vĩ đại của TQ, hoặc bị suy 
trầm kinh tế và động loạn xã hội. 
 Việt Long: Tổng kết lại câu 
chuyện kinh hoàng này và nhớ tới vụ 
Vinashin, ta rút tỉa những bài học gì? 
 Nguyễn Xuân Nghĩa: Về Trung 
Quốc, lãnh đạo xứ này phải quan 
niệm lại vai trò và trách nhiệm ngân 
sách của các địa phương và phải 
kiểm soát được sự chi tiêu hay gọi là 
đầu tư của các địa phương. Nếu 
không, trung ương è cổ lãnh nợ chứ 
không thể huênh hoang được nữa.  
 - Thứ hai, chuyện này đưa ta trở 
về VN, cần giải tỏa hệ thống kinh tế 
thực tế là nhà nước, khi thì đội mũ 
tập đoàn quốc doanh, khi thì khoác 
áo tổng công ty nhà nước, hay ngân 
hàng của nhà nước, và khi nào cũng 
có thể lấy quyết định mờ ảo và mờ 
ám mà thị trường và luật pháp không 
kiểm soát được trong khi vẫn được ở 
trên bao che vì cái gọi là "định hướng 
xã hội chủ nghĩa". Đây không chỉ là 
vụ đảng viên cán bộ tham ô làm thất 

thoát tài sản quốc gia. Tham nhũng 
hay tệ nạn đưa thân nhân gia đình 
vào chốn bẻo bở này chỉ là hậu quả. 
Nguyên nhân nằm trong hệ thống 
kinh tế và chính trị ở trên. 
 - Chuyện Vinashin kinh doanh sai 
trái và vỡ nợ về pháp lý vì trễ hạn trả 
nợ đã xảy ra từ cuối năm 2008. Vậy 
mà sau đó chính nhà nước, là Chính 
phủ và Thủ tướng, vẫn bao che vì lý 
do này lý do nọ để Vinashin vay thêm 
và thực hiện các dự án quái đản và 
hoang phí cho tới ngày phá sản. Khi 
ta mới chỉ thấy Vinashin vỡ mủ thì 
nhiều doanh nghiệp nhà nước khác 
vẫn đang mưng mủ mà dân chúng 
không biết. Trong khi núi nợ vẫn 
chồng chất hàng ngày, lãnh đạo đòi 
kích thích kinh tế cho hồ hởi để chuẩn 
bị Đại hội đảng và thế giới thì hạ mức 
khả tín của Việt Nam khi vay tiền. 
 Việt Long: Ông nhắc đến việc 
công ty lượng cấp tín dụng là Fitch 
vừa hạ trái phiếu Việt Nam xuống bốn 
nấc dưới cấp đầu tư, tức là có giá trị 
của giấy lộn, của junk bond. Câu hỏi 
cuối, thưa ông, trong hoàn cảnh hôm 
nay đâu là những rủi ro của VN? 
 Nguyễn Xuân Nghĩa: Hạ tầng cơ 
sở vật chất và luật pháp lạc hậu lẫn 
giáo dục tồi tệ khiến xứ này khó phát 
triển lành mạnh, bền vững và cân đối 
được, cho dù bất cứ ai có luồn lách 
để lên lãnh đạo vào lúc này hay vào 
những năm tới. Đó là rủi ro từ trung 
hạn đến trường kỳ. Trước mắt, tham 
nhũng làm vẩn đục môi trường đầu tư 
và nản chí doanh gia quốc tế, và khả 
năng trả nợ rất yếu khiến VN vay tiền 
khó hơn, trả nợ càng đắt hơn. Mà 
nếu lại vay tiền theo kiểu Ninh Hạ thì 
khủng hoảng sẽ là tất yếu: vốn liếng 
của VN chi đủ cho hai tháng nhập 
khẩu thôi! 
 VL: Xin cảm tạ ông NXN.���� 

 

 
 Bách khoa toàn thư mở Wikipedia : 
 Đất hiểu theo nghĩa thông thường nhất là phần mỏng nằm trên bề mặt 
của Trái Đất mà không bị nước bao phủ. Tuy nhiên, trong các ngành khoa 
học có liên quan đến đất đai như kinh tế học, thổ nhưỡng học, địa chất học 
v.v… thì có những khái niệm hay thuật ngữ hoàn toàn khác nhau khi nói tới 
đất. 
 Bộ Luật Dân sự 2005: 
 Tiết a, khoản 1, Điều 174. Bất động sản và động sản: “1- Bất động sản là 
các tài sản bao gồm: a) Đất đai;…” Xác định đất đai là một loại tài sản. 
 Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp quốc 1948: 
 “Điều 17: Ai cũng có quyền sở hữu, hoặc riêng tư hoặc hùn hiệp với 
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 “Điều 17: Ai cũng có quyền sở 
hữu, hoặc riêng tư hoặc hùn hiệp 
với người khác. Không ai có thể bị 
tước đoạt tài sản một cách độc 
đoán.” Khẳng định mọi người dân 
có quyền tư hữu về tài sản.  
 Công ước Quốc tế về những 
Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn 
hóa 1966: 
 “Ðiều 1: 1/ Các dân tộc đều có 
quyền tự quyết. Chiếu theo quyền 
này, họ được tự do quyết định về 
chế độ chính trị và tự do theo đuổi 
đường hướng phát triển kinh tế, xã 
hội và văn hóa. 2/ Ðể đạt được mục 
tiêu này, các dân tộc có quyền tự do 
sử dụng các nguồn lợi thiên nhiên 
của mình, miễn là không vi phạm 
những nghĩa vụ phát sinh từ sự hợp 
tác quốc tế về kinh tế, đặt căn bản 
trên quyền lợi hỗ tương và luật 
pháp quốc tế. Trong mọi trường 
hợp các phương tiện sinh sống của 
người dân không thể bị tước đoạt.” 
 Hơn 80% người dân Việt Nam 
sống ở nông thôn và một phần 
không nhỏ dân sống ở thành thị, đất 
đai là phương tiện sinh sống của họ. 
 Như vậy, luật pháp trong nước 
và luật pháp quốc tế đều khẳng định 
đất đai là một loại tài sản của 
người dân không thể bị tước đoạt.  
 Thực trạng sở hữu đất đai ở 
miền Bắc trước năm 1954 và miền 
Nam trước 1975, đất đai đều có chủ, 
đa phần đất đai là sở hữu của nhân 
dân và một phần đất đai là thuộc sở 
hữu nhà nước. Cho đến khi chính 
quyền về tay đảng CS thì chính 
quyền đã xóa bỏ chế độ tư hữu nói 
chung và tư hữu đất đai nói riêng. 
 Hãy xem quan điểm của người 
Cộng sản về sở hữu tài sản. 
 Tuyên ngôn của đảng Cộng 
sản 1848: 
 Phần II. Những người vô sản và 
những người Cộng sản: “Nhưng chế 
độ tư hữu tư sản hiện thời, lại là 
biểu hiện cuối cùng và đầy đủ nhất 
của phương thức sản xuất và chiếm 
hữu sản phẩm dựa trên những đối 
kháng giai cấp, trên cơ sở những 
người này bóc lột những người kia. 
Theo ý nghĩa đó, những người Cộng 
sản có thể tóm tắt lý luận của mình 
thành một luận điểm duy nhất này 
là: xoá bỏ chế độ tư hữu.” 
 Pháp luật Việt Nam về sở hữu 

đất đai, hiện nay: 
 Hiến pháp 1992 và sửa đổi 2001: 
“Điều 17: Đất đai, rừng núi, sông 
hồ, nguồn nước, tài nguyên trong 
lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, 
thềm lục địa và vùng trời, phần vốn 
và tài sản do Nhà nước đầu tư vào 
các xí nghiệp, công trình thuộc các 
ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hoá, 
xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại 
giao, quốc phòng, an ninh cùng các 
tài sản khác mà pháp luật quy định 
là của Nhà nước, đều thuộc sở hữu 
toàn dân”. Khẳng định đất đai là sở 
hữu toàn dân. 
 Sở hữu toàn dân được pháp 
luật thể chế hóa như thế nào? 
 Luật Đất đai 2003: 
 Điều 5. Sở hữu đất đai 
 “1. Đất đai thuộc sở hữu toàn 
dân do Nhà nước đại diện chủ sở 
hữu. 
 2. Nhà nước thực hiện quyền 
định đoạt đối với đất đai như sau: 
a) Quyết định mục đích sử dụng 
đất thông qua việc quyết định, xét 
duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế 
hoạch sử dụng đất (sau đây gọi 
chung là quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất); b) Quy định về hạn mức 
giao đất và thời hạn sử dụng đất; c) 
Quyết định giao đất, cho thuê đất, 
thu hồi đất, cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất; d) Định giá đất.  
 3. Nhà nước thực hiện quyền 
điều tiết các nguồn lợi từ đất đai 
thông qua các chính sách tài chính 
về đất đai như sau: a) Thu tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất; b) Thu thuế 
sử dụng đất, thuế thu nhập từ 
chuyển quyền sử dụng đất; c) Điều 
tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà 
không do đầu tư của người sử dụng 
đất mang lại.  
 4. Nhà nước trao quyền sử dụng 
đất cho người sử dụng đất thông 
qua hình thức giao đất, cho thuê 
đất, công nhận quyền sử dụng đất 
đối với người đang sử dụng đất ổn 
định; quy định quyền và nghĩa vụ 
của người sử dụng đất.” 
 Khoản 4, Điều 7. Nhà nước thực 
hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn 
dân về đất đai và thống nhất quản lý 
nhà nước về đất đai: “Ủy ban nhân 
dân các cấp thực hiện quyền đại 
diện chủ sở hữu về đất đai và quản 
lý nhà nước về đất đai tại địa 

phương theo thẩm quyền quy định 
tại Luật này”. Chỉ rõ người sở hữu 
đất đai chính là ủy ban hành chính 
các cấp. 
 Khoản 1, Điều 38. Các trường 
hợp thu hồi đất: “Nhà nước thu hồi 
đất trong các trường hợp sau đây: 
Nhà nước sử dụng đất vào mục đích 
quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc 
gia, lợi ích công cộng, phát triển 
kinh tế”. Nhà nước quyết định 
quyền chiếm hữu đối với đất đai. 
 Điều 44. Thẩm quyền thu hồi 
đất: 
 “1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương quyết 
định thu hồi đất đối với tổ chức, cơ 
sở tôn giáo, người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân 
nước ngoài, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 2 Điều này. 
 2. Ủy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết 
định thu hồi đất đối với hộ gia đình, 
cá nhân, cộng đồng dân cư, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài 
thuộc đối tượng được mua nhà ở 
gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại 
VN”. Phân chia quyền định đoạt 
cho ủy ban hành chính các cấp. 
 Khoản 7, Điều 107. Nghĩa vụ 
chung của người sử dụng đất: “Giao 
lại đất khi Nhà nước có quyết định 
thu hồi đất hoặc khi hết thời hạn sử 
dụng đất”. Có nghĩa rằng người dân 
bị thu hồi đất bất cứ lúc nào, khi có 
lệnh của nhà nước. 
 Đến đây có thể khẳng định 
pháp luật về đất đai của Nhà 
nước Việt Nam đang đi ngược lại 
với Tuyên ngôn Nhân quyền Liên 
Hiệp quốc 1948, Công ước Quốc 
tế về những Quyền Kinh tế, Xã 
hội và Văn hóa năm 1966 mà 
chính mình đã ký cam kết khi gia 
nhập các tổ chức này. 
 Tuy rằng, Nhà nước Việt Nam 
đã trả lại quyền tư hữu đối với 
hầu hết các loại tài sản, nhưng 
còn tài sản quan trọng nhất là đất 
đai thì chưa chịu trả lại quyền tư 
hữu đó. 
 Nhà nước hãy trả lại quyền tư 
hữu chính đáng về đất đai cho 
Nhân Dân! 
 Hà Nội, 5-8-2010 
 Được đăng bởi bvnpost 

������������ 
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 Đại hội Nhà văn Việt Nam trong 
nước lần thứ 8 diễn ra từ 4 đến 6-8-
2010 theo cùng nhịp điệu lễ lạc với 
các tổ chức của đảng Cộng sản Việt 
Nam đã làm cho tính văn hóa của 
những người làm công tác văn nghệ 
mờ nhạt trước quần chúng. Hãy kể ra 
đây một số việc cụ thể : 
 Thứ nhất, trang Báo điện tử của 
Hội Nhà văn cho biết : “Sáng ngày 4-
8-2010, trước khi chính thức bước 
vào khai mạc Đại hội Nhà văn khóa 
VIII, Ban tổ chức Đại hội gồm Hầu hết 
BCH Khóa VII: các nhà nhà thơ nhà 
văn Hữu Thỉnh, Nguyễn Trí Huân, Lê 
Văn Thảo, Trần Đăng Khoa... đã vào 
viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.” 
 Nhìn tấm ảnh chụp phổ biến mà 
thấy thương cho mấy nhà văn, nhà 
thơ mặc áo sơ-mi trắng dài tay, quần 
đen, cà-vạt lặng lẽ bước như lọt thẳm 
giữa qủang trường Ba Đình rộng 
mênh mông theo người sĩ quan 
hướng dẫn và 2 lính gác khiêng vòng 
hoa tiến vào Lăng.  
 Cũng ngạc nhiên là Ban Chấp 
hành khóa VII, bầu ra từ tháng 4-
2005 chỉ có 6 người mà 2 người 
không vào “viếng Bác” trong dịp trọng 
đại này thì có cần lời giải thích của 
Nhà thơ Chủ tịch Hữu Thỉnh không ? 
Hai người vắng mặt là Hồ Anh Thái 
và Phan Thị Vàng Anh.   
 Thứ hai, Đại hội Hội nhà văn Việt 
Nam lần thứ 8 cũng đúng hẹn 5 năm 
một lần như hầu hết nhiệm kỳ của 
các tổ chức chính trị-xã hội trong Mặt 
trận Tổ Quốc của đảng, theo Ban Tổ 
chức “sẽ diễn ra trong 3 ngày (4-
6/8/2010) tại Học viện Chính trị Hành 
chính Quốc gia Hồ Chí Minh (Hà 
Nội)”. Câu hỏi của nhiều Nhà văn, 
Nhà thơ trong nước là tại sao lại phải 
họp ở nơi đào tạo cán bộ chính trị 
cấp cao của đảng mà không ở một 
nơi “thường dân” hơn, chẳng hạn 
như ở một khách sạn, một trường đại 
học hay một cơ sở văn hóa ? 
 Hay là vì ngay trong ngày đầu, Hội 
nghị của các “nhà văn đảng viên” 
tham dự Đại hội nhà văn Việt Nam 
lần thứ VIII đã được tổ chức tại Học 
viện Chính trị Hành chính Quốc gia 
Hồ Chí Minh nên Hội Nhà văn cũng 
“noi theo” cho tiện việc sổ sách mà lại 
không tốn phí ? 
 Thứ ba, tính “đảng hóa” nhà văn 

còn được xác nhận bởi sự có mặt 
của Phùng Hữu Phú, Phó trưởng ban 
thường trực Ban Tuyên giáo TW tại 
Hội nghị các nhà văn đảng viên. 
 Theo tường thuật của Vietnam-
Net ngày 4-8 (2010) thì Phú nói rằng: 
“Đại hội nhà văn lần thứ VIII được 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước hết sức 
quan tâm. Đã có một Ban chỉ đạo đại 
hội được thành lập, Ban này không 
can thiệp vào công việc nội bộ của 
đại hội mà hỗ trợ, tạo điều kiện thuận 
lợi nhất để đại hội thành công nhất.” 
 “Không can thiệp vào công việc 
nội bộ”, nhưng lại cử một trong số 
cán bộ chuyên môn ngành Tuyên 
giáo có nhiều kinh nghiệm như Đào 
Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban 
Tư tưởng Văn hóa TW (nay đổi thành 
Ban Tuyên giáo) ngồi vào Ban chỉ 
đạo giúp Đại hội Nhà văn lần này thì 
đảng chỉ muốn “quan sát” hay còn “vẽ 
cả đường” cho Ban tổ chức chạy ? 
 Qúat là người mới bị mất chức 
Tổng Biên tập Báo Điện tử đảng 
CSVN vào ngày 2-8 (2010) vì đã 
phạm lỗi nghiêm trọng khi để cho báo 
này đăng tin Hải quân Trung Quốc 
thao diễn quân sự tại hai quần đảo 
Hòang Sa và Trường Sa của Việt 
Nam hồi tháng 9 năm 2009, trong đó 
để nguyên cả lời tuyên bố của viên 
Tư lệnh Trung Quốc xấc xược xác 
nhận chủ quyền của Trung Hoa tại 2 
quần đảo này. 
 Thứ tư, trong Bản Dự thảo Điều 
lệ của Hội Nhà văn kỳ VIII, Ban soạn 
thảo kỳ VII đã viết rõ các hội viên chỉ 
có một “Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa” 
để phục vụ. Nói cách khác, nếu Tổ 
quốc VN mà không có cái đuôi “XH 
CN” thì không được phép phục vụ.  
 Cũng nên biết thứ “xã hội chủ 
nghĩa” mà đảng và nhà nước CSVN 
đang “thờ phượng” và kiên định hiện 
nay là Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư 
tưởng CS Hồ Chí Minh được minh 
định trong “Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội năm 1991”, hay còn gọi 
là Cương lĩnh 1991. 
 Nguyên văn đọan 2 của Điều 2 
quy định “Tính chất, mục đích của 
Hội” viết thế này : “Hội tập hợp và 
đoàn kết các nhà văn trong sự nghiệp 
xây dựng nền văn học Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hội tôn 

trọng phong cách riêng của mỗi nhà 
văn và khuyến khích mọi tìm tòi đổi 
mới trong sáng tạo nghệ thuật, nhằm 
phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì hòa 
bình và hợp tác hữu nghị với các dân 
tộc trên thế giới.” 
 Thứ năm, minh bạch nhưng cũng 
rất phũ phàng khi các Nhà văn trong 
tổ chức này xác nhận trong đọan 3, 
Điều 2: “Hội Nhà văn Việt Nam đặt 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam; Hội hoạt động theo 
đường lối văn hoá văn nghệ của 
Đảng; chịu sự quản lý của Nhà nước 
và tuân thủ theo quy định của pháp 
luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam.” 
 Tính nhà nước “bảo quản” Hội 
Nhà văn còn thể hiện trong ĐIỀU 4 
của Điều lệ dự thảo nói về “Nguyên 
tắc tổ chức hoạt động”, theo đó : 
“Hội Nhà văn Việt Nam hoạt động 
theo Điều lệ Hội được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt.” 
Trong trường hợp này là Bộ Nội vụ 
như luật định đối với tất cả các tổ 
chức, hiệp hội. 
 Ngòai ra Hội Nhà văn, từ ngày 
thành lập đến nay vẫn nhận “Tiền 
cấp từ ngân sách Nhà nước” là 
nguồn ngân sách chính để họat 
động, ngòai các khoản tiền đóng góp 
nhỏ của các cơ quan trực thuộc Hội, 
Hội phí, tiền ủng hộ của các tổ chức 
và cá nhân trong và ngoài nước và 
tiền thu từ hoạt động khác của Hội. 
 Ai ở Việt Nam cũng biết khi đã 
ngửa tay xin tiền Nhà nước, tức là 
lấy tiền đóng thuế của dân để họat 
động thì không thể “không có điều 
kiện” của kẻ cho và người nhận. Do 
đó, trong nhiều năm, tổ chức Hội 
Nhà văn Việt Nam đã bị tai tiếng tự 
biến mình thành “bù nhìn” và công 
cụ của chế độ như tất cả các tổ chức 
khác được nhà nước chi tiền. 
 Tác gỉa Mai An tiết lộ trên báo Sài 
Gòn Giải Phóng hôm 5-8 (2010) rằng 
: “Những con số thống kê cho thấy, 
từ năm 2005-2010, Hội Nhà văn đã 
được Nhà nước cấp 86,6 tỷ đồng, 
trong đó có 14,7 tỷ đồng tài trợ sáng 
tác, hơn 5 tỷ đồng tài trợ tác phẩm 
chất lượng cao cho 235 nhà văn, 
hơn 4,2 tỷ đồng tài trợ công bố tác 
phẩm cho 802 lượt nhà văn.” 
 Không ai biết cái Hội của những 
người làm văn hóa này chi tiêu ra 
sao, nhưng Mai An đã nhắc khéo 
rằng sự thể Nhà nước chi tiền cho 
Hội “Cho thấy, vai trò của hội đã được 
đánh giá rất cao, nhưng cùng với đó, 
trách nhiệm của từng cá nhân hội 
viên lại càng phải cao hơn khi nhận 
những đồng tiền từ tiền thuế của 
người dân.” 
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 Vì vậy vào ngày 3/8, một số Nhà 
văn đã phổ biến “kiến nghị” trên trang 
báo Bauxite VN kêu gọi Hội Nhà văn 
thôi nhận tiền của Nhà nước. 
 Kiến nghị viết : “Để bớt đi một 
gánh nặng chi phí lớn cho Nhà nước 
(lấy từ tiền dân đóng thuế), chúng tôi, 
các nhà văn hội viên Hội Nhà văn Việt 
Nam ký tên dưới đây khẩn thiết kiến 
nghị Đại hội VIII của Hội quyết định 
dứt khoát rời bỏ cơ chế bao cấp, 
chuyển từ hội xin tiền Nhà nước lâu 
nay thành hội tự nuôi tự quản.” 
 Đứng đầu danh sách ký tên là 
Giáo sư Ng. Huệ Chi, rồi đến các Nhà 
văn Lại Nguyên Ân, Trần Nhương, 
Trần Thùy Mai, Tô Nhuận Vỹ, Nguyễn 
Quang Hà, Nguyễn Khắc Phê, Hòang 
Phủ Ngọc Tường, Lâm Thị Mỹ Dạ, 
Bùi Minh Quốc, Ngô Minh, Võ Văn 
Trực, Võ Thị Hảo, Trần Kỳ Trung, Dư 
Thị Hòan, Cao Duy Thảo v.v... 
 Mai An của Sài Gòn Giải Phóng còn 
mỉa mai : “Chưa bao giờ hơn lúc này, 
đất nước, nhân dân mong muốn các 
nhà văn hãy dũng cảm nhìn thẳng và 
nói thật những vấn đề của hội, hãy 
cùng nhau làm thay đổi những định 
kiến để hội thực sự thể hiện đúng vai 
trò của mình. Đó là giúp các nhà văn 
có thêm nhiều điều kiện tốt để sáng 
tác, bảo vệ những cái đúng, cái mới, 
cái tốt trong tác phẩm của hội viên, 
giúp thế hệ những cây viết trẻ được 
định hướng đúng đắn về tư tưởng, có 
trách nhiệm với dân tộc, với đất nước.  
 Những thế hệ độc giả của ngày 
hôm nay, những người đã từng đứng 
tần ngần trước các hiệu sách mà ở đó 
có tới 70% là sách dịch, đang thực sự 
mong chờ nhiều điều ở kỳ Đại hội lần 
này. Họ mong chờ các nhà văn hãy 
làm thế nào để văn học Việt Nam có 
được tiếng nói rõ rệt hơn trong đời 
sống văn hoá tinh thần của đất nước 
mình. Và tiếng nói ấy phải thực sự là 
tiếng nói của thời cuộc, phải làm lay 
động lương tri và tâm hồn, phẩm giá 
của con người, hướng con người tới 
những mục đích tốt đẹp trong cõi 
nhân sinh.” 
 Thứ sáu, qủa đúng như Mai An 
viết, dù Hội Nhà văn đã nói nhiều đến 
lý tưởng và trách nhiệm cao đẹp của 
những người làm công tác Văn nghệ 
đối với dân tộc và đất nước, nhưng 
họ cũng như vô số cán bộ, đảng viên 
- nhất là những kẻ có chức có quyền - 
chỉ biết nói để khoe mà chẳng bao 
giờ làm. 
 Bằng chứng là họ đã hứa trong  
ĐIỀU 7 của Điều lệ rằng Hội Nhà văn 
Việt Nam có nhiệm vụ “bảo vệ quyền 
lợi xã hội, nghề nghiệp và quyền tác 
giả được quy định trong pháp luật 
nhằm phát huy tự do sáng tạo với tinh 
thần trách nhiệm cao của mỗi nhà văn 

trước sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc và quyền lợi của nhân dân”, 
nhưng trong thực tế Hội này đã cố tình 
làm ngơ trước hầu hết những trăn trở 
và khó khăn của người dân trong cuộc 
sống hàng ngày. 
 Nhà thơ Chủ tịch Hữu Thỉnh và 
trên dưới 1 ngàn hội viên Nhà văn, 
Nhà thơ, Nhà phê bình , Nhà biên kịch 
v.v… hãy sờ lên gáy tự hỏi mình đã 
làm gì cho khối dân đen có cả phụ nữ, 
cụ gìa, trẻ em đã phải cơm nắm, cơm 
gói lặn lội từ quê nghèo ra tỉnh, về tận 
Hà Nội ngủ đầu đường xó chợ để 
khiếu kiện, kêu oan đòi công lý, đòi 
công bằng xã hội ? 
 Nhiều dân nghèo còn đến tận 
trước cổng nhà Tổng Bí thư đảng, Thủ 
tướng Chính phủ, Quốc hội, Chủ tịch 
Ủy ban Nhân dân đòi nhà nước trừng 
trị những cán bộ hà hiếp dân thì lúc đó 
Hội Nhà văn ở đâu ? Và liệu Hội Nhà 
văn có mắc bệnh kinh niên “tham 
nhũng” như muôn ngàn tổ chức của 
Đảng và Nhà nước không ? 
 Tổ chức này còn ngậm miệng 
trước hành động xâm chiếm lãnh thổ 
và lãnh hải của Việt Nam trong hai 
“Hiệp ước biên giới trên đất liền ngày 
30-12-1999” và “Hiệp định phân định 
lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và 
thềm lục địa trong Vịnh Bắc Bộ” (còn 
gọi là Hiệp định phân định Vịnh Bắc 
Bộ) ngày 25-12-2000 giữa Việt Nam 
và Trung Quốc.  
 Hội Nhà văn cũng nhắm mắt làm 
ngơ trước việc đảng để cho Tầu vào 
khai thác Bauxite trên Tây Nguyên, 
mặc cho lời cảnh giác hậu qủa đến 
an nguy Tổ quốc của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp và hàng chục ngàn 
người dân, trong đó có vô số trí thức, 
cựu đảng viên cao cấp, khoa học gia 
trong và ngòai nước. 
 Họ cũng bảo nhau giấu mặt trước 
thảm cảnh của ngư dân Việt Nam bị 
quân Tầu sát hại, bắt giam đòi chuộc 
tiền trong khi đánh cá quanh vùng 

Trường Sa và Hòang Sa. Vì vậy nên 
không có ai ngạc nhiên khi thấy cái 
hội chỉ biết “nói phét” này đã im thin 
thít trước việc Nguyễn Tấn Dũng, Thủ 
tướng ra lệnh cho Công an đàn áp 
sinh viên và đồng bào nổi lên đồng 
loạt biểu tình chống Tầu ở Hà Nội và 
Sài Gòn năm 2007. 
 Các cuộc xuống đường tự phát 
này nhằm đòi lại Hòang Sa bị Tầu 
chiếm năm 1974 và xác nhận chủ 
quyền của VN tại Trường Sa, sau khi 
Bắc Kinh công bố quyết định hành 
chính cai quản cả 2 quần đảo này. 
 Hội Nhà văn Việt Nam còn “nhu 
nhược” đến mức không dám lên tiếng 
chống lại những học gỉa, nhà báo, 
nhà văn Trung Quốc đang công khai 
chửi nhân dân Việt Nam và thúc hối 
nhà nứơc Trung Hoa mau chóng đem 
quân chiếm tất cả các đảo của Việt 
Nam ở Biển Đông. 
 Như vậy thì khẩu hiệu của đại hội 
lần 8 này là “đoàn kết, dân chủ, xây 
dựng, sáng tạo” và  báo cáo “Vì sự 
cường thịnh của đất nước, vì phẩm 
giá con người”  của Ban chấp hành 
khóa 7 có ý nghĩa gì không, hay đó 
chỉ là trò bôi bác vô nghĩa của những 
người mặc chiếc áo “Nhà văn” ? 
 Màn kịch tranh nhau đọc diễn văn 
tham luận, vỗ tay nhiều lần đòi diễn 
gỉa chấm dứt, bát nháo giơ tay phản 
đối, ngủ gật, gác chân lên ghế ngồi 
đảnh cho đỡ mệt hay bỏ ra ngòai nghỉ 
xả hơi cho khỏi phải nghe những điều 
“biết rồi khổ lắm nói mãi” đã diễn ra 
trong ngày bầu bán Ban Chấp hành 
mới hôm 5-8 (2010). 
 Những cảnh “hỷ, nộ, ái, ố” này đã 
được các Nhà báo Hạnh Phương - 
Vân Nam của VietnamNet và Lưu Hà 
của VNEXPRESS tường thuật lại tỉ mỉ 
với từng động tác của một cuốn phim 
hài hước rất khó coi của những người 
làm văn hóa trong chế độ đảng trị 
hiện nay ở Việt Nam. ������ 
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 “Sự thật là tiêu chuẩn của chân lý” – K. Marx 
 Thói thường, con người sợ món gì nhất? Sợ ma quỷ ư? Không! Sợ vợ ư? 
Không! Sợ công an ư? Không! Sợ kẻ cầm quyền ư? Không! Sợ chết ư? Không! 
 Theo chúng tôi, con người trên mặt đất này sợ nhất sự thật! Vì vậy, ngạn 
ngữ Việt Nam từng nói: “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”. Người Trung Hoa 
từ thượng cổ đã nói: “Trung ngôn nghịch nhĩ”. Người Ba Tư cổ khuyên: “Nếu nói 
ra sự thật, anh sẽ chết”. Người Ai Cập xưa cảnh cáo: “Khi sự thật bị bỏ quên 
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ra sự thật, anh sẽ chết”. Người Ai 
Cập xưa cảnh cáo: “Khi sự thật bị bỏ 
quên quá lâu, một hôm nó thức dậy 
thành ngày tận thế”. Ngạn ngữ Tây 
Tạng tiền Phật giáo khuyên: “Mày chỉ 
được phép nói ra sự thật, nếu mày 
làm vua”. Thổ dân Úc bảo: “Ai nhìn 
thẳng vào sự thật sẽ bị mù mắt”. Lịch 
sử nhân loại đã ghi nhận hàng triệu 
con người từng dám cả gan nói lên 
sự thật mà bị mất mạng, bị tù tội hay 
bị quản thúc tại gia. 
 Đã có bao nhiêu lý thuyết chính trị 
thề bồi giải phóng con người, bao 
nhiêu cuộc lật đổ, cuộc cách mạng 
tuyên thệ giải phóng con người, giúp 
con người hoàn toàn tự do, sau khi 
đã giết hàng triệu triệu sinh mạng. 
Rút cuộc, con người hình như vẫn 
chưa được hoàn toàn giải phóng, 
chưa hoàn toàn được tự do, con 
người vẫn còn sợ hãi vì bị sự dối trá 
thống trị? Một số đất nước, một số 
dân tộc trên hành tinh vẫn còn bị nhốt 
trong nhà ngục có tên là dối trá. Cần 
phải làm một cuộc cách mạng của sự 
thật mới mong giải thoát cho nhân 
dân khỏi ngục tù kia. 
 Chìa khóa cuối cùng giúp con 
người được giải phóng, được hoàn 
toàn tự do, chính là sự thật, một sự 
thật không còn bị giấu như loài mèo 
giấu của quý. Karl Marx đã tôn vinh 
sự thật lên tột cùng của nhận thức 
luận và phương pháp luận: “Sự thật 
là tiêu chuẩn của chân lý”: không có 
sự thật đi kèm, mọi kết luận, mọi lý 
thuyết, mọi khế ước, mọi hội kín, mọi 
cuộc cách mạng đều chỉ là ngụy lý, 
ngụy tạo, là lừa bịp. Cố Tổng thống 
Ba Lan Lech Kaczyński (1949-2010) 
người vừa bị tử nạn trong vụ rơi máy 
bay trên đường bay đến rừng Katyn 
tham dự lễ kỷ niệm 22.440 người con 
ưu tú của dân tộc Ba Lan bị Hồng 
quân Liên Xô chôn sống hồi đầu 
chiến tranh thế giới thứ hai; trong bài 
diễn văn viết sẵn mà ông không còn 
cơ hội để đọc, có đoạn viết như sau: 
“Sự thật, kể cả sự thật đau đớn nhất 
luôn luôn giải phóng cho con người. 
Sự thật gắn kết. Sự thật mang lại sự 
công bằng. Sự thật chỉ ra con đường 
hòa hợp”. 
 Lấy ý tưởng từ câu cách ngôn 
kinh điển của K. Marx và lời trăng trối 
thiêng liêng thống thiết lớn lao của 
ngài cố Tổng thống Ba Lan trên, 
chúng tôi viết bản tham luận theo yêu 
cầu của Hội Nhà văn Việt Nam này. 
 Dostoyevsky, nhà văn vĩ đại nhất 
của chủ nghĩa hiện thực Nga và thế 
giới, từng tuyên ngôn rất hoa mỹ, 
rằng: “Cái đẹp sẽ cứu chuộc thế giới”. 
Chúng tôi thêm: “Sự thật sẽ cứu 
chuộc thế giới”. Sự thật sẽ cứu chuộc 
nền văn học của chúng ta, cứu chuộc 

Tổ quốc ta, nếu chúng ta cả gan một 
lần cùng nhau: “Gọi sự vật bằng tên 
của nó” theo cách ngôn phương Tây. 
 Nếu Đảng Cộng sản và nhà nước 
Việt Nam thử một lần hợp tác với đất 
nước, với dân tộc Việt Nam mở HỘI 
NGHỊ DIÊN HỒNG CHỐNG GIẶC 
NÓI DỐI để tìm ra con đường cứu 
nguy dân tộc đang trên đà suy vong, 
thì công này của quý vị rất lớn. Ông 
cha chúng ta đã đánh thắng giặc Hán, 
Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh.. 
để bảo tồn đất nước. Tất cả các thứ 
giặc trên cộng lại cũng không ghê 
gớm bằng giặc nói dối đang tàn phá 
Tổ quốc ta, giống nòi ta. Lần này, nếu 
nhân dân ta không vùng lên đánh tan 
BỌN GIẶC CÓ TÊN LÀ DỐI TRÁ, 
chắc chắn đất nước ta sẽ bị kẻ thù 
phương Bắc nuốt chửng, như mấy 
nghìn năm trước chúng đã nuốt 
chửng toàn bộ các dân tộc Bách Việt 
từng định cư lâu dài phía nam sông 
Dương Tử. 
 Chúng tôi viết bản tham luận này 
cũng để nhằm hưởng ứng cuộc hội 
thảo “Văn học nghệ thuật phản ánh 
hiện thực đất nước hôm nay” do Ban 
Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức 
tại Đà Lạt trong hai ngày 12+13-7-
2010 với hơn hai trăm văn nghệ sĩ và 
các nhà lý luận phê bình hàng đầu 
Việt Nam tham dự. Cuộc hội thảo 
dũng cảm kêu gọi văn nghệ sĩ từ trên 
mây tỉnh giấc, quay về với hiện tình 
đất nước, do GS.TS. Phùng Hữu Phú 
(Ủy viên Trung ương Đảng, phó 
trưởng ban thường trực Ban Tuyên 
giáo Trung ương, chủ tịch Hội đồng 
Lý luận Phê bình Trung ương), chỉ 
đạo. Theo Đại từ điển Tiếng Việt 
trang 803, từ “hiện thực” có nghĩa 
như sau: “Cái có thật, tồn tại trong 
thực tế” (Bộ Giáo dục & Đào tạo, 
Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt 
Nam, NXB Văn hóa Thông tin xuất 
bản 1998). Như vậy, khái niệm “hiện 
thực” chính là sự thật đã và đang xảy 
ra trong thực tại trên đất nước ta. 
Cuộc hội thảo của Ban Tuyên giáo 
Trung ương vừa qua có thể được gọi 
bằng một cách khác: “Văn học nghệ 
thuật phản ánh sự thật của đất nước 
hôm nay”. Muốn phản ánh được sự 
thật của đất nước hôm nay, việc 
trước tiên của chúng ta là phải nhìn 
ra sự thật, gọi đúng tên sự vật, không 
phải sự thật tô hồng hay sự thật bôi 
đen, mà sự thật đúng như nó đang 
tồn tại khách quan quanh ta. 
 Lâu nay, vẫn nghe dân gian xì xào 
nửa hư nửa thực rằng: “Các thế lực 
thù địch (xin lỗi, tiên sư nó) nói cái gì 
hình như cũng đung sắc đúng, Ban 
Tuyên giáo Trung ương (xin lỗi) nói 
cái gì hình như cũng sờ ai sai…” thì 
quả là chưa chắc; bằng chứng là 

trong hoàn cảnh đất nước mà sự thật 
trốn biệt như hôm nay, thì việc Ban 
Tuyên giáo Trung ương kêu gọi nhà 
văn chúng ta hãy mở mắt, từ bỏ giấc 
Nam Kha vô tích sự quá dài để nhìn 
vào sự thật, nói lên sự thật đất nước, 
là một việc làm quá đúng. 
 Tất nhiên, sự thật mà Ban Tuyên 
giáo Trung ương kêu gọi nhà văn 
nhìn nhận được nhìn bằng mắt 
thường, chứ không phải sự thật bịt 
mắt bắt dê, hay sự thật được nhìn 
bằng mắt kẻ khác, nhìn bằng những 
thấu kính ảo, kính lồi, kính lõm, hay 
chiếc gương chiếu yêu, chiếu bóng… 
Thâm ý của Ban Tuyên giáo Trung 
ương hình như muốn chúng ta tìm lại 
phong trào “Nói thẳng, nói thật” thời 
kỳ Đổi mới năm 1986-1987 do Tổng 
Bí thư Nguyễn Văn Linh phát động? 
 Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, 
trong cuộc gặp mặt văn nghệ sĩ năm 
1987, đã làm gương nói thẳng nói 
thật, khi ông đặt vấn đề rốt ráo cho 
văn học nghệ thuật là nhà nghệ sĩ 
phải có tự do sáng tác; ông nói: “Cởi 
trói như thế nào, cởi trói nói ở đây 
trước hết là Đảng phải cởi trói cho các 
đồng chí… Tôi cho rằng khi những 
sợi dây ràng buộc được cắt đi, sẽ làm 
cho văn học nghệ thuật như con chim 
tung cánh bay lên trời xanh…”. 
 Rõ ràng, qua lời Tổng Bí thư 
Nguyễn Văn Linh, Đảng đã thừa nhận 
từng trói văn nghệ sĩ và trí thức rất 
nhiều năm. Lần này, Ban Tuyên giáo 
Trung ương, thông qua cuộc hội thảo 
cấp nhà nước “Văn học nghệ thuật 
hướng vào sự thật của đất nước” đã 
khuyến khích kẻ hèn này là chúng tôi 
nói lên sự thật, toàn là những sự thật 
chết người, sự thật mà chính quyền 
cố tình giấu diếm vì món lợi của 
quyền lực, với sự ngụy biện chống lại 
lẽ phải, chống lại chân lý: “Nói ra sự 
thật lúc này không có lợi”. Chả lẽ vì 
cái lợi, vì miếng ăn mà chúng ta đành 
phải nói dối hết đời ông đến đời cha, 
hết đời con đến đời cháu hay sao? 
Vậy chừng nào nhà nước Việt Nam 
mới cho người dân chúng tôi công 
khai nói ra sự thật đây? Chúng tôi 
đành lấy lời dạy của K. Marx làm bùa 
hộ mệnh: “Sự thật là tiêu chuẩn của 
chân lý” để một lần cuối cùng nói ra 
sự thật của đất nước chúng ta, dẫu 
có bị bị làm phiền, thậm chí bị tù đầy 
cũng mặc. Một kẻ nói dối, một dân tộc 
nói dối “lộng giả thành chân”, là một 
kẻ, một dân tộc không có tự do, 
không có độc lập, không có dân chủ, 
không có chân lý và lẽ phải… Khi một 
kẻ, một dân tộc phải núp vào sự dối 
trá để tồn tại, kẻ đó, dân tộc đó là một 
kẻ yếu, một dân tộc yếu đang trên 
đường suy vong. Chỉ có kẻ mạnh, kẻ 
tự tin, kẻ có liêm sỉ, có đạo đức mới 
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không sợ sự thật, dù là sự thật đau 
đớn nhất, khủng khiếp nhất mà thôi. 
 Được lời như cởi tấm lòng, chúng 
tôi xin kể ra SỰ THẬT ĐẤT NƯỚC 
qua mắt mình, cái mà nền văn học 
của chúng ta lâu nay lảng tránh, làm 
ngơ, mặc “quốc gia hưng vong”, “thất 
phu” thay vì “hữu trách” thì hầu như 
cánh “thất phu” nhà văn thảy đều “tắc 
trách”… Chúng tôi mong 700 tờ báo 
của lề phải, tức báo của Đảng và nhà 
nước, hãy hạ cố chỉ ra những sự thật 
mà chúng tôi gọi tên trong bài tham 
luận này đúng hay sai. Còn nếu quý 
vị dùng công an hay nhà tù để đối 
thoại với chúng tôi thì quý vị đã mặc 
nhiên thừa nhận chúng tôi nói đúng; 
chỉ vì đuối lý mà quý vị mới phải dùng 
hạ sách là làm phiền chúng tôi, đe 
dọa chúng tôi thì quý vị đã không 
chính danh quân tử, dùng nền chính 
trị bá đạo ứng xử với người dân, khi 
người dân dám nói lên sự thật để hi 
vọng trên đất nước đau thương và 
cam chịu này le lói một nền chính trị 
vương đạo, dựa vào sự thật, lương tri 
và lẽ phải. Trong hàng trăm sự thật 
nhãn tiền của đất nước, chúng tôi chỉ 
xin kể ra ba sự thật mà thôi. 
 Sự thật một  
 Chưa bao giờ số phận dân tộc ta, 
đất nước ta có nguy cơ tiêu vong như 
hôm nay: nước nhà đang bị giặc 
ngoại bang xâm lấn bằng cuộc chiến 
tranh ngọt ngào, chiến tranh ôm hôn 
thắm thiết và tặng hoa, tặng quà anh 
anh chú chú, bằng cách chiếm dần 
hai quần đảo chiến lược Hoàng Sa và 
Trường Sa, lấn chiếm dần dần biên 
giới đất liền và hải đảo, khiến nguồn 
lợi biển vô cùng tận của ta rồi sẽ mất 
hết, dân tộc ta không còn đường ra 
đại dương, coi như tiêu. Ngoại bang 
dùng chiêu bài “ý thức hệ” và “16 chữ 
vàng” làm dây trói vô hình, trói buộc 
Đảng cầm quyền và nhà nước Việt 
Nam phải nhân nhượng kẻ xâm lược 
hết điều này đến điều khác. Trên đất 
liền, ngoại bang dùng con bài khai 
thác bauxite, mua đất thời hạn 100 
năm của 18 tỉnh lấy cớ trồng rừng, 
thực chất là công cuộc chiếm đất di 
dân theo kiểu vết dầu loang, theo kiểu 
“nở hoa trong lòng địch”. Đến nỗi, khi 
giặc chiếm Hoàng Sa rồi đặt tên quận 
huyện cho quần đảo này, sinh viên 
thanh niên biểu tình chống giặc lại bị 
nhà nước Việt Nam bắt. Vậy, nhà 
nước chúng ta hiện nay đứng về phía 
ngoại bang xâm lược hay đứng về 
phía nhân dân ta? Cũng chưa bao 
giờ như hôm nay, thiên nhiên và môi 
trường sống trên nước ta lại bị phá 
hoại khủng khiếp như thế: rừng bị 
triệt phá gần hết, sông ngòi đồng 
ruộng cạn kiệt nguồn nước, lụt lội 
kinh hoàng, khí trời bị ô nhiễm tới 

mức cuối cùng, nước mặn xâm hại 
phá hủy các đồng bằng. Chỉ cần một 
trận mưa lớn là Hà Nội, Sài Gòn biến 
thành sông do quy hoạch xây dựng 
phản khoa học. Hạt lúa, củ khoai, mớ 
rau, tôm cá, thịt gia súc, gia cầm cũng 
đang bị các chất hóa học độc hại 
chứa trong thức ăn, các chất tăng 
trưởng, chất bảo quản độc hại ám 
sát, khiến sinh tồn của giống nòi có 
cơ biến dạng… 
 Đạo đức xã hội tha hóa tới mức 
cuối cùng, con người hầu như không 
còn biết tới liêm sỉ và lẽ phải… Một 
ông Chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô 
và rất nhiều quan chức cao cấp trong 
tỉnh Hà Giang chơi gái vị thành niên 
do ông hiệu trưởng trường trung học 
Sầm Đức Xương bắt các cháu nữ 
sinh là học sinh trong trường làm 
điếm, nhằm cống nạp cho các quan 
đầu tỉnh. Nghe nói ông Nguyễn 
Trường Tô, ông Sầm Đức Xương 
từng là những người nhiều năm liền 
được bằng khen vì thành tích học tập 
và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh. 
Một sinh viên Nguyễn Đức Nghĩa 
từng là đoàn viên Thanh niên Cộng 
sản ưu tú, đã ra tay giết và cướp của 
chính người yêu cũ của mình một 
cách man rợ, không phải là cá biệt 
trong một xã hội con giết cha, vợ giết 
chồng, anh em giết nhau được đưa 
tin đầy tràn trên các trang báo lề phải. 
Lối sống vô đạo đức, hành vi vô luân, 
con người ứng xử với con người man 
rợ hơn dã thú đang là vấn nạn quốc 
gia, có thể đưa một dân tộc vốn có 
văn hóa, văn hiến bốn nghìn năm tới 
chỗ diệt vong… Không nhìn ra những 
nguy cơ chết người này, liệu 100 năm 
nữa Tổ quốc Việt Nam chúng ta còn 
tồn tại không? Dòng giống con Lạc 
cháu Hồng còn tồn tại không? 
 Nền giáo dục Việt Nam hôm nay 
là một nền giáo dục thiếu trung thực, 
đúng như ý kiến của ông Phó Thủ 
tướng Nguyễn Thiện Nhân đã công 
nhận. Đạo đức trong giáo dục Việt 
Nam hôm nay đồng nghĩa với dối trá: 
thày dối trá thày, trò dối trá trò, quản 
lý giáo dục báo cáo láo cốt lấy thành 
tích, nạn mua bán bằng, bán đề thi, 
mua quan bán tước đang là đại họa 
của nền giáo dục. Hầu hết sách giáo 
trình, sách giáo khoa… là sách đạo 
văn. Cán bộ có chức có quyền đua 
nhau làm thạc sĩ, tiến sĩ… lấy bằng 
thật nhưng học giả. Nạn dùng tiền 
mua bằng cấp, mua học hàm học vị 
đang diễn ra công khai trong cái chợ 
trời giáo dục Việt Nam. Việc Hà Nội 
vừa qua đưa chỉ tiêu “xóa mù tiến sĩ” 
cho cán bộ công nhân viên nhà nước 
đã nói lên học vị tiến sĩ chẳng còn giá 
trị gì cả. Có lẽ trong vài năm tới, sau 
việc Bộ Giáo dục ra chỉ tiêu đào tạo 

thêm 23.000 tiến sĩ, sẽ dẫn tới chiến 
dịch xóa mù tiến sĩ trên phạm vi toàn 
dân. Nhiều ông cán bộ cấp cao có 
học vị tiến sĩ nhưng chưa có bằng tốt 
nghiệp đại học, thậm chí có vị chưa 
có bằng tốt nghiệp cấp 2 vẫn lấy 
được học vị tiến sĩ. Việc chính trị hóa 
môn văn, môn lịch sử, môn triết học, 
chính trị hóa nền giáo dục… đã tạo 
cơ sở cho sự dối trá làm bá chủ đất 
nước. Giáo dục như thế sao có thể 
đào tạo ra những công dân chân 
chính? Đây là dấu hiệu suy vong lớn 
nhất của dân tộc do nền giáo dục 
thiếu tính nhân văn, thiếu tính chân 
thật gây ra. Những quả bom B52 tinh 
thần là nền giáo dục đi chệch hướng 
chân thiện mỹ đang rải thảm lên tinh 
thần dân tộc, thì ai là người phải chịu 
trách nhiệm trước lịch sử đây? 
 Than ôi, sau những quả bom tinh 
thần có tên là giáo dục mà chế độ tự 
ném vào mình, chỉ cần ngoại bang 
ném bồi thêm mấy quả bom thật vào 
hai đập thủy điện Sơn La và Hòa 
Bình là đồng bằng Bắc Bộ và cả Hà 
Nội sẽ biến mất, dân tộc sẽ biến 
mất… Hai đập thủy điện khổng lồ trên 
nghe đâu lại nằm trên vết nứt động 
đất… mới hãi hùng làm sao? Đầu 
nguồn sông Hồng, đầu nguồn sông 
Mê Kông, Trung Quốc đã và đang xây 
hàng trăm đập thủy điện, khiến hai 
con sông chính của đất nước khô cạn 
dần, không còn đủ nguồn nước tưới 
cho hai đồng bằng chính nuôi sống 
dân tộc. Cách Móng Cái 60 km, tại 
Phòng Thành, Trung Quốc đang xây 
nhà máy điện hạt nhân rất lớn; nếu có 
sự cố kiểu Chernobyl vào mùa gió 
bấc, Hà Nội và dân đồng bằng Bắc 
Bộ có thể sẽ chết hết vì nhiễm phóng 
xạ hạt nhân… 
 Sự thật hai  
 Chưa bao giờ như hôm nay, trên 
đất nước ta, giặc nội xâm có tên là 
tham nhũng lại hoành hành ngang 
nhiên, kinh hãi như dịch hạch đến 
thế. Dân có tham nhũng không? 
Không! Thế thì ai là giặc nội xâm, là 
giặc tham nhũng? Thưa, chính quyền! 
Chỉ kẻ có chức có quyền mới tham 
nhũng được mà thôi. Vụ tham nhũng 
mới nhất như một đòn hiểm ác đánh 
một cú chí tử vào đất nước là tập 
đoàn Vinashin – một nắm đấm thép 
của chính phủ – đã cướp đi của nhân 
dân số tiền khổng lồ là 80.000 tỷ 
đồng. Cứ thử làm tròn dân số nước ta 
là 90 triệu người (thực ra dân số Việt 
Nam mới chỉ trên 85 triệu dân), vị chi 
mỗi người dân vừa bị tập đoàn quốc 
doanh Vinashin cướp đi gần 
9.000.000đ. Chín triệu đồng với 
người nông dân là một nguồn vốn 
lớn: một gia đình nông dân có bốn 
nhân khẩu chẳng hạn, đã vừa bị 
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Vinashin cướp đi nhãn tiền 
36.000.000 đ. Đã có bao nhiêu tập 
đoàn Vinashin cướp hết tiền của 
nhân dân trong quá khứ, trong hiện 
tại chưa bị phát hiện? Những nắm 
đấm thép của chính phủ như các tập 
đoàn kinh tế: tập đoàn Than, tập đoàn 
Điện, tập đoàn Khoáng sản… đã và 
đang đấm chí tử vào hầu bao dân 
nghèo Việt Nam. Theo kiểm toán nhà 
nước, năm 2008, các tập đoàn kinh tế 
– nắm đấp thép – đã làm thất thoát 10 
tỷ đô la. Năm 2009, số thất thoát (đổ 
tội cho lỗ vốn) cũng không nhỏ hơn 
số 10 tỷ đô la năm trước. Các tập 
đoàn kinh tế quốc doanh, các công ty 
quốc doanh đang là đại họa cho quốc 
gia; chứng tỏ thành phần kinh tế 
rường cột của mô hình xã hội chủ 
nghĩa này đã hoàn toàn thất bại. Về 
quốc nạn tham nhũng, bà Phạm Chi 
Lan, chuyên viên kinh tế cao cấp của 
chính phủ đã phải cay đắng thừa 
nhận “bọn nắm đấm thép – chúng nó 
ăn hết tiền của dân rồi” như sau: “Một 
khi vẫn còn các ông lớn chủ đạo vẫn 
ngốn hết nguồn lực của đất nước và 
thâu tóm hết quyền thiết kế chính 
sách có lợi cho mình, thì làm sao 
thằng nhỏ động lực kinh tế tăng tốc 
được” (Tuần Việt Nam 22-07-2010). 
 Tại sao nhà nước ta hiện nay vốn 
có hai chính quyền cồng kềnh, chồng 
chéo nhau, giẫm đạp lên nhau: một 
chính quyền theo hệ Đảng và một 
chính quyền theo hệ nhà nước với 
hàng vạn ban thanh tra, hàng vạn chi 
bộ bốn năm sáu tốt, với hầu hết mấy 
triệu đảng viên gương mẫu đều đã 
học tập tốt đạo đức Bác Hồ, mà giặc 
tham nhũng lại ngang nhiên hoành 
hành trắng trợn từ vi mô đến vĩ mô 
đến như vậy? Quan tham nhìn từ xã 
trở lên không thấy lao động chân tay, 
không thấy lao động trí óc, chỉ sử 
dụng một thứ lao động có tên là LAO 
ĐỘNG LÃNH ĐẠO mà ai ai cũng giàu 
có hơn dân thường hàng trăm, hàng 
nghìn, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỉ 
lần là sao? Chung quy lại, có phải là 
do thể chế sai, mô hình chính trị sai: 
VỪA ĐÁ BÓNG VỪA THỔI CÒI, 
VỪA ĐI THI, CHẤM GIẢI VỪA PHÁT 
GIẢI VỪA ĐƯỢC LÃNH GIẢI. NHÀ 
NƯỚC–ĐẢNG MỘT MÌNH MỘT 
CHỢ: VỪA THAM NHŨNG VỪA 
CHỐNG THAM NHŨNG? Xin hỏi: tay 
phải tham nhũng, liệu tay trái có dám 
cầm dao chặt được tay phải hay 
không? 
 Linh hồn triết học duy vật biện 
chứng Marxism nằm ở câu kinh mà 
đảng viên Cộng sản nào cũng phải 
thuộc làu làu: “Mọi sự vật đều được 
cấu thành bởi các mặt đối lập thống 
nhất”. Chỉ trừ nền chính trị của nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

không hề nằm trong quy luật vận 
động này của Marx, vì nó triệt tiêu đối 
lập chính trị! 
 Nền chính trị độc đảng, độc quyền 
của nước ta hôm nay đang chống lại 
biện chứng pháp Marxism. Trong 
phép biện chứng do Hegel sáng tạo, 
Marx tiếp thu, có ba nhịp như sau: 
xuất đề, phản đề và tổng đề. Phản đề 
hay đối lập chính là linh hồn của biện 
chứng pháp Marxism. Chối bỏ đối lập, 
triệt để cấm phản đề, cấm đối lập 
chính trị, nền chính trị của nước ta 
ngày nay đang chống lại chính cái lý 
thuyết chủ nghĩa cộng sản mà nó thề 
nguyền đi theo, thành ra một nền 
chính trị thoái bộ, rất giống với các 
nền chính trị thần quyền thời Trung 
cổ bên châu Âu. 
 Hãy xem khẩu hiện rất duy tâm, 
hoàn toàn chống lại thuyết Marxism 
của Đảng cầm quyền: “Đảng Cộng 
sản Việt Nam quang vinh MUÔN 

NĂM”. Marx từng giải thích tại sao 
loài người thống khổ: vì loài người 
còn phân chia giai cấp. Mục đích của 
Marx là làm cho nhân loại tiến đến đại 
đồng, tức tiến đến thiên đường Cộng 
sản. Muốn đến thế giới Cộng sản, 
phải xóa bỏ các giai cấp: xóa bỏ giai 
cấp tư sản, xóa bỏ giai cấp vô sản, 
xóa bỏ nhà nước, xóa bỏ công an, 
quân đội, tất nhiên phải xóa bỏ cả 
Đảng Cộng sản, vì Đảng Cộng sản là 
đảng của giai cấp vô sản. Mà khi xóa 
bỏ giai cấp, thì đảng của giai cấp 
cũng không còn. Hô “Đảng Cộng sản 
Việt Nam MUÔN NĂM” cầm bằng 
như hô: “Xã hội loài người có giai cấp 
muôn năm”! Rõ ràng hô như vậy là 
treo cổ chủ nghĩa Marx, là không 
chính danh, là tự xóa bỏ tính mục 
đích của Đảng Cộng sản. 
 (Còn m
t kỳ n"a) 
 Vi�t t�i Sài Gòn 26-07-2010 
 © 2010 Tr�n M�nh H�o 

CHÀO M)NG Đ�I H*I VIII 
NHÀ VĂN TRONG NƯ,C ! 

 Cũng Đại hội, cũng rềnh rang ra phết! 
 Trừ dăm anh còn tất cả gia nô 
 Làm gia nô cho chính bọn rợ Hồ 
 Vào phe với những thằng buôn dân bán nước! 
  65 năm, đạp nát tan Tổ quốc 
  Bởi Nam quan, Bản Giốc đã dâng rồi 
  Hoàng, Trường Sa đau đớn khép nụ cười 
  Vịnh Bắc Kỳ kể từ nay chấm dứt! 
 Biên giới Việt chúng đè ra ăn cướp 
 Lại một bày ký Hiệp ước kính dâng  
 Là Nhà văn? Sao hèn nhát, ngu đần 
 Cố cúi mặt đớp miếng xương miếng xẩu! 
  65 năm chỉ biết khen hẩu! hẩu! 
  Một chút gì cũng bắt chước Tàu ô 
  Có tước hiệu mà không biết danh nhơ 
  Nước để mất rặt một phường cộng ngợm! 
 Nữa mai sau nơi suối vàng người tởm 
 Có dám gặp Trưng, Triệu Nữ anh hùng 
 Có dám gặp Đại hoàng đế Quang Trung 
 Có dám gặp Đức Thánh Trần hưng Đạo? 
  Không noi gương Trần Bình Trọng, khuyến cáo: 
  “Ta thà làm một thằng quỷ nước Nam 
  để bảo tồn biên giới của nhà Nam 
  Còn hơn làm đế vương nơi đất Bắc!” 
 65 năm giặc Hồ chuyên gieo rắc 
 mầm ung thư cho nòi giống Việt Nam 
 Làm Nhà văn anh phải có tim gan 
 chống chọi lại những gì là bán nước! 
  Họp cho lắm dưới quyền một lũ cướp 
  Chúng bảo sao nghe vậy, rõ nhục chưa? 
  Đổi chút cơm, lều đụt nắng che mưa 
  Không xấu hổ hỡi Nhà văn Xã nghĩa? 

Bút Xuân Tr�n Đình Ngc 09-08-2010 
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 Chỉ còn non hai tháng nữa, Việt 
Nam sẽ tổ chức đại lễ Ngàn Năm 
Thăng Long. Buổi lễ sẽ diễn ra 
ngày 1-10-2010. Ông Lê Tiến Thọ, 
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, 
và Du lịch, Chủ tịch Ban Chỉ đạo 
Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng 
Long là người tổ chức và điều hành 
buổi lễ nầy. 
 Kinh phí cho buổi lễ là 94 ngàn 
tỷ Đồng Việt Nam (VNExpress) 
tương đương với 4,5 tỷ Mỹ kim  
(1tỷ Đồng # US$50.000). Với một 
kinh phí tương đương gần 10% 
ngân sách quốc gia chỉ để cho “lễ 
hội”. Quả thật Việt Nam đi đầu so 
với thế giới về việc phí phạm cho 
những cuộc vui chơi vô bổ nầy.  
 Nhưng chưa hết, vì buổi lễ diễn 
ra vào giữa mùa mưa Hà Nội, cho 
nên sác xuất mưa rất cao, và mái 
che của sân vân động Mỹ Đình, nơi 
hành lễ không đủ để che trên dưới 
40.000 người dự khán. Vì vậy, có 
dự án dùng phi cơ “bắn mây” để 
ngăn mưa trong ngày khai mạc. 
Theo VNExpress, mỗi lần ”bắn 
mây” trong 3 ngày có thể tiêu hết 
hơn 1 tỷ Mỹ kim. 
 Trên đây là kinh phí dự trù cho 3 
ngày “lễ hội”, nhưng chắc chắn 
kính phí thực sự sẽ “phải” lớn hơn 
nhiều vì những “rò rỉ” trong thời 
gian xây dựng và chuẩn bị! 
 Chương trình đại lễ rất đồ sộ. 
Theo dự trù, ngày khai mạc sẽ được 
tiến hành tại vườn hoa tượng đài Lý 
Thái Tổ và đường Đinh Tiên Hoàng 
chung quanh hồ Hoàn Kiếm. Sẽ có 
diễn binh và diễn hành tại Quảng 
trường Ba Đình. “Chương trình kỷ 
niệm sẽ được tổ chức trọng thể, 
sinh động, đậm đà bản sắc dân 
tộc, truyền thống lịch sử, văn 
hóa”, đó là lời của một thành viên 
trong Ban chỉ đạo.  
 Nhưng cho đến hôm nay (12/8), 
nhiều người dân Hà Nội, cũng như 
trong nước vẫn không hiểu buổi lễ 
hội nầy có mục đích để “mừng” cái 

gì? Vì, Ngày Đại lễ đã được Thủ 
tướng cọng sản ấn định khai mạc 
vào 1 tháng 10, rơi đúng vào ngày 
Quốc khánh của Trung Cộng. Đây 
là một sự trùng hợp vô tình hay cố 
ý, và chính vì vậy mà người dân 
hoang mang! 
 Vài dòng tản mạn trong bài viết 
nhằm mục đích khơi dậy vài tự ái 
dân tộc, nếu còn sót lại trong lòng 
người dân Việt ở cả trong lẫn ngoài 
nước. 
 Một ngàn năm Thăng Long là 
một ngày đánh dấu mốc thời gian từ 
lúc tổ tiên dân Việt giành lại nền 
độc lập tự chủ thoát khỏi gần 1000 
năm bị giặc Tàu đô hộ. Mà nay, 
Việt Nam lại tổ chức đúng vào ngày 
quốc khánh của kẻ thù truyền kiếp 
(cho đến ngày nay và cả ngàn sau 
nữa). 
 Đây có phải là một sự trùng hợp 
ngẫu nhiên hay không? Cá nhân 
người viết nghĩ là không mà là một 
chủ đích có tính toán kỷ lưỡng của 
đảng Cọng sản Việt Nam. 
 Vì, qua quá trình lịch sử trong 
vòng vòng 20 năm trở lại đây, rõ 
ràng là đường lối, chính sách phát 
triển đều “rập khuôn” theo hướng 
phát triển của Tàu; thậm chí những 
sự khai thác khoáng sản, rừng 
phòng vệ, cùng những xây dựng 
khu kinh tế duyên hải miền Bắc đều 
nằm gọn trong tay những nhà đầu tư 
Trung Cộng. 
 Như vậy có phải là Độc lập 
chăng? Như vậy có phải là Tự 
chủ chăng? 
 Có xứng đáng tiêu tốn gần 10% 
ngân sách quốc gia cho những ngày 
lễ hội thể hiện một tinh thần nô lệ 
cho ngoại bang, trong lúc 1/3 dân 
số còn sống dưới mức nghèo tuyệt 
đối theo định nghĩa của Liên Hiệp 
Quốc là 1 Mỹ kim/ngày? 
 Trong Tuyên ngôn Thiên niên kỷ 
của Liên Hiệp Quốc mà VN đã phê 
chuẩn, trong đó một số giá trị căn 
bản giữ vai trò thiết yếu trong quan 
hệ quốc tế của thế kỷ 21 là: 

 - Về Tự do:…Điều hành đất 
nước theo nguyên tắc dân chủ, có 
sự tham gia của người dân và trên 
căn bản ý chí của người dân là bảo 
đảm tốt nhứt cho việc thực hiện 
quyền tự do nầy.  
 - Về Bình đẳng:… Không được 
phép tước đoạt cơ hội thụ hưởng kết 
quả từ hoạt động phát triển của bất 
cứ cá nhân nào hoặc dân tộc nào.  
 - Về Khoan dung:… Con người 
phải tôn trọng lẫn nhau, trong sự đa 
dạng về tín ngưỡng, văn hóa, và 
ngôn ngữ.  
 Bản Tuyên ngôn còn nêu rõ ý 
thức và hành động về hòa bình, an 
ninh và giải trừ quân bị, về phát 
triển và xóa đói giảm nghèo, về việc 
bảo vệ môi trường chung, về nhân 
quyền, dân chủ và điều hành tốt, về 
việc bảo vệ những người dễ bị tổn 
thương… 
 Tất cả chỉ nhằm vào mục đích là 
thế giới cùng nhau phát triển theo 
chiều hướng toàn cầu hóa nhắm vào 
3 mục tiêu: 1- Phát triển xã hội, 2- 
Tăng trưởng phúc lợi cho người 
dân, và 3- Bảo vệ môi trường. 
 Trong tất cả những ghi nhận trên 
của Bản Tuyên ngôn, Việt Nam cho 
đến hôm nay vẫn chưa thực hiện 
được điều gì cả mà còn làm cho đất 
nước, xã hội Việt Nam ngày càng tệ 
hại thêm lên. Người dân ngày càng 
trực diện với với nhiều nỗi đau 
thường trực, nào là tệ trạng nguồn 
nước sinh hoạt và thực phẩm tiêu 
dùng, nào là tệ trạng y tế cùng hạ 
tầng cơ sở njhư đường xá, cầu cống 
ngày càng xấu thêm, nào là tình 
trạng đạo đức suy đồi qua hệ hệ 
thống giáo gục còn quá lạc hậu. Và 
còn bao nhiêu tệ trạng khác nữa! 
 Phải chăng đã đến lúc người 
dân cần phải đứng lên để tự cứu 
lấy mình?  
 Câu hỏi trên xin dành cho tất cả 
bà con trong và ngoài nước suy 
nghĩ, suy nghĩ để cùng tháo gở việc 
thực thi qua lệnh truyền trong quân 
đội TC là: Lộ ố Nàm phồ. Dìu ố 
Nàm sình. Chì ố Nàm tì. Nghĩa là: 
Lấy vợ An Nam – Tiêu tiền An 
Nam - Ở đất An Nam. 
 Lịch sử sẽ ghi thêm một tội ác 
của cường quyền, cam tâm làm nô 
lệ và dẫn dắt cả dân tộc đi làm nô lệ 
cho kẻ thù truyền kiếp. 
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 Ngàn năm Thăng Long sắp 
đến không phải để đánh dấu mối 
vinh quang của dân tộc mà là một 
dấu ấn, chuẩn bị cho chính sách 
đô hộ lần thứ 5 của giặc Tàu, tiếp 
nối ngàn năm Việt Nam bị Tàu đô 
hộ trong quá khứ. 
 Mai Thanh Truyết 
 Nhớ về ngày Tết Kỷ Dậu, 
 Ngày Đại phá quân Thanh của 
vua Quang Trung Nguyễn Huệ 
 12-08-2010 
   

 Chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi, 
người dân trong nước và đặc biệt là 
người dân Hà Nội sẽ đón mừng 
ngày Kỷ niệm 1000 năm Thăng 
Long - Hà Nội. Kỷ niệm 1000 năm 
Thăng Long - Hà Nội là một sự 
kiện trọng đại trong lịch sử nước 
nhà. Nhà cầm quyền CSVN đang 
rầm rộ tổ chức. 
 Ngày khai mạc sẽ được tiến 
hành trọng thể tại Vườn hoa tượng 
đài Lý Thái Tổ và đường Đinh Tiên 
Hoàng, chung quanh hồ Hoàn 
Kiếm. Sẽ có “diễu” binh và “diễu” 
hành tại Quảng trường Ba Đình. 
Chương trình sẽ được khai mạc vào 
lúc 8 giờ sáng. Sau khi Chủ tịch 
Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn kỷ 
niệm, 1000 con chim bồ câu cùng 
bong bóng bay sẽ được thả lên bầu 
trời. Mở đầu chương trình, 10 chiếc 
máy bay trực thăng bay theo đội 
hình hàng dọc, theo đường Hùng 
Vương từ hướng sông Hồng vào Hà 
Đông, mang cờ Đảng với dải lụa đỏ 
với dòng chữ “1000 năm Thăng 
Long - Hà Nội”. Ước tính sẽ có 
khoảng gần 10 ngàn người tham 
gia. Lực lượng diễn binh sẽ có 
2,800 người và lực lượng diễn hành 
sẽ là 5,020 người. Diễn binh và diễn 
hành sẽ đi qua các đường Hùng 
Vương, Lê Hồng Phong, Tràng Thi, 
Tràng Tiền, Nhà hát Lớn Hà Nội, 
Quảng trường Cách mạng Tháng 
Tám, … 

 “Chương trình kỷ niệm sẽ được 
tổ chức trọng thể, sinh động, đậm 
đà bản sắc văn hóa dân tộc, truyền 
thống lịch sử, văn hóa” (VTC News) 
để mừng cái gì đây? 
 Ngày Đại lễ đã được Thủ tướng 
Chính phủ  ấn định khai mạc vào 
ngày 1 tháng 10. Tại sao lại là ngày 
1 tháng 10? 1 tháng 10 là ngày gì? 
Đó là ngày Quốc Khánh của 
Trung Quốc! Mao Trạch Đông 
tuyên bố thành lập nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1 

tháng 10 năm 1949. Nhà cầm quyền 
CSVN đang làm cái gì đây? Nhà 
cầm quyền CSVN không ngần ngại 
bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng đổ vào các 
công trình chuẩn bị cho Đại lễ bất 
kể dư luận trong nước cho rằng “đại 
lãng phí”, “không mang lại hiệu quả 
kinh tế, xã hội” và “thiếu thực tế” 
để bắt dân cả nước rầm rộ đón 
mừng ngày “1000 Năm Thăng Long 
- Hà Nội” hay đón mừng ngày Quốc 
Khánh của Trung Cộng? Chính 
quyền Hà Nội quan tâm đến ngàn 
năm văn hóa và văn hiến của nước 
nhà đến thế sao? Hay Hà Nội chịu 
bỏ ra hàng triệu hàng tỷ dô la chỉ để 
làm vui lòng Bắc Kinh, mừng ngày 
Quốc Khánh của Trung Quốc? 
Cũng may là cách đây 2 ngày giới 
lãnh đạo đã quyết định huỷ bỏ ý 
tưởng “bắn mây” chứ nếu không thì 
sáng kiến (hay tối kiến?) điên rồ 
này để ngăn mưa trong 3 ngày Đại 
lễ sẽ tiêu hết hơn một tỷ Mỹ kim 
tiền của dân. 
 Mới đây, nhà ngoại cảm nổi 
tiếng Phan Thị Bích Hằng đã lên 
tiếng cảnh báo về một nguy cơ làm 
chấn động dư luận trong nước. Bà 
pháng: “Vào ngày Đại lễ kỷ niệm 
1000 năm Thăng Long - Hà Nội thì 
cây cầu Long Biên chứng nhân lịch 
sử sẽ bị sập và hàng nghìn người 
đang đi trên cây cầu đó sẽ tử vong. 
Và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng 
sẽ từ trần vào dịp diễn ra Đại lễ 

này”. Bà lập tức bị công an cô lập, 
bắt giữ, vì sợ tin tức lan đi gây bất 
lợi cho Đại lễ mà Nhà cầm quyền 
đang kỳ vọng.  
 Tưởng cần nên biết Bà Hằng 
được nhà nước CSVN chính thức 
công nhận là một nhà ngoại cảm, là 
người đã sử dụng khả năng đặc biệt 
của mình trong gần 20 năm qua để 
giúp hàng ngàn gia đình tìm kiếm 
hài cốt người thân bị thất lạc trong 
chiến tranh. Thậm chí bà còn được 
các quan chức cao cấp của CSVN 
yêu cầu giúp tìm mộ của những 
người thân của họ. 
 Có tin cho rằng công an muốn bà 
phải phủ nhận những lời bà đã nói 
hoặc phải xác nhận là bà nói trong 
trạng thái không tỉnh táo. Bà Hằng 
đã phản ứng dữ dội và quả quyết trả 
lời rằng “Nếu những lời tôi nói là 
đúng sự thật thì người đại diện của 
nước CHXHCNVN phải đích thân 
đứng ra xin lỗi tôi. Còn nếu sai thì 
tôi xin chịu mức án tù chung thân”.  
 Câu chuyện nói trên chưa được 
kiểm chứng nhưng đang lan nhanh 
ở trong nước với một tốc độ không 
thể tưởng tượng nỗi, và nó đã làm 
cho người ta lo ngại. Điềm gì đây? 
Nếu như lời tiên tri của nhà ngoại 
cảm này sẽ trở thành sự thật thì 
chuyện gì nữa sẽ xảy ra? Các “Đỉnh 
cao của trí tuệ loài người” đã dám 
nghĩ đến việc “bắn mây” để ngăn 
mưa thì các ngài sẽ làm gì để ngăn 
cầu Long Biên sụp đổ đây? Cầu 
Long Biên mà sập trong ngày Đại lễ 
sẽ là một biểu tượng xấu, gây xôn 
xao lòng dân vốn đã đến lúc ngán 
ngẫm và mất lòng tin, sẽ kéo theo 
những phản ứng dây chuyền bất lợi 
cho nhà cầm quyền CSVN. Chuyện 
gì sẽ xảy ra đây? Thời gian không 
còn bao lâu nữa. Hãy chờ xem ... 
 Trần Việt Trình 
 12 tháng 8 năm 2010 
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phát biểu với tư cách Chủ tịch 
Cộng đồng Người Việt Tự do 
Úc châu trong cuộc biểu tình 

chống ca nô VC Đàm Vĩnh 
Hưng tại Melbourne 

 Kính thưa toàn thể quý vị cùng 
đồng bào, 
 35 năm sau khi người Việt tỵ nạn 
của chúng ta phải liều chết bỏ nước 
ra đi, trốn thoát chế độc đoán bạo tàn 
CSVN và tỵ nạn trên đất nước Úc 
này, đảng CSVN vẫn không buông 
tha hoặc để cho chúng ta và con cháu 
chúng ta yên. Chúng vẫn thò cánh tay 
dài lông lá, hôi hám và bẩn thỉu của 
chúng sang tận nơi chúng ta cư ngụ 
để đánh phá, tuyên truyền và gây 
chia rẽ trong cộng đồng của chúng ta. 
Nhân dịp này chúng ta hãy thử nhìn 
lại xem trong 35 năm qua Tà quyền 
CSVN đã làm được cho quê hương 
dân tộc VN. 
 • Cha ông chúng ta đã nói “TỨC 
NƯỚC THÌ PHẢI VỠ BỜ”. Tà quyền 
CSVN đã đến hồi diệt vong vì lòng 
dân trong nước đã hết sức chịu đựng 
của con người, người dân không còn 
nhịn được nữa trước những hành 
động giết người vô tội một cách công 
khai, dã man và tàn bạo của đảng 
Cộng phỉ chỉ giỏi “thượng đội bá 
quyền Tàu Cộng, hạ đạp dân” “khôn 
nhà nhưng dại chợ” và thay vì dùng 
súng đạn và vũ lực để bảo vệ tổ quốc 
không rơi vào tay kẻ thù phương Bắc 
thì lại dùng súng đạn và vũ trang để 
đánh giết và áp bức dân lành vô tội.  
 • “TỨC NƯỚC THÌ PHẢI VỠ BỜ”. 
Hơn 35 năm cai trị đất nước không có 
chiến tranh nhưng nhìn lại lịch sử 
dựng nước và giữ nước của tà đảng 
CSVN trong thời gian này, chúng ta 
đã thấy gì? 
 - KHÔNG CHIẾN TRANH mà lại 
mất thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, 
hàng ngàn cây số vuông biên giới,  
 - KHÔNG CHIẾN TRANH mà lại 
mất Hoàng Sa, Trường Sa và hàng 
chục ngàn hải lý bờ biển từ Bắc chí 
Nam vào tay Tàu Cộng. Đó là công 
trạng giữ nước của tà quyền CSVN. 
 - KHÔNG CHIẾN TRANH mà dân 
đi ra hải phận chủ quyền của quốc gia 
lại bị KẺ LẠ và TÀU LẠ bắn, bắt đòi 
tiền chuộc và giết. Trong lịch sử gần 
5000 năm giữ nước của dân tộc VN 

và ngay cả trong lịch sử của cả thế 
giới cũng chưa hề có một thứ chính 
phủ nào “QUÁI ĐẢN”, khốn kiếp, bất 
tài, vô dụng và hèn nhát, chết tiệt như 
cái TÀ PHỦ CSVN hiện nay.  
 Có đời thuở nào một quốc gia có 
quân đội, có tàu chiến, có một hệ 
thống công an dầy đặc lúc nào huyên 
hoan doạ dân cho rằng “làm cái gì 
đảng cũng biết tất” thế mà khi dân 
chài của mình bị Tàu Cộng đâm chìm, 
bắt, giết ngay trong hải phận do mình 
kiểm soát thì lại cho là bị “tàu lạ” hãm 
hại!!! Cứ y như là chuyện dĩa bay và 
người hành tinh khác vậy. Thật là 
nhục nhã! Vong linh của các dũng 
tướng Trần Nguyên Hãn, Trần Khánh 
Dư, Ngô Quyền chắc hẳn cũng đang 
sôi sục đối với thái độ hèn nhác khiếp 
nhược này của TÀ QUYỀN CSVN.  
 - KHÔNG CHIẾN TRANH 35 NĂM 
RỒI mà sao đất nước và dân chúng 
lúc nào cũng phập phồng lo sợ cho 
tánh mạng và sự an nguy của cá 
nhân và gia đình mình?  
 - KHÔNG CHIẾN TRANH 35 NĂM 
RỒI mà sao hơn 40% tức 34 triệu 
người dân VN hôm nay đang lâm vào 
cảnh nghèo đói, không có cơm ăn? 
 - KHÔNG CHIẾN TRANH 35 NĂM 
RỒI mà sao hàng trăm ngàn phụ nữ 
và trẻ em phải bán thân nuôi miệng từ 
thành thị đến thôn quê, từ VN ra đến 
Mã Lai, Lào, Campuchia, Singapore, 
Đài Loan? 
 - KHÔNG CHIẾN TRANH 35 NĂM 
RỒI mà sao hàng trăm ngàn thanh 
niên thiếu nữ VN bị nhà nước xuất 
khẩu ra nước ngoài lao động với 
những điều kiện làm việc còn thua cả 
súc vật và nô lệ thời Trung Cổ? 
 - KHÔNG CHIẾN TRANH 35 NĂM 
RỒI mà sao TÀ quyền lúc nào cũng 
sợ có nội loạn, biểu tình hay phản đối 
từ những người nông dân tay chỉ có 
cuốc xuổng, từ những nhà văn trong 
tay chỉ có cây viết, từ những giáo dân 
trong tay chỉ có tràng hạt và xâu 
chuỗi, từ những vị tu sĩ, linh mục, 
giám mục, hoà thượng, tăng ni trong 
tay chỉ có cuốn kinh thánh hay kinh 
phật? 
 - KHÔNG CHIẾN TRANH 35 NĂM 
RỒI mà sao đảng sợ dân còn hơn cả 
sợ giặc xâm lăng? 
 - KHÔNG CHIẾN TRANH 35 NĂM 
RỒI mà sao đảng phải bỏ ra cả bạc tỷ 

cho nghị quyết 36 hầu đánh bóng, 
tuyên truyền cho chế độ. Há đảng 
chẳng nghe qua câu “Hữu xạ tự nhiên 
hương” hay sao? Nếu đảng quá 
đúng, quá tốt tại sao lại phải tốn tiền 
bạc triệu bạc tỷ mua nước hoa để xịt? 
Hay là vì các xác chết XHCN ngày 
càng thúi quá nên phải xịt cho nhiều 
nước hoa để cho nó bớt khắm? 
Giống như các xác của tên đồ tể 
HCM tại Ba Đình, cái xác sình và hôi 
thúi, mục rữa của tà đảng và tà quyền 
CSVN nên đem đi chôn chung với 
nhau càng sớm càng tốt để khỏi làm 
ô uế đất nước VN và bầu không khí 
dân chủ tự do của thế giới ngày nay.  
 - KHÔNG CHIẾN TRANH 35 NĂM 
RỒI mà sao đảng vẫn còn tiếp tục 
phân biệt giai cấp, thành phần hay là 
đảng vẫn muốn tiếp tục GÂY CHIẾN 
và tiếp tục tạo ra một thứ chiến tranh 
mà thế giới đã cho vào thùng rác, đó 
là CHIẾN TRANH GIAI CẤP? 
 TÀ Đảng CSVN nên nhớ, hiện nay 
tại VN chỉ còn có 2 giai cấp đó là: giai 
cấp ĐẢNG TRỊ đàn áp, tà trị, thống 
trị, giàu bạc tỷ và giai cấp BỊ TRỊ 
TOÀN DÂN VN đã và đang bị tước 
đoạt quyền làm người, tự do, nhân 
phẩm và đói rách mà thôi. Kết qủa 
của cuộc chiến này, ai là người tất 
thắng TÀ QUYỀN tất đã biết rất rõ rồi 
không cần phải nhắc tới: “DÂN VẠN 
ĐẠI - ĐẢNG NHẤT THỜI” 
 - KHÔNG CHIẾN TRANH 35 NĂM 
RỒI sao đảng vẫn còn cái tật GIẬT 
MÌNH và LO SỢ, phải chăng “CÓ 
TẬT GIẬT MÌNH” “ĂN VỤNG NÊN 
HAY LẤM LÉT”? Sợ ai, sợ cái gì, tại 
sao lại phải sợ? Lấm lét vì ăn vụng, 
ăn cái gì, tại sao lại phải lấm lét? 
Người CHÁNH danh, làm CHÁNH trị, 
là CHÁNH quyền, CHÁNH phủ tại sao 
lại phải sợ dân nổi dậy, tại sao đường 
đường là người đại diện một chánh 
phủ, quốc gia mà phải trốn chui trốn 
nhũi như những kẻ ăn trộm ăn cướp 
đi vô cửa hậu khi công du ở các nước 
trên thế giới là làm sao? 
 Câu trả lời rõ còn hơn ban ngày, 
đó là vì: 
 • CSVN không CHÁNH danh mà 
là TÀ danh! Hồ Chí Minh và Cộng 
đảng đã lợi dụng danh nghĩa và lòng 
yêu nước của các đảng phái và dân 
chúng để lập ra Việt Minh để rồi sau 
đó thủ tiêu, tàn sát và diệt trừ người 
Việt quốc gia chơn chánh cướp công 
và cướp chánh quyền. 
 • CSVN không đang làm CHÁNH 
trị mà đang TÀ trị! với những mưu mô 
xảo quyệt, dối trá, bất công, ma đạo 
và trị nước bằng TÀ sách chứ không 
phải bằng CHÁNH sách. 
 • CSVN không là CHÁNH quyền 
mà là TÀ quyền! Chúng không hề 
được dân tự do thật sự bầu lên mà là 



Tự Do Ngôn Luận * Bán Nguyệt San 
 

 

  

Số 105 * Trang  28 

một đảng cướp chánh quyền và độc 
tài độc đảng qua cái điều 4 hiến pháp 
của chúng.  
 • CSVN không hề là một CHÁNH 
phủ mà là một TÀ phủ! Cực kỳ tham 
ô, tàn ác, vơ vét, lũng đoạn và vô đạo 
đức. 
 Hôm nay đây chúng ta có mặt tại 
nơi đây không phải chỉ để phản đối 
sự hiện diện của đám văn công 
CSVN mà là để nói lên cho thế giới 
thấy CHÁNH nghĩa của người Việt tỵ 
nạn của chúng ta trong công cuộc 
tranh đấu giải thể TÀ quyền CSVN, 
giành lại quyền làm người cho 85 
triệu người dân VN, quyền tự quyết 
cho dân tộc VN, chủ quyền của Tổ 
Quốc VN và vạch trần hành vi xảo trá, 
lừa phỉnh và chia rẽ của Nghị quyết 
36 mà TÀ quyền CSVN đang thực 
hiện trên các cộng đồng người Việt 
hải ngoại hôm nay.  
 Hỡi những ai đang bịt mắt, ngậm 
miệng, giả điếc với lương tâm mình, 
để vì bã vinh hoa tạm bợ, đi theo làm 
tay sai cho TÀ quyền, TÀ đạo, TÀ trị 
CSVN hãy thức tỉnh để trở về với 
CHÁNH nghĩa Quốc gia, Dân tộc và 
Đồng bào.  
 Hãy phân biệt CHÁNH, TÀ. Hãy 
cải TÀ quy CHÁNH trước khi quá 
muộn. Xin đừng bán rẻ lương tâm 
CHÁNH trực của mình cho TÀ quyền 
CSVN bán dân hại nước. Xin đừng 
để những hành động hay suy nghĩ 
nông cạn của mình vô tình tiếp tục 
LÀM LỢI và HÀ HƠI TIẾP SỨC cho 
chế độ gian tà CSVN. Xin hãy nghĩ 
đến 85 triệu đồng bào đang đau khổ. 
Xin hãy nghĩ đến 500 ngàn đồng bào 
miền Bắc bị giết trong cuộc Cải cách 
Ruộng đất. Xin hãy nghĩ đến 8000 
người dân cố đô Huế bị CS thảm sát 
trong tết Mậu Thân. Xin hãy nghĩ đến 
hàng vạn người dân vô tội bị thảm sát 
trên Đại lộ Kinh hoàng năm 1972. Xin 
hãy nghĩ đến gần 1 triệu người đã 
chết trên sóng biển mêng mông và 
nấm mồ của họ là lòng đại dương của 
biển Đông. Xin hãy nghĩ đến chồng, 
chú, cha anh và hằng trăm ngàn các 
quân dân cán chính VNCH đã chết 
hoặc bị tù đày trong các nhà tù tập 
trung cải tạo. Xin hãy nghĩ đến Linh 
mục Nguyễn Văn Lý, Hoà thượng 
Thích Quảng Độ, Lê Thị Công Nhân, 
và biết bao những nhà tranh đấu dân 
chủ hiện đang bị tù đày và bắt bớ bỡi 
TÀ quyền CS tại VN. Xin hãy nghĩ 
đến Thái Hà, Đồng Chiêm, Bauxite 
Tây Nguyên, Hoàng Sa, Trường Sa, 
Bản Giốc, Nam Quan. Đđể cùng 
chúng tôi và toàn thể dân tộc lên tiếng 
chống lại chế độ TÀ đạo, TÀ danh, 
TÀ trị CSVN hiện nay.  
 Xin cám ơn toàn thể quý vị.  

�������������� 

 Lãnh đạo đảng CSVN hy vọng 
vụ mua dâm nữ sinh tại tỉnh Hà 
Giang coi như đã khép lại sau cuộc 
họp bất thường của ban chấp hành 
đảng bộ tỉnh Hà Giang sáng ngày 
25 tháng 7, dưới sự chủ trì của ông 
Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ 
Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, 
với quyết định khai trừ khỏi Đảng 
và đình chỉ chức Chủ tịch UBND 
tỉnh đối với ông Nguyễn Trường 
Tô. Thế nhưng, trong mắt của người 
dân, đặc biệt là các gia đình nạn 
nhân và những luật sư liên hệ, thì 
các quyết định kể trên chỉ đủ che 
một phần rất nhỏ sự loã lồ của cả 
cái mạng nhện những người đang 
nắm quyền. 
 Đầu tiên, vụ việc này xẩy ra vào 
năm 2005, tức khi hai nạn nhân, học 
sinh Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn 
Thị Thanh Thuý và hàng chục em 
học sinh khác chưa đầy 15 tuổi. 
Ngoại trừ tại một vài bộ lạc bán 
khai, thì dù biện minh cách nào đi 
nữa, nhân loại ở đầu thế kỷ 21 đều 
xem những vụ mua bán dâm như tại 
Hà Giang là trọng tội "cưỡng dâm 
trẻ vị thành niên"! Vì vậy, việc bãi 
chức, bãi đảng tịch ông Tô không 
đủ và không liên hệ đến qui định 
của pháp luật. Đó là người vi phạm 
pháp luật phải bị truy tố và xét xử 
trước tòa. Nếu ngăn chận điều này, 
rõ ràng lãnh đạo Đảng công khai 
cho phép đảng viên cao cấp của họ 
đứng ngoài vòng pháp luật. 
 Ở lứa tuổi 14, 15, dù tham gia tự 
ý hay bị ép buộc, khó có hệ thống 
xã hội hay luật pháp nước nào trên 
thế giới mà không xem các nữ sinh 
kể trên là các NẠN NHÂN và các 
em cần được chữa trị cả thể chất lẫn 
tâm lý. Nhưng Viện Kiểm sát Nhân 
dân Hà Giang thì khác. Họ bắt ngay 
2 em, buộc cho chúng tội chủ mưu, 
rồi giam giữ. Và qua các thư kêu 
cứu của hai em Hằng và Thúy lọt ra 
ngoài, tình trạng còn bi đát hơn nữa. 
Hai em bị công an khủng bố, đe 

dọa, bức cung. Cùng lúc đó, bên 
ngoài từ gia đình các nạn nhân khác 
bị đe dọa liên tục, bị cấm trả lời báo 
chí, bị ép từ chối luật sư biện hộ 
v.v... Thậm chí một em trong số các 
nạn nhân mất tích. Đây là một cô bé 
bán dâm cho ông Sầm Đức Xương 
nhưng không bị nhốt. Vì vậy, nếu 
không thay thế các nhân sự thuộc 
Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Giang 
và hệ thống chỉ huy công an Hà 
Giang, thì rõ ràng lãnh đạo Đảng 
đồng ý cho hệ thống cầm quyền trả 
thù các gia đình nạn nhân trong vụ 
này và tiếp tục dùng các thủ thuật 
bạo hành bịt miệng gia đình các nạn 
nhân trong những vụ tương tự trong 
tương lai. 
 Ông Tô không phải là người duy 
nhất có tên và số điện thoại trong 
danh sách những người mua dâm 
liên hệ. Chỉ riêng danh sách của 2 
em Hằng và Thúy đã có tên 11 cán 
bộ nữa bên cạnh ông Tô. Nếu cộng 
hơn 12 danh sách mà công an Hà 
Giang đã có từ các nạn nhân, tổng 
số cán bộ liên hệ phải lên đến hơn 
50 người. Dĩ nhiên, công an có thừa 
khả năng kiểm chứng bằng cách so 
lại hồ sơ các liên lạc điện thoại và 
ngày giờ luôn lưu giữ tại tổng đài. 
Và cũng từ kết quả kiểm chứng đó, 
lãnh đạo Đảng dư biết họ là những 
quan chức đang nắm quyền sinh sát 
tại Hà Giang. Vì vậy, khi có đủ các 
bằng chứng đó nhưng chỉ loại trừ 
một ông Tô, rõ ràng lãnh đạo Đảng 
đang bảo 50 ông Tô còn lại cứ kiên 
quyết "chỉ biết còn Đảng, còn 
mình" là sẽ tiếp tục sống khỏe, sống 
vui. 
 Một điều khác làm nhiều người 
quan tâm là thái độ của Bí thư tỉnh 
ủy Hà Giang, ông Hoàng Minh 
Nhất. Theo báo cáo của chính ông, 
thì khi biết vụ việc này mấy năm 
trước, ông đã "nhắc nhở" ông Tô 
"rút kinh nghiệm". Điều này cho 
thấy cả cấp chỉ huy của ông Tô 
cũng không thấy việc ông Tô làm là 
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vi phạm pháp luật hay sai trái luân 
lý. Đối với ông bí thư tỉnh ủy, đây 
chỉ là sự thiếu cẩn thận, cần dặn dò 
đàn em lần sau nhớ chùi mép kỹ là 
đủ. Rồi ông ra lệnh biến các nạn 
nhân thành tội phạm để đóng nút 
toàn bộ sự việc là xong. Vì vậy, khi 
chỉ loại ông Tô nhưng tiếp tục để 
ông Hoàng Minh Nhất ở chức vụ 
đứng đầu tỉnh Hà Giang, rõ ràng 
lãnh đạo Đảng xác nhận họ đồng 
tình với quan điểm đạo đức và cách 
giải quyết nhanh gọn của ông Nhất. 
Từ những sự kiện kể trên, người ta 
có thể hiểu được tại sao lãnh đạo 
Đảng ráng chuyển chủ đề từ "cưỡng 
hiếp trẻ vị thành niên" sang "buông 
thả trong lối sống"; tại sao chính 
trưởng ban Văn hóa Tư tưởng 
Trung ương Tô Huy Rứa phải ra 
lệnh cho báo chí lề phải và mọi Hội 
Phụ nữ, Hội Bảo vệ Trẻ em v.v... im 
miệng; và tại sao toàn bộ danh sách 
các quan chức khác liên hệ trong vụ 
việc coi như không có. 
 Thật lạ, cất hình anh Tô đi, 
người ta mới thấy cả một hệ thống 
người trần truồng chẳng khác gì anh 
Tô. Nhưng cũng từ bức nền trần 
truồng đó đã hiện lên những con 
người càng đáng quí và đáng trọng. 
Đây là những bàn tay đã loan tải sự 
việc đến quần chúng một cách 
mạnh mẽ qua làng báo lề trái và 
khéo léo qua hệ báo lề phải. Đây là 
những luật sư dám thụ lý hồ sơ của 
các nạn nhân bất kể các hăm dọa từ 
cả Hà Giang và Hà Nội. Đây là 
những người đang vận động đồng 
bào cả nước giúp đỡ 2 em Hằng, 
Thúy và gia đình các nạn nhân. 
 Rõ ràng xã hội dân sự của tình 
người vẫn có thể nẩy mầm và phát 
triển dưới một chế độ độc tài. Chính 
những tình người chân thật này sẽ 
phản chiếu lên sự trần truồng đạo 
đức và băng hoại tâm hồn của hệ 
thống xã hội hiện tại, và cùng lúc 
gia tăng niềm khát khao và hy vọng 
trong mọi người để nỗ lực tìm kiếm 
những đổi thay. 

 
*** 

Đơn kêu cứu của hai nạn 
nhân, học sinh Nguyễn 

Thúy Hằng và Nguyễn Thị 
Thanh Thúy 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN KÊU CỨU 

 Kính gửi:  
 Bác Chủ tịch nước, bác Chủ tịch 
Quốc hội, bác Tổng bí thư. 
 Cháu là: Nguyễn Thúy Hằng, 
sinh năm 1991, bị tòa án huyện Vị 
Xuyên, tỉnh Hà Giang kết tội "Môi 
giới mại dâm" và phạt 6 năm tù 
giam. Cháu hoàn toàn bị oan ức, tòa 
án xử không công bằng. Bởi vì 
ngoài ông Sầm Đức Xương còn có 
các ông: 
 - Nguyễn Trường Tô là chủ tịch 
UBND tỉnh Hà Giang,  
 - Đinh Xuân Hùng, giám đốc 
Ngân hàng chính sách tỉnh Hà 
Giang,  
 - Ông Bích, trưởng ban tổ chức 
công an tỉnh,  
 - Ông Tiến, công an tỉnh Hà 
Giang,  
 - Ông Hướng, cán bộ hải quan 
tại cửa khẩu Thanh Thủy,  
 - Ông Minh, cán bộ công an tỉnh 
Hà Giang và nhiều cán bộ nhà nước 
khác. 
 Tất cả những những ông này đều 
quan hệ tình dục và trả tiền cho 
cháu. Trong quá trình công an điều 
tra vụ án, cháu có khai toàn bộ 
nhưng hiện nay trong hồ sơ vụ án 
không có tài liệu nào thể hiện lời 
khai của cháu. Các cán bộ điều tra 
đều bảo cháu kí vào bản cung, sau 
đó mới hỏi cung. Lần làm việc nào 
cũng như vậy. Cháu viết đơn này 
mong được các bác minh oan cho 
cháu và trả lại công lý cho pháp 
luật, cho cháu. 
 Cháu xin được các bác cho cháu 
được tại ngoại vì ở trong trại cháu 
luôn bị vận động ép buộc không 
được khai đúng sự thật, không được 
mời luật sư. Cháu ở trong này hiện 
nay cháu rất lo lắng và sợ sệt đến cả 
tính mạng của mình. 
 Hà Giang, ngày 20-1-2010 
 Người viết đơn 
 Nguyễn Thúy Hằng 
 

ĐƠN KÊU CỨU 

 Kính gửi:  
 Các bác, các cô lãnh đạo Đảng 
và Nhà nước 
 Tên cháu là: Nguyễn Thị Thanh 

Thúy. Sinh ngày 01-01-1992. 
 Hiện nay cháu đang bị tạm giam 
tại trại tạm giam công an tỉnh Hà 
Giang. 
 Nay cháu được gặp luật sư Triển 
(cháu bị công an bắt viết đơn từ 
chối luật sư). 
 Chúng cháu bị thầy Xương đe 
dọa sẽ hạ thấp kết quả học tập, ép 
chúng cháu quan hệ tình dục với 
thầy. Từ đó, thầy còn bắt chúng 
cháu quan hệ với bạn bè của thầy 
gồm một số người sau đây: 
 1- Ông Hùng, giám đốc ngân 
hàng chính sách tỉnh (ĐT 0913.271. 
307). 
 2- Ông Tô, chủ tịch tỉnh (ĐT 09 
13.271.133) 
 3- Ông Tiến, công an tỉnh, em 
ruột giám đốc công an tỉnh (ĐT 
0912.061.622) 
 4- Ông Định, phó chủ tịch huyện 
Vị Xuyên 
 5. Ông Thành, giám đốc doanh 
nghiệp (ĐT 0912.144.888) 
 6. Ông Dũng, lái xe bưu điện 
tỉnh. 
 Và một số người khác nữa mà 
bạn bè cháu bị ép quan hệ cháu 
không biết hết. 
 Đây là lá đơn kêu cứu cháu viết 
bằng máu và nước mắt, kính mong 
các cô chú cứu cháu. 
 Người viết đơn 
 Nguyễn Thị Thanh Thúy 
 

 

Nạn nhân vô tội : 
Em Nguyễn Thúy Hằng 
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(tiếp theo và hết) 
 * Phun máu vào người quan 
chức Việt Nam 
 Sau khi Ánh và Vang bị đánh, 
lúc đó đầu óc em rối bời, em toàn đi 
chân đất thôi. Em bảo mấy bạn đi 
xuống và nhìn thấy mấy người đó 
thản nhiên nói chuyện trong phòng, 
bắt tay, bắt chân nhau. Sau khi bọn 
em gõ cửa hai ba lần không mở, em 
mới đập tung cửa văn phòng và đi 
vào. Em lôi mấy người bị thương 
vào theo. Trong phòng có bà 
Khương, nếu coi hình sẽ thấy bà ta 
mặc áo xanh, quần trắng. Bà 
Khương ngồi cạnh Ánh. Lúc sau, 
Ánh ho một tiếng, máu phun đầy 
vào người bà Khương, bà mặc quần 
trắng, máu đỏ hết dưới quần luôn. 
Em bảo: “Thấy chưa? Các ông các 
bà nhìn thấy chưa? Các ông các bà 
đang hút máu những người lao động 
chúng tôi. Các ông các bà ăn trên 
xương máu của những phụ nữ 
chúng tôi”. Em nói đúng như vậy. 
 Mấy người kia tản ra và bà 
Khương cũng lo đi thay quần áo 
luôn, và cũng từ hôm đó, bọn em 
được chú Thắng giúp đỡ về nước. 
 * Về nước 
 Thật sự đến bây giờ em cũng 
không biết vé máy bay ai lo cho bọn 
em, em không biết chú Thắng, tiến 
sĩ Nguyễn Đình Thắng có liên lạc 
với Bộ Lao động để lo vé máy bay 
cho bọn em không, em không rõ. 
Đến giờ phút này em cũng không 
biết vé ở đâu ra, nhưng em chắc 
chắn là có sự lên tiếng của Tiến sĩ 
Thắng và BPSOS, thì bọn em mới 
được về nước. 
 Ngày 24, 25 là chuyến bay đầu 
tiên, thì Ngọc, Ánh và mấy người 
ốm về trước. Về đến phi trường bị 
Công an giữ lại làm khó dễ, người 
nhà chờ ở ngoài la lối om sòm họ 
mới thả. Còn em, em đi chuyến gần 
như sau cùng. Em về vào ngày 27-3 
nhưng không về nước. 
 * Phương Anh tìm cách trốn 

 Ông Trương Xuân Thanh nói với 
tất cả các bạn của em tại nhà ăn 
trước khi về nước: Vũ Phương Anh 
về đến phi trường Hà Nội sẽ bị bắt, 
vì Phương Anh đứng ra tổ chức 
đình công; Phương Anh nhận tiền 
của bọn phi chính phủ, rồi Phương 
Anh phá hoại tài sản; nghĩa là họ vu 
cho em đủ thứ tội. 
 * Kêu cứu 
 Ngay tối hôm đó, em  kêu cứu 
chú Thắng luôn, em nói là bây giờ 
chú làm cách nào giúp Phương Anh 
không phải về VN. Lúc đó chú 
Thắng không có hứa hẹn gì hết, 
nhưng sau đó chú Thắng đã gửi 
sang giúp Phương Anh một khoản 
tiền. Đáng lẽ Phương Anh và một 
bạn nữa cũng gặp nguy hiểm tính 
cùng trốn ở lại, nhưng lý do là hai 
người không về cùng chuyến. Nếu 
như người đó mà cùng trốn thoát, 
thì chưa chắc Phương Anh đã trốn 
được, vì bọn đó sẽ để ý. 
 * Trốn chạy 
 Cầm được số tiền chú Thắng 
cho, em nhét vào cạp quần cùng với 
cái hộ chiếu. Hôm đó nhóm về 
không đông lắm, bọn nó kèm ra phi 
trường Jordan. Đáng lẽ em trốn ở 
phi trường Jordan, nhưng sân bay 
này nó làm như cái nhà giam ở giữa 
sân bay luôn, em nghĩ không trốn 
được. Em lén đi qua một chỗ khác. 
Em lại điện cho chú Thắng, vì lúc 
đó đi đâu em cũng có chút tiền rồi. 
Chú Thắng là người chỉ dẫn cho em 
từng li từng tí. Chú bảo em xem lại 
vé máy bay coi vé về Việt Nam ghé 
đâu. Em dò tìm thì thấy ghi về 
Bangkok. Chú Thắng nói, vậy là tốt 
rồi! 
 Khi về tới phi trường Bangkok, 
các bạn Phương Anh ngồi đó. 
Phương Anh rất buồn, không biết 
các bạn mình cũng như mình từ nay 
cuộc sống sẽ ra sao! Nhưng lúc đó ý 
chí rất mạnh, Phương Anh không 
nghĩ đến ai nữa. Vì ngay từ trước, 
Phương Anh đã nghĩ, nếu như mình 

không may bị bắt, bị chúng nó đánh 
đập, bỏ tù, thì mình chỉ có một thân 
một mình thì OK, mình hy sinh 
được; nhưng em không muốn để 
cho các bạn của em còn con, còn 
cái, còn hàng trăm lao động, như 
vậy em không muốn; đó là cái điều 
em đã xác định ngay từ đầu. 
 Em đi vào một cái toilet nam, 
em đứng ở đó. Rất may có một anh 
Trung Quốc và một chị Việt Nam đi 
bên ngoài, nhưng em lại không dám 
nhờ chị Việt Nam, vì em sợ. Cứ 
nhìn thấy người Việt là sợ rồi! Em 
mới nói với anh Trung Quốc bằng 
tiếng Hoa: “Tôi đang gặp nguy 
hiểm, anh có thể đưa tôi ra được 
không?”. Anh nói “Được”. Lúc đó 
em mặc 2 quần jean, 2 cái áo thì 
tháo một quần, một áo bỏ đi, sau đó 
anh ấy khoác vai em cùng đi với 
một chị Việt Nam nữa. Đi qua cái 
chỗ để mà ghi Bangkok, thì anh đó 
ghi ở lại Bangkok một tuần. 
 * Gặp người của BPSOS ra 
đón 
 Em đi ra thì gặp một người (do 
Ts. Thắng cử đến), thấy cầm cái 
bảng đưa tên em lên. Lúc đó em rất 
là mừng và chạy ra, anh ấy đưa em 
lên taxi chạy thẳng vào khách sạn ở 
luôn. Ở 20 ngày trong khách sạn, 
hết rất nhiều tiền. Sau đó chú Thắng 
đã nói với anh đó để giúp đỡ cho 
em mua quần áo, rồi ăn uống, bởi vì 
em không có một cái gì, chỉ có mỗi 
1 bộ quần áo mặc, một cái hộ chiếu 
và ít tiền chú Thắng cho. Sau khi 
mua quần áo và thuê nhà ở bên 
ngoài xong, lúc đó anh lại đưa em 
vào văn phòng Liên Hiệp Quốc, bắt 
đầu làm xin giấy tỵ nạn. 
 Nhưng mà nó long đong lật đật 
lắm! Người thông dịch cho em cứ 
cầm cuốn tự điển mà vừa nói vừa 
tra như thế này này, thì em thấy là 
đã không xong rồi, em không muốn 
như vậy, và hôm đó em trượt tỵ nạn 
lần đầu tiên. Em nói luôn với ông 
phỏng vấn rằng: “Tôi không thể 
trượt được, tôi không thể trượt tỵ 
nạn được”. Lúc đó em khóc và ra 
ngoài kêu chú Thắng, chú tìm Luật 
sư, sau đó mới đậu. 
 Trong suốt hai năm liền, chú 
Thắng và tổ chức BPSOS giúp đỡ 
cho em về cái khoản tiền nhà, tiền 
ăn, tiền ở, rồi tiền học Anh văn; nói 
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chung, đủ các thứ tiền hết đều do 
BPSOS giúp đỡ cho em, nhưng mà 
em học Anh văn có 3 tháng thôi, vì 
có người không tốt, nghĩa là người 
ta tung hình của em lên, em không 
học nữa, và em chỉ học có đúng 3 
tháng thôi. 
 * Mong Cộng đồng giúp đưa 
nạn buôn lao động ra ánh sáng 
 Em luôn luôn phải đổi chỗ ở, đổi 
không biết bao nhiêu lần, và cứ hễ 
có việc gì em lại gọi chú Thắng, bởi 
vì em không có một người  thân nào 
nên cái gì cũng chỉ  biết kêu chú 
Thắng; chú là ân nhân của em, cũng 
như các cô chú bác. Em được như 
ngày hôm nay, em không biết nói gì 
hơn, chỉ mong rằng chú Thắng và 
các cô, chú, bác đã giúp đỡ em 
trong thời gian qua, mong tiếp tục 
giúp đỡ em đưa vụ lao động Jordan 
này ra ánh sáng. Em không muốn 
để cái chính phủ Việt Nam ém 
nhẹm như thế được! 
 * Theo dõi, dụ dỗ và hăm dọa 
 Có một người  xưng là Nguyễn 
Xuân Việt, ông ấy gọi điện cho em, 
xưng tên và nói ông làm ở tòa Đại 
sứ Việt Nam. Em không biết  ông 
ấy làm ở tòa Đại sứ VN tại 
Bangkok hay ở đâu, mà khi em gọi 
lại thì không được, điện thoại không 
hiện số lên. Ông ấy cứ bảo em là 
phải về Việt Nam, đất nước VN 
mình thế này thế kia, mình là người 
Việt Nam, không nên thế này, thế 
nọ, không nên nhẹ dạ cả tin đi theo 
cái bọn phi chính phủ! 
 Anh, chị hỏi em tại sao họ biết 
số phôn của em ấy à? Là thế này: 
 Trong thời gian ở Bangkok, em 
vẫn liên lạc thường xuyên cho các 
bạn em ở Việt Nam, chỉ họ làm đơn 
gửi Ban Thanh tra, gửi Bộ Lao 
động, gửi báo Phụ Nữ Hà Nội và 
gửi Tòa án Nhân dân thành phố Hà 
Nội, báo Công an Nhân dân Hà Nội, 
gửi đủ thứ, nhưng hai năm xoay 
vòng nhau, cứ chỗ này đổ cho chỗ 
kia, em cũng nhờ chú Thắng và lên 
diễn đàn Paltalk để xin tiền. 
 Trong thời gian đó em lấy những 
hình ảnh quay được và các bài chú 
Thắng đưa lên nữa, em copy vào 
một cái đĩa gốc, em nhờ một anh 
(em không muốn nêu tên), anh này 
lấy quần áo ở Bangkok mang về 
VN bán, em nhờ anh đó cầm cái đĩa 

mang về VN, và em đã xin tiền trên 
diễn đàn Paltalk được hơn 600 đô la 
Mỹ, em gửi về cho các chị em sao 
chép ra, sao ra thành nhiều đĩa gửi ở 
các tỉnh Ninh Bình, Bắc Giang, 
Nam Định là những tỉnh mà đi lao 
động xuất khẩu nhiều, là cứ đưa 
free, không lấy tiền, em còn chụp 
những cái hình đó ra làm thành tờ 
truyền đơn và đi ném  những tờ rơi 
đó ở Bộ Lao động. Em nói mấy chị 
thuê mấy đứa đi xe ôm tới ném ở 
những nơi đó. 
 Khi chuyển đĩa thì có một chị ở 
Ninh Bình bị bắt, nó thu lại mấy 
chục đĩa và công an nó bắt, nó thu 
cái điện thoại của chị ta, thì ở trong 
cái điện thoại lưu lại số điện thoại 
của em Vũ Phương Anh. Đó, thì em 
nghi như vậy. 
 Ngoài ra có một người ở 
Bangkok biết số điện thoại của em, 
em không muốn nói ra làm gì, 
người ấy chưa có diện tỵ nạn, tính 
người đó không được tốt cho lắm.  
 Trong hai cái đó thì em không 
biết ai là người đưa số điện thoại 
của em ra. Người ta còn biết cả nơi 
em ở luôn, nên em cứ phải chuyển 

phòng suốt! 
 Cho tới một hôm em đang ngồi 
nói chuyện trên “diễn đàn dân chủ”, 
em nói về vấn đề lao động xuất 
khẩu thì ông Việt này lại gọi đến và 
đe dọa. Khi em biết số đó, em gọi 
cho chú Thắng và hỏi bây giờ mình 
không có bằng chứng nó đe dọa, 
làm sao nói được? 
 Bấy giờ em cứ alô, alô. Em tắt 
đi, chạy qua phòng bên cạnh là A 
Hảo người Trung Quốc. Em bảo nó: 
“Mày cho tao mượn cái điện thoại 
nhanh lên” (em nói tiếng Hoa). Nó 
cho em mượn, em tháo cái thẻ 
“sim” của em ra, cho vào cái điện 
thoại của nó, xong rồi lấy cái thẻ 
“sim” của nó cho vào cái điện thoại 
của em, vì điện thoại của em thâu 
tốt hơn. Em gọi và ngay lập tức nó 
(Nguyễn Xuân Việt) gọi lại liền. 
Đầu tiên em nói rất nhẹ nhàng, sau 
đó em cố ý nói sao cho nó bộc lộ 
cái bản chất của nó ra. Nó xưng 
mày tao với em, và nói bắt được em 
sẽ băm ra từng mảnh. 
 Sau khi thâu được, em gửi tràn 
lan trên net và em bảo: Hôm nay tao 
cho biết tiếng nói của ngươi! ��� 

 

 
 Báo Lao Ðộng ngày 10-8-2010 ghi lại lời kể của anh Nguyễn Tuấn Hùng 
(sinh viên năm thứ 4 trường Ðại học Sư phạm Thái Nguyên) là người cầm 
lái xe máy chở người yêu Hoàng Thị Trà (sinh viên ÐHSP) ngày 6-8-2010. 
 Diễn biến vụ án cho thấy sự khốn nạn tột cùng của hai kẻ được gọi là 
“Công an nhân nhân” (sau này được biết đó là Thiếu úy Trương Ðình Hoàng 
và Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Hậu công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh 
Thái Nguyên). 
 “Tối 6 tháng 8, Hùng chở Trà từ trường ÐHSP về nhà người thân trên 
đường CMT8, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Ðến khu vực tượng đài 
liệt sĩ cạnh khách sạn Thái Nguyên, bất ngờ có hai người mặc thường phục 
ép xe Hùng bắt dừng lại. Không phải người ở thành phố (nhà Hùng ở Sông 
Công) sợ gặp phải người xấu nên Hùng đã tăng ga bỏ chạy. Hai người lạ 
vượt lên trước, Hùng quay đầu xe tiếp tục bỏ chạy thì nghe tiếng súng nổ 
chát chúa.” Thay vì mặc cảnh phục đàng hoàng và ra hiệu cho người vi 
phạm dừng lại thì 2 CSGT này có hành vi giống y như kẻ cướp (mặc thường 
phục, săn đuổi, ép xe gây nguy hiểm, bắn súng) thì ai mà không hoảng sợ bỏ 
chạy trước tình hình xã hội trộm cướp dùng “hàng nóng” nổi lên như rươi 
này, nhất là khu vực phía Bắc. Sự hiện diện của họ không bảo vệ trật tự an 
toàn cho dân mà chỉ làm cho người dân kinh hoảng tột độ. Như vậy, trước 
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khi em Trà bị bắn trúng vào đùi, thì 
2 CSGT nọ đã bắn trước 2 phát đạn 
rồi, những phát đạn sau (trúng đích) 
rõ ràng là cố ý “tiêu diệt” kẻ “cứng 
đầu” chớ chẳng phải “vô tình” hay 
“lạc đạn” gì hết. 
 Không thấy được lỗi của mình, 
thay vì gọi cho đồng đội mặc cảnh 
phục, thông báo biển số xe người vi 
phạm để họ chặn lại thì 2 CSGT 
này lại cố tiếp tục hành vi nguy 
hiểm cho nạn nhân là rượt đuổi, ép 
xe khi xe đang chạy tốc độ nhanh 
và bắn thẳng vào người nạn nhân. 
“Càng hoảng, Hùng tăng ga vượt 
qua đường tròn trung tâm hướng ra 
đường CM Tháng 8. Nhưng chỉ 
được một đoạn, chiếc xe máy của 
hai người lạ mặt đã vượt lên ép đầu 
xe của Hùng khiến chiếc xe đổ 
nghiêng. Hùng kết thúc đoạn rượt 
đuổi với nét mặt thất thần: “Khi em 
đang loay hoay chưa kịp dựng xe đã 
nghe thấy tiếng súng nổ chói tai, 
ngoảnh lại thấy Trà đã đẫm máu ở 
vùng đùi. Trà chỉ kịp kêu: Em bị 
bắn rồi”. 
 “Ngay sau khi tiếng súng nổ, 
nhiều người dân quanh đó đã xúm 
lại. “Hai người mặc thường phục 
phân bua là công an đang truy bắt 
tội phạm và vẫn đứng nguyên đó để 
mặc Trà đầm đìa trong máu.” Hùng 
tiếp chuyện. Một lúc sau mới có 
người nói tên Quân đến giúp Hùng 
đưa Trà vào bệnh viện. Khi hai 
người thanh niên truy đuổi định 
nhặt vỏ đạn rơi gần chiếc xe máy, 
người dân đã không đồng ý và một 
phụ nữ tên Việt nhà ở gần đó đã tạm 
giữ chiếc vỏ đạn. Ðược biết, vỏ đạn 
sau đó đã được giao lại cho cơ quan 
công an.” 
 Sau khi nạn nhân Trà bị thương, 
máu ra xối xả, 2 CSGT nọ đã giở 
thủ đoạn vu khống cho nạn nhân là 
“tội phạm” nhằm mục đích ngăn 
cản quần chúng nhân dân đừng can 
thiệp vào vụ việc, mặc tình cho họ 
tự tung tự tác trên sinh mạng đang 
bị “treo trên sợi tóc” của nạn nhân, 
không nhanh chóng cấp cứu nạn 
nhân và phi tang dấu vết phạm tội 
của mình. 
 “Ngay sau đó, lực lượng chức 
năng đã đến chở hai chiếc xe gắn 
máy đi mà không lập biên bản hiện 
trường. Tại nơi xảy ra vụ việc, chỉ 

còn lại vũng máu.” Phải chăng kẻ 
thủ ác hung hăng kia biết trước 
hành vi của họ sẽ được “chống 
lưng” nên mặc sức thể hiện uy 
quyền, xem thường tính mạng 
người dân vô tội? 
 Tuy nhiên, “Thiên bất dung 
gian”, “có người dân còn khẳng 
định, biết hai thanh niên truy đuổi là 
CSGT, biết họ trước từng làm ở khu 
vực bến xe Thái Nguyên và biết cả 
tên người đến đưa hai chiếc xe máy 
ra khỏi hiện trường” và người dân 
“ngỏ ý sẵn sàng làm chứng vì nhìn 
thấy người thanh niên mặc thường 
phục ngồi phía sau xe gắn máy nổ 
súng vào Trà.” 
 “Ðến ngày hôm sau (ngày 7 
tháng 8, khi lên CA Thành phố để 
ký biên bản vi phạm hành chính vì 
vi phạm luật giao thông tối 6 tháng 
8, Hùng mới khẳng định được hai 
người truy đuổi mình có chức năng 
kiểm soát giao thông. Bởi ngoài hai 
lỗi về không đội mũ bảo hiểm, biên 
bản ghi lỗi thứ ba là: “Không chấp 
hành hiệu lệnh của người kiểm soát 
giao thông.” Hùng không chấp nhận 
lỗi này vì: “Không có dấu hiệu gì để 
phân biệt người đó là người kiểm 
soát giao thông.” 
 Người dân ở Thái Nguyên càng 
bức xúc hơn vì nếu đã là công an 
kiểm soát giao thông có được phép 
rượt đuổi và bắn súng trên đường 
như vậy không? Mẹ của Nguyễn 
Tuấn Hùng thắc mắc: “Con tôi vi 
phạm luật giao thông, không đội mũ 
bảo hiểm nhưng có đáng bị bắn 
không?” 
 Câu hỏi rất đơn giản, lãnh đạo 
công an Thái Nguyên chưa trả lời 
thắc mắc của mẹ anh Hùng, nhưng 
căn cứ vào các quy định pháp luật 
hiện hành, tôi xin được trả lời với 
bà ngay rằng: 
 Hành vi không đội mũ bảo hiểm 
khi tham gia giao thông là vi phạm 
hành chính thuộc loại nhẹ nhất, 
được quy định tại Nghị định số 34/ 
2010/NÐ-CP ngày 20-4-2010 của 
chính phủ. Không có quy định pháp 
luật nào cho phép CA bắn người vi 
phạm về an toàn giao thông. 
 Ngày 23-7-2010, anh Nguyễn 
Văn Khương chở người yêu đi mua 
sắm bằng xe máy không đội mũ bảo 
hiểm, cũng bị CSGT huyện Tân 

Yên (Bắc Giang) đuổi bắt và đánh 
chết trong trụ sở công an huyện. 
 Tin mới nhất, Vietnamnet cho 
hay, ngày 7-8-2010, anh Trần Duy 
Hải (ngụ phường Cái Kế, quận Ninh 
Kiều, thành phố Cần Thơ) bị công 
an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu 
Giang bắt vì “nghi vấn liên quan 
đến một vụ cướp giật.” Ngày 8-8-
2010, gia đình được báo anh Hải đã 
chết. Cơ quan chức năng đã khám 
nghiệm hiện trường và mổ tử thi để 
xác định nguyên nhân cái chết của 
anh Hải, nhưng chưa có kết luận. 
 Hoàng Thị Trà, Ng. Tuấn Hùng 
coi như may mắn hơn các nạn nhân 
kể trên vì bị hành hung chỗ đông 
người và có nhiều người dân chứng 
kiến, nhiều người biết rõ kẻ thủ ác. 
 Có một nguyên tắc đơn giản mà 
ai cũng biết là: “Muốn người khác 
tin mình, trước hết anh hãy chứng 
minh anh là người đáng tin.” 2 
CSGT Trương Ðình Hoàng và 
Nguyễn Ngọc Hậu không hề chứng 
minh cho người dân biết họ là 
CSGT một cách “danh chính ngôn 
thuận” mà lại thể hiện bề ngoài, 
hành vi giống y như 2 kẻ cướp hung 
hãn, bảo sao anh Hùng không lái xe 
bỏ chạy? Sau đó, đơn vị của 2 
CSGT này lại lập biên bản vi phạm 
hành chính ghi lỗi “không chấp 
hành hiệu lệnh của người kiểm soát 
giao thông” để lấp liếm, bào chữa 
cho hành vi gây nguy hiểm đến tính 
mạng người dân (rượt đuổi, ép xe, 
bắn người) của đồng đội mình. 
 Lạm dụng quyền lực nhà nước 
để thực hiện hành vi nguy hiểm đến 
tính mạng người dân, xem thường 
luật pháp, gây án xong lại tiếp tục 
vu khống cho nạn nhân hòng phi 
tang chứng cứ tội ác. Hành vi đó chỉ 
có thể gọi bằng cụm từ “khốn nạn 
tột cùng” của những kẻ được gọi là 
công an nhân dân ở Thái Nguyên. 
 Nguồn: Blog Tạ Phong Tần 

 


