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  Mục sư Richard Wurmbrand (1909-2001), thuộc Hội thánh Tin Lành Luther tại Rumani, là một trong những 
  tù nhân lương tâm nổi tiếng của chế độ Cộng sản, từng bị nhà cầm quyền giam 14 năm trong ngục. Trong 
cuốn sách “Ngồi tù với Chúa”, mục sư có đưa ra nhận định: cộng sản là một đảng cướp cấp quốc gia và quốc tế. Một bọn 
cướp thông thường chỉ tấn công và tạm thời chiếm lấy một ngôi nhà, một ngôi làng hay cùng lắm một thị trấn để tước đoạt tài 
sản. Nhưng đảng cộng sản -với chiêu bài “giải phóng” đầy mỵ dân và lường gạt- thì cướp nguyên cả một quốc gia, để nắm 
lấy quyền lực cách “hợp pháp” và lâu dài mà chẳng cần được ai bầu cả. Người CSVN từng vỗ ngực đã cướp được chính 
quyền về tay nhân dân (thật ra là về tay đảng) như thế! Rồi các đảng cộng sản tại mỗi nước lại liên kết với nhau, hỗ trợ cho 
nhau (có khi lại liên kết với các chế độ độc tài quân phiệt), làm thành một mạng lưới cai trị kiểu mafia đỏ (mà bọn mafia đen 
chưa đáng là học trò) trên khắp cả năm châu. Lịch sử cộng sản kể từ năm 1917 cho đến nay đã chứng minh điều đó.  
 1- Sau khi nắm được quyền, việc đầu tiên của đảng CS là cướp hết toàn bộ hệ thống điều hành xã hội, biến lập 
pháp, tư pháp và hành pháp vốn là tam quyền phân lập thành tam quyền phân công, dưới sự sai khiến của đảng, khiến 
quyền lực nhân dân trở thành hai bàn tay trắng. Tiếp đến đảng biến các lực lượng phục vụ đất nước xã hội như công an, 
quân đội, báo chí thành công cụ phục vụ riêng mình; thậm chí còn muốn biến cả lực lượng tinh thần là các giáo hội trở thành 
tay sai. Chưa hết, đảng CS biết rằng muốn giữ quyền lực lâu dài, thì cần phải có phương tiện. Phương tiện đó chính là mọi 
thứ tài nguyên quốc gia. Thành ra, đi ngược quyền tự nhiên là quyền sở hữu đất đai của cá nhân lẫn tập thể vốn được lương 
tri con người và công pháp quốc tế công nhận, đảng CS ngang nhiên công bố tước đoạt quyền đó để thiết lập “chế độ 
công hữu” (danh từ CS dùng là “sở hữu toàn dân”) hay thực chất là “đảng hữu” về đất đai. (Điều 11&12 trong Hiến pháp 
1959, điều 19&20 trong HP 1980 và điều 17&18 trong HP 1992). Từ đó, mọi người dân và mọi tập thể (chẳng hạn các giáo 
hội, các dòng họ) chỉ còn quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu đất đai nữa. Đất đai từ nay sẽ được nhà nước (đúng 
ra là đảng) ban phát (trao quyền quản lý) theo chế độ “xin-cho” tùy theo sự ngoan ngoãn nhiều ít của kẻ cầu ân huệ.  
 Điều này đã được thực hiện trong máu và nước mắt suốt cuộc Cải cách ruộng đất (1949-1956) trong đó địa chủ vừa 
mất đất vừa mất mạng, các giáo hội vừa mất đất vừa mất nhà, rồi bần cố nông chỉ được ruộng một thời gian ngắn trước khi 
giao lại cho hợp tác xã, nghĩa là giao lại cho nhà nước và đảng. Sau khi chiếm được miền Nam năm 1975, đảng lại dùng 
nhiều cách để chiếm thêm đất đai, cơ sở mà đặc biệt là các tôn giáo đang sở hữu vô số vô vàn. Nào là mượn (nhưng không 
bao giờ trả), nào là bắt kê khai (nhưng đảng hiểu là giao nộp, như trường hợp linh mục Vũ Ngọc Bích, quản lý đất giáo xứ 
Thái Hà và linh mục Nguyễn Tùng Cương, quản lý đất giáo phận Hà nội tháng 10-1961, rồi Tổng Giám mục Nguyễn Kim 
Điền, “quản lý” đất giáo phận Huế tháng 11-1975…), nào là ngang nhiên đoạt lấy sau khi đã vu cáo và bắt nhốt gia chủ như 
trường hợp dòng thánh Phaolô Hà Nội năm 1960, dòng thánh Phaolô Vĩnh Long năm 1977… Rồi để hợp thức hóa vĩnh viễn 
những màn cướp bóc đất đai ấy, ngày 26-11-2003, đảng đã ra lệnh cho Quốc hội bù nhìn ban hành cái gọi là “Nghị quyết số 
23/2003/QH11 về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất 
và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1-7-1991”. Trong vụ việc Tòa Khâm sứ, xứ Thái Hà thời gian gần đây, nhà 
cầm quyền CSVN đã luôn lập luận theo nguyên tắc bất công vô đạo “Đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất 
quản lý”, được pháp chế hóa qua hai điều khoản 17&18 của Hiến pháp hiện hành và Nghị quyết 23 Quốc hội nói trên.    
 Cùng ngày 26-11-2003, Quốc hội bù nhìn cũng thông qua Luật đất đai mà tới nay, dù qua nhiều lần sửa đổi, vẫn là 
một công cụ để giúp các thành viên của đảng ở Trung ương lẫn địa phương tước đoạt đất đai ruộng vườn nhà cửa của 
khoảng một triệu hộ nông dân và thị dân (theo báo cáo chính thức năm 2006 của nhà cầm quyền thì đã là 627.495 hộ gia 
đình, khoảng 950.000 lao động và 2,5 triệu nông dân) dưới những chiêu bài xây sân golf, quy hoạch đô thị, mở khu chế xuất, 
cung ứng cơ sở vật chất cho công ty nước ngoài… và địa chủ hóa đảng viên cán bộ!!! 
 Đảng cũng tự cho mình là người sở hữu đất đai nước Việt nên đã không ngần ngại dâng cho ngoại bang nhiều 
phần tổ quốc dù thuộc dưới quyền mình hay không, như lời Hồ Chí Minh nói trong một cuộc họp hẹp của bộ chính trị trước 
khi Phạm Văn Đồng ra Công hàm bán nước ngày 14-09-1958: "Trung Quốc giúp chúng ta cuộc kháng chiến chống Pháp 
chín năm ròng về đủ mọi phương diện. Họ viện trợ cho chúng ta từ cây kim, sợi chỉ, trang bị quân đội ta từ đầu tới chân: mũ 
Trung Quốc, quần áo Trung Quốc, giầy Trung Quốc... Bây giờ kháng chiến thắng lợi, họ muốn một vài hòn đảo nhỏ, lẽ nào ta 
từ chối" (Trần Nhu, Tướng đi đêm). Theo lời Hòa Thượng Quảng Độ trong Tuyên cáo ngày 14-09-2008: đó là sự “chia chác 
phi pháp giữa hai đảng Cộng sản Trung-Việt”. Đến năm 1999 và 2000, CS còn cướp thêm đất đai của tổ tiên để dâng cho 
ngoại bang nữa. Ngoài ra còn phải kể đến sự độc quyền của đảng trong việc khai thác các tài nguyên quốc gia từ rừng tới 
biển, từ trên không trung xuống tới lòng đất qua các công ty quốc doanh mà thực chất là của đảng với lợi nhuận chủ yếu 
chạy vào túi đảng và các đảng viên quyền hành. Đây là một lối cướp bóc của nhân dân không hơn không kém!  
 2- Để hỗ trợ cho những hành vi cướp bóc nói trên, đảng đã tạo ra những hạng người chuyên tiếp tay và 
biện hộ cho mình. Đó là những nhân viên chính quyền sẵn sàng xài luật rừng, đưa chứng cứ giả, nêu lập luận ngụy tạo, 
dùng biện pháp hành chánh cưỡng bức; đó là những nhân viên công lực sẵn sàng xài vũ lực: hơi cay, chó dữ, dùi cui điện, 
lệnh tống giam, phòng thẩm vấn, trại lao tù; đó là những nhân viên truyền thông sẵn sàng cắt xén lời lẽ, bóp méo sự thực, � 
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… vu vạ cáo gian, lừa gạt công luận, tuyên cáo trạng trước cả quan tòa; đó là 
những viên chức giáo dục sẵn sàng trương uy tín trí thức để ăn nói lật lọng hại 
người, đầu độc tâm hồn giới trẻ, ngăn cấm học sinh sinh viên tìm sự thật, xử dụng 
đoàn thanh niên như những tên côn đồ du đãng; đó là những tay chân trong hay 
ngoài nước sẵn sàng tung hứng theo đảng qua lối lu loa: đất đai do kẻ thù dân tộc 
cấp, tài sản giành lấy của tôn giáo bạn…; thậm chí đó là những kẻ nghèo khổ thất 
nghiệp sẵn sàng tới quấy rối, chửi bới, hành hung dân lành chỉ vì chút tiền thuê 
còm cõi… Đây là điều người ta nhận thấy quá rõ trong hai trường hợp tiêu biểu 
gần đây là vụ Tòa Khâm sứ và xứ Thái Hà. Dù những hạng người ấy bị sai khiến 
bằng tẩy não nhồi sọ khiến họ mê muội, bằng bạo lực hành chánh (dọa dẫm hay 
hứa hẹn) khiến họ phục tùng, thì đấy cũng là việc đánh cướp lương tri và lương 
tâm của con người cách trắng trợn. Và đối với toàn thể xã hội, đó là việc đánh 
cướp sự thực mà lẽ ra ai cũng phải được quyền lắng nghe, vui hưởng. Ấy là chưa
nói đến việc đảng CS còn cướp bóc của nhân dân nhiều thứ khác như một nền 
hành chánh phục vụ (thay thế bằng kiểu cách tham nhũng), một nền giáo dục nhân 
bản (thay thế bằng chủ trương ngu dân), một môi trường sống trong lành (thay thế 
bằng chính sách gây ô nhiễm), một bầu khí tự do dân chủ (thay thế bằng đường lối 
độc tài hăm dọa)… 
 3- Chính vì thế mà trong bài Quan điểm gởi nhà cầm quyền và toàn thể 
xã hội hôm 25-09 mới đây, vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã viết:
“1- Trước hết nếu luâ t về đất đai còn nhiều bất câ p thi ̀ nên sư"a đô"i cho hoa ̀n chi"nh. 
Viê c sư"a đô "i na ̀y cần pha"i quan tâm đến quyền tư hư#u cu"a người dân như Tuyên 
ngôn quốc tế cu"a Liên hiê p quốc về Nhân quyền đa# khă"ng đi nh… Giới hư#u trách 
pha"i tìm gia"i pha ́p triê t đê" là đê" người dân co ́ quyền làm chu" tài sa"n, đất đai cu"a 
ho … Đây se# là tiền đề cho viê c gia"i quyết tâ n gốc như#ng vu  khiếu kiê n vê ̀ đất đai 
và tài sa"n cu"a người dân, đồng thời góp phần tích cư c vào tư  tăng trươ"ng kinh tế va ̀ 
sư  phát triê"n vư#ng bê ̀n cu"a đất nước. 2- Kế đê ́n, đa o đưć nghề nghiê p đòi ho"i 
như#ng người la ̀m công tác truyền thông pha"i tôn tro ng sư  thâ t. Trong thư c tế, đa# có 
như#ng thông tin bi  bóp méo hoă c cắt xe ́n, như trong trường hơ p tranh chấp đất đai 
ta  i Tòa Khâm sứ cu#. Vì thế… như#ng người làm công tác truyền thông đa i chúng 
pha"i hết sưć câ"n tro ng khi đưa tin tức và hình a"nh, nhất là khi liên quan đến danh 
dư  và uy tín cu"a ca ́ nhân cu#ng như tâ p thê"… Chi" khi tôn tro ng sư  thâ t, truyền thông 
mới thư c sư  hoàn thành chức năng cu"a mi ̀nh là thông tin va ̀ giáo du c nhằm xây 
dư ng mô  t xa# hô  i công băǹg, dân chu" và văn minh. 3- Cuối cùng, truyền thống văn 
hóa và đa o đức cu"a dân Viê t vốn nhấn ma  nh đến tình tương thân tương ái va ̀ sư  
hài hòa trong xa# hô i. Tuy nhiên khi gia"i quyết như#ng tranh châ ́p gần đây, đáng tiếc 
là đa# có như#ng hành vi sư" du ng ba  o lư c, làm mâ ́t đi tương quan hài hòa trong cuô c 
sống. Vì thế, chúng tôi tha thiết mong ước mo i người ha#y châ ́m dứt mo i hình thưć 
ba o lư c, trong hành đô ng cu#ng như trong ngôn từ. Cu#ng không nên nhìn như#ng 
tranh chấp này theo quan điê"m chính tri  và hình sư ”. 
 Những lời đó đã tố cáo một thực trạng đáng lo buồn và đáng phẫn nộ tại Việt 
Nam hôm nay. Đó là công lý bị đánh mất trong toàn bộ xã hội, không phải vì quần 
chúng man rợ bán khai, không phải vì tôn giáo biến chất thoái hóa, không phải vì 
ngoại bang xâm lược thống trị, nhưng chỉ vì sự hiện hữu của một chính đảng độc 
tài, một chính thể chuyên chế, một chính trị bá đạo. Nó đang ngang nhiên cướp 
bóc công lý và vì thế đẩy đất nước vào cảnh tụt hậu kinh tế, hỗn loạn xã hội, suy 
đồi giáo dục, lụn bại tinh thần, bất an tổ quốc, tiêu tùng quốc thể, khiến không một 
người dân nào còn có lòng yêu nước thương nòi, tự tôn dân tộc mà không cảm 
thấy nhục nhã, nhất là khi đi ra ngoại quốc!   BAN BIÊN T�P 
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 Ngày 23 tháng 9 năm 2008, 
trong phần mở đầu một Kháng Nghị 
Thư phổ biến toàn cầu, Ủy Ban Văn 
Bút Quốc Tế Bênh Vực Nhà Văn bị 
ngược đãi và cầm tù (International 
PEN CODEP/ WIPC)  tố cáo rằng 
tại Việt Nam đang có cuộc leo 
thang đàn áp những người bất đồng 
chính kiến. Nhiều nhà cầm bút bị 
bắt giam trong mấy tuần mới đây, 
nâng tổng số tù nhân ngôn luận và 
lương tâm lên đến 16 người (theo số 
liệu được sơ kiểm). Văn Bút Quốc 
Tế đòi phóng thích tức khắc và vô 
điều kiện tất cả những người bị án 
tù hoặc bị giam cầm độc đoán tại 
Việt Nam vì hành sử ôn hòa quyền 
tự do phát biểu, phù hợp với Điều 
19 Công Ước Quốc Tế về các 
Quyền Dân Sự và Chính Trị mà 
CHXHCNVN đã ký kết. 
 Theo nguồn tin đã báo nguy Văn 
Bút Quốc Tế, nhiều nhà văn có mặt 
trong số những người bị bắt giữ. 
Biến cố này được coi như là một 
phần thuộc về chiến dịch trấn áp qui 
mô của nhà cầm quyền CS nhắm 
vào những cuộc phản kháng được 
tiến hành bởi các nhà bất đồng 
chính kiến trong mấy tuần mới đây. 
Nạn nhân là các nhà báo độc lập, 
các nhà tranh đấu cho Nhân Quyền, 
các nhà bất đồng chính kiến sử 
dụng Internet, các luật sư bênh vực 
quyền tự do tôn giáo và Dân Oan. 
Trong số những người được biết 
tiếng nhiều đang bị giam nhốt hoặc 
bị (công an) canh chừng nghiêm 
ngặt, Văn Bút Quốc Tế nêu tên: 
 *  Ông Nguyễn Văn Hải (1953) 
bút hiệu Hoàng Hải và bút ký điện 
tử Điếu Cày, nhà báo độc lập và nhà 
viết nhật ký điện tử, bị bắt ngày 20-
04-2008 về cái gọi là “tội danh trốn 
thuế” và bị kết án 2 năm 6 tháng tù 
ngày 10-09-2008. Nhưng thế giới 
đều tin rằng ông bị trừng phạt vì 

những bài ông viết chỉ trích đường 
lối chính sách của nhà cầm quyền 
hiện nay, nhứt là thái độ của các 
lãnh tụ CS Hà Nội đối với những kẻ 
cầm đầu ở Bắc Kinh. Ông tán trợ 
cho phong trào đòi hỏi Dân Chủ và 
Nhân Quyền. Ông còn phạm nhiều 
“tội” khác nữa đối với chế độ. Như 
là đồng sáng lập viên Câu Lạc Bộ 
Nhà Báo Tự Do và thành lập trang 
nhà Dân Báo của hội này. Ông còn 
tham gia nhiều cuộc tuần hành biểu 
tình tố cáo và lên án chủ nghĩa bành 
trướng và hành động gây hấn của 
Trung Cộng ở Hoàng Sa và Trường 
Sa, cũng như ở Tây Tạng.  
 * Ông Nguyễn Xuân Nghĩa 
(1949), nhà văn và nhà thơ, hội viên 
Hội Nhà Văn Hải Phòng và thành 
viên sáng lập Khối 8406 bị cấm, 
một Phong trào tranh đấu cho Dân 
Chủ. Ông là tác giả của nhiều bài 
thơ và tiểu luận phổ biến trên 
Internet. Ông là một trong tám nhà 
văn Việt Nam cùng với 26 nhà văn 
quốc tế được tổ chức Đài Quan Sát 
Nhân Quyền (Human Rights 
Watch) tuyên dương với Giải 
thưởng cao quý Quyền Tự Do Phát 
Biểu Hellman Hammet năm 2008. 
Ông bị bắt ngày 11 tháng 9 năm 
2008 và bị giam tại trại tù lao công 
cưỡng bách B14, tỉnh Hà Đông, 
phía Nam Hà Nội. 
  * Bà Lê Thị Kim Thu (1968), 
phóng viên thời sự và nhiếp ảnh, bị 
bắt từ ngày 14 tháng 8 năm 2008 và 
bị giam nhốt tại trại tù tập trung 
Hỏa Lò ở ven biên Hà Nội. Nhờ 
những bài tường thuật bằng điện 
thoại và Internet của bà, và nhứt là 
những tấm ảnh do bà chụp được mà 
cả thế giới đều biết về những cuộc 
tuần hành biểu tình ôn hòa của Dân 
Oan Việt Nam tại vườn hoa Mai 
Xuân Thưởng Hà Nội. Đó là hình 
ảnh hàng trăm (và nhiều hơn nữa) 

nữ nông dân bị cướp đoạt đất đai tài 
sản tìm cách nộp đơn khiếu kiện 
nhưng hầu hết chưa bao giờ được 
xét xử công minh. Họ là nạn nhân 
của những vụ cán bộ đảng viên lạm 
quyền nhũng lạm được chế độ bao 
che nhiều năm qua. 
 * Ông Phạm Văn Trội (1972), 
cựu chiến binh CS, tốt nghiệp đại 
học Hà Nội (Quản lý Xã hội), nhà 
văn bất đồng chính kiến và nhà 
tranh đấu bênh vực Nhân Quyền. 
Ông cùng với luật sư Nguyễn Văn 
Đài và luật sư Lê Thị Công Nhân 
đồng sáng lập Ủy Ban Nhân Quyền 
Việt Nam. Ông còn là cây bút đóng 
góp cho tạp chí bị cấm Tự Do Dân 
Chủ mà ban biên tập gồm có các 
nhà văn và nhà báo Hoàng Tiến, 
Nguyễn Khắc Toàn, bà Dương Thị 
Xuân và luật sư Nguyễn Văn Đài. 
Ông Phạm Văn Trội bị bắt ngày 10 
tháng 9 năm 2008 và bị giam tại trại 
tù lao công cưỡng bách B14, tỉnh 
Hà Đông, phía Nam Hà Nội. 
 * Ông Nguyễn Văn Túc (1963), 
nông dân, nhà thơ trào phúng và 
nhà tranh đấu bênh vực Nhân 
Quyền, thành viên Khối 8604. Ông 
được biết nhiều qua những bức thư, 
bài viết tố cáo bất công xã hội và 
những bài thơ châm biếm phổ biến 
trên Internet. Ông Nguyễn Văn Túc 
bị bắt ngày 10 tháng 9 năm 2008 và 
bị giam tại trại tù lao công cưỡng 
bách B14, tỉnh Hà Đông, phía Nam 
Hà Nội. 
 * Ông Ngô Quỳnh (1984), sinh 
viên và nhà văn bất đồng chính 
kiến, tác giả nhiều bài viết đối 
kháng trên Internet, gồm có “Việt 
Nam cần biên soạn một bộ sử mới” 
và “Nhật ký chuyến đi về Lạng 
Sơn”. Ông Ngô Quỳnh bị bắt ngày 
10 tháng 9 năm 2008 và bị giam tại 
trại tù lao công cưỡng bách B14, 
tỉnh Hà Đông, phía Nam Hà Nội. 
 * Ông Trần Đức Thạch (1952), 
cựu chiến binh CS, nhà thơ bất 
đồng chính kiến, hội viên Hội Nhà 
Văn Nghệ An. Một trong những bài 
viết của ông được nhiều người đọc 
trên Internet là hồi ký “Hố Chôn 
Người Ám Ảnh”. Ông Trần Đức 
Thạch bị bắt ngày 10 tháng 9 năm 
2008, được phóng thích sau khi 
thẩm vấn nhưng bị (công an) canh 
chừng nghiêm ngặt. Theo tin giờ 
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chót, nhà thơ đã bị bắt lại và có thể 
đang bị giam tại trại tù lao công 
cưỡng bách B14, tỉnh Hà Đông, 
phía Nam Hà Nội. 
 * Bà Phạm Thanh Nghiên 
(1977), nhà báo độc lập và nhà văn 
bất đồng chính kiến. Một trong 
những bài viết của bà được nhiều 
người đọc trên Internet là “Chuyến 
đi nhạy cảm”. Bà bị bắt ngày 11 
tháng 9 năm 2008, được phóng 
thích sau khi thẩm vấn nhưng bị 
(công an) canh chừng nghiêm ngặt 
cho tới ngày 17 tháng 9 thì bà bị bắt 
lại. Hiện chưa biết bà bị giam ở đâu.  
Bà có thể bị cáo buộc phạm “tội 
tuyên truyền chống nhà nước” theo 
Điều 88 hình luật CHXHCNVN. 
 Văn Bút Quốc Tế gởi Kháng 
Nghị Thư này đến chủ tịch, thủ 
tướng cùng bộ trưởng văn hóa và 
thông tin CHXHCNVN. Văn Bút 
Quốc Tế cũng yêu cầu các Trung 
Tâm Văn Bút trên toàn thế giới gởi 
Kháng Nghị Thư tương tự đến nhà 
cầm quyền Hà Nội, để 
 - bày tỏ mối quan tâm vì được 
báo nguy về việc nhiều nhà văn bị 
giam giữ trong cuộc trấn áp qui mô 
ở Việt Nam mới đây; 
 - đòi phóng thích tức khắc và vô 
điều kiện tất cả những người bị 
giam giữ vì hành sử ôn hòa quyền 
tự do phát biểu, phù hợp với Điều 
19 Công Ước Quốc Tế về các 
Quyền Dân Sự và Chính Trị mà 
CHXHCNVN đã ký kết. 
 Được biết một Quyết Nghị về 
Việt Nam do Trung Tâm Văn Bút 
Thụy Sĩ Pháp Thoại soạn thảo vừa 
được thông qua tại Đại Hội Thế 
Giới Văn Bút Quốc Tế kỳ thứ 74 ở 
Bogota, thủ đô Colombie. LHNQ 
VN sẽ thông báo với chi tiết đầy đủ 
trong một bản tin tới đây. 
 (Nguồn tin: nhà thơ Nguyên 
Hoàng Bảo Việt, Trung Tâm Văn 
Bút Thụy Sĩ Pháp Thoại/Nhà Văn 
Việt Nam Lưu Vong và Trung Tâm 
Âu Châu Văn Bút Việt Nam Hải 
Ngoại. Tài liệu : LHNQVN-TS). 
 Genève ngày 23-09-2008 

 Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam 

ở Thụy Sĩ 

       

 Nhà cầm quyền cộng sản Việt 
Nam đang chứng tỏ 1 sư4 thách thức 
mới của họ đối với dư luâ 4n thế giới 
bằng cách mở một chiến dịch đàn áp 
nhân quyền mới với quy mô lớn trong 
tháng 9 năm 2008. Xét về mặt quy 
mô, lần này không hề kém hơn chiến 
dịch đàn áp nhân quyền vào những 
tháng đầu năm 2007. Những hành 
động leo thang đàn áp nhân quyền 
của nhà cầm quyền CSVN diễn ra 
trong tháng 9-2008 như sau: 
 ĐÀN ÁP NHỮNG NGƯỜI TRANH 
ĐẤU ĐÒI TỰ DO DÂN CHỦ: 
 - Ngày 01-09-2008 nhà cầm 
quyền cộng sản Việt Nam đã ngăn 
cản chuyến công du Châu Âu của luật 
sư tranh đấu Lê Quốc Quân. Ông 
Quân đã từng bị nhà cầm quyền cộng 
sản Việt Nam bỏ tù vô cớ 100 ngày 
trong năm 2007, và nhiều lần bị công 
an đánh đập dã man khi ông tham gia 
các cuộc biểu tình ôn hoà tại Hà nội. 
 - Ngày 08-09-2008 sinh viên Ngô 
Quỳnh (quê Bắc Giang) đã bị bắt 
giam khi đang trên đường tới giáo xứ 
Thái Hà, Hà Nội. Sinh viên Ngô 
Quỳnh đã từng bị công an hành hung 
vào ngày 28-06-2008 tại Lạng Sơn. 
 - Ngày 10-09-2008, nhà cầm 
quyền CSVN xét xử ông Nguyễn Văn 
Hải, 56 tuổi, (tức blogger Điếu Cày), 
cư trú tại Sài Gòn, với mức án 2 năm 
6 tháng tù giam. Ông Nguyễn Văn Hải 
là người có nhiều bài viết trên mạng 
về các vấn đề dân quyền, tham gia 
biểu tình chống Trung Quốc xâm lược 
các quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa 
của Việt Nam. Ông Hải bị nhà cầm 
quền CSVN bắt giam từ ngày 19-04-
2008 khi ông đang có mặt tại Đà Lạt.    
 - Ngày 10-09-2008, lúc 12 giờ 
đêm nhà cầm quyền CSVN đã ập vào 
nhà riêng của nhà văn Nguyễn Xuân 
Nghĩa, 59 tuổi, ở thành phố Hải 
Phòng, đọc lệnh khám xét và đọc 
lệnh bắt giam theo điều 88. Nhà văn 
Nguyễn Xuân Nghĩa là thành viên 
trong ban điều hành khối dân chủ 
8406, ông có nhiều hoạt động mạnh 
mẽ ủng hộ dân chủ hoá Việt Nam, 
đồng thời ông cũng là một trong số 
tám người Việt Nam được tổ chức 
Human Right Watch trao tặng giải 
thưởng Hellman/Hammett trong năm 
nay vì tha ̀nh ti ́ch đấu tranh nhân 
quyền của ông. Hiện nay ông Nghĩa 
đang bị tạm giam tại trại giam B14 Hà 

Nội. Trước đó ông Nghĩa đã từng bị 
CA hành hung khi ông tham gia biểu 
tình chống Trung Quốc. 
 - Ngày 10-09-2008, lúc 11 giờ 30 
phút đêm nhà cầm quyền CSVN cũng 
ập vào nhà riêng của ông Phạm Văn 
Trội, 36 tuổi, ở Hà Tây, khám xét và 
bắt giam ông. Ông Phạm Văn Trội là 
thành viên của UB Nhân Quyền VN 
ngay từ khi uỷ ban mới được thành 
lập ngày 10-12-2006. Ông Trội nhiều 
lần bị công an hành hung dã man vào 
các ngày 27-11-2007 tại Hà Nội và 
ngày 28-06-2008 tại Lạng Sơn. 
 - Ngày 10-09-2008 nhà thơ Trần 
Đức Thạch (cư trú tại Nghệ An) đã bị 
bắt giam khi đang trên đường tới giáo 
xứ Thái Hà, Hà Nội. Bị bắt cùng ngày 
là dân oan Nguyễn Văn Túc cư trú tại 
Thái Bình. 
 - Ngày 13-09-2008, lúc 10 giờ 
sáng, dân oan Đỗ Duy Thông, ở 
Thường Tín, Hà Nội bị bắt giam. 
 - Ngày 14-09-2008 sinh viên Bùi 
Quang Toản, 20 tuổi, tại Hà Đông, đã 
bị công an bắt giữ nhằm ngăn chặn đi 
biểu tình. 
 - Ngày 15-09-2008 nhà cầm 
quyền CSVN mở phiên toà xét xử 
phúc thẩm dân oan Lương Văn Sinh, 
40 tuổi, thành viên khối dân chủ 8406, 
cư trú tại Bình Thuận, với mức án 2 
năm tù giam theo điều 258 của bộ 
luật hình sự nhà nước cộng sản. 
 - Ngày 18-09-2008, lúc 14g15 
phút, nhà cầm quyền CSVN đọc lệnh 
khám xét nhà riêng và bắt giam cô 
Phạm Thanh Nghiên, thành viên khối 
dân chủ 8406, ở Hải Phòng. Cô 
Nghiên đã từng bị công an hành hung 
vào khoảng 16giờ chiều ngày 04-07-
2008 khi đang trên đường giao thông. 
 - Ngày 18-09-2008, lúc 17 giờ,  
nhà cầm quyền CSVN đã ập vào 
khám xét nhà riêng của ông Vũ Hùng, 
ở Hà Tây, đọc lệnh bắt giam ông theo 
điều 88 luật hình sự, tạm giam tại trại 
giam B14, Hà Nội. 
 ĐÀN ÁP TÔN GIÁO: 
 - Nhà cầm quyền CSVN sử dụng 
các biện pháp đàn áp thô ba4o như 
ha ̀nh hung, đánh đập, xịt hơi cay vào 
những giáo dân Công giáo cầu 
nguyện ôn hoà tại Giáo xứ Thái Hà, 
Hà nội vào buổi tối ngày 31-08-2008. 
Bộ máy tuyên truyê ̀n huy đô 4ng hâ ̀u 
hê ́t phương tiê4n truyền thông của nhà 
nước cộng sản ra sức bôi nhọ, xuyên 
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tạc, bóp méo sự thật về vu4 giáo dân 
chỉ tâ 4p trung cầu nguyê 4n đê ̉ tranh đâ ́u 
ôn ho ̀a ta 4i giáo xứ Thái Hà. 
 - Ngày 31-08-2008, công an đã 
ngăn cản các cuô 4c lễ cu ̉a tín đồ Tin 
Lành nhóm hành đạo tại Thái Bình.  
 - Nhà cầm quyền CSVN tuỳ tiện 
bắt giam va ̀ truy tô ́ gán ghép những 
tội danh không có thực cho nhiều 
giáo dân trong cuộc tranh chấp tại 
Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội. 
 ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH: 
Ngày 14-09-2008 nhà cầm quyền 
CSVN băt́ giam đê ̉ ngăn chặn, khống 
chế mọi sự đi lại của những người 
đấu tranh dân chủ, phong toả các 
trường đại học để ti ̀m mo4i cách ngăn 
chặn các cuộc biểu tình yêu nước ôn 
ho ̀a của giới sinh viên nhằm chống 
Trung Quốc xâm lược các quần đảo 
Hoàng Sa-Trường Sa, chống lại ý đồ 
bành trướng bá quyền xâm lược 
trắng trợn của Trung Quốc trong khu 
vực Đông Nam Á. 
 ĐÀN ÁP DÂN OAN: 
 Ngày 29-08-2008 nhà cầm quyền 
CSVN khởi tố và bắt tạm giam bà Lê 
Thị Kim Thu, 40 tuổi, quê Vĩnh An, 
Vĩnh Cửu, Đồng Nai, theo điều 245 
luật hình sự của nhà nước cộng sản. 
Bà Lê Thị Kim Thu là một trong số rất 
nhiều người dân oan Việt Nam đi kiếu 
kiện đòi nhà nước cộng sản phải trả 
lại cho gia đình bà đất đai mà nhà 
nước cộng sản đã ngang nhiên chiếm 
đoạt trong nhiều năm qua.  
 ĐÀN ÁP TỰ DO BÁO CHÍ: 
 Ngày 19-09-2008, ký giả của hãng 
AP thường trú tại Hà Nội là Ben 
Stocking, 49 tuổi, đã bị công an mật 
vụ cộng sản hành hung, đánh đập 
gây thương tích nghiêm trọng, khi 
người ký giả này đến làm phóng sự 
tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội.  
Hành động tịch thu máy ảnh, bóp cổ, 
lấy máy ảnh đập vào đầu và đấm 
thẳng vào mặt ngươì pho ́ng viên chỉ 
la ̀m phóng sư4, đưa tin la ̀ những hành 
vi của loa 4i chính quyê ̀n côn đô ̀ ma ̀ thê ́ 
giơí văn minh không thể na ̀o chấp 
nhâ 4n đươ4c. 
 Uỷ Ban Nhân Quyền Việt Nam 
mạnh mẽ lên án chiến dịch đàn áp 
nhân quyền mơí trong thơì gian 
qua của nhà cầm quyền CSVN. 
 Chúng tôi thiết tha yêu cầu các 
tổ chức tranh đấu nhân quyền, các 
chính phủ ủng hộ tự do dân chủ 
trên thế giới hãy kịp thời lên tiếng, 
làm áp lực mạnh mẽ buộc nhà cầm 
quyền CSVN phải trả tư* do lâ*p tưć, 
không điều kiê*n nhưñg người 
tranh đấu bi* bắt giam, câ ̀m tu ̀ trong 
thơì gian qua va ̀ tra ̉ la *i mọi quyền 
tự do căn bản cho người dân Việt 
Nam. 
 �y Ban Nhân Quy�n Vi�t Nam 

Chính phủ Hoa Kỳ nên đưa Việt 
Nam trở lại là một trong những 

nước vi phạm tự do tôn giáo 
nghiêm trọng nhất, và thúc giục 
trả tự do vô điều kiện cho các tù 

nhân liên quan. 
 
 Việt Nam tiếp tục biểu lộ một 
thái độ bất cần rất đáng lo ngại về 
những quyền làm người căn bản, 
với các hành vi bạo động của công 
an đối với những người biểu tình ôn 
hoà tại các buổi cầu nguyện ở các 
khu vực tài sản sở hữu của Giáo hội 
Công giáo Việt nam trước đây, kéo 
dài việc giam cầm và quản thúc tại 
gia một số những người cổ vũ cho 
tự do tôn giáo, và vào đầu tháng này 
đã bắt giam nhiều nhà hoạt động 
dân chủ. 
 Thay vì trả tự do cho luật sư 
nhân quyền Lê Thị Công Nhân 
cũng là người vận động cho tự do 
tôn giáo hiện đang bị tù, thì nhà 
nước Việt nam lại đề nghị cho cô đi 
sống lưu vong ở nước ngoài, điều 
mà cô đã từ chối. Ủy ban Hoa Kỳ 
về Tự do Tôn giáo Quốc tế yêu cầu 
Bộ Ngoại giao đưa Việt nam trở lại 
vào số những nước vi phạm tự do 
tôn giáo nghiêm trọng nhất và đòi 
phải trả tự do vô điều kiện cho tất 
cả các tù nhân đáng quan tâm. 
 "Rất thường xuyên tại Việt nam, 
những cá nhân nào tổ chức và bày 
tỏ các quan điểm một cách ôn hoà 
về tự do tôn giáo và nhân quyền -
cùng các quyền tự do cần có để bảo 
vệ họ - thì đều bị lưu giữ, bắt bớ 
hoặc đe doạ," theo lời bà chủ tịch 
Ủy Ban Felice D. Gaer. "Là một 
thành viên của Hội đồng Bảo an 
Liên Hiệp Quốc, Việt Nam nên tôn 
trọng nhân quyền một cách đầy đủ 
và không được xem các hành động 

ôn hoà để thăng tiến tự do tôn giáo 
là một mối đe doạ về an ninh." 
 Giáo dân Công giáo Hà nội đã 
liên tục tổ chức các buổi cầu 
nguyện tại các khu vực tài sản của 
Giáo hội kể từ tháng 12, để đòi 
hoàn trả tài sản lại cho Giáo hội. Tài 
sản của Giáo hội đã bị chính quyền 
Cộng sản tịch thu từ giữa thập niên 
1950s. Mặc dù những vụ va chạm 
ngắn với công an đã làm gián đoạn 
những buổi cầu nguyện ôn hoà tại 
các khu vực này, thì nhiều tin tức 
trong ba tuần lễ vừa qua cho biết 
rằng công an đã bắt giữ tám người 
trong sân của tu viện cũ của Dòng 
Chúa Cứu Thế. 
 Cộng thêm với việc bắt bớ, nhân 
viên an ninh đã dùng dùi cui để giải 
tán một buổi cầu nguyện âm thầm 
cho việc phóng thích những người 
bị bắt. Các tin tức do những người 
chứng kiến tận mắt cho biết rằng có 
ít nhất 12 người bị tạm giữ ở đồn 
công an sau buổi cầu nguyện, và 
một linh mục bị thương nặng. Ủy 
ban nhận được thêm nhiều tin tức 
đáng lo âu rằng nhà nước Việt Nam 
đã cáo buộc Đức TGM Giuse Ngô 
Quang Kiệt là xúi giục các cuộc 
biểu tình và đe doạ sẽ có những 
"hành động khắc nghiệt" để chấm 
dứt các buổi cầu nguyện ôn hoà. 
Nhiều đoàn người đông đảo được 
thấy là đang tụ tập mặc dù có sự 
cảnh cáo. 
 Cô Lê Thị Công Nhân là một 
trong những tù nhân đáng quan tâm 
mà Ủy Ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn 
giáo Quốc tế đã gặp trong chuyến 
viếng thăm Việt Nam hồi cuối năm 
ngoái. Một số lớn các tù nhân như 
cô đã bị giam giữ trong tù ở Việt 
Nam vì các lý do liên quan đến việc 
họ thực hành hoặc cổ vũ cho tự do 
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tôn giáo hay tín ngưỡng, mà trong 
đó, chẳng hạn như việc kêu gọi cải 
thiện luật pháp để thằng tiến tự do 
tôn giáo, hoặc được tổ chức biểu 
tình ôn hoà phản đối các giới hạn về 
tự do tôn giáo. Cô Lê Thị Công 
Nhân bị bắt cùng với Linh mục 
Nguyễn Văn Lý và anh Nguyễn 
Văn Đài vào tháng 3-2007 trong 
một phần của chiến dịch đàn áp 
rộng lớn hơn của nhà nước Việt 
Nam nhằm vào những nhà tranh đấu 
cho dân chủ, công đoàn, tự do ngôn 
luận, tự do tôn giáo, và nhân quyền. 
 "Đây thật là điều bất bình đáng 
lẽ ra cô Lê Thị Công Nhân không 
nên bị bắt, và cô vẫn chưa được trả 
tự do ," theo lời bà Gaer. "Cô ấy và 
tất cả các tù nhân đáng quan tâm ở 
Việt nam phải được trả tự do ngay 
lập tức, vô điều kiện, và không có 
cái việc quản thúc tại gia thường 
kèm theo sau khi bị kết án mà nhà 
cầm quyền Việt Nam hay xử dụng 
để hạn chế quyền tự do của các nhà 
tranh đấu" 
 Ủy ban mới đây đã cho phổ biến 
Chính sách chú trọng vào Việt 
Nam, để thẩm định về tình trạng tự 
do tôn giáo ở Việt nam. Sau khi đến 
viếng thăm Việt Nam, Ủy ban kết 
luận rằng trong khi tiến bộ đã đạt 
được tại vài khu vực, nhưng sự cải 
thiện lại không nới rộng đến tất cả 
các cộng đồng tôn giáo, các tỉnh 
thành hoặc các sắc tộc thiểu số. 
Cộng thêm vào đó, các luật lệ được 
ban hành ở tầm mức quốc gia thì 
không được thi hành hoặc bị lơ là ở 
các địa phương, và liên tục có quá 
nhiều những sự ngược đãi, hoặc 
giới hạn về tự do tôn giáo mà các 
cộng đồng tôn giáo khác nhau đang 
phải trải qua, kể cả với những người 
cổ vũ ôn hoà cho tự do tôn giáo. 
 Các vụ vi phạm nghiêm trọng 
như thế cho thấy nhà nước Việt nam 
đã thất bại trong sự thử thách nhằm 
đáp ứng với các nghĩa vụ về tự do 
tôn giáo dưới các quy định quốc tế. 
Từ kết quả đó, Ủy ban Hoa Kỳ về 
Tự do Tôn giáo Quốc tế tuy tôn 
trọng nhưng không tán thành quyết 
định gỡ bỏ Việt nam ra khỏi danh 
sách "Các quốc gia đặc biệt cần 
quan tâm" của Bộ Ngoại giao vào 
năm 2006, và việc Bộ Ngoại giao 
tiếp tục đánh giá cho rằng Việt nam 

rơi xuống "dưới mức quy định" để 
bị đưa vào danh sách các nước vi 
phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng 
nhất trên thế giới. 
 Tuy nhiên, Ủy ban hoan nghênh 
Phòng Tự do Tôn giáo Quốc Tế 
thuộc Bộ Ngoại giao về các cố gắng 
bền bỉ nhằm chấm dứt những vi 
phạm tự do tôn giáo tại Việt nam. 
Ủy ban thúc giục thêm Chính phủ 
Hoa Kỳ phải đòi hỏi nhà cầm quyền 
Việt Nam: 
 - ngay lập tức và vô điều kiện 
phóng thích khỏi nhà tù và không 
quản thúc tại gia, cô Lê Thị Công 
Nhân và những người cổ vũ cho 
nhân quyền khác . 
 - chấp nhận cho Giáo hội Công 
giáo và các tổ chức tôn giáo khác 
được hoạt động tự do; và 
 - cho phép được tự do bày tỏ tư 
tưởng kể cả quyền được biểu tình 
ôn hoà. 
 Ủy ban kêu gọi nên đưa Việt 
Nam trở lại là một trong các nước vi 
phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng 
nhất vì liên tục vi phạm một cách 
trắng trợn có hệ thống đến tự do tôn 
giáo và các quyền làm người khác. 
 (http://www.uscirf.gov/index.ph
p?option=com_content&task=view
&id=2278&Itemid=1) 

 
 Viện Hóa Đạo vừa gửi đến Phòng 
Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ 
biến Tuyên cáo của Hội đồng Lưỡng 
Viện (tức Viện Tăng thống và Viện 
Hóa Đạo) về Công hàm 14.9.1958 
chống tổ tiên nước Việt. 
 Tuyên cáo được Đại lão Hòa 
thượng Thích Quảng Độ, nhân danh 
Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống 
kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, ký 
vào đúng ngày 14.9.2008 tại Saigon 
nói lên lập trường của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam Thống nhất đối với 
Công hàm của cựu Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng gửi cho ông Chu Ân Lai, 

Tổng lý Quốc vụ Viện Trung quốc, 
cách đây đúng 50 năm. Đây là lập 
trường mà Đức cố Tăng thống Thích 
Huyền Quang từng minh xác trong 
Thông điệp Phật Đản năm nay, 2008 : 
«Người Phật tử bối 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». 
 Thực vậy, người Phật tử không 
thể sống trên không trung, mà cư trú 
nơi lãnh thổ quốc gia sinh dưỡng 
mình. Lãnh thổ bị uy hiếp, cuộc sống 
và tu hành của người Phật tử đồng 
thời là người công dân cũng bị uy 
hiếp. Vì vậy không thể làm ngơ. 
 Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GH 
PGVN TN) đưa ra 4 nhận định trên 
mặt dân tộc và pháp lý để xác quyết 
«Công hàm ngày 14.9.1958 của ông 
Phạm Văn Đồng vô giá trị trên mặt 
pháp lý quốc tế, pháp lý quốc gia và ý 
chí dân tộc. Công hàm chỉ là dự tính 
chia chác phi pháp giữa hai đảng 
Cộng sản Việt-Trung». Sau phần 
nhận định, Tuyên cáo yêu sách nhà 
cầm quyền Hà Nội có văn kiện phủ 
nhận Công hàm ngày 14.9.1958, trả 
tự do cho những thanh niên, sinh viên 
bị bắt trong mấy ngày vừa qua vì biểu 
dương ý thức dân tộc về sự bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải. Mặt 
khác, Tuyên cáo cũng yêu sách nhà 
cầm quyền Hà Nội «tôn trọng và bảo 
đảm quyền tự do biểu tỏ và biểu tình» 

làm «bài học và động thủ nhằm giáo 
dục công dân phát huy lòng yêu tổ 
quốc và bảo vệ nền công lý nhân 
loại». Đặc biệt là yêu sách bỏ điều 4 
trên Hiến pháp nhằm «tạo điều kiện 
cho sự tham gia cứu quốc của toàn 
dân, của mọi thành phần dân tộc, mọi 
gia đình tôn giáo và chính trị». 
 Dưới đây là toàn văn Tuyên cáo  

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VNTN NHẤT 
VIỆN HÓA ÐẠO 

Thanh Minh Thiền viện, TP. Saigon 
Phật lịch 2552                                                                                     
Số 32 /VHÐ/VT 
TUYÊN CÁO 
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của Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất, về Công hàm 14.9.1958 

chống Tổ tiên nước Việt 
 Hôm nay, ngày đánh dấu 50 năm 
cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết 
Công hàm gửi ông Chu Ân Lai, Tổng 
lý Quốc vụ Viện Trung quốc, minh xác 
bằng văn bản chủ quyền Trung quốc 
trên hai quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa. Đây là hệ quả của một ý 
thức hệ ngoại nhập phản chống nền 
tư tưởng và văn hiến lâu đời của dân 
tộc Việt Nam : Chủ nghĩa đại đồng 
phiến diện Cộng sản dưới sự lãnh 
đạo của ông Hồ Chí Minh và Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã từ khước sự 
toàn vẹn lãnh thổ, xóa nhòa biên 
cương tổ quốc trên biển, đem lãnh 
hải dâng hiến cho Bắc phương. 
 Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội 
PGVNTN nhận định rằng : 
 - Công hàm ngày 14.9.1958 của 
ông Phạm Văn Đồng chống lại Tổ tiên 
nước Việt đổ bao xương máu suốt 
hai mươi thế kỷ qua để gìn giữ và mở 
mang bờ cõi dân tộc ; 
 - Công hàm ngày 14.9.1958 của 
ông Phạm Văn Đồng chỉ đại diện cho 
thiểu số đảng viên Đảng Cộng sản 
mà không đại biểu cho toàn dân miền 
Bắc Việt Nam, vì nội dung bán nước 
của công hàm không được trưng cầu 
dân ý, cũng không được thông qua 
trước Quốc hội Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, dù nhân dân không cộng 
sản chẳng có đại biểu tại Quốc hội 
này y hệt như tại Quốc hội hiện nay ; 
 - Công hàm ngày 14.9.1958 của 
ông Phạm Văn Đồng chiếu theo công 
pháp quốc tế đã vi phạm chủ quyền 
Việt Nam Cộng hòa tại miền Nam 
nước Việt. Bởi lẽ Hoàng Sa đặt dưới 
quyền quản lý hành chính tỉnh Quảng 
Nam - Đà Nẵng, Trường Sa đặt dưới 
quyền quản lý hành chính tỉnh Khánh 
Hòa. Cả hai tỉnh thuộc chủ quyền 
lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa là quốc 
gia được Hiệp định Genève năm 
1954 và hầu hết các quốc gia trên thế 
giới công nhận ; 
 - Chiếu điều 17 trên Hiến Pháp 
hiện hành (1992), quy định « Đất đai, 
rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài 
nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở 
vùng biển, thềm lục địa và vùng trời 
(...) đều thuộc sở hữu toàn dân » ; 
 - Xem như thế Công hàm ngày 
14-9-1958 của ông Phạm Văn Đồng 
vô giá trị trên mặt pháp lý quốc tế, 
pháp lý quốc gia và ý chí dân tộc. 
Công hàm chỉ là dự tính chia chác phi 
pháp giữa hai đảng CS Việt-Trung. 

Nay Hội đồng Lưỡng viện 
GHPGVNTN tuyên cáo các yêu 

sách sau đây: 

  1. Nhà cầm quyền Hà Nội cần có 
văn thư chính thức gửi Cộng hòa 
Nhân dân Trung quốc phủ nhận Công 
hàm ngày 14.9.1958 của ông Phạm 
Văn Đồng, đồng thời minh định chủ 
quyền Việt Nam trên hai quần đảo 
Hoàng sa và Trường sa được khám 
phá ít nhất từ thế kỷ XV và sử dụng 
chủ quyền từ thế kỷ XVII. Trong khi 
ấy hai quần đảo này chỉ được đề cập 
như những hải đảo nhìn thấy trên lộ 
trình thám hiểm xuyên qua Biển Đông 
trong sách sử Trung quốc ; 
 2. Trả tự do tức khắc cho những 
cá nhân, đặc biệt giới thanh niên, sinh 
viên bị bắt giữ trong mấy ngày qua, vì 
đã lên tiếng phản đối Công hàm 
Chống Tổ Tiên Nước Việt ký ngày 14-
9-1958, hoặc tham gia tập họp biểu 
dương ý chí bảo vệ lãnh thổ để ghi 
nhớ 50 năm ngày quốc nhục nhượng 
địa phi pháp cho ngoại bang ; 
 3. Tôn trọng và bảo đảm cho nhân 
dân tự do biểu tỏ và biểu tình, chiếu 
theo điều 69 trên Hiến pháp, để nói 
lên ý chí của Tổ tiên và toàn dân 
quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ 
trước mọi âm mưu ngoại bang xâm 
lược hay lấn chiếm lãnh thổ và lãnh 
hãi, mà tiền nhân đã đổ biết bao 
xương máu gìn giữ suốt hai nghìn 
năm qua. Sự tôn trọng và bảo đảm tự 
do biểu tỏ và biểu tình này còn là bài 
học và động thủ nhằm giáo dục công 
dân phát huy lòng yêu tổ quốc và bảo 
vệ nền công lý nhân loại ; 
 4. Loại bỏ điều 4 trên Hiến pháp 
tạo điều kiện cho sự tham gia cứu 
quốc của toàn dân, của mọi thành 
phần dân tộc, mọi gia đình tôn giáo 
và chính trị; vì 
 4.1. Ba triệu đảng viên Cộng sản 
và nửa triệu bộ đội hiện tại chưa đủ 
thế và lực bảo vệ tổ quốc trên mặt 
quốc phòng, chưa đủ uy và dũng mở 
rộng mặt trận chính trị và ngoại giao 
quốc tế, mà cần tới sự tham gia toàn 
diện của 85 triệu dân và 3 triệu Người 
Việt hải ngoại; 
 4.2. Lịch sử Việt Nam qua bao đời 
từng khẳng định như chân lý rằng : 
Dựa vào sức mạnh toàn dân làm 
nòng cốt để giữ nước. Kẻ nào cứ nay 
chạy theo nước này mai chạy theo 
nước khác cầu viện để bảo vệ quyền 
bính riêng tư của một nhóm người, thì 
hậu quả sẽ là mất nước và biến mình 
thành công cụ tay sai cho ngoại nhân 
mà thôi.. 
 Thanh Minh Thi�n vi�n, Saigon 
ngày 14.9.2008 
 X� lý Thư�ng v� Vi�n Tăng 
th
ng kiêm Vi�n trư�ng Vi�n Hóa 
Đo, GH PGVN TN 
 (�n ký) 
 Sa môn Thích Qu�ng Đ� 

������������������������������������������������ 

Dân bi�u Liên bang HK Loretta 
Sanchez kêu g�i ngưng đàn áp 

tôn giáo và dân ch� ti Vi�t Nam 

 Hôm 18-09-2008, bà L. Sanchez 
cùng 6 đồng sự đã gởi cho ông 
Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch VNCS 
một lá thư đại ý như sau:  
 “Chúng tôi đặc biệt gửi đến Ông lá 
thư để bày tỏ mối quan tâm trước  
Chính quyền VN về sự đàn áp nhân 
quyền đối với các nhà đấu tranh dân 
chủ và người dân biểu tình ôn hoà.  
  VN đã ký Công ước Quốc tế về các 
Quyền Dân sự và Chính trị, tuy nhiên, 
Chính quyền VN vẫn tiếp tục thi hành 
các chiến dịch đàn áp, giam giữ và kết 
tội không biết bao nhiêu nhà đấu tranh 
dân chủ và người dân biểu tình.  
  Nhiều sinh viên và nhà báo tự do bị 
đàn áp vì đã tổ chức các cuộc biểu 
tình ôn hòa trên đường phố Hà Nội và 
Sài Gòn chỉ trích chế độ về các chính 
sách sai lầm và tệ nạn xã hội. Các nhà 
đấu tranh dân chủ như Lê Thị Kim 
Thu, Phạm Văn Trội, Nguyễn Xuân 
Nghĩa  và nhiều thanh niên sinh viên 
học sinh phổ biến lời kêu gọi biểu tình 
ôn hoà thì đã bị giam giữ.  
 Ông Nguyễn Hoàng Hải, một trong 
những nhà viết nhật ký điện tử nổi 
tiếng đã bị kết án 30 tháng tù vì phổ 
biến những bài viết chỉ trích chế độ về 
các tệ nạn xã hội như tham nhũng, 
hành hung của công an và bóc lột sức 
lao động. Có rất nhiều nhà báo tự do 
đã bị chính quyền Việt Nam giam giữ 
tại gia vì đã xử dụng quyền căn bản 
của họ qua các bài nhật ký.  
  Chúng tôi cũng rất quan tâm khi 
được biết trên 3,000 giáo dân Thái Hà 
đã bị Chính quyền VN đàn áp qua các 
cuộc thắp nến cầu nguyện một cách 
tàn bạo như bắt người, sử dụng baton 
điện, xịt khói cay… Chúng tôi muốn 
bày tỏ với Chính quyền VN rằng 
những cách thức đàn áp bạo lực đó 
thật sự không thể chấp nhận được. 
Trong chuyến viếng thăm VN, Thứ 
trưởng Ngoại giao John Negroponte 
cũng đã một lần nữa nhắc nhở Chính 
quyền VN phải cải thiện tình trạng tự 
do chính trị và hệ thống luật pháp để 
duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa Hoa 
Kỳ với Việt Nam.  
  Tại Hạ viện HK, chúng tôi cũng 
muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của 
lời VN hứa cải thiện tình trạng nhân 
quyền tại VN để duy trì mối quan hệ 
tốt đẹp giữa hai quốc gia.  
 Vì thế những buổi biểu tình ôn hoà, 
những buổi thắp nến cầu nguyện cũng 
như quyền viết nhật ký điện tử, tất cả 
đều thuộc những hình thức biểu hiện 
ôn hòa mà người dân VN cần phải 
được tôn trọng. Nhà Cầm quyền Việt 
Nam phải ngưng các chiến dịch đàn 
áp công dân Việt Nam và tôn trọng 
các quyền căn bản như tự do ngôn 
luận, tôn giáo và hội họp”.  
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THƯ GIÁM MỤC GIÁO 
PHẬN KONTUM VỀ VỤ 

THÁI HÀ 
11-09-2008 

 
 Tòa Giám mục Kontum 
 56 Trần Hưng Đạo, Kontum 
 Email: abrahamvn@yahoo.ca 
 Số 95/VT/’08/Tgmkt 

Kontum ngày 11-09-2008 
 Kính gửi 
- Ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch 
Nước CHXHCN Việt Nam. 
- Ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch 
Quốc hội Nước CHXHCN Việt 
Nam. 
- Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ 
tướng Nước CHXHCN Việt Nam. 
 Kính thưa Quý Ngài, 
 Từ nhiều năm nay, vấn đề đòi lại 
tài sản đất đai của người dân cũng 
như của các tôn giáo đã trở thành 
điểm nóng bỏng trong xã hội. Vấn 
đề này đã hút mất nhiều công sức, 
nhiều thời gian của cán bộ cũng như 
người dân. Nó đã và đang xói mòn 
niềm tin của nhiều người. Cụ thể 
như vụ Đất Thái Hà và Tòa Khâm 
Sứ hiện nay. Với tư cách người 
công dân, chúng tôi xin gửi tới Quý 
Ngài bức thư này vào chính lúc Đất 
nước đang phải lo giải quyết những 
việc trọng đại như vấn đề các tệ nạn 
xã hội, vấn đề tham nhũng, vấn đề y 
tế giáo dục cũng như nhiều chương 
trình phát triển lớn của Đất Nước.  
 Chỉ có “Sự thật sẽ giải phóng” 
con người, mới đem lại tự do hạnh 
phúc cho con người. Con người vốn 
có tinh thần hiền lành, dễ gặp nhau, 
dễ tha thứ, nhưng một khi biết mình 
bị lừa, bị gạt, bị dồn ép… thì họ có 
thể chấp nhận cái chết, nhất là “cái 
chết vì đạo”. Lịch sử cho thấy 
“quan nhất thời, dân vạn đại”, 
nhưng có được bao nhiêu vị hữu 
trách ý thức và nhạy bén trước 
những ý kiến, những khát vọng 
chính đáng của người dân. Trong 

bối cảnh cụ thể như thế, lòng yêu 
nước thôi thúc chúng tôi gửi lên 
Quý Ngài những đóng góp sau đây. 
 1- Vụ đất đai, tài sản của dân, 
của các đoàn thể đã và đang là 
điểm nóng bỏng. 
 Khắp nơi đều có người dân đi 
kiện đòi đất đai, tài sản. Chính 
quyền cần xem xét và nhận ra “cái 
bất cập, cái bất công” và mau chóng 
tìm cách giải quyết thỏa đáng. Đã 
đến lúc không chỉ dựa trên 1, 2 nghị 
định để “đá qua đá lại” hay “chụp 
đủ thứ mũ” cho người dân lành 
trong khi quá nhiều vụ tai tiếng “vi 
phạm” của các cán bộ thì lại “bỏ 
qua quá dễ dàng”. Càng không thể 
dùng vũ lực hay hệ thống thông tin 
“như hiện nay” để bịt miệng người 
dân. Vụ Thái Hà chỉ là một trong 
muôn vàn các vụ tranh chấp. Có 
biết bao nhiêu người dân thấp cổ bé 
miệng đi khiếu kiện đòi tài sản suốt 
bao năm tháng mà chẳng được lắng 
nghe giải quyết, lại còn bị trù dập!? 
Xem xét và giải quyết thỏa đáng các 
quyền lợi của người dân là cách thể 
hiện lòng yêu nước thương dân cụ 
thể nhất, hữu hiệu nhất. 
 2- Đây không chỉ là chuyện đất 
đai 
 Vâng, đây không chỉ là chuyện 
đất đai. Cái chính là lòng người, là 
hạnh phúc, là tự do được  làm người 
và làm người dân trong một đất 
nước tự do, bình đẳng. Nhiều người 
dân, trong đó có người dân Thái Hà, 
đang đòi công lý, công bằng, sự 
thật. Họ dám chấp nhận được chết 
cho một lý tưởng cao cả hơn mấy 
mảnh đất. Súng đạn đã đến lúc 
không giải quyết được vấn đề, nhất 
là đối với những người có một niềm 
tin tôn giáo như người Công giáo. 
Vì thế, Chính quyền không nên đem 
vũ lực ra để giải quyết những tranh 
chấp hiện nay.  
 3- Với tâm tình biết ơn. 
 Nhưng, dưới ánh sáng niềm tin 
vào “Thiên Chúa là Chủ lịch sử”, 

chúng tôi xác tín chính Ngài đang 
dùng Nhà Nước Việt Nam thực hiện 
công cuộc “loan báo Tin Mừng sự 

thật, công bằng, yêu thương” qua 
vụ đất Thái Hà. Vụ phong thánh 
cho 117 vị tử đạo Việt Nam vào 
năm 1988 là một minh chứng hùng 
hồn. Qua các buổi học tập do các 
cấp Chính quyền tổ chức, nhiều 
người ngoài hiểu biết và cảm thông 
với Giáo Hội Công Giáo hơn và đã 
tìm đến với Giáo Hội. Chúng tôi 
thiển nghĩ, một cách nào đó, người 
Công giáo phải biết ơn Chính quyền 
Việt Nam hôm nay. 
 Kính thưa Quý Ngài, 
 Trên đây là những tâm tình 
mong góp được chút gì vào công 
cuộc xây dựng Đất Nước. Đất Nước 
này được ví như một con tàu. Chỉ 
cần điều chỉnh cái “bánh lái” nhỏ 
xíu, Đất Nước sẽ tiến đến vinh 
quang hoặc ngược lại. Chúng tôi 
cầu xin Ơn Trên ban cho mọi người 
dân, cách riêng các nhà hữu trách, 
có được sự khôn ngoan sáng suốt, 
lòng khiêm tốn và tính can đảm để 
cùng nhau điều chỉnh kịp thời cái 
bánh lái nhỏ xíu đó ngõ hầu mọi 
khó khăn đều được giải quyết cách 
thỏa đáng trong tinh thần tôn trọng 
con người, tôn trọng sự thật, tôn 
trọng lẽ công bằng. 
 Xin kính chúc Quý Ngài an bình 
và sức khỏe.  
 Trân trọng  

 (ký tên) 

 Hoàng Đức Oanh 
 Giám mục Giáo phận Kontum 
 NB. Bản sao kính gửi 

- Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 

“để kính tường” 

- Báo Hiệp Thông của HĐGMVN. 
 

QUAN ĐIÊ ̉M CỦA HÔ*I 
ĐỒNG GIA ́M MU*C VIÊ*T 

NAM VỀ MÔ*T SỐ VÂ ́N ĐỀ 
TRONG HOA ̀N CA ̉NH  

HIÊ *N NAY 
25-09-2008 

 Vui mư3ng va3 hy vo4ng, ưu sâ 3u va 3 
lo lă5ng của ngươ3i dân Viê4t Nam 
cũng la3 vui mư3ng va3 hy vo4ng, ưu 
sâ3u va3 lo lă5ng của chu5ng tôi, ca 5c 
gia5m mu4c thuô4c Hô4i đô3ng Gia5m 
mu4c Viê 4t Nam. Gia5o hô4i không co5 



Tự Do Ngôn Luận * Bán Nguyệt San 
 

 

  

Số 60 * Trang   9

chư5c năng la3m chi 5nh tri 4, nhưng 
cũng không đư5ng bên lê 3 xã hô4i.  
  Do đo5, la3 những ngươ3i lãnh đa4o 
trong Gia5o hô4i, chu5ng tôi co5 tra5ch 
nhiê 4m rao giảng gia5o huâ5n của Gia5o 
hô4i vê3 xã hô4i, nhă3m thăng tiê5n con 
ngươ3i va3 đơ3i sô5ng xã hô4i mô 4t ca5ch 
toa3n diê4n. Sau khi câ3u nguyê4n va 3 
trao đổi vơ5i nhau, chu5ng tôi muô5n 
ba3y tỏ quan điểm của mi 3nh vê 3 mô4t 
sô5 vâ 5n đê3 quan tro4ng trong hoa3n 
ca ̉nh hiê4n nay. 
 I. TI3NH HI3NH 
 1. Ti 3nh hi 3nh khiê5u kiê4n đâ5t đai 
ke5o da3i va3 chưa đươ4c giải quyê5t 
thỏa đa5ng la 3 vâ5n đê 3 thơ3i sư4, trong 
đo5 co5 đâ5t đai của ca5c tôn gia 5o no5i 
chung va 3 gia5o hô4i công gia5o no5i 
riêng, cu4 thể như vu4 viê4c To3a Khâm 
sư5 cũ (sô5 42 Nha3 Chung) va 3 gia 5o xư5 
Tha5i Ha3 (sô5 178 Nguyễn Lương 
Bă3ng, Ha 3 Nô4i). Chă5c chă5n co5 nhiê3u 
nguyên nhân dẫn đê5n ti 3nh tra4ng 
trên, nhưng ơ ̉ đây chu5ng tôi muô5n 
lưu y 5 đă4c biê4t đê5n điê3u na3y: luâ 4t vê 3 
đâ5t đai tuy đã sửa đổi nhiê 3u lâ3n 
nhưng vẫn co3n bâ5t câ4p, chưa đa5p 
ư5ng ki 4p đa3 biê5n chuyển trong đơ3i 
sô5ng xã hô4i, đă4c biê 4t la 3 chưa quan 
tâm đê5n quyê 3n tư hữu chi 5nh đa5ng 
của ngươ3i dân. Thêm va3o đo5, na4n 
tham nhũng va3 hô5i lô4 ca3ng la 3m cho 
ti 3nh hi 3nh tê4 ha4i thêm. Thiê5t nghi ̃ 
không thể co5 mô 4t giải quyê5t tâ4n gô5c 
nê5u không quan tâm đê5n những yê5u 
tô5 na3y. 
 2. Trong tiê5n tri 3nh gia ̉i quyê5t 
nhưñg tranh châ5p, mô4t sô5 phương 
tiê4n truyê3n thông thay vi 3 la3 nhi 4p câ3u 
liên kê5t va 3 cảm thông thi 3 la 4i gieo 
ră5c hoang mang va 3 nghi ky 4. Quả 
thâ4t, chưa bao giơ3 ca 5c phương tiê4n 
truyê3n thông pha 5t triển ma4nh me ̃ va 3 
nhanh cho5ng như nga3y nay, nhơ3 đo5 
con ngươ3i đươ4c gia tăng hiểu biê5t 
va3 pha5t triển ti 3nh liên đơ5i. Tuy 
nhiên, ca5c phương tiê4n truyê3n thông 
chi ̉ thư4c sư4 mang la 4i lơ4i i 5ch cho con 
ngươ3i va 3 cô4ng đô3ng xa ̃ hô4i khi phu4c 
vu4 sư4 thâ4t va 3 pha ̉n a5nh thư4c ta4i mô 4t 
ca 5ch trung thư4c. Nga 3y nay, mô4t 
trong những điê3u gây như5c nhô5i 
lương tâm la3 sư4 gian dô5i trong nhiê3u 
lãnh vư4c, kể cả trong môi trươ3ng 
câ 3n đê5n sư4 thâ 4t nhiê3u nhâ 5t la3 gia5o 
du4c ho4c đươ3ng. Chă5c chă5n tâ5t ca ̉ 
nhưñg ai tha thiê5t vơ5i tiê3n đô3 của 
đâ5t nươ5c va3 dân tô4c, không thê ̉ 

không quan tâm đê5n ti 3nh tra4ng na3y. 
Cũng trong tiê5n tri 3nh giải quyê 5t 
những xung đô4t nêu trên va 3 nhiê3u 
vu4 viê4c kha5c, mô4t sô5 ngươ3i co5 
khuynh hươ5ng sư ̉ du4ng ba4o lư4c, va 3 
như thê5, ta4o thêm bâ5t công trong xa ̃ 
hô4i. Điê3u na3y đang co5 chiê3u hươ5ng 
gia tăng, không những trong ca 5c 
vâ5n đê3 lơ5n của xã hô4i ma3 ngay ca ̉ 
trong đơ3i sô5ng gia đi 3nh cũng như ta4i 
ho4c đươ3ng. Ba4o ha3nh va3 ba4o lư4c bă5t 
nguô3n tư3 chi 5nh tâm hô3n con ngươ3i, 
nơi đo5 cuô4c đâ5u tranh giữa thiê4n va 3 
a5c, giưã a5nh sa5ng va3 bo5ng tô5i không 
ngư3ng diê ̃n ra. Nê5u không đươ4c 
hươ5ng dẫn va 3 tâ4p luyê4n, con ngươ3i 
sẽ dễ da3ng chiê3u theo nhưñg tham 
vo4ng i 5ch ky ̉ của mi 3nh, va 3 ca5i a5c se ̃ 
lan tra3n trong đơ3i sô5ng xã hô4i. Do 
đo5, viê4c gia5o du4c đa4o đư5c va3 huâ5n 
luyê4n lương tâm phải la3 tra5ch nhiê4m 
ha3ng đâ 3u của toa3n xã hô4i, va3 câ3n 
đê5n sư4 tham gia ti 5ch cư4c của ngươ3i 
dân cũng như ca5c tổ chư5c xã hô4i. 
 II. QUAN ĐIỂM 
 Đư5ng trươ5c ti 3nh hi 3nh trên, chu5ng 
tôi co5 những đê 3 nghi 4 cu4 thê ̉ như sau: 
 1. Trươ5c hê5t nê5u luâ4t vê3 đâ5t đai 
co3n nhiê3u bâ5t câ4p thi 3 nên sửa đổi 
cho hoa3n chi ̉nh. Viê4c sửa đổi na3y 
câ 3n pha ̉i quan tâm đê 5n quyê3n tư hữu 
của ngươ3i dân như Tuyên ngôn 
quô5c tê5 của Liên hiê4p quô5c vê3 Nhân 
quyê3n đã khẳng đi 4nh: “Mo4i ngươ3i 
đê3u co5 quyê3n tư hữu riêng mi 3nh hay 
chung vơ5i ngươ3i kha5c… va 3 không 
ai co5 thể bi 4 tươ5c đoa4t ta3i sản của 
mi 3nh ca5ch đô4c đoa5n”  (sô5 17). Vi 3 
thê5, chu5ng tôi cho ră3ng thay vi 3 chi ̉ 
giải quyê5t theo kiểu đô5i pho5 hoă4c ca 5 
biê4t, thi 3 giơ5i hữu tra5ch phải ti 3m giải 
pha5p triê4t để hơn, tư5c la3 để ngươ3i 
dân co5 quyê3n la3m chủ ta 3i sản, đâ5t 
đai của ho4, đô3ng thơ3i ngươ3i dân 
cũng phải y 5 thư5c tra5ch nhiê4m của 
mi 3nh đô5i vơ5i xã hô4i. Đo3i hỏi na3y la 4i 
ca 3ng khẩn thiê5t hơn trong bô5i ca ̉nh 
toa3n câ 3u ho5a nga 3y nay, khi Viê4t 
Nam nga3y ca3ng hô4i nhâ4p sâu hơn 
va3o nhi 4p sô5ng chung của thê5 giơ5i. 
Đây sẽ la 3 tiê3n đê3 cho viê 4c giải quyê5t 
tâ4n gô5c những vu4 khiê5u kiê4n vê 3 đâ5t 
đai va 3 ta 3i sản của ngươ3i dân, đô3ng 
thơ3i go5p phâ3n ti 5ch cư4c va3o tư4 tăng 
trươn̉g kinh tê5 va 3 sư4 pha5t triển vững 
bê3n của đâ5t nươ5c.  
 2. Kê 5 đê 5n, đa4o đư5c nghê3 nghiê4p 
đo3i hỏi những ngươ3i la3m công ta 5c 

truyê 3n thông phải tôn tro4ng sư4 thâ4t. 
Trong thư4c tê5, đã co5 những thông 
tin bi 4 bo5p me5o hoă4c că5t xe 5n, như 
trong trươ3ng hơ4p tranh châ5p đâ5t đai 
ta4i To3a Khâm sư5 cũ. Vi 3 thê5, chu5ng 
tôi đê3 nghi 4 những ngươ3i la 3m công 
ta5c truyê3n thông đa4i chu5ng pha ̉i hê 5t 
sư5c cẩn tro4ng khi đưa tin tư5c va 3 
hi 3nh ảnh, nhâ5t la3 khi liên quan đê5n 
danh dư4 va3 uy ti5n của ca5 nhân cũng 
như tâ4p thê ̉. Nê5u đã phổ biê 5n những 
thông tin sai la4c thi 3 câ 3n phải ca ̉i 
chi 5nh. Chi ̉ khi tôn tro4ng sư4 thâ4t, 
truyê 3n thông mơ5i thư4c sư4 hoa3n 
tha3nh chư5c năng của mi 3nh la3 thông 
tin va3 gia5o du4c nhă3m xây dư4ng mô 4t 
xã hô4i công bă3ng, dân chủ va3 văn 
minh. 
 3. Cuô5i cu3ng, truyê3n thô5ng văn 
ho5a va3 đa4o đư5c của dân Viê4t vô5n 
nhâ5n ma 4nh đê5n ti 3nh thương tương 
tương a5i va3 sư4 ha3i ho3a trong xã hô4i. 
Tuy nhiên khi giải quyê5t những 
tranh châ5p gâ3n đây, đa 5ng tiê5c la 3 đa ̃ 
co5 những ha3nh vi sử du4ng ba4o lư4c, 
la3m mâ5t đi tương quan ha 3i ho3a trong 
cuô4c sô5ng. Vi 3 thê5, chu5ng tôi tha 
thiê5t mong ươ5c mo4i ngươ3i hãy châ5m 
dư5t mo4i hi 3nh thư5c ba 4o lư4c, trong 
ha3nh đô4ng cũng như trong ngôn tư3. 
Cũng không nên nhi 3n những tranh 
châ5p na3y theo quan điểm chi 5nh tri 4 
va3 hi 3nh sư4. Mô4t giải pha5p thỏa đa5ng 
chi ̉ co5 thể đa4t đươ4c nhơ3 đô5i thoa 4i 
thẳng thă5n, cơỉ mơ ̉ va3 chân tha3nh, 
trong ho3a bi 3nh va3 tôn tro4ng lẫn 
nhau. 
 Pha5t xuâ5t tư3 ươ5c mong go5p phâ3n 
ti 5ch cư4c va 3o viê4c pha5t triê ̉n đâ5t nươ5c 
ca5ch ổn đi 4nh va3 vững bê3n, những 
suy nghi ̃ na3y mong đươ4c gửi đê5n tâ 5t 
cả anh chi 4 em đô3ng đa4o cũng như 
mo4i ngươ3i tha3nh tâm thiê 4n chi 5. 
Chu5ng tôi xa 5c ti 5n ră3ng khi tâ 5t ca ̉ 
chu5ng tay cu3ng nhau xây dư4ng đâ 5t 
nươ5c trên nê3n ta ̉ng công bă3ng, sư4 
thâ4t va3 ti 3nh yêu, thi 3 quê hương Viê 4t 
Nam se ̃ nga3y ca3ng gia3u đe4p, mang 
la4i ha4nh phu5c â5m no cho mo4i ngươ3i, 
va3 go5p phâ3n kiê 5n ta4o mô4t thê5 giơ5i 
tô5t đe 4p hơn. 
 La�m ta�i To�a Gia�m mu�c Xuân 
Lô�c nga�y 25.09.2008 

 TM HĐGM Viê �t Nam 

 Chủ ti �ch 

 Phêrô Nguyê)n Văn Nhơn  
 + GM Nguyễn Văn Nhơn  
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 Từ những sự kiện đã và đang xảy 
ra:  
 Theo quy định của pháp luật  
 1. Muốn đầu tư xây dựng phải xác 
định rõ chủ sở hữu hoặc sử dụng đất 
nếu dự án có sử dụng đất; Có chủ 
trương và có quyết định đầu tư với sự 
tham khảo rộng rãi của dân chúng 
trong khu vực. (Điều 32, Điều 70 Luật 
xây dựng, Điều 5, điều 19 của Pháp 
Lệnh về thực hiện quy chế dân chủ 
cấp xã phường)  
 2. Khi đất đai đã được làm rõ và 
không có tranh chấp. Chủ đầu tư lựa 
chọn nhà thầu tư vấn lập dự án, lập 
dự án đầu tư sau đó trình cấp có 
thẩm quyền thẩm định và phê duyệt 
dự án đầu tư theo trình tự của Luật 
Xây dựng và Nghị định 16/2005/CP 
về quản lý đầu tư và xây dựng.  
 3. Qúa trình lập, thẩm định, phê 
duyệt hồ sơ thiết kế và tổng dự toán 
xây dựng công trình thuộc các dự án 
đầu tư. Phần này được chia thành 
các nhóm dự án khác nhau với 
những yêu cầu rất chặt chẽ từng 
bước (Luật xây dựng, Luật đấu thầu, 
Nghị định 16/2005, Nghị định 
112/2006/CP).  
 4. Để thực hiện dự án đầu tư: 
Phải có quyền sử dụng đất, phải có 
giấy phép xây dựng, phải tiến hành 
đền bù giải phóng mặt bằng; lựa chọn 
nhà thầu thi công, nhà thầu xây lắp, 
nhà thầu cung cấp thiết bị, máy 
móc…(Luật đầu tư, Luật xây dựng).  
 5. Theo thống kê hiện nay để tiến 
hành dự án cần 33 thủ tục và thời 
gian 3 năm có dự án kéo dài 10 năm. 
Việc xây dựng phải đảm bảo an toàn 
lao động, về môi trường xung quanh, 
trật tự, không ảnh hưởng đến các 
công trình liền kề…  
 Thực tế tại 42 Nhà Chung  
 1. Tòa Tổng giám mục Hà Nội là 
chủ sở hữu mảnh đất. Tòa tổng giám 
mục có đầy đủ bằng chứng chứng 
minh sở hữu của mình. Tòa tổng 
giám mục Hà Nội chưa bao giờ có 
chủ trương và không biết về việc đầu 
tư xây dựng dự án.  
 2. Khu vực đất đai tại 42 Nhà 
Chung, theo đúng hiện tượng xảy ra 
đang là khu vực tranh chấp do Nhà 

nước đã tiến hành chiếm đoạt phi 
pháp. Việc tranh chấp đã xảy ra liên 
tục từ khi đất đai bị chiếm và bùng 
phát kể từ ngày 25/1/2008. Sau đó 
Chính quyền đã có những lời trực tiếp 
và gián tiếp hứa hẹn về việc trao trả 
khu đất lại cho Tòa Giám Mục Hà Nội.  
 3. Với tư cách là chủ khu đất, Tòa 
giám mục không được thông báo, 
tham khảo hoặc bàn bạc về bất cứ 
vấn đề gì liên quan đến dự án theo 
như quy định tại Luật Xây dựng, Luật 
Đấu Thầu và pháp lệnh thực hiện quy 
chế dân chủ tại xã.  
 4. Với tư cách là một chủ thể quan 
trọng của phường Hàng Trống, Tòa 
tổng giám mục, Dòng mến thánh giá 
và các công dân trong khu vực chỉ 
được thông báo khoảng 12 tiếng 
đồng hồ về quy hoạch, mọi việc xảy 
ra đều bất ngờ với cư dân trong khu 
vực.  
 5. Ngay khi biết được tin về việc 
xây dựng những người có quyền và 
nghĩa vụ liên quan đã bị cô lập, bao 
vây và ngăn chặn mọi hình thức lên 
tiếng; Nhà nước đưa công an, cảnh 
sát cơ động và cả chó nghiệp vụ đến 
hiện trường, hộ tống máy móc, thiết 
bị đến để tiến hành phá dỡ, xây 
dựng.  
 Tại sao như vậy và việc đó nói 
lên điều gì?  
 Trước hết cần phải xác định rõ 
ràng rằng trong trường hợp này 
UBND Quận Hoàn Kiếm không phải 
là đơn vị chủ sở hữu khu đất và 
không có văn bản nào xác định mình 
là chủ sở hữu. Trong khi Nhà thờ có 
đầy đủ các văn bản pháp lý xác định 
chủ quyền khu đất. Mà dù cho chưa 
xác định của ai thì có một sự thật hiển 
nhiên rằng khu đất này hiện là nơi 
đang tranh chấp. Theo luật thì những 
khu vực đất đang tranh chấp thì 
không thể tiến hành các dự án đầu tư 
khi chưa giải quyết xong vấn đề.  
 Như trên chúng tôi đã trình bày, 
theo quy định của pháp luật thì dù đất 
đai đã có nguồn gốc rõ ràng, để một 
dự án được thông qua và thực hiện 
phải đi qua rất nhiều bước khác nhau 
với một thời gian rất dài bao gồm: 
Lập báo cáo đầu tư và xin phép đầu 
tư - Tư vấn thiết kế – Thẩm định dự 

án, Phê duyệt dự án, đấu thầu – mới 
sang giai đoạn thi công. Trong đó có 
khâu quan trọng nhất là xin giấy phép 
xây dựng. Trong giấy phép xây dựng 
phải ghi rõ nguồn đất đai. Tất cả 
những bước đó Nhà nước đều phải 
công bố để lấy ý kiến của các tổ 
chức, cá nhân liên quan; tiến hành 
đền bù, giải phóng mặt bằng và việc 
đền bù đảm bảo công bằng, công 
khai, minh bạch, đúng pháp luật. Việc 
Nhà nước vội vàng xây dựng trên một 
mảnh đất đang tranh chấp mà Tòa 
Tổng giám mục Hà Nội có giấy chủ 
quyền là vi phạm pháp luật về đầu tư, 
xây dựng.  
 Mặt khác, Pháp Lệnh về việc thực 
hiện Quy chế dân chủ cơ sở quy định 
rất rõ các quyền của Nhân dân được 
biết, những điều nhân dân được bàn. 
Trong trường hợp này, theo điều 5, 
Chính quyền buộc phải cho Nhân dân 
biết các “dự án, công trình đầu tư, 
tiến độ thực hiện, phương án đền bù, 
hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định 
cư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
chi tiết…” trong toàn khu vực. Điều 19 
của Pháp Lệnh quy định rất rõ những 
nội dung nhân dân tham gia ý kiến 
trước khi cơ quan có thẩm quyền 
quyết định bao gồm: “Dự thảo quy 
hoạch sử dụng đất chi tiết và phương 
án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng 
đất; Dự thảo kế hoạch triển khai các 
chương trình, dự án trên địa bàn”  
 Sự thật là Chính quyền quận 
Hoàn Kiếm và UBND Thành phố Hà 
Nội, cao hơn nữa là Chính phủ của 
Nước CHXHCN Việt Nam đã không 
tuân thủ các quy định của pháp luật 
do chính mình đặt ra. Một mặt muốn 
đặt ra thật nhiều bước tiến hành dự 
án đầu tư để tạo điều kiện cho các 
quan chức cửa quyền, trục lợi và 
tham nhũng nhưng khi cần tiến hành 
một việc làm để đàn áp và cướp bóc 
của Nhân dân hoặc tổ chức tôn giáo 
thì đã làm rất nhanh và bỏ qua các 
trình tự của thủ tục đầu tư. Một mặt 
họ đặt ra quy chế dân chủ cơ sở để 
lừa mị nhân dân và thỏa mãn yêu cầu 
của các nhà tài trợ nước ngoài nhưng 
luôn luôn “tăng cường sự lãnh đạo, 
nâng cao sức chiến đấu…” của Đảng 
ở khắp mọi nơi. Mỗi một thôn xóm, 
khu vực chỉ có một số lượng rất ít 
đảng viên thế nhưng chi bộ của Đảng 
Cộng sản đã áp đặt sự lãnh đạo của 
mình lên số đông cộng đồng trong 
khu vực, cũng như chính điều 4 Hiến 
pháp đã thô bạo áp đặt sự lãnh đạo 
của Đảng lên toàn bộ Nhà nước và 
Nhân dân Việt Nam mà không hề qua 
một cuộc bỏ phiếu hay trưng cầu dân 
ý nào.  
 Quả thực là một hành vi ăn 
cướp, 1 dạng khủng bố quốc gia: 
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 Từ những hành vi trên, ta có thể 
rút ra kết luận rằng đây là một hành vi 
ăn cướp, một dạng khủng bố quốc 
gia của Chính quyền. Bởi việc họ làm 
là sai luật, lén lút và không minh 
bạch. Điều này kết hợp với việc gần 
đây hàng loạt các nhà đấu tranh dân 
chủ đã bị bắt mà không hề có một 
thông báo công khai và chính thức 
nào. Đó là hình thức của những cuộc 
bắt cóc và khủng bố. Thực tế thì theo 
luật, có người vi phạm pháp luật sẽ 
tiến hành bắt giữ một cách công khai 
về hành vi của mình và thông báo 
ngắn gọn, rõ ràng theo đúng trình tự 
quy định. Thế nhưng Nhà nước 
thường dùng 2 cách. Một là lén lút 
theo kiểu bắt cóc và cách thứ 2 là làm 
ầm ĩ, vu cáo, kết tội, mạ lị trước khi 
tiến hành các công việc đó. Cách thứ 
hai này đã được áp dụng rất triệt để 
trong trường hợp Thái Hà và đã áp 
dụng không xong đối với vụ Tòa 
Khâm sứ trước đây cho nên lần này 
họ đã áp dụng phương pháp lén lút 
ăn cướp, tiến hành thi công trộm vào 
ban đêm. Bằng quyết định xây dựng 
khu công viên, vườn hoa, Nhà nước 
đã công nhiên xác lập quyền sở hữu 
của mình và rõ ràng đây là một hành 
vi ăn cướp.  
 Một nguyên nhân sâu xa và quan 
trọng nhất của các việc làm mờ ám 
liên tục của Chính quyền là vì Nhà 
nước cộng sản Việt Nam đã không 
cho người công giáo và những người 
có tôn giáo nói chung các cơ hội bình 
đẳng trong tiếp cận thông tin và trong 
việc thực hiện các quyền lợi chính trị 
của mình. Với chủ thuyết vô thần của 
mình, họ liên tục tìm cách tiêu diệt 
các tôn giáo khác đặc biệt là Thiên 
Chúa Giáo. Suốt mấy chục năm qua, 
Chính quyền đã thu hẹp đất đai, biến 
hàng vạn đền chùa, miếu mạo thành 
nhà công, thành kho hợp tác xã, 
thành chỗ vui chơi giải trí. Chính 
quyền đã gạt bỏ những người có đạo 
ra ngoài vòng xã hội, họ khủng bố 
Thiên Chúa Giáo, tìm mọi cách khuất 
phục Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất, tiêu diệt đạo Cao Đài, 
Hòa Hảo và hạn chế quyết liệt sự 
phát triển của đạo Tin Lành. Chính 
quyền đã xem những người có tôn 
giáo là công dân loại hai trong một 
chiến lược biến tất cả trở thành vô 
thần theo như học thuyết Mác Lê Nin 
mà họ trang trọng ghi trong điều 4 
Hiến Pháp. Chủ đích đó nằm bên trên 
những trò lừa mị và cởi mở mà 
dường như càng ngày càng có vẻ 
hợp lý. Đó mới chính là mục tiêu thực 
sự của những người Cộng sản, một 
mục tiêu đã được Hiến định.  
 http://www.viettan.org 
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 Trong cuộc họp sáng ngày 20-
09-08 giữa UBND Tp Hà Nội và 
UBND quận Hoàn Kiếm với Tổng 
Giám mục và 19 linh mục Hà Nội, 
Ðc Kiệt đã nói một câu để đời: 
"Chúng tôi rất nhục nhã khi cầm cái 
hộ chiếu Việt Nam" ! Có nổi giận 
lắm mới nói như thế.  
 Không nổi giận cách bộc phát từ 
một sự nóng nảy chốc lát mà mất 
khôn đâu. Ngược lại. Câu nói của 
Ðc Kiệt nằm ở phần kết lời phát 
biểu. Lời phát biểu này lại là lời đáp 
trả lời kết thúc buổi họp của ông 
Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch UBND 
Tp HN. Tưởng cũng nên nhắc lại 
rằng nội dung lời phát biểu miệng 
này đã được ghi băng và đã được 
công khai hóa trên các trang 
VietCatholic và ChuaCuuthe, và 
cũng có sẵn trên giấy trắng mực đen 
trong Thông Cáo Khẩn Cấp của Tòa 
Tổng Giám mục Hà Nội do Linh 
mục Gioan Lê Trọng Cung, Chánh 
Văn Phòng ký và Ðơn Khiếu Nại 
Khẩn Cấp do Tgm Ngô Quang Kiệt 
ký, cả hai gửi đi ngày 19-09-06 và 
được đọc trong các nhà thờ. Rõ ràng 
sự nổi giận của Tổng Giám mục Hà 
Nội, chức sắc Công giáo có trách 
nhiệm cao nhất tại miền Bắc, vừa 
mang tính khẩn cấp, vừa có đắn đo 
cân nhắc. Nó đột xuất nhưng bình 
thản, đàng hoàng và biểu lộ một sự 
phẫn nộ không thể không có khi đối 
phương trắng trợn lột mặt nạ.  
 Từ nhiều năm qua, nhất là từ 
cuối năm ngoái, Tòa TGM Hà Nội 
yêu cầu Chính quyền trả lại khu đất 
Tòa Khâm sứ. Ðơn từ, khiếu nại, 
biểu tình bằng lời kinh tiếng hát... 
nhưng tựu trung luôn luôn ôn hòa 
và nhẫn nhịn. Có lẽ qua những hứa 
hẹn của một chính quyền chuyên 
hứa cuội và trước thái độ cương 
quyết của giáo dân đổ về Hà Nội, 
chính Tòa Tổng Giám mục tưởng 
rồi cũng xong, khu đất 40-42 phố 

Nhà Chung sẽ được thu hồi và dành 
cho công tác phục vụ cần thiết. 
Nhưng trong khi vụ việc chưa được 
giải quyết, thì chiều ngày 18-09, 
chính quyền công bố dự án biến khu 
đất thành công viên, ngay đêm hôm 
đó trộm vụng thi công, sáng ngày 
19-09 toàn khu vực Tòa Tổng Giám 
mục và phố Nhà Chung bị phong 
tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập. 
Ngay lúc đó, Thông Cáo Khẩn Cấp 
của Tòa TGM phản ứng cứng rắn: 
"Vụ việc này đang đi ngược lại với 
đường lối đối thoại mà Nhà nước và 
Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội đang 
tiến hành. Vụ việc này là hành động 
bất chấp nguyện vọng của Cộng 
đồng Công Giáo, bất chấp luật pháp 
và coi thường tổ chức Giáo Hội 
Công Giáo Việt Nam. Việc này 
cũng là hành động chà đạp lên đạo 
đức, lương tâm mọi người trong xã 
hội".  
 Trước hành động du côn như 
trên, và nói chung, trước cách hành 
xử của chính quyền trong vụ giáo 
xứ Thái Hà và Tòa Khâm sứ, sự nổi 
giận của Ðc Kiệt đánh dấu một 
bước ngoặt trong cuộc đối thoại 
giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam 
và Chính quyền Hà Nội, đồng thời 
có thể là khởi đầu cho sự gặp gỡ 
giữa Giáo hội Công giáo, đặc biệt 
hàng giáo phẩm, với những thành 
phần khác trong xã hội dân sự đã 
hoặc đang hình thành tại Việt Nam. 
 Tgm Ngô Quang Kiệt đoạn tuyệt 
với thứ ngôn ngữ mềm dẻo (có khi 
co giãn tới độ cao su), nhân nhượng 
(có lúc khó phân biệt với nhượng 
bộ). Ðc Kiệt không ngại gọi con 
mèo là con mèo, theo lối nói của 
người Pháp; chính ngài cũng dùng 
tục ngữ Pháp để nói ngay ở đầu lời 
phát biểu rằng "những cái tính toán 
nó đúng mực nó mới là những 
người bạn tốt được" (les bons 
comptes font de bons amis). Ðức 
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cha Kiệt mong muốn tiếp tục đối 
thoại - Giáo hội Công giáo chủ 
trương đối thoại với bất cứ chế độ 
nào - nhưng đối thoại thẳng thắn, 
nếu cần, tính sổ cách minh bạch 
trong tinh thần trân trọng đối 
phương, sự thật và công lý.  
 Việc đòi đất, ngay từ đầu đã có ý 
nghĩa đòi hỏi công lý. Tuy nhiên, 
những lời cầu kinh, những cuộc 
rước tượng ảnh, và ngôn ngữ nhà 
đạo, dù gây thiện cảm đến mấy, vẫn 
còn có thể bị hiểu lầm như một đòi 
hỏi cục bộ. Lời phát biểu của Ðc 
Kiệt không nói tình thương, không 
kêu gọi cầu nguyện, không hát kinh 
Hòa bình. Dễ hiểu, ngài nói với 
quan chức của chế độ, bằng ngôn 
ngữ thông thường ai ai cũng nghe 
rõ, dù là công giáo hay không công 
giáo, hữu thần, đa thần hay vô thần. 
Riêng ông Nhà nước đã nghe ra tức 
khắc. Bằng chứng là phản ứng dữ 
dội của ông ngay sau đó: ông xuyên 
tạc, dối trá, quy chụp, đe dọa... và 
vô tình chứng minh rằng Ðc Kiệt 
nói đúng. 
 Ðức cha nói gì ? Ngài nói về 
một dân tộc con Rồng cháu Tiên, 
bốn ngàn năm Văn hiến mà ngày 
nay chẳng ai coi ra gì ? "Một anh 
Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua 
tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì 
cả. Anh Hàn quốc bây giờ cũng 
thế." Trong khi cầm cái hộ chiếu 
Việt Nam thì "đi đâu cũng bị soi 
xét". Nhục ! Làm sao không nhục 
nếu còn chút tự hào dân tộc ? 
Nhưng vì đâu ra nông nỗi này ? 
 Câu trả lời ai cũng biết. Quan hệ 
ở chỗ nó đến từ vị Tgm Hà Nội:  
 Chúng ta bị sỉ nhục vì chúng ta 
bị cai quản bởi một chính quyền 
không biết nhục. Ai chẳng muốn 
"cho đất nước chúng ta mạnh, đi 
đâu chúng ta cũng được kính 
trọng", ai chẳng muốn "thật sự đoàn 
kết, thật sự tốt đẹp". Tiếc thay, 
những lời hay ý đẹp đã thành khẩu 
hiệu tuyên truyền, lừa bịp. Thực 
chất là bao cấp: khi không cấm 
được thì cho phép. Gọi là "tạo điều 
kiện". Nói là phải tôn trọng pháp 
luật, nhưng hành xử với dân cách 
phi pháp. Nói là xử theo tình người, 
theo nguyện vọng của người dân 
nhưng không đếm xỉa gì đến những 
nguyện vọng chính đáng nhất của 

người dân, v. v... Những lời tố cáo 
thẳng thừng của Tgm Ngô Quang 
Kiệt trong lời phát biểu ngắn của 
ngài, mỗi người trong chúng ta đều 
có thể nối dài. Tội ác của chế độ 
này kể sao cho hết ! Tuy nhiên điểm 
độc đáo của Tgm Ngô Quang Kiệt 
không nằm trong những lời tố cáo, 
nó hàm ẩn trong cách tố cáo. 
 Sự nổi giận của Ðc Kiệt chính là 
sự nổi dậy của lòng tự trọng (không 
phải tự ái). Con người không chỉ là 
cái bụng lo cơm áo gạo tiền, cũng 
không chỉ là cái đầu biết đắn đo, 
tính toán hơn thiệt. Mà còn là cái 
tâm can biết tự trọng và cần được 
kính trọng. Ðã là người, ai cũng bức 
xúc, phẫn nộ khi bị khinh rẻ; hổ 
thẹn, tức là chính mình khinh mình, 
khi thiếu tự trọng (đọc Chế Lan 
Viên trước kia và Nguyễn Khải vừa 
đây). Nhưng tại sao phải tự trọng ? 
Xin miễn đi vào câu hỏi hắc búa 
này. Thực tế, trong thâm tâm, mỗi 
chúng ta đều cảm nhận như vậy. Cụ 
thể, ai cũng ôm ấp và cố gắng thực 
hiện một cái gì đó nó làm cho mình 
lớn hơn mình. Một niềm tin tôn 
giáo, một lý tưởng xã hội, một khát 
vọng nghệ thuật, một mơ ước yêu 
đương... Chỉ có người mới mang 
những giá trị vượt người và sẵn 
sàng chết để bảo vệ những giá trị 
đó. 
 Nguyễn Hộ, già đời mới nhận ra 
mình đã chọn lầm lý tưởng và xả 
thân chống lại cả một chế độ. 
 Những người dân oan đòi đất 
không chỉ vì miếng đất. Nếu họ mất 
đất vì thiên tai, vì thua lỗ, họ đành 
chịu. Dân oan đòi đất chủ yếu vì 
thấy mình bị khinh rẻ, hà hiếp. 
Người giáo dân Thái Hà cũng thế. 
Chính quyền giằng giai không làm 
họ nản. Dùi cui, roi điện, chó 
nghiệp vụ, công an chìm nổi và 
những phường vô lại do chính 
quyền điều động không làm họ sợ. 
Họ tin và tự hào về niềm tin của họ. 
Niềm tin ấy giúp họ tự trọng và trân 
trọng tha nhân. Nói cách khác, tự 
trọng đồng nghĩa với tự do vì tự 
trọng là chính mình làm chủ mình. 
Tự do đương nhiên đi đôi với bình 
đẳng, vì với tư cách là người ai 
cũng phải được kính trọng như ai. 
Ðó là tất cả nền móng của dân chủ 
mà chế độ này đề cao nhưng chẳng 

những không thực hiện mà còn làm 
ngược lại. Họ coi người dân như 
sâu bọ. Chúng ta biết cả, nhưng cứ 
phải nhắc lại. Chưa có thời kỳ nào 
trong lịch sử nước nhà người dân bị 
chính quyền khinh khi như thời nay. 
Nhưng khinh dân vẫn chưa đủ, họ 
còn dùng muôn phương ngàn kế 
nhằm đê tiện hóa người dân và vận 
dụng sự hèn nhát, đê tiện để trấn áp 
người dân. Coi vụ cải cách ruộng 
đất. Ðàn áp không đủ, còn phải hạ 
nhục. Phi văn hóa chưa đủ, còn phải 
phản văn hóa. Hơn nửa thế kỷ tại 
miền Bắc, hơn ba mươi năm tại 
miền Nam, họ đã thành cái vũng lầy 
của tham ô, bạo ngược làm ô nhiễm 
Ðất nước. 
 Cám ơn Ðc Ngô Quang Kiệt đã 
đá vào cái vũng bùng nhùng đó. 
Cha "không tranh chấp với Nhà 
nước", không làm chính trị nhưng 
xin cha tiếp tục nổi giận. Có những 
cơn giận thánh thiện (saintes 
colères) phải không, thưa Cha ?  
 VietCatholic News 27-09-2008 
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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 
 

Xin vui lòng góp 
tay ph� bi�n r�ng 
rãi bán nguy�t san 
này cho Đ�ng bào 

qu
c n�i 
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 Nhìn lại cuộc tranh chấp đất đai 
tại Toà Khâm Sứ cũ và tại Thái Hà 
những ngày gần đây, tôi nhận thấy 
có vẻ chính quyền đã dùng kiểu giải 
quyết lưỡng bại câu thương, như tôi 
từng dự đoán trong bài viết Tử 

huyệt: gian dối. Kiểu đánh đó trong 
võ công cũng còn gọi là kiểu đánh 
điên cuồng thí mạng, tức là vào thời 
khắc quyết định sinh tử, kẻ tỉ võ sẽ 
thi triển toàn bộ võ công của mình, 
do đó những yếu huyệt, những tử 
huyệt, những sơ hở sẽ lần lượt bộc 
lộ, khiến kẻ khác dễ dàng nhận ra 
bản chất đích thực của họ. 
 Bộ mặt lưu manh 
 Trang điện tử báo Hà nội mới 
ngày 25-9-2008 có bài nhan đề 
Khởi công XD công viên cây xanh 

178 Nguyễn Lương Bằng. Cái tiến 
trình từ đất đai tu viện thành đất đai 
của một công ti, rồi lại thành đất 
phân lô chia chác, rồi bỗng một 
ngày được biến thành công viên cây 
xanh trong bối cảnh tranh chấp hơn 
chục năm, đặc biệt là hơn chín 
tháng qua đã được khá nhiều người 
nhận xét là một tiến trình không 
bình thường. Thế nhưng đây là 
chuyện những người am hiểu thời 
cuộc có thể lường trước được sau 
những gì đã diễn ra tại Toà Khâm 
Sứ cũ. Bài báo đứng ngay ngắn trên 
trang báo của thành uỷ Hà Nội và 
có một tấm ảnh minh hoạ tuyệt vời. 
 Bên dưới tấm ảnh, độc giả thấy 
dòng chữ sau đây: “Người dân tới 

xem bản quy hoạch được treo công 

khai trước cổng Cty May Chiến 

Thắng. Ảnh: T.Q” . Có gì lạ trong 
tấm hình này vậy? Độc giả thử nhìn 
vào tay chân của những “người 

dân” này (sơn xanh đỏ lòe loẹt) và 
hãy nghĩ đến chiến dịch khủng bố 
và đấu tố bằng đám côn đồ đối với 
tu viện Thái Hà từ đêm 21 rạng 
ngày 22-9 thì sẽ thấy quả thực chính 
quyền này đã không còn thiết che 
giấu bộ mặt lưu manh nham nhở 

của họ, khi họ lôi đám dân anh chị, 
đám du thủ du thực từ trại cai 
nghiện ra làm đội tiên phong. 
 Bộ mặt dối trá 
 Cho tới nay, đã có rất nhiều bài 
viết vạch trần những thủ đoạn dối 
trá của chính quyền và bộ máy 
truyền thông quốc doanh. Trong bài 
này, tôi không muốn phí phạm thời 
giờ để khai triển đề tài đã được quá 
nhiều người nói tới. Tôi chỉ xin 
được trích lại ý kiến về vấn đề này 
mà một đảng viên cộng sản, nhà 
văn Nguyễn Khải, bộc bạch trong 
tập Đi tìm cái tôi đã mất, số 18: 
 “Người cầm quyền cấp cao nhất 

và cấp thấp nhất đều biết cách nói 

mơ hồ, càng nói mơ hồ càng được 

đánh giá là chín chắn. Và nói dối, 

nói dối hiển nhiên, không cần che 

đậy. Vẫn biết rằng nói dối như thế 

sẽ không thay đổi được gì vì không 

một ai tin nhưng vẫn cứ nói. Nói đủ 

thứ chuyện, nói về dân chủ và tự do, 

về tập trung và dân chủ, về nhân 

dân là người chủ của đất nước còn 

người cầm quyền chỉ là nô bộc của 

nhân dân. Rồi nói về cần kiện liêm 

chính, về chí công vô tư, về lý tưởng 

và cả quyết tâm đưa đất nước tiến 

lên chủ nghĩa cộng sản. Nói dối lem 

lém, nói dối lì lợm, nói không biết 

xấu hổ, không biết run sợ vì người 

nghe không có thói quen hỏi lại, 

không có thói quen lưu giữ các lời 

giải thích và lời hứa để kiểm tra. 

Hoặc giả hỏi lại và kiểm tra là 

không được phép, là tối kỵ, dễ gặp 

tai hoạ nên không hỏi gì cũng là 

một phép giữ mình. Người nói nói 

trong cái trống không, người nghe 

tuy có mặt đấy nhưng cũng chỉ nghe 

có những tiếng vang của cái trống 

không. Nói để giao tiếp đã trở thành 

nói để không giao tiếp gì hết, nói để 

mà nói, chả lẽ làm người lại không 

nói. Thật ra nói thế mà vẫn hiểu 

nhau cả. Người cầm quyền thì biết 

là nhân dân đang rất bất bình về 

nhiều chuyện, nhân dân thì biết 

người cầm quyền đang nói dối, nhìn 

vào thực tiễn là biết ngay họ đang 

nói dối. Nhưng hãy mặc họ với 

những lời lẽ dối trá của họ, còn 

mình là dân chả nên hỏi lại nói thế 

là thật hay không thật. Mình cứ làm 

theo ý mình và mình cũng sẽ nói 

dối, nói che đậy nếu như có dịp 

được người cầm quyền hỏi.”  

 Nhưng thiết tưởng những gì 
Nguyễn Khải nói trên đây cũng chỉ 
mới là một “cách nói mơ hồ”, mới 
chỉ nói được một phần rất nhỏ của 
cả một guồng máy xã hội đã được 
xây trên sự dối trá, được vận hành 
cũng bằng sự dối trá. Đến nỗi dối 
trá trở thành nguyên tắc ứng xử, 
thành yếu tố quyết định sinh tồn 
trong xã hội! 
 Bộ mặt CON người 
 Nhân bài phát biểu của Tổng 
Giám Mục Hà Nội tại UBND thành 
phố ngày 20-9-2008, đội ngũ chó 

nghiệp vụ đã được huy động hết 
công suất để cắt xén và tuyền truyền 
cho một chiến dịch kích động mang 
mầu ái quốc, với dáng dấp của 
những cuộc đấu tố của hơn nửa thế 
kỉ trước. Hơn lúc nào hết, người 
hiểu biết lại có thêm cơ hội xem 
màn trình diễn nhào lộn của đám 
“bán miệng nuôi trôn” . Có nhiều 
người đã đặt câu hỏi về lương tâm, 

về đạo đức nghề nghiệp của cái đám 
người vô xỉ trơ tráo đó. 
 Cách đây khoảng một năm, nhân 
một bài viết về vụ xập cầu Cần Thơ, 
tác giả Diễm Hương đã nói về tình 
trạng tệ nạn xã hội và tội phạm lan 
tràn, đạo đức trượt dốc thê thảm, để 
rồi đặt câu hỏi: “Cho nên tôi đành 

phải đặt một câu hỏi khác theo hơi 

hướng của ngành tin học là vấn đề 

của xã hội Việt Nam hiện nay chỉ là 

lỗi ở một vài phần mềm hay là lỗi 

hệ thống? Nếu lỗi chỉ nằm ở một vài 

phần mềm thì thật may phúc vì có lẽ 

ta chỉ cần chút thời gian sửa chữa, 

còn nếu là lỗi hệ thống thì theo tôi 

có lẽ phải cài đặt lại toàn bộ.”  

 Cũng trong bài viết kể trên, tác 
giả đã nói đến trách nhiệm của một 
hệ thống giáo dục khi nói rằng: 
“Nhìn xa hơn một chút, theo tôi, 

vấn đề là hệ thống giáo dục VN 

hiện nay không có khả năng đào tạo 

ra những con người với lương tâm 

và trách nhiệm trưởng thành.” 
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 Tôi nghĩ rằng trọng tâm của vấn 
đề nằm ở đó. Hệ thống xã hội (XH) 
đã khiến dối trá trở thành nguyên 
tắc ứng xử có tính sống còn và hệ 
thống giáo dục đào tạo ra những 
con người vô trách nhiệm với bản 
thân và XH, không có khả năng suy 
nghĩ độc lập mà chỉ biết sống theo, 
nói theo chỉ đạo của ai đó. Điều đó 
khiến cho cả hệ thống XH trượt dốc 
thê thảm, vì trong mọi ngành nghề, 
lãnh vực xã hội, người ta đều cư xử 
dối trá và vô trách nhiệm. Nhìn vào 
xã hội VN hiện nay, ta không khó 
nhận ra hiện trạng thê thảm đó. 
 Trong một bối cảnh như thế thì 
thiết tưởng việc đặt vấn đề về lương 

tâm hay đạo đức nghề nghiệp là 
chuyện thừa thãi xa xỉ. Khi phần 
CON trong con người đã được vỗ 
béo tối đa, còn phần NGƯỜI bị bóp 
nghẹt hết mức, thì cái kiểu hùa theo 
đám đông, kiểu sủa theo bầy đàn có 

định hướng, có khoanh vùng đâu 
phải là chuyện gì khó hiểu. 
 Vụ việc Toà Khâm Sứ cũ và 
giáo xứ Thái Hà đã bước qua một 
giai đoạn mới, cũng sẽ không kém 
phần cam go và căng thẳng. Việc 
những ai đó đã không thể chia lô 
bán chác hai khu đất đã là thắng lợi 
bước đầu của người Công giáo Hà 
Nội. Thiết tưởng những ai đó nghĩ 
rằng vụ việc sẽ sớm kết thúc, là đã 
có cái nhìn hơi quá lạc quan. Nhưng 
mặt thật của một nhóm người dám 
làm mọi chuyện, bất chấp tất cả, đã 
dần dần lộ rõ. 
 Dù sao, qua hai vụ việc này, tôi 
thấy rằng giới Công giáo cũng là 
một tập thể đoàn kết và khá đông 
đảo. Vậy mà thời gian qua họ cũng 
chịu đủ mọi hình thức vu khống, 
khủng bố và đàn áp bỉ ổi của một 
chính quyền luôn nói tới pháp luật, 
nhưng lại cứ ngồi chồm hổm trên 
pháp luật. Thế thì những dân oan cô 
độc sẽ phải chịu những oan khiên 
và những trò bỉ ổi khủng khiếp đến 
mức nào trên con đường độc hành 
đi tìm công lí của họ? 
 Nếu phải tìm một cái tên cho 
những trò hề mà chính quyền Hà 
Nội đã diễn trong vụ Toà Khâm Sứ 
cũ và Thái Hà, tôi sẽ không ngần 
ngại gọi đó là SỰ ÁC, SỰ DỮ, đó 
là BỘ MẶT CỦA QUỈ DỮ. 
����������������http://dcctvn.net���������������� 

 Dưới sức ép của các phong trào 
dân sự đang ngày một lớn mạnh 
trong lòng xã hội, giới lãnh đạo VN 
gần đây đã buộc phải đưa ra những 
chỉ dấu về một cuộc cải cách sâu 
rộng như là một biện pháp giảm nhiệt 
“lò phản ứng xã hội”. Việc hợp tác và 
học hỏi về tư pháp với đối tác Anh 
Quốc, việc bầu thứ trưởng bộ giáo 
dục, việc để người dân tự lựa chọn 
chủ tịch xã… là những chỉ dấu cải 
cách mang tính tích cực trong một số 
bộ ngành. Tuy nhiên đối với ngành 
công an, mọi cải cách dường như vẫn 
đóng băng. Ngành công an (CA) vẫn 
đóng cửa im ỉm, thách thức mọi ý 
định cải tổ xâm nhập. 
 Một vài bình luận gia rỉ tai nhau 
rằng việc thay chuyển một loạt tướng 
lĩnh trong quân khu thủ đô vừa qua là 
một sự thay đổi mang tính đối trọng 
và cũng để khắc chế những bất trắc 
từ sự thay đổi nhân lực trong ngành 
công an xảy ra hồi đầu năm. 
 Dẫu lãnh đạm với những cải tổ, 
ngành CA vẫn phải đối mặt với những 
dấu hiệu cho thấy cần phải có một 
cuộc canh tân: 
 1. Dấu hiệu trật hướng nhiệm 
vụ: ngoài nhiệm vụ chính là bảo trì 
tình trạng an ninh, tại nhiều địa 
phương CA đã thao túng cả đời sống 
dân sự. Sự can thiệp quá sâu này vô 
hình chung làm cho nhiều CA trở 
thành đối tượng phạm pháp. Một 
trong những vi phạm nghiêm trọng tại 
nhiều địa phương là CA trở thành lực 
lượng bảo kê cho nhiều tổ chức và cá 
nhân làm ăn bất hợp pháp. Câu châm 
tục: “Vào trong Đảng để làm quan–
Quen CA để làm càn” đã trở thành 
câu tục ngữ thời hiện đại. 
 Vũ trường New Century ở sát 
ngay Tòa Giám Mục Hà Nội là một ví 
dụ điển hình về vai trò bảo kê của 
công an phường. Vũ trường này chỉ 
bị phá án khi có sự đột kích không 
hẹn mà đến của CA từ trung ương về 
điều tra. Bên cạnh đó không ít vụ án 
buôn lậu, vận chuyển ma túy, tẩu tán 
tài nguyên quốc gia… có sự tham gia 
của CA, tỉ như vụ buôn bán ma túy 
của Vũ Xuân Trường ở Nam Định. 
 2. Khuynh hướng “chính phủ 
trong chính phủ”: Ngành công an có 

vẻ đang tách riêng ra khỏi sự quản lý 
của chính phủ và hành động riêng lẻ.  
 Sự can thiệp sâu sắc của công an 
trong vụ tranh chấp đất Thái Hà và 
Tòa Khâm Sứ thể hiện rõ khả năng 
hoạt động kiểu “tiểu chính phủ” của 
ngành công an. Từ việc huy động 
viện kiểm sát, tòa án để hình sự hóa 
một tranh chấp dân sự thông thường, 
tới việc chỉ đạo báo chí, truyền hình 
địa phương cũng như truyền hình 
quốc gia tập trung công kích giáo xứ 
Thái Hà… cho thấy khả năng ảnh 
hưởng của ngành CA mang tầm vóc 
“tiểu chính phủ”. 
 3. Công cụ của chính phủ hay 
của Đảng? Trong nhiều quốc gia 
pháp quyền, cảnh sát là một công cụ 
quản lý trực thuộc chính phủ, không 
liên kết với bất kì đảng phái nào. Điều 
này không được áp dụng với ngành 
CA của VN. Tính đảng xâm thực quá 
sâu trong ngành an ninh. Khẩu hiệu 
của ngành CA là: “Trung với Đảng–
Hiếu với dân”, cho thấy CA đặt Đảng 
cộng sản (ĐCS) lên trên dân, giống 
như chế độ phong kiến cũ đặt đức 
“trung quân” (trung thành với Vua) lên 
trên hết, điều này khiến cho người 
dân thấy rõ chế độ CS thực ra là chế 
độ phong kiến hiện đại. 
 Qua ba dấu hiệu cơ bản trên cho 
thấy, CA VN đã và đang bộc lộ tính 
chất mafia. Nhiệm vụ bảo trì an ninh 
cho dân mà bấy lâu nay khéo léo 
ngụy trang đã lộ rõ thành nhiệm vụ 
đàn áp nhân dân. Cách thức đánh tỉa 
các nhà hoạt động dân chủ là một 
điển hình cho phong cách thanh trừng 
kiểu mafia. Nhìn rộng hơn, thay vì là 
công cụ của chính phủ để phục vụ 
cho nền cộng hòa, CA đã trở thành 
một công cụ đặc quyền đặc lợi cho 
ĐCS, một lực lượng mù quáng bảo 
vệ quyền lợi ĐCS. Điều này khiến 
một số bình luận gia VN liên tưởng 
ĐCS như một tổ chức mafia trá hình, 
gần đây con bạch tuộc lộ nguyên 
hình, và CA chỉ là một vòi trong tám 
vòi khác của con bạch tuộc này. 
 Đối pháp với bạch tuộc: Trước 
hết để đối phó với bạch tuộc, người 
đấu phải từ bỏ ý định thuần hóa bạch 
tuộc. Bạch tuộc là loài động vật bất 
khả phục và ĐCS là đảng bất khả thi. 
Những thành viên trong Đảng không 
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thể và cũng không bao giờ là những 
người CS đích thực.  
 Cải tổ chính trị không thể thành 
công nếu chỉ mang ý nghĩa cải cách 
hay dung hòa sự toàn trị của ĐCS với 
một thể chế mới. Bạn nên nhớ rằng 
bạch tuộc dù có thay đổi màu sắc 
theo môi trường xung quanh thì nó 
vẫn là con bạch tuộc. Hay dù bạn có 
nhốt nó trong bể kính thì nó cũng 
thoát ra ngoài dù chỉ với một lỗ thủng 
rất nhỏ, vì cơ thể bạch tuộc là nhuyễn 
thể không xương. 
 Chỉ có một đối sách duy nhất để 
khuất phục bạch tuộc là làm tê liệt 
các vòi của nó trước hết. Cũng thế, 
để triệt thoái sự độc trị của ĐCS, cách 
tốt nhất và dễ nhất là phong trào tẩy 
chay CS bởi chính những đảng viên 
CS và bởi quần chúng nhân dân. 
 Trong nội bộ ĐCS đang ngày càng 
đua nở những nhà chính trị cấp tiến 
và cởi mở, những người đảng viên 
này đặt quyền lợi dân tộc lên trên 
quyền lợi của Đảng phái, họ là những 
chính trị gia nắm bắt được xu thế hội 
nhập đa nguyên và toàn cầu hóa của 
thế giới. Làn sóng ngầm tẩy chay dần 
tính Đảng thực ra đã phát xuất và lan 
tỏa từ rất lâu giữa những người trong 
Đảng. Có hai xu thế tẩy chay tính 
Đảng: xu thế “tự chặt gãy” và xu thế 
“tự bẻ cong.”  
 Xu thế “tự chặt gãy” biểu hiện 
bằng hiện tượng “từ quan” của nhiều 
công nhân viên chức, CA và cả đảng 
viên. Xu thế này gần đây đã được 
chính thức thừa nhận từ các phương 
tiện truyền thông quốc doanh. 
 Xu thế “tự bẻ cong” khó bị định 
vị hơn bởi xu thế này được triển khai 
bởi các đảng viên, nhân viên nhà 
nước có trình độ. Những người này 
thay vì thoái vị trách nhiệm lại sử 
dụng chính vị trí của mình để triệt 
thoái và tẩy chay tính Đảng trong các 
tổ chức của mình. Nếu các bạn chú ý 
sẽ thấy rõ xu thế này đang ngày càng 
lồ lộ trên nhiều trang báo in cũng như 
bản điện tử, ngay cả các tờ báo được 
trực tiếp điều hành bởi chính phủ. 
Các bạn có thể thấy rõ điều này qua 
vụ tước thẻ của bảy nhà báo chuyên 
nghiệp của các tờ báo lớn. Các đảng 
viên cấp tiến này là những người đã 
thực hiện phong trào “tự bẻ cong” tính 
đảng trong vị trí lãnh đạo của mình. 
 Đối với người ngoài đảng là quần 
chúng nhân dân rộng khắp, họ là 
những người trực tiếp đối đầu với 
ĐCS. Trong những năm gần đây 
chứng kiến một sự nở rộ chưa từng 
có của các tổ chức và phong trào đòi 
dân chủ, phong trào đa nguyên, và 
phong trào bài trừ ĐCS. Các phong 
trào dân chủ này đang ngày càng 
mang dáng dấp một cuộc cách mạng.  

 Có thể lấy mốc khởi đầu là năm 
1997 với sự nổi dậy bộc phát của 
người nông dân Thái Bình. Cuộc nổi 
dậy này nhắc nhở mọi người quy luật 
của cách mạng: những người bị trà 
đạp và mất mát nhất bao giờ cũng là 
người nổi dậy trước nhất. Tiên đề 
chính trị phương tây này cũng được 
diễn tả qua câu thành ngữ “con giun 
xéo mãi cũng oằn” của dân gian. 
 Tiếp sau giai tầng nông dân là giai 
tầng công nhân. Trong ba năm trở lại 
đây, tình trạng công nhân đình công 
xuất hiện trên các phương tiện truyền 
thông chính thống với tần xuất năm 
sau tăng vọt hơn năm trước. Các vụ 
đình công đang có xu hướng chuyển 
từ mục đích đơn thuần đòi tăng lương 
sang mục đích chính trị tẩy chay công 
đoàn bù nhìn của Đảng. 
 Cũng như các cuộc cách mạng 
trước đây, giới trí thức nhập cuộc 
luôn trễ hơn một chút so với các 
nhóm xã hội khác. Nhưng đặc điểm 
của giai tầng này là trẻ trung, nhiệt 
huyết, luôn cập nhật hóa thông tin, có 
trình độ kỹ năng tin học, có khả năng 
tổ chức và lãnh đạo. Ý tưởng tổ chức 
một cuộc biểu tình phản đối Trung 
Quốc bằng truyền đơn rải trong một 
loạt các trường đại học lớn ở Hà Nội 
vừa qua cho thấy màn nhập cuộc khá 
ngoạn mục của giới trí thức trẻ. Nhiều 
sinh viên tiến bộ đã thổ lộ sẵn sàng 
trở thành một “chính trị gia kiểu Bill 
Gates” – sẵn sàng chấp nhận nhà 
trường đuổi học.  
 Viễn ảnh chính trị Việt Nam: 
 Chính phủ đương nhiệm đã buộc 
phải đưa ra nhưng dấu hiệu cải tổ để 
giảm nhiệt “lò phản ứng xã hội.” Tuy 
nhiên, phương pháp cải tổ tiệm tiến 
của chính phủ vốn đã chậm chạp lại 
bị nhiều ngáng trở từ các lực lượng 
bảo thủ. Phe bảo thủ trong ĐCS đang 
ngày càng mất phương hướng và lái 
Đảng trở thành một tổ chức “bạch 
tuộc” hay tổ chức mafia phục vụ cho 
các đặc quyền đặc lợi của giới chóp 
bu bảo thủ. Sắp tới đây, chính phủ sẽ 
bắt đầu một cuộc cải tổ chính trị sâu 
sắc. Bước đi chiến thuật của cuộc cải 
cách này mở đầu bằng việc đổi tên 
ĐCS thành Đảng Lao động. Hiện đã 
có nhiều đảng viên tán thành việc này 
như một sự giải thoát họ khỏi thành 
mục tiêu công phá của phe cấp tiến 
cũng như phong trào dân chủ đang 
lên như diều gặp gió trong quần 
chúng. Chắc chắn những bước đi này 
không khỏi vấp phải sự phản kháng 
của phe bảo thủ trong ĐCS. Sự thành 
công của những người cấp tiến trong 
đảng phụ thuộc rất nhiều vào sự hậu 
thuẫn của phong trào dân chủ trong 
một xã hội đang chuyển mình dần 
sang xã hội dân sự.  

 Để phân hóa chính khách nhã ý 
và đặt sự hậu thuẫn đúng chỗ, đòi hỏi 
người dân quan sát kết quả tác vụ 
của các chính trị gia trong chính phủ 
thay vì chỉ nghe ngóng những phát 
biểu kiểu công thức, hay chỉ nhìn ngó 
những xuất hiện mang tính sân khấu 
kịch trường của họ.  
 Viễn tượng chính trị Việt Nam có 
sáng sủa hay không là phụ thuộc vào 
ý thức cộng đồng của người dân. 
Người dân đang ngày càng đóng vai 
trò chủ động chính trị. Nhiều người đã 
bắt đầu tự hỏi về thời điểm ra mắt 
của một lời hiệu triệu quần chúng.  
 Lời cuối: Tôi xin chân thành cám 
ơn và tỏ lòng kính phục những người 
công giáo đã dám đứng lên vì sự thật 
và công bằng trong xã hội. Các bạn 
cũng không ngại “đổ máu” bảo vệ 
những điều mà mình đang sống cho.  
 Mục tiêu đòi đất của các bạn trong 
thế sự hiện tại vô tình đã trở thành 
mục tiêu kép: đòi lại quyền sở hữu và 
vạch trần bản chất mafia của ĐCS 
một cách rộng đường dư luận nhất, tổ 
chức mà tôi đã từng sai lầm tín cẩn 
và mong ước xả thân phục vụ. 
 Mục tiêu đòi đất chưa ngã ngũ 
nhưng sớm muộn các bạn cũng sẽ 
giành lại được. Còn mục tiêu vạch 
trần bản chất vô nhân đạo của chính 
thể CS đã và đang thành công rực rỡ. 
Các bạn đang giúp người dân vượt 
qua nỗi sợ hãi bấy lâu đè bẹp sức 
sống của người dân. 
 Qua đây tôi cũng xin bầy tỏ lòng ái 
mộ đối với đức TGM Ngô Quang Kiệt. 
Cám ơn ông vì đã nói lên những điều 
thiết thực. Tôi cũng đã vài lần ra 
nước ngoài học tập cũng như tác 
nghiệp và cũng không khỏi tự ti khi 
bạn bè hỏi chuyện về đời sống chính 
trị, cũng như an tình xã hội của người 
dân. Một trong những điều làm tôi 
ngại bộc bạch nhất là về tự do ngôn 
luận của người dân, tôi thường phải 
phàn nàn với bạn bè rằng ngay cả 
các top ten chính trị gia của chính phủ 
tôi còn không có tự do ngôn luận vì 
sợ Đảng thì nói chi tới người dân 
chân đất mắt toét. Vâng, tự do ngôn 
luận là dám nói lên những điều mình 
nghĩ, dẫu là những điều gây phản 
ứng nhưng nếu là những điều thực tế 
và làm thức tỉnh thì cũng đáng nói 
lắm chứ. Tôi hy vọng các chính trị gia 
VN có nhiều người bản lãnh như vậy, 
thật quý hóa biết bao. 
 Tôi cũng xin nhắn nhủ các bạn 
rằng dẫu ĐCS là đảng bất khả thi, 
nhưng trong đảng cũng không thiếu 
những người có lương tâm và nhiệt 
huyết với vận mạng dân tộc. Các bạn 
sẽ nhận được sự trợ giúp đúng lúc. 

���������� 
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 Có phải chính chúng ta đã thật 
lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu 
ra những người có toàn quyền 
chăng thép gai quanh chân Đức Mẹ 
ở Thái Hà và san bằng Tòa Khâm 
làm sân cỏ công viên? Nếu đúng thì 
chính chúng ta đã tự chuốc tội trước 
Chúa. Còn nếu không thì sao? 
 Có phải chính chúng ta đã thật 
lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu 
ra những người có toàn quyền sử 
dụng đất đai theo ý riêng để làm 
công viên hay để dâng hiến cho ai 
khác? Nếu đúng thì chúng ta hãy 
hiểu rõ rằng toàn bộ đất nước này là 
sở hữu riêng của một thiểu số 
người. Còn nếu không thì sao?    
 Có phải chính chúng ta đã thật 
lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu 
ra những người có toàn quyền hành 
hung đồng bào đang chắp tay cầu 
nguyện, và đả thương cả người 
phóng viên nước ngoài? Nếu đúng 
thì chính chúng ta đã tự ý quay về 
nền sinh hoạt cổ đại. Còn nếu 
không thì sao?   
 Có phải chính chúng ta đã thật 
lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu 
ra những người có toàn quyền huy 
động hay giả dạng đầu gấu du côn 
để gây rối các buổi cầu nguyện và 
mạ lỵ các giám mục, Lm, giáo dân? 
Nếu đúng thì chính ta đang nuôi 
ong tay áo. Còn nếu không thì sao?  
 Có phải chính chúng ta đã thật 
lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu 
ra những người có toàn quyền chỉ 
thị hay đặt báo đài đi tin và viết bài 
xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ từ chủ 
chiên đến con chiên trong các buổi 
cầu nguyện? Nếu đúng thì chính 
chúng ta đã nuôi khỉ dòm nhà. Còn 
nếu không thì sao?   
 Có phải chính chúng ta đã thật 
lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu 
ra những người có toàn quyền sử 
dụng toàn bộ báo đài để  mô tả nỗ 
lực đàn áp theo "lề bên phải"? Nếu 
đúng thì chúng ta cần phải hoan hỉ 

chấp nhận cái hình ảnh móp méo 
theo hệ thông tin chính quy đó. Còn 
nếu không thì sao?    
 Có phải chính chúng ta đã thật 
lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu 
ra những người có toàn quyền ấn 
định lề thói thông tin, liều lượng 
thông tin và phạm vi thông tin? Nếu 
đúng thì chính chúng ta đã tham gia 
vào quy trình tự bịt mắt, bịt tai và 
bịt miệng đồng bào. Còn nếu không 
thì sao? 
 Có phải chính chúng ta đã thật 
lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu 
ra những người có toàn quyền kiểm 
soát mọi mặt đời sống từ vật chất 
đến tâm linh của chúng ta? Nếu 
đúng thì chính chúng ta đã tự chọn 
đường vào địa ngục. Còn nếu không 
thì sao? 
 Có phải chính chúng ta đã thật 
lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu 
ra những người có toàn quyền cấm 
đoán chúng ta về mọi việc, ở mọi 
nơi, vào mọi lúc? Nếu đúng thì đây 
là loại xiềng xích gông cùm tự ta 
chuốc lấy, thắt lại và bấm khóa. 
Còn nếu không thì sao?   
 Có phải chính chúng ta đã thật 
lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu 
ra những người có toàn quyền quyết 
định dẫm đạp hiện tại và phá hủy 
tương lai của toàn thể nhân dân ta? 
Nếu đúng thì không có gì để than 
phiền về hiện tại và tương lai mỗi 
người chúng ta. Còn nếu không thì 
sao? 
 Có phải chính chúng ta đã thật 
lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu 
ra những người có toàn quyền nuôi 
dưỡng và phát huy cơ cấu tham 
nhũng từ làng xóm đến bộ chính trị? 
Nếu đúng thì hãy giáo dục con cái 
chúng ta cho sớm thành thạo với 
nếp văn hóa phong bì hiện tại. Còn 
nếu không thì sao? 
 Có phải chính chúng ta đã thật 
lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu 
ra những người có toàn quyền ra 

luật để áp đặt mỗi công dân đứng 
trước những tội danh có sẵn? Nếu 
đúng thì mỗi người cần sắp soạn 
một ba lô gọn nhẹ để đi tù bất cứ 
lúc nào vì bất kỳ tội danh nào. Còn 
nếu không thì sao? 
 Có phải chính chúng ta đã thật 
lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu 
ra những người có toàn quyền điều 
động con cháu chúng ta trong các 
đoàn thanh niên áo xanh mũ tai bèo 
ra chận đường phá rối các buổi cầu 
nguyện? Nếu đúng thì chính chúng 
ta đã dâng con cho giặc. Còn nếu 
không thì sao? 
 Có phải chính chúng ta đã thật 
lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu 
ra những người có toàn quyền củng 
cố một nền giáo dục nhuộm đỏ hạt 
mầm? Nếu đúng thì cần khuyên bảo 
con cháu chúng ta nỗ lực học tập 
các giáo trình Mác-Lênin. Còn nếu 
không thì sao? 
 Có phải chính chúng ta đã thật 
lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu 
ra những người có toàn quyền thả 
nổi mức lạm phát đang bóp chết 
hàng triệu nông dân, công nhân 
nghèo khó và hàng triệu người thất 
nghiệp khác? Nếu đúng thì chính 
chúng ta đã tự thắt lọng treo mình. 
Còn nếu không thì sao? 
 Có phải chính chúng ta đã thật 
lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu 
ra những người có toàn quyền đấu 
tố ông bà cha mẹ của chúng ta theo 
một chỉ tiêu định sẵn của ngoại 
bang? Nếu đúng thì chính chúng ta 
đã tham gia vào quy trình giết hại 
thân nhân mình. Còn nếu không thì 
sao?  
 Có phải chính chúng ta đã thật 
lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu 
ra những người có toàn quyền xin 
xỏ vay mượn khí giới và cố vấn của 
ngoại bang để tiến hành cuộc chiến 
tranh huynh đệ? Nếu đúng thì chính 
ta đã tự nhúng tay vào máu nhân 
dân hai miền Nam Bắc. Còn nếu 
không thì sao? 
 Có phải chính chúng ta đã thật 
lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu 
ra những người có toàn quyền sang 
nhượng cương thổ ngàn đời của 
Việt Nam cho ngoại bang? Nếu 
đúng thì chính chúng ta đã gián tiếp 
thỏa hiệp với việc sang nhượng đó. 
 Còn nếu không thì sao? Nếu 
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không thì sao? Nếu không thì sao? 
Nếu không thì sao?... Nếu không thì 
đồng bào nhân dân chúng ta làm gì? 
 Hãy tẩy chay mọi cuộc bầu cử. 
Hãy tẩy chay mọi cuộc vận động 
hay chiến dịch của nhà nước. Hãy 
tẩy chay, không mua và không 
quảng cáo trên dàn báo chí chuyên 
nghề  mạ lỵ nhân dân. Hãy tẩy chay 
các giờ học Mác-Lênin. Hãy tẩy 
chay hàng hóa Trung Quốc. 
 Hãy chụp hình, ghi tên những 
tay phá rối hoặc hành hung người 
cầu nguyện. Hãy đồng nhịp giật 
chuông giáo đường và thỉnh chuông 
chùa chiền cả nước. Hãy đồng loạt 
thắt nơ trắng trước cửa nhà để bày 
tỏ tinh thần hiệp thông cùng Tổng 
Giáo Phận Hà Nội. Hãy viết thư 
khuyến khích thân nhân ở các giáo 
xứ khác cùng về Thái Hà hiệp thông 
cầu nguyện. Hãy tuần hành hay tọa 
kháng để phản đối chính sách sử 
dụng hay dâng hiến đất đai. Hãy 
quyết liệt trong thái độ tẩy chay 
nhưng rất ôn hòa và kỷ luật trong 
khi bày tỏ thái độ phản đối. Hãy đi 
tới tận cùng sự thật và niềm tin để 
nắm lấy công bằng và công lý. Hãy 
khẳng định rằng nhân dân không hề 
chọn lựa họ. Hãy khẳng định rằng 
chủ nghĩa và chế độ này đã quá đát. 
 Kỷ niệm sinh nhật Điếu Cày 

 

Vụ tranh chấp đất tại tòa 
Khâm sứ, Nguyễn Tấn 

Dũng lại đã tự đánh mất uy 
tín và chỉ còn là hình bóng 
của nhóm cầm đầu bảo thủ 

và độc tài! 
      Vào mùa Giáng sinh 2007 khi 
Tổng giám mục (TGM) Hà nội Ngô 
Quang Kiệt công khai đưa yêu cầu 
với chính phủ trả lại khu đất tại tòa 
Khâm sứ để tòa TGM Hà nội có đủ 
phương tiện hoạt động, sáng ngày 
30-12-07 Thủ tướng (TT) Nguyễn Tấn 
Dũng đã vội vã thân hành tới gặp 

riêng TGM Ngô Quang Kiệt, thăm khu 
đất tòa Khâm sứ và trò chuyện thân 
mật với giáo dân đang tụ tập cầu 
nguyện tại đây. Chuyến thăm bất ngờ 
của Nguyễn Tấn Dũng đã được một 
phần dư luận trong và ngoài nước lúc 
đó coi là một tín hiệu tốt mà tân TT 
muốn chứng tỏ là người biết điều và 
muốn giải quyết những vấn đề tồn tại 
từ hơn nửa thế kỉ vừa qua giữa Nhà 
nước XHCN và Giáo hội Công giáo 
VN. [1] 
      Trước hàng ngàn giáo dân tới cầu 
nguyện tại tòa TGM Hà nội, bên cạnh 
tòa Khâm sứ, TGM Kiệt đã cho biết, 
từ sau khi bị chiếm đất vào cuối thập 
niên 50 của thế kỉ trước tòa TGM đã 
nhiều lần gởi thư yêu cầu được trả lại 
khu đất này cho tòa TGM Hà nội. 
Nhưng phía chính quyền vẫn giữa 
thái độ im lặng. Ông còn cho biết, 
trong những năm vừa qua khu đất 
của tòa Khâm sứ đã bị nhà chức 
trách của quận Hoàn kiếm dùng vào 
các mục tiêu không phải tôn giáo, 
như đã từng mở vũ trường, hoạt 
động kinh doanh và còn dùng sân 
Tòa khâm sứ làm chỗ gửi xe. Trong 
khi ấy khu đất của tòa TGM rất chật 
chội không thể mở các sinh hoạt tôn 
giáo rộng rãi được.[2] 
      Trong một xã hội dân chủ đa 
nguyên và theo chế độ pháp trị thì 
việc tranh chấp này thuộc thẩm quyền 
của Chính phủ và các cơ quan tư 
pháp độc lập. Như vậy nếu có thực 
tâm và có thẩm quyền thì trong tư 
cách Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng 

đã có thể giải quyết vụ này trong một 
thời gian ngắn sau chuyến thăm Tòa 
TGM Hà nội, hoặc để cho cơ quan tư 
pháp giải quyết. Nhưng sự việc từ đó 
đến nay đã diễn tiến hoàn toàn 
ngược lại. Trong khi ông Dũng bề 
ngoài lờ việc này đi thì Ủy viên Bộ 
chính trị (BCT) kiêm Bí thư thành ủy 
Hà nội Phạm Quang Nghị và Ủy viên 
Trung ương đảng (TUĐ) kiêm Chủ 
tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) Hà nội 
Nguyễn Thế Thảo đã tìm nhiều cách 
khác nhau theo tiêu chí dọa dẫm, đàn 
áp và mạ lị tòa TGM. Đã có lúc họ 
còn lôi kéo cả Giáo hội Phật giáo VN 
(một tổ chức tôn giáo quốc doanh) 
nhập cuộc để tìm cách chia rẽ các tôn 

giáo. Không những thế họ còn cho 
rằng, những đòi hỏi của tòa TGM là 
không có cơ sở pháp lí. Ở đây họ đã 
chứng tỏ thái độ của những kẻ cầm 
quyền của chế độ toàn trị, hành xử 
không cần để ý tới luật pháp và cũng 
chẳng coi trọng lời hứa của TT 
Nguyễn Tấn Dũng với TGM Ngô 
Quang Kiệt là hai bên nên giữ thái độ 
đối thoại chứ không đối đầu! 
      Trong những ngày vừa qua, hàng 
chục ngàn giáo dân từ nhiều nơi đã tụ 
tập trước nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội 
để cầu nguyện ủng hộ các đòi hỏi của 
nhà thờ Thái Hà đòi trả lại đất đã bị 
trưng dụng trái phép trước đây. 
Trước sức mạnh của phong trào đòi 
lại đất của giáo dân ngày càng lớn 
mạnh, chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 
đã luống cuống, thay vì sáng suốt và 
can đảm trả lại khu đất cho Giáo hội, 
đã lại thi hành chỉ thị của những phần 
tử bảo thủ trong BCT. Nên cuối cùng 
ông Dũng đã để cho Ủy ban Nhân 
dân thành phố Hà nội quyết định vội 
vã và độc đoán cho san bằng khu đất 
tòa Khâm sứ và biến nó thành khu 
công viên và thư viện! 
 Trước thái độ không minh bạch và 
bất nhất của Nguyễn Tấn Dũng, TGM 
Ngô Quang Kiệt đã viết văn thư “Đơn 
Khiếu nại khẩn cấp” [3] ngày 19-9 gởi 
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và 
TT Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Khu 
đất này sau thời gian tòa TGM Hà nội 
đã nhiều lần có đơn yêu cầu trả lại 
nhưng chưa được giải quyết, thì tối 
18-9 và sáng 19-9-08 đài truyền hình 
đã đưa tin về dự án, trong đó đã 
xuyên tạc nội dung và hình ảnh để 
dọn đường dư luận cho việc làm bất 
chấp luật pháp này. Vụ việc này đi 
ngược lại đường lối đối thoại mà Nhà 
nước và tòa TGM Hà nội đang tiến 
hành….” [4] 
      Thực vậy, theo qui chế tổ chức 
của chính quyền trung ương và địa 
phương hiện nay của chế độ toàn trị 
ở VN thì các Hội đồng Nhân dân 
(HĐND) và Ủy ban Nhân dân các tỉnh 
và thành phố đặt dưới sự lãnh đạo 
trực tiếp của chính phủ, đứng đầu là 
thủ tướng. Chính vì thế, trong cuộc 
họp của UBND thành phố Hà nội với 
phái đoàn của tòa TGM Hà nội do 
TGM Ngô Quang Kiệt hướng dẫn thì 
Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo đã 
nói rõ, việc đòi hỏi trả lại đất của Tòa 
TGM là “không có cơ sở giải quyết” 
và họ đã làm như thế theo “chỉ đạo 
của Thủ tướng”: “Thực hiện ý kiến chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND 
Thành phố Hà Nội đã giao UBND 
quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư dự 
án xây dựng công viên cây xanh-thư 
viện phòng đọc phục vụ nhân dân tại 
khu đất 42 Nhà Chung.” [5] Vì thế, 



Tự Do Ngôn Luận * Bán Nguyệt San 
 

 

  

Số 60 * Trang   18 

trong cuộc họp ngày 20-9 với phái 
đoàn tòa TGM Hà nội, Nguyễn Thế 
Thảo đã ngang ngược không chịu 
bàn về những phản kháng và đòi hỏi 
của Tòa TGM Hà nội mà chỉ để thông 
báo quyết định mà ông ta nói là theo 
“chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ” 
Nguyễn Tấn Dũng. 
      Trước thái độ kẻ cả, bất cần lí lẽ 
và pháp luật của phía UBND liên 
quan tới quyền chủ khu đất thuộc tòa 
Khâm sứ, TGM Ngô Quang Kiệt đã 
ôn tồn nhưng rất cương quyết phủ 
nhận việc chiếm hữu bất hợp pháp 
của nhà cầm quyền: “Không có đi vào 
cái diện cải tạo tư sản, không có đi 
vào cái diện cải tạo nông nghiệp, 
cu#ng không có cái văn bản nói lên sự 
tịch thu hay là trưng thu trao cho cơ 
quan nào… hoàn toàn không có. 
Thực ra có thể nói việc quản lý của 
cơ quan nào đó là chưa có hợp pháp, 
trên cái căn ba "n la ̀ chu ́ng ta pha "i co ́ 
giâ ́y tờ, chứ bây giờ kẻ cướp vào nhà 
chúng tôi rồi ngang nhiên ở đó rồi 
không có giấy tờ gì hết và họ mạnh 
chúng tôi không đuổi ra được thì 
đương nhiên họ chiếm hay sao?! Phải 
có giấy tờ, cần có văn ba "n pha ́p ly ́. 
Thế thì về vấn đề pháp luật thì vấn đề 
đất 42 [tên gọi hiện nay về khu đất 
của tòa Khâm sứ- ghi chú của người 
viết] chúng tôi chưa hai lòng với câu 
trả lời của ông.” [6] 
      Trước đó TGM Hà nội cũng đã 
thẳng thắn phê bình cách kể công và 
thái độ kẻ cả của Nguyễn Thế Thảo. 
Ông khẳng định tự do tôn giáo là cái 
quyền của con người, mà trong đó 
nhà nước phải tôn trọng và có trách 
nhiệm thực hiện: “Trước hết ông Chủ 
tịch có nói rằng: Uỷ ban nhân dân TP 
đã tạo rất là nhiều điều kiện cho Giáo 
hội Công giáo trong như#ng năm qua 
nhất là dịp Lễ Noel… chúng ta phải 
công nhận trong những năm gần đây 
có nhiều điều kiện, thế tuy nhiên khi 
như thế, khi nói tạo điều kiện vẫn còn 
mang cái tâm lý xin cho: tức là cái 
này là ân huệ tôi ban cho anh đó. 
Nhưng mà cái tôn giáo là cái quyền tự 
nhiên con người được hưởng. Và nhà 
nước vì dân cho dân phải có trách 
nhiệm tạo cái điều đó cho người dân 
chứ không phải cái ân huệ chúng tôi 
xin. Không có. Tự do tôn giáo là 
quyền chứ không phải là cái ân huệ 
“xin cho”.[7] 
      Kết luận bài phát biểu trong cuộc 
họp ngày 20.9 với UBND thành phố 
Hà nội, TGM Ngô Quang Kiệt đã 
thẳng thắn diễn tả tấm lòng yêu nước 
: “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, 
chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái 
hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi 
xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng 
tôi mong muốn đất nước mình mạnh 

lên. Làm sao như một anh Nhật nó 
cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi 
nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn 
quốc bây giờ cũng thế. Còn người 
Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong 
đất nước lớn mạnh lắm và làm sao 
thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để 
cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu 
chúng ta cũng được kính trọng.”[8] 

*     *     * 
       Vì chỉ quen nghe những lời nịnh 
hót và vâng dạ, không muốn nghe nói 
ngược, nên nhà cầm quyền của chế 
độ toàn trị đã rất cay cú và bực tức 
trước những lời nói thẳng, thực và rất 
tâm huyết của TGM Kiệt, cho nên liền 
ngay sau buổi họp ngày 20-9, Chủ 
tịch UBND thành phố Hà nội, cơ quan 
dưới quyền của chính phủ Nguyễn 
Tấn Dũng, ngày 21-9 đã ra ngay 
Công văn số 1370/UBND-TNMT 
“cảnh cáo” TGM Ngô Quang Kiệt. 
Trong Công văn này Chủ tịch UBND 
Nguyễn Thế Thảo đã buộc tội TGM 
Kiệt “trực tiếp tham gia kích động, lôi 
kéo, khuyến khích bằng các bài trả lời 
phỏng vấn, thư hiệp thông, các văn 
bản của Tòa Tổng giám mục do ông 
ký có nội dung xấu, xuyên tạc sự thật 
đăng tải trên một số phương tiện 
thông tin đại chúng nước ngoài….”[9] 
      Từ đó Nguyễn Thế Thảo đã kết 
án TGM Hà nội: “Những hành vi nêu 
trên của ông trong suốt thời gian qua 
là có hệ thống, thể hiện rõ vi c coi 
thường pháp luật, chưa bao giờ từ bỏ 
ý đồ đòi đất trái pháp luật. Đồng thời, 
cũng khẳng định ông đã không thực 
hiện đúng chức trách với cương vị là 
Tổng giám mục giáo phận Hà Nội, 
không thực hiện đúng bổn phận của 
một công dân đối với đất nước, dân 
tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc, không thực hiện đúng theo 
phương châm của những người có 
tôn giáo ở trên đất nước Việt Nam là 
sống “tốt đời, đẹp đạo”. Hơn thế, ông 
còn phát ngôn miệt thị chính dân tộc, 
đất nước mình, gây bức xúc, phẫn nộ 
trong nhân dân Thủ đô.”[10] 
  Ngang ngược hơn nữa Nguyễn 
Thế Thảo còn đe dọa an ninh TGM 
Hà nội. Nhân danh UBND, ông Thảo 
đã ra lệnh cấm TGM Ngô Quang Kiệt 
để cho các tu sĩ và giáo dân tụ tập tại 
nhà thờ Thái Hà cũng như tòa Tổng 
giám mục để cầu nguyện: “1. Dừng 
ngay các hành vi vi phạm pháp luật. 
Nếu không sẽ bị xử lý theo quy định 
của luật pháp. Đồng thời có trách 
nhiệm vận động các giáo sĩ, giáo dân 
chấp hành đúng các quy định của 
pháp luật, không được tổ chức các 
hoạt động tôn giáo trái phép, khẩn 
trương di chuyển tượng, thánh giá… 
về đúng nơi thờ tự. 2. Không được tổ 
chức các hoạt động thông tin tuyên 

truyền với nội dung xuyên tạc, kích 
động, lợi dụng, lôi kéo giáo sĩ, giáo 
dân vào các hoạt động vi phạm pháp 
luật.” [11] 
 Đe dọa, cảnh cáo như thế vẫn 
chưa đủ, nhà cầm quyền toàn trị còn 
sử dụng cả những hành động tồi tệ, 
như đánh nhà báo của Thông tấn xã 
AP trước khu đất tòa Khâm sứ và cho 
công an giả dạng côn đồ du đãng vào 
phá rối các cuộc cầu nguyện của giáo 
dân. Thâm độc hơn nữa là nhóm cầm 
đầu bảo thủ độc tài của chế độ toàn 
trị còn cố tình xuyên tạc trắng trợn 
câu kết luận trong bài phát biểu của 
TGM Hà nội trong cuộc họp ngày 20-
9-2008. Bí thư Trung ương đảng kiêm 
Trưởng ban Tuyên giáo trung ương 
và Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung 
ương Tô Huy Rứa đã ra lệnh cho các 
đài truyền hình, phát thanh và báo chí 
của chế độ chỉ cho trích một câu 
trong lời phát biểu của TGM Kiệt 
“Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, 
chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái 
hộ chiếu Việt Nam”. Rồi từ đó họ 
buộc tội cho ông là “xúc phạm dân tộc 
và đất nước” [12] hay ngụy biện 
“không yêu nước, không thể kính 
Chúa” [13] [cần hiểu ở đây từ “yêu 
nước” mà nhóm cầm đầu vẫn bắt mọi 
người phải nghe là “yêu nước là yêu 
Chủ nghĩa Xã hội”, tức là phải tuân 
phục tuyệt đối mệnh lệnh của chế độ 
toàn trị!]  
      Ở đây người ta thấy những người 
cầm đầu chế độ đã không chỉ xuyên 
tạc mà còn mị dân, không những thế 
còn duy trì chủ trương độc quyền yêu 
nước, nhập nhằng lập lại luận điệu 
ngụy biện quen thuộc coi nhà nước 
XHCN hiện nay là đại diện chân chính 
của VN, mặc dầu chưa có một lần 
nào người dân được tự do bầu cử 
một cách dân chủ bầu người đại diện 
của mình. Chính sự mạo nhận này cố 
TT Võ Văn Kiệt đã công khai kết án 
kịch liệt trong cuộc phỏng vấn của đài 
BBC vào cuối tháng 4 năm trước.[14] 
      Nếu còn lương tâm và lòng tự 
trọng thì họ phải thấy TGM Kiệt muốn 
nói là cái hộ chiếu của “nước Cộng 
hòa Xã hội chủ nghĩa VN” 
(CHXHCNVN), một chế độ không chỉ 
làm đất nước nghèo đói, lậc hậu, thua 
xa ngay cả nhiều nước trong khu vực; 
không những thế nhóm cầm đầu chế 
độ này còn đàn áp nhân dân và tham 
nhũng bất trị. Trong khi đó, đối với 
bên ngoài thì nhóm cầm đầu chỉ lo đi 
xin xỏ từng Dollar, hoặc nhu nhược 
và khúm núm trước những đòi hỏi 
ngang ngược của Bắc kinh. Tình 
trạng cán bộ đảng làm giầu nhanh 
chóng qua tham nhũng trước sự 
nghèo đói của nhân dân và sự đàn áp 
các tôn giáo và những người dân chủ 
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của chế độ độc tài toàn trị ở VN đã bị 
nhiều nước dân chủ, nhiều tổ chức 
quốc tế kết án nghiêm khắc. Nó đang 
là một ô nhục chung cho mọi người 
Việt biết tự trọng và giữ tư cách. Nó 
đang phá vỡ uy tín dân tộc và danh 
dự tổ quốc! Điều này hoàn toàn trái 
với một số nước láng giềng như Nhật 
hay Đại Hàn mà chính những người 
cầm đầu chế độ toàn trị này đang cầu 
xin viện trợ! Đây là hai dân tộc láng 
giềng của VN, nay là hai quốc gia 
công nghiệp hàng đầu của thế giới, 
dân giầu nước mạnh nhờ chế độ dân 
chủ đa nguyên và chính vì thế có uy 
tín quốc tế và được kính nể trên thế 
giới. Người dân Nhật và Đại Hàn 
hãnh diện khi cầm hộ chiếu của nước 
mình, tức của chính phủ do nhân dân 
nước họ đã tự do bầu lên một cách 
dân chủ! Đúng như lời nhận xét của 
TGM Ngô Quang Kiệt! 
      Những người cầm đầu chế độ 
toàn trị đang cả vú lấp miệng em, độc 
quyền dùng báo đài để mạ lị và bôi 
nhọ một chiều những ai có can đảm 
nói khác họ. Họ có dám công khai và 
minh bạch mở một cuộc hỏi ý kiến 
hàng trăm ngàn người Việt đã và 
đang lao động hay du lịch nước ngoài 
về những gì họ đã phải chịu đựng các 
khó khăn nhức nhối, vừa đau buồn 
vừa bi hận khi phải tiếp xúc với các 
sứ quán của nước CHXHCNVN, bộ 
ngoại giao hay các cơ quan công an 
của chế độ này. Tại những nơi đại 
diện của nhà nước CHXHCNVN này, 
các công dân VN đã bị đối xử tồi tệ, 
nhũng nhiễu và tham nhũng trắng 
trợn như thế nào, mỗi khi phải gia 
hạn các giấy hộ chiếu! Thậm chí 
nhiều nơi, nhiều người còn bị đe dọa 
và hạch hỏi đủ thứ, nếu không tuân 
lệnh thì không được cấp hoặc không 
gia hạn hộ chiếu. Các hành động này 
của các cơ quan và nhân viên nhà 
nước CHXHCNVN làm vinh danh đất 
nước hay đang làm ô nhục VN? Đang 
phục vụ nhân dân theo phương châm 
“là đầy tớ của nhân dân”, hay đang là 
cơ quan hành dân? Trong khi ấy, sứ 
quán và các cơ quan công quyền các 
nước dân chủ thực sự luôn luôn giữ 
thái độ lịch sự, trân trọng với công 
dân mình và thực hiện nghiêm chỉnh 
đúng qui định của luật pháp. 

*     *     * 
      Sau hơn hai năm làm thủ tướng, 
Nguyễn Tấn Dũng thay vì biết lắng 
nghe những oan ức của nhân dân, 
giải quyết tốt những bức xúc trong xã 
hội và biết đối thoại dân chủ và bình 
đẳng với các tôn giáo và các thành 
phần trong xã hội, nhưng ông Dũng 
đã chọn con đường mòn mà nhóm 
cầm đầu chế độ toàn trị vẫn thực 
hành là đàn áp thẳng tay những 

người dân chủ và các tu sĩ đòi nhân 
quyền và tự do tôn giáo. Việc Nguyễn 
Tấn Dũng cho bắt giam hàng loạt 
những người dân chủ vào đầu năm 
2007, giải tán cưỡng bách các cuộc 
khiếu kiện của nông dân ở Sài gòn và 
Hà nội, tới việc nuốt lời hứa đối thoại 
và quay lại đàn áp các giáo dân, đe 
dọa TGM Ngô Quang Kiệt và nhiều tu 
sĩ Công giáo trong vụ tranh chấp đất 
đai thuộc tòa Khâm sứ và nhà thờ 
Thái Hà trong những ngày vừa qua 
đã là những bằng chứng không thể 
chối cãi việc ông Dũng đang đứng về 
phía nào: Dân chủ hay độc tài!  
      Không chỉ chọn thái độ chính trị 
hết sức sai lầm như thế, Nguyễn Tấn 
Dũng cũng đã tỏ thái độ nhu nhược 
trong việc chống tham nhũng, một 
ung nhọt vô cùng nhức nhối của xã 
hội toàn trị đang gây ra cho đất nước. 
Sau hơn hai năm làm Thủ tướng và 
Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương 
phòng chống tham nhũng, nhưng 
thay vì chống tham nhũng đến nơi 
đến chốn như đã hứa khi nhậm chức 
vào cuối tháng 6-2006, Nguyễn Tấn 
Dũng đã đầu hàng các quan tham 
nhũng, đứng đầu là Nông Đức Mạnh, 
rõ ràng nhất là trong vụ tham nhũng 
động trời PMU 18, mà chính tướng 
Võ Nguyên Giáp đã phải gọi là “vụ án 
tham nhũng cực kì nghiêm trọng”.[15] 
Vì thế trong các bản tường trình mới 
đây của các tổ chức quốc tế có uy tín 
thì VN hiện nay đang xếp hạng gần 
đội sổ ở châu Á về luật pháp xấu và 
tệ trạng tham nhũng! 
      Như vậy, những sự kiện trên đã 
chứng tỏ rõ ràng là, chức Thủ tướng 
trở thành quá cao vượt quá đức và tài 
của Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng để cố 
giữ ghế béo bở này, ông Dũng đã 
không ngần ngại thỏa hiệp lười biếng 
và đầu hàng một số người bảo thủ 
độc tài trong BCT, nên đã quay lại 
đàn áp nhân dân, đe dọa các nhà tu 
hành và nhắm mắt trước những bức 
xúc của xã hội. Chính tư cách rất tồi 
và thái độ đầu hàng của Nguyễn Tấn 
Dũng đang làm ô nhục đất nước. Ông 
Dũng đang tự đánh mất tư cách và uy 
tín của người lãnh đạo!  
 www.dcpt.org; www.dcvapt.net 
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KH�I 1706 

 Khối 1706, Khối Yểm Trợ Tự 
Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho 
Việt Nam, luôn yểm trợ các nhà 
tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ và 
Nhân Quyền tại Việt nam với ba 
mục tiêu chính : Giải toả âm mưu 
bao vây kinh tế của Việt Cộng đối 
với các nhà Dân Chủ trong Quốc 
Nội. Đem tiếng nói của họ ra hải 
ngoại. Và kêu gọi quốc tế bảo vệ 
các nhà tranh đấu cho Dân Chủ tại 
Việt Nam.  
 Sự thành hình của Khối khởi 
đầu vào ngày mồng 1 tháng 7 năm 
2006, nên được gọi tắt là Khối 
1706, luôn đóng góp và yểm trợ 
cho tranh đấu Tự Do, Dân Chủ và 
Nhân Quyền tại Việt Nam. Khối 
1706 chính thức là thành viên của 
Khối 8406. 

 

Đấu tranh hoà bình, 
bất bạo động. 

Vạch trần mặt thật  
Hồ Chí Minh. 

Giải thể chế độ Cộng 
sản độc tài. 
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 Bản Phúc Trình thường niên 
2008 về Tự Do Tôn Giáo Thế Giới 
của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, công 
bố hôm 19-09-2008, riêng phần 
Việt Nam: “Bản phúc trình viện 

dẫn một số tiến bộ việc thực hiện 

khuôn khổ pháp lý về tôn giáo được 

đề ra các năm 2004-2005, chính 

phủ Việt Nam công nhận thêm 4 

giáo phái Tin Lành”. Trong đó: 
“Ủy ban Tôn Giáo Nhà Nước đã tổ 

chức một số chương trình đào tạo tu 

sĩ cũng như giúp các chính quyền 

địa phương thực hiện khuôn khổ 

pháp lý tôn giáo vừa nói…”. Lên 
tiếng trong buổi phúc trình, ông 
John Hanford, Đại sứ Lưu động đặc 
trách Văn phòng Tự do Tôn giáo 
Quốc tế thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa 
Kỳ giải thích lý do Bộ Ngoại Giao 
cảm thấy Việt Nam đáng được rút 
tên ra khỏi CPC, tức là danh sách 
những nước cần quan tâm đặc biệt 
về hành động đàn áp tôn giáo. Ông 
viện dẫn rằng: “đã chứng kiến tình 

hình tôn giáo ở Việt Nam có thay 

đổi trong vài năm qua, mà theo kinh 

nghiệm của ông, là một diễn tiến 

vượt bực mà chỉ trong giai đoạn 2, 

3 năm của nhà nước đương nhiệm”. 
  Chẳng hiểu những kinh nghiệm 
của Đại Sứ Hanford rút ra từ đâu để 
ông cho là tình hình tự do tôn giáo ở 
Việt Nam hiện nay là một diễn tiến 
vượt bực?  Còn thực tế thì tình trạng 
tôn giáo Việt Nam hiện nay còn tồi 
tệ hơn khi Việt Nam chưa được rút 
tên ra khỏi danh sách CPC. Vì  
trong khi Việt Nam bị đặt vào danh 
sách CPC là lúc họ đang cố gắng 
chứng tỏ với Mỹ và thế giới là Việt 
Nam không còn đàn áp tôn giáo 
nữa, để được Mỹ lấy tên Việt Nam 
ra khỏi danh sách quái ác đó, và 
được cho hưởng quy chế Thương 
Mại Bình Thường Vĩnh Viễn - 

PNTR, giúp Việt Nam chính thức 
gia nhập WTO. Rồi ngay sau khi 
Việt cộng vào WTO và tổ chức 
thành công hội nghị thượng đỉnh 
APEC 14, thì lập tức, xuống tay đàn 
áp tôn giáo và những người đòi dân 
chủ mỗi lúc một khốc liệt hơn.   
 Có lẽ vì nhu cầu nhập nội Việt 
Nam nằm trong chiến lược toàn cầu 
của Mỹ không thể chần chừ được 
nữa, nên chính quyền Bush đã mắt 
nhắm, mắt mở không để ý tới mưu 
đồ của Việt cộng là dùng thứ “Pháp 
Lệnh Tín Ngưỡng và Tôn Giáo” do 
Thường Vụ Quốc Hội Việt cộng 
thông qua, để nhốt các tôn giáo 
đang được nhìn nhận sinh hoạt công 
khai tại Việt Nam vào cái cũi Mặt 
Trận Tổ Quốc của cộng đảng và bị 
triệt để đặt nằm trong quy chế “xin 
cho”. Nếu người Mỹ rút từ kinh 
nghiệm bản thân của chính sinh 
hoạt tôn giáo nước mình thì phải 
thấy được rằng: Theo tu chính án số 
1 của Hoa Kỳ, 1791 thì: “Quốc Hội 

không được làm bất cứ luật nào 

không tôn trọng sự hình thành của 

tôn giáo, hay cấm đoán sự tự do 

hoạt động của tôn giáo”. Lập tức, 
họ thấy Việt cộng đang dùng thứ 
luật “phi pháp” nhằm kiểm soát tôn 
giáo, chứ không tôn trọng, bảo vệ 
quyền tự do tôn giáo. Cho nên mới 
đây, ngày 20-09-08, trong cuộc họp 
với Ủy ban Nhân dân Hà Nội về vụ 
tranh chấp đất Thái Hà giữa nhà 
nước và giáo hội Công giáo, Tổng 
Giám mục Ngô Quang Kiệt của 
Công giáo, một giáo hội đã và đang 
bị đặt trong quy chế “xin cho” đã 
thẳng thắn mạnh mẽ  phát biểu: “Tự 

Do Tôn Giáo là quyền, chứ không 

phải là cái ân huệ “xin cho”. Chính 
vì vậy mà các Tôn giáo Truyền 
thống Dân lập tại Việt Nam, như 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất đã không chấp nhận chui vào 

cái quy chế “xin cho” đó. Đây mới 
là kinh nghiệm thiết thân về tự do 
tôn giáo tại Việt Nam, mà ông Đại 
sứ Hanford cần quan tâm. 
  Một điều đáng phàn nàn là trong 
bản phúc trình của Mỹ ghi nhận 
việc Ủy ban Tôn giáo Nhà Nước đã 
tổ chức một số chương trình đào tạo 
tu sĩ. Giới chức Mỹ thừa biết các 
tôn giáo trong thiên hạ đều có một 
nguyên tắc chung là việc đào tạo tu 
sĩ phải do chính các tu viện của các 
tôn giáo ấy huấn dục nghiêm nghặt, 
theo với giáo lý, giáo pháp, giáo răn 
của mỗi tôn giáo riêng biệt, chứ 
không thể trao cho chính quyền đào 
tạo, để trở thành các chuyên viên tu 
sĩ quốc doanh. Nhất là với chế độ 
cộng sản vô thần độc tài toàn trị, vì 
tiêu diệt tôn giáo không nổi, nay sản 
xuất ra một loại tu sĩ quốc doanh để 
cầm đầu các tôn giáo, biến các tôn 
giáo thành công cụ khống chế tinh 
thần, tư tưởng của toàn dân. Đây là 
vịệc phá hoại tinh thần tôn giáo, 
tiêu diệt tận gốc rễ các giáo hội. Thế 
mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho đây 
là tiến bộ thì thật hết nói. 
  Phải nhận ra một sự thật là Việt 
cộng làm gì hiện nay cũng đều 
trông chừng vào thái độ của Hoa 
Kỳ. Khi Hoa Kỳ đặt Việt Nam 
trong danh sách CPC thì Việt cộng 
nương tay với các tôn giáo, khi thấy 
Mỹ đặt nặng vấn đề nhập nội Việt 
Nam hơn vấn đề tự do tôn giáo, như 
bản phúc trình 2008 thì Việt cộng 
mạnh tay đàn áp tôn giáo và giới 
đấu tranh cho dân chủ. Việc Việt 
cộng dùng biện pháp mạnh đối với 
vụ Giáo dân đòi đất Thái Hà và 
Giáo phận Hà Nội đòi tòa Khâm Sứ 
là một bằng chứng cụ thể. Đã đến 
lúc chính phủ Hoa Kỳ cần phải có 
hành động nào đó để đánh tan dư 
luận cho rằng: Bản Phúc trình Tự 
do Tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ 2008 đang “nối giáo cho giặc”. 
Nếu Bộ Ngoại giao không muốn 
làm mất mặt cả đôi bên là theo yêu 
cầu của Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do 
Tôn giáo Thế giới thuộc Quốc Hội 
Mỹ -USCIRF- đưa Việt Nam trở lại 
danh sách CPC, thì cũng có nhiều 
biện pháp đặc biệt, nhằm cho Hà 
Nội thấy một tín hiệu về vấn đề tự 
do tôn giáo và nhân quyền là ưu tiên 
hàng đầu trong mối bang giao Mỹ  



Tự Do Ngôn Luận * Bán Nguyệt San 
 

 

  

Số 60 * Trang   21 

Việt, chẳng hạn như việc Thượng 
Viện Mỹ thông qua Đạo luật Nhân 
quyền Việt Nam. Để vừa làm áp 
lực, vừa giúp chính quyền Mỹ dễ 
đối thoại với Việtcộng hơn.   
  Trường hợp Việt Nam hiện nay 
phải được đặt trong hoàn cảnh cá 
biệt. Không thể ghép chung vào 
danh sách CPC, vì trong nhất thời 
Mỹ vừa cần nhập nội toàn diện Việt 
Nam, vừa muốn Việt Nam phải dân 
chủ hóa chế độ, để trở thành thứ 
“Lá Chắn Tinh Thần Vững Mạnh 
Lâu Dài” đủ sức ngăn đươc tham 
vọng bành trướng của Bá quyền 
Trung Cộng. Bởi vậy, tình trạng 
lạm phát phi mã hiện nay dù có thế 
nào, cũng chỉ là làm áp lực cho nhà 
nước phải thay đổi. Dân chúng bất 
mãn đấu tranh quyết liệt tới đâu thì 
cũng ở mức áp lực buộc nhà cầm 
quyền phải dân chủ hóa, chứ Mỹ 
không muốn Việt Nam rơi vào biến 
loạn. Nhưng đáng buồn là Việt cộng 
lợi dụng chính sách không thể dứt 
khoát đó của Mỹ để kéo dài thêm 
thời gian cầm quyền của một chế độ 
độc tài tham nhũng, chứ không vì 
Dân tộc và Quốc dân mà sớm tạo 
điều kiện cho đất nước đi lên. Ngay 
việc cho Dân trực tiếp bầu Chủ tịch 
Xã để thực hiện nền Dân chủ Trực 
tiếp, thì Nguyễn Tấn Dũng, thủ 
tướng Việt cộng cũng ra chỉ thị là 
phải tuyệt đối đặt dưới sự lãnh đạo 
của đảng. Xem vậy, đây chỉ là thứ 
dân chủ giả hiệu, cũng vẫn độc 
đảng, độc tài, tham nhũng, toàn trị, 
lạc hậu như xưa. Như thế, không 
những đòi hỏi Hoa Kỳ phải có 
quyết sách đặc biệt về Việt Nam, 
mà toàn dân trong và ngoài nước 
cần phải quyết tâm đẩy mạnh hơn 
nữa cuộc đấu tranh Tự do, Dân chủ, 
Nhân quyền cho Việt Nam.  
 Little Saigon ngày 23-09-2008. 

 

 Mỗi lần các định chế tài chánh 
quốc tế, WTO, hay những cơ quan, 
viện điều tra, nghiên cứu, thống kê có 
uy tín trên thế giới đưa ra bất kỳ một 
bản sắp hạng nào liên quan đến sự 
phát triển kinh tế của các nước thì 
Việt Nam luôn đứng ở vị trí thấp kém, 
tính từ dưới lên, chỉ có tụt chứ chưa 
lần nào được lên hạng cho dù tài 
nguyên thiên nhiên của Việt Nam 
không phải là ít. Mới đây, vào ngày 
10 tháng 9, trong bản xếp hạng về 
môi trường kinh doanh của các nước 
trong năm tới (2009) do Ngân hàng 
Thế giới (WB) đưa ra thì Việt Nam 
đứng hạng 92 trên tổng số 181 quốc 
gia. World Bank đánh giá trong thời 
gian qua Việt Nam không có cải cách 
gì đáng kể, ngoại trừ việc áp dụng hệ 
thống đăng ký thông tin tín dụng giúp 
lưu trữ các hồ sơ tín dụng lâu hơn để 
cung cấp cho các tổ chức tín dụng có 
thêm các dữ kiện về khả năng trả nợ 
của khách hàng.  
 Nói có cải cách ở lãnh vực này vì 
WB muốn tìm một điểm gì đó để khen 
chứ cái gì cũng chê thì không tốt. 
Thật ra đây chỉ thuần là việc áp dụng 
hệ thống vi tính vào công việc mà hầu 
hết các quốc gia đã áp dụng từ lâu.  
 Khi đọc bản xếp hạng này, một 
quan chức phòng Thương mại-Công 
nghiệp Việt Nam đã thốt lên một câu 
như sau: Năm ngoái Việt Nam đứng 
cuối của nửa đầu, năm nay đứng đầu 
của nửa cuối. Vị quan chức này còn 
thổ lộ là có những chỉ số mà Việt 
Nam khó cải thiện được, ví dụ như 
cải cách hệ thống tư pháp, bảo vệ 
quyền lợi của doanh nghiệp khi có 
tranh chấp. Đây là chỉ số thấp nhất 
theo điều tra của chúng tôi, với 50% 
số án dân sự không thi hành được, 
việc cải thiện chỉ số này đòi hỏi sự nỗ 
lực mạnh mẽ của quốc gia.  
 Bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia 
kinh tế của chế độ CSVN, cũng thừa 
nhận là một số chỉ số của Việt Nam 
năm nay tụt hạng. Chẳng hạn như chỉ 
số thành lập doanh nghiệp năm ngoái 
xếp hạng 97, năm nay tụt xuống hạng 
108. Bà Lan bào chữa rằng “chúng ta 
cũng cố gắng, nhưng các nước khác 
cải thiện nhanh hơn, mạnh hơn nên 
xếp hạng cao hơn Việt Nam”.  

 Theo bảng xếp hạng này thì 
Singapore được xếp hạng đầu về 
mức độ thuận lợi kinh doanh, đã rút 
ngắn thời gian duyệt xét đơn xin phép 
kinh doanh, đặc biệt cho ngành kiến 
thiết, bất động sản trước đây phải 
mất 102 ngày nay chỉ còn 38 ngày. 
Gần 99% được nộp thông qua hệ 
thống computer. Thái Lan, nước láng 
giềng của Việt Nam nhảy từ thứ hạng 
19 lên bậc thứ 13, bằng cách tạo điều 
kiện cho việc nộp thuế dễ dàng hơn, 
giảm bớt một số loại lệ phí và áp 
dụng việc khai thuế trực tuyến, miễn 
thuế doanh nghiệp cho các công ty có 
doanh thu không quá 1 triệu 2 
baht/năm (35.000USD) và áp dụng 
mức thuế ưu đãi 25% cho các công ty 
mới niêm yết...  
 Ngân hàng cũng là một lãnh vực 
rất quan trọng cho sự phát triển kinh 
tế, thế mà trong một cuộc hội thảo về 
sự hội nhập của ngân hàng Việt Nam 
được tổ chức ở Hà Nội vào ngày 11-
9-2008, các chuyên gia kinh tế đã nêu 
ra nhiều điểm bất ổn. Năng lực tài 
chánh thấp và sức cạnh tranh kém 
thể hiện qua việc các ngân hàng 
thương mại không có vốn liếng là 
bao. Agribank được cho là có nguồn 
vốn lớn nhất trong các ngân hàng của 
Việt Nam với 650 triệu USD, nhưng 
con số đó chẳng là bao so với các 
nước trong khu vực. Do vốn thấp nên 
các ngân hàng VN nên rất yếu kém 
trong việc chống đỡ với hiện tượng 
đột biến rút tiền của người gởi. Các 
ngân hàng thường hay vay vốn trên 
thị trường liên ngân hàng với lãi suất 
cao nên rất dễ gặp rủi ro khi có thay 
đổi về cơ chế chính sách và tình 
trạng thiếu thanh khoản của các ngân 
hàng VN là khó tránh.  
 Ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống 
đốc ngân hàng nhà nước CSVN, khi 
lên phát biểu trong buổi hội thảo này, 
đã lớn tiếng đánh giá cao về hệ thống 
tín dụng của các ngân hàng Việt Nam 
là rất sâu rộng, nhưng khi bị chất vấn 
thì ông ta thú nhận rằng các dịch vụ 
hiện đại như thanh toán điện tử, qua 
mạng rất kém và mờ nhạt. Ông Kiêm 
còn vớt vát bằng một câu “Chúng ta 
rất tích cực trong hoạt động này, 
nhưng hiệu quả lại không cao với các 
hạn chế về công nghệ”.  
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 Sau những bất ổn về ngân hàng là 
chuyện thị trường chứng khoán Việt 
Nam liên tục bị mất giá. Trong phiên 
giao dịch ngày 12-9-2008, chỉ số VN-
Index ở cả hai sàn chứng khoán Hà 
Nội và Sài Gòn đều giảm từ 8,67 
điểm đến 21,01 điểm. Các nhà đầu tư 
tiếp tục bán ra trong khi bên mua 
không có, bầu không khí ảm đạm 
đang bao trùm trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam.  
 Trong bối cảnh liên tục tụt hạng và 
gặp nhiều khó khăn, bất ổn như vừa 
kể trên thế mà nhà nước CSVN cứ 
lớn tiếng cho rằng tuy Việt Nam đang 
gặp phải tình trạng lạm phát nhưng 
nền kinh tế nước nhà vẫn đang phát 
triển. Những người lãnh đạo Việt 
Nam hiện nay đang sử dụng một 
trong những thuộc tính của chủ nghĩa 
cộng sản đó là sự gian dối để duy trì 
chế độ độc tài, độc đảng.  
 http://www.viettan.org  

 

 Người ta lại khám phá ra chất 
melamine còn được trộn vô nhiều thứ 
sản phẩm dùng sữa khác, với mục 
đích khiến cho sữa có vẻ nhiều 
protein hơn, cốt đánh lừa các cuộc thí 
nghiệm về phẩm chất. Trẻ em dùng 
thứ sữa này đã hư thận, đi tiểu ra 
máu. Có 22 công ty dính vô vụ lừa 
đảo mà lần đầu khám phá ra từ sữa 
bột của công ty Tam Lộc ở Thạch Gia 
Trang, tỉnh Hà Bắc, một công ty có 
43% vốn nước ngoài. Sau sữa bột, lại 
tìm thấy chất melamine trong sữa 
tươi, yogurt, vân vân. Dân tiêu thụ và 
các cửa hàng, siêu thị phải vứt bỏ 
những sản phẩm sữa. Dân sợ cả các 
nhãn hiệu sữa nhập cảng bầy bán ở 
trong nước. Vì người ta không biết đồ 
nhập cảng thật hay là giả! Dân chúng 
Thẩm Quyến đi sang Hồng Kông mua 
đồ sữa ngoại về dùng vì tin tưởng các 
cửa hàng ở Hồng Kông hơn. 
 Công nghiệp sữa Trung Quốc 
đình chỉ vì người tiêu thụ hoảng sợ! 
Dân nuôi bò ở Thạch Gia Trang phẫn 
nộ, vì không xí nghiệp nào mua sữa 
của họ nữa, phải đổ sữa xuống sông! 
Từ khi kinh tế khá giả, người Trung 
Hoa bắt đầu dùng nhiều sữa. Năm 
2003 số thu nhập về bán các sản 
phẩm sửa trị giá dưới 9 tỷ mỹ kim, 

đến năm 2007 đã tăng gấp đôi, gần 
18 tỷ. Nay thị trường sữa hoang 
mang, điên đảo, nhiều người không 
dám mua sữa, bơ, pho ma nội hóa 
nữa. Nhiều xí nghiệp sẽ đóng cửa, 
các công nhân thất nghiệp. 
 Câu chuyện này cho thấy sự ổn 
định của một xã hội phải dựa trên 
lòng tin. Một người mua thực phẩm 
phải tin là ăn được, không sợ độc. 
Một người lái xe phải tin rằng trên 
đường mọi người đều tôn trọng luật 
giao thông. Người ta phải tin các vị 
quan tòa, các cảnh sát viên làm việc 
cho công ích chứ không chỉ tìm tư lợi. 
Vào bệnh viện phải tin các y sĩ đều 
hết lòng; đi học phải tin các thầy cô 
muốn dạy dỗ; đến chùa, nhà thờ phải 
tin tưởng các vị tu sĩ; khi tuyển người 
làm việc phải tin bằng cấp của họ bảo 
đảm có khả năng; khi vào tiệm mua 
hàng không lo hàng hóa giả mạo. 
 Cả một mạng lưới những niềm tin, 

lớn hoặc nhỏ, không kể xiết được, 
đan vào nhau bảo vệ cuộc sống 
chung được an toàn. Nếu bảo vệ 
được tất cả những niềm tin như thế, 
thì xã hội sẽ ổn định. Ổn định vì trong 
cuộc sống người dân luôn cảm thấy 
bớt nghi ngờ, bớt lo sợ. Nếu rất nhiều 
người mất niềm tin vào một số nhỏ 
trong số những định chế trên, nhưng 
vẫn tin tưởng hoàn toàn vào các định 
chế khác, thì vẫn chưa đến nỗi bất 
ổn. Người ta có thể không tin các 
nhân viên sở vệ sinh, đổ rác, và cảnh 
sát lưu thông chẳng hạn; nhưng vẫn 
tin ở thầy giáo, cô giáo, tin các tu sĩ, 
các bác sĩ, vân vân, thì xã hội vẫn 
sống bình an được. Nếu dân lại mất 
niềm tin vào guồng máy hành chánh, 
cảnh sát, quan tòa, thì xã hội rất bất 
ổn! Mọi người không cảm thấy được 
pháp luật bảo vệ, phải sống theo luật 
rừng, như cầm thú! 
 Trong hoàn cảnh đó, có khi chỉ 
mất thêm một niềm tin nhỏ nữa thôi, 
cũng đủ gây xáo động trong xã hội 
rồi. Câu chuyện sữa nhiễm độc ở 
Trung Quốc là một thí dụ. 
 Ở Trung Quốc, người dân mất tin 
tưởng vào sản phẩm sữa, chỉ vì một 
số công ty làm ăn gian. Không biết 
bao giờ dân Trung Quốc mới dám 
mua và dùng sữa nuôi trẻ em. Nhưng 
tình trạng nghi ngờ sẽ lan ra cả hệ 

thống kiểm soát thực phẩm của nhà 
nước. Chủ tịch ủy ban sức khỏe nhi 
đồng của Hội Y Tế Trung Quốc nói 
rằng một tai họa kiểu này thế nào 
cũng xảy ra, khi hệ thống cung cấp 
thực phẩm không có luật lệ chặt chẽ 
và hệ thống kiểm tra, phúc trình đều 
lỏng lẻo. Cả nước Trung Hoa đặt câu 
hỏi tại sao chính quyền ở Thạch Gia 
Trang và tỉnh Hà Bắc khám phá ra vụ 
một em bé chết là do dùng sữa nhiễm 
độc mà không công bố cho mọi người 
biết! Công ty Mỹ Bristol Myers cho 
biết mỗi thùng sữa họ mua về để chế 
sữa bột đều có một con số. Sữa làm 
thành bột phải ghi rõ mỗi lố hàng 
dùng sữa từ thùng số mấy. Có thể 
truy tìm mỗi hộp sữa đem bán là từ 
thùng sữa nào, nhập cảng ở Úc hay 
Tân Tây Lan vào Trung Quốc, từ 
nông trại nào, vắt sữa ngày nào, vân 
vân. Ở Thạch Gia Trang nông dân 
nuôi mấy trăm con bò lấy sữa, nhưng 
không có một hệ thống kiểm soát như 
vậy. Nông dân bán sữa, nhà buôn 
mua sỉ về rồi bán lại cho công ty Tam 
Lộc, chất melamine được pha chế 
vào sữa ở khâu nào trong quá trình 
sản xuất? Người ta mất niềm tin! 
 Một bà mẹ ở Bắc Kinh đang trông 
nom đứa con một tuổi trong bệnh 
viện, em bé bị sốt đem vô nhà thương 
mới biết có sạn trong thận, sau nửa 
năm dùng sữa bột có melamine. Bà 
mẹ nói sẽ cùng các bà mẹ khác đi 
kiện các công ty làm và bán sữa 
nhiễm độc! Nếu các bà đi kiện, một 
vấn đề khác sẽ đặt ra: Kiện để làm 
gì? Nói cách khác: Người dân Trung 
Quốc có tin ở hệ thống tư pháp của 
nước họ hay không? 
 Nền tư pháp TQ chắc khá hơn tư 
pháp ở VN chút đỉnh, vì xã hội công 
dân ở Trung Quốc đã tiến xa hơn. Có 
nhiều đoàn thể tư nhân đã xuất hiện 
lo chuyện bảo vệ môi trường, bảo vệ 
người tiêu thụ, vân vân. Còn như ở 
nước ta, các ông công an muốn bắt 
nhà báo Hoàng Hải (Ðiếu Cày) thì 
dựng lên chuyện ông ký giả tự do này 
trốn thuế thu nhập khi cho thuê nhà! 
Trong thành phố Sài Gòn, muốn đem 
người ta ra tòa thì công an có thể lập 
hồ sơ hàng trăm ngàn vụ trốn thuế 
như vậy! Người dân không tin ở cơ 
cấu thuế vụ. Vì người ta không tin 
người thâu thuế, không tin rằng tiền 
đóng thuế của mình sẽ được dùng 
cho công ích! Dân không tin cả hệ 
thống thuế khóa cho nên coi việc khai 
thuế thành thật là điều bất thường - 
có điên mới nói thật! Khi công an truy 
tố nhà báo tự do Ðiếu Cày thì cả 
nước bật cười, vì có những kẻ trốn 
thuế hàng trăm triệu đi lại với cửa 
quyền không lo ngại gì cả! 
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 Người dân không tin cả hệ thống 
cai trị. Tất cả là một trò hề vô duyên. 
Một xã hội như vậy không thể ổn định 
được. Cho nên những nhà tỷ phú Việt 
Nam ai cũng chỉ tìm cách chuyển đô 
la ra ngoại quốc, đưa vợ, đưa con ra 
ngoại quốc! 
 Cách đối xử của nhà cầm quyền 
cộng sản đối với người Công Giáo ở 
Hà Nội là một thí dụ khác cho thấy 
tình trạng mất ổn định tự trong lòng 
người. Chính quyền cộng sản đã 
chiếm đoạt đất của bao nhiêu người 
dân từ khi họ tiến quân vào Hà Nội, 
những đất đai đó được ban phát cho 
các cán bộ, đảng viên. Những miếng 
đất mà giáo hội Công Giáo đòi lại từ 
lâu, đến bây giờ vẫn chưa trả. Dân 
bày tỏ nguyện vọng thì bị đàn áp. 
Không những dân ấp Thái Hà mất tin 
tưởng mà giới đầu tư cũng đặt câu 
hỏi không biết guồng máy cai trị của 
đảng cộng sản có tôn trọng quyền sở 
hữu hay không? Niềm tin mất thì kinh 
tế cũng không thể phát triển được. 
 Kinh tế thị trường đặt trên niềm 
tin. Cuộc khủng hoảng tín dụng đang 
diễn ra ở nước Mỹ là do các ngân 
hàng không có tiền và không thể vay 
nhau được nữa. Vì ngân hàng này 
không biết ngân hàng kia vướng mắc 
bao nhiêu vào những vụ trái phiếu lấy 
do các món nợ địa ốc bảo đảm. Cuối 
cùng chính phủ Mỹ phải làm một việc 
trái ngược với chủ trương của chính 
họ, là can thiệp, có thể coi như quốc 
hữu hóa mấy ngân hàng lớn nhất. Ðể 
cho thị trường lấy lại niềm tin, tin rằng 
những ngân hàng đi vay sẽ trả được 
nợ, không sợ mất! 
 Cuối cùng thì ở nước nào cũng 
vậy, người nắm quyền có trách nhiệm 
bảo vệ niềm tin, bảo vệ cả mạng lưới 
các niềm tin đan vào nhau để giữ cho 
xã hội ổn cố, an vui. Thượng bất 
chính, hạ tắc loạn, trên không ngay 
thẳng thì dưới sẽ loạn. Ở Nhật Bản, 
một ông bộ trưởng Nông Nghiệp vừa 
mới từ chức. Chỉ vì có những người 
mua phải thứ gạo bị ố màu, xem ra 
thì đã bị dính chất thuốc sát trùng. 
Chưa có ai chết, chưa có ai đau, 
bệnh vì ăn phải thứ gạo đó. Công ty 
Mikasa nhập cảng gạo từ Trung Quốc 
và Việt Nam để dùng trong công 
nghiệp, nhưng đã bán cho người tiêu 
thụ. Chủ tịch một công ty phân phối 
gạo đã tự tử. Ông Siichi Ota vẫn nhận 
trách nhiệm, xin từ chức và được thủ 
tướng Nhật chấp nhận. 
 Ðó là một hành động để bảo vệ 
niềm tin tưởng vào hệ thống kiểm 
soát nông phẩm của quốc gia. Ông 
Ota, mới nhậm chức bộ trưởng chưa 
được hai tháng, mà vụ gạo ố mầu đã 
xảy ra hơn một năm rồi; ông nhận 
trách nhiệm thay cho cả chính phủ 

Nhật. Nhật Bản là một quốc gia theo 
truyền thống văn hóa Khổng Giáo. 
Người lầm lỗi tự xử, bằng cái chết 
hoặc bằng thiệt hại về danh dự. 
 Người Mỹ không theo lối cư xử 
đó. Họ dùng thủ tục nào nào để 
chứng tỏ tinh thần trách nhiệm? 
Trước hết là luật pháp. Chính phủ Mỹ 
đang điều tra vụ các viên chức Bộ Nội 
Vụ đã nhận quà và giao du thân mật 
với đại diện của các công ty dầu khí 
nằm trong thẩm quyền tính thuế và 
thâu thuế của họ. Người dân Mỹ có 
thể tin rằng những người có tội sẽ bị 
trừng phạt. 
 Còn trong thị trường, hình thức 
trừng phạt giản dị và hữu hiệu nhất là 
mất tiền! Khi ngân hàng đầu tư hoặc 
hãng bảo hiểm vỡ nợ, chính phủ phải 
cứu, bằng tiền của dân. Nhưng các 
công ty này lâm nguy vì các nhà tư 
bản đánh bạc bằng tiền của các cổ 
đông và tiền vay nợ. Nếu vụ đánh bạc 
của họ thành công, họ sẽ được tăng 
lương và tiền thưởng. Còn khi thất 
bại, nhà nước lại đem tiền thuế của 
dân ra giúp! Ðó là lối đánh bạc “chẵn 
thì tôi ăn, lẻ thì anh thua!” 

 Cho nên chương trình cứu trợ của 
chính phủ Mỹ phải bảo đảm chính 
những nhà tư bản đã đánh bạc đó 
phải mất tiền đã, trước khi người dân 
đóng thuế phải đưa tiền công quỹ ra 
cứu hệ thống tài chánh. Trong những 
vụ cứu giúp các công ty Fannie Mae, 
Freedie Mac và AIG, chính phủ Mỹ đã 
làm đúng theo quy tắc đó. Trong vụ 
cứu công ty bảo hiểm AIG, sau cùng 
công quỹ có thể lời, nếu công ty này 
hồi phục và nhà nước Mỹ sẽ thi hành 
quyền mua gần 80% số cổ phần của 
họ với giá rẻ bây giờ! 
 Ở Mỹ, cũng như ở Việt Nam, 
Trung Quốc, Nhật Bản, xã hội được 
ổn cố hay không đều do lòng tin của 
người dân. Dân chúng phải tin tưởng 
lẫn nhau. Phải tin vào hệ thống luật 
pháp. Phải bảo vệ mạng lưới những 
niềm tin ràng buộc mọi người, nếu 
không thì sẽ loạn. Ðó là ý nghĩa lời 
đức Khổng Tử: Dân vô tín bất lập - 
Dân không có niềm tin thì không 
đứng vững được (Luận Ngữ, Thiên 
XII, Nhan Uyên, Ðoạn 7). 
 http://www.nguoi-viet.com 
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Ngõ lời đa tạ quý ông 

"Bons comptes - Tây bảo - font bons amis !" 
Cho tôi nói trước khi kết thúc 

Ông cho rằng mấy lúc gần đây 
Tự do tôn giáo như vầy 

Chính là ơn huệ từ tay nước nhà 
Tôi thiết nghĩ thế là không đúng ! 

Tín ngưỡng : quyền dân chúng mọi nơi 
Đạo đức - ơn phước của Trời 

Dẫn đường đưa lối cho người công dân 
Bàn trở lại qua phần điền thổ  
Giáo Hội luôn đầy đủ hồ sơ 
Đất đai sản nghiệp từ xưa 

Chính quyền thay đổi - giấy tờ thời không 
Nay tôi lại quý ông hỏi thử 

Chủ nhân nên xử sự làm sao  
Khi nhà kẻ cướp tràn vào 

Ngang nhiên tấn chiếm: lẽ nào để yên ? 
Những cơ sở chính quyền trưng dụng 

Cho lợi ích dân chúng thì thôi ... 
Chỉ xin đề cập những nơi 

Thành khu thương mãi của người tư nhân 
Nhục hơn nữa mỗi lần xuất ngoại 
Hộ chiếu mình khi phải trình ra 

Thấy tên "XÃ NGHĨA CỘNG HÒA" 
Khắp nơi tra xét như là phiến quân 

Nào xa lạ, sánh dân Hàn, Nhật 
Đi khắp nơi họ thật ung dung 
Để rồi lòng dậy ước mong 

Hoà Bình, Công Lý sánh cùng năm châu .... 
 

Ngô Tuý Phư!ng di"n thơ 
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Nhan đề nguyên thủy  
“Tiếng nói từ Mộ Đức” 

Tưởng niệm 50 năm ngày ông 
Phạm Văn Đồng ký công hàm 

công nhận Hoàng Sa, Trường Sa 
thuộc Trung Quốc. 

 Tôi xin tự giới thiệu: Tôi là một 
công dân sinh ra và lớn lên trên quê 
hương Mộ Đức của cố thủ tướng 
PhạmVăn Đồng, được đào tạo liên 
tục từ tiểu học lên đại học một cách 
chính quy dưới mái trường xã hội 
chủ nghĩa. 
 Về mặt gia đình tôi gọi ông 
Đồng bằng ông. Do nhà gần và có 
quan hệ nhất định nên trong gia 
đình tôi có người cũng theo ông 
Đồng rồi bị Pháp bắt và sát hại từ 
những năm 1930. Tôi không có ý 
khoe khoang nhưng tôi muốn nói 
rằng không có lý do gì mà bản thân 
tôi lại không tự hào và kính trọng 
ông Phạm Văn Đồng. 
 Đúng là thế hệ chúng tôi đã từng 
rất tự hào là quê hương đã sinh ra 
một người con ưu tú. Một sự tự hào 
đã được giáo dục để trở thành "bản 
năng", như là một "phản xạ không 
điều kiện", mà trong tất cả các bài 
tập làm văn chúng tôi đều phải có 
những câu đại loại: "tự hào là một 
học sinh dưới mái trường XHCN, tự 
hào được sống trong thời đại Hồ 
Chí Minh, tự hào quê hương đã sinh 
ra Thủ tướng Phạm Văn Đồng, 
người học trò xuất sắc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vĩ đại v.v…" 
 Nhận thức về sự kính trọng và tự 
hào cũng được đúc ra từ những 
khuôn mẫu có sẵn nhưng rồi cũng 
đến lúc chúng tôi cần tìm hiểu về 
những gì mình đã từng tự hào kính 
trọng. Chẳng hạn, cái gọi là mái 
trường XHCN mà chúng tôi ca ngợi 
cho đến bây giờ như thế nào vẫn 
chưa định hình được. Ngày xưa học 
dưới mái trường XHCN còn bây giờ 

đang "định hướng" XHCN nhưng 
lại được đánh giá là xã hội phát 
triển, có nghĩa là càng đi xa CNXH 
thì xã hội càng phát triển! 
 Còn về ông Hồ Chí Minh thì 
nhiều người đã nói rồi, tôi chỉ có thể 
ghi thêm lời dân gian quê chúng tôi 
ta thán: 
 Sống dưới triều đại Cha Hồ 

 Làm con thì được, làm người thì 

không. 

 Hôm nay, là người dân Mộ Đức, 
tôi nói về ông Đồng : hơn 30 năm 
làm Thủ tướng, ông đã làm được gì 
cho đất nước, quê hương? 
 - Gọi ông là một nhà ngoại giao, 
một nhà chính trị tài ba đã giành 
chiến thắng trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước là không đúng, 
bởi vì cuộc chiến tranh này có thể 
tránh được. Vả lại "thắng" nhưng 
không có "lợi". Những người Mỹ, 
chính sách Mỹ mà ông chống, bây 
giờ được mời quay lại VN. Cũng 
không phải "nhà ngoại giao tài ba" 
nào lại ký công hàm công nhận lãnh 
thổ của mình cho quốc gia khác. 
  - Nếu gọi ông là một nhà kinh tế 
cũng không đúng; vì lúc có một nửa 
đất nước ở miền Bắc ông không đưa 
ra được quốc sách nào có tính vĩ mô 
để tăng trưởng kinh tế, ngoài chính 
sách "tiết kiệm" để tích lũy, kiểu 
như "hạt gạo cắn làm hai, làm ba". 
Còn sau tháng 41975 với chính sách 
hợp tác xã nông nghiệp và di dân đi 
kinh tế mới, ông đã bần cùng hóa cả 
miền Nam, vốn trước đó là một 
nước mạnh trong khu vực Đông 
Nam Á. 
  - Nói ông là một nhà lý luận, 
một nhà văn hóa cũng không ổn. 
Ông có câu nói với thanh niên, học 
sinh: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội cần phải có những con người 
mới xã hội chủ nghĩa" nhưng ông 
lại vòng vo về cái chủ nghĩa xã hội 

và con người xã hội chủ nghĩa của 
ông. Con người mới khác con người 
cũ cái gì? Kiểu như "con gà, cái 
trứng" hay chính sách "có hộ khẩu 
mới có việc làm, có việc làm mới 
cho nhập khẩu" dưới thời của ông.  
  - Còn về văn hóa thì hình như 
ông hơi thiếu vốn tiếng Việt nên 
thường dùng đệm tiếng Pháp trong 
văn nói. Người dân Mộ Đức "kính 
trọng" ông lắm! Tôi xin kể một số 
giai thoại về ông Đồng ở quê hương 
Mộ Đức: 
 1/ Thời kỳ còn hợp tác xã nông 
nghiệp, mỗi lần ông về quê là dân 
Mộ Đức tới khổ. Trước khi ông về 
là tập trung ngụy quân, ngụy quyền 
tham gia chế độ cũ lên núi để tiếp 
tục học tập cải tạo cho đến khi nào 
ông đi mới thả về. 
 Trên tuyến đường ông qua, hai 
bên đường được bón rất nhiều phân 
urê, lúa xanh đậm thấy rất đẹp mắt. 
Ông khen địa phương làm ăn giỏi, 
chẳng mấy chốc nữa sẽ tiến lên Chủ 
nghĩa CS. Nhưng đến khi ông đi thì 
chỗ phân nhiều bị cháy, chỗ thiếu 
phân còm cõi không trổ bông nổi. 
Mỗi lần ông về quê, một ngày công 
của xã viên được 4 lạng lúa (0,4 
kg)! 
  2/ Có một năm các xã ven biển ở 
Mộ Đức như Đức Lợi, Đức Minh, 
Đức Phong có con cá ông (dân biển 
gọi cá voi là cá ông, cá bà) cứ bơi 
lởn vởn ngoài biển ngang làm ghe 
tàu nhỏ của ngư dân không dám ra 
đánh cá. Còn ở xã miền núi Đức 
Phú thì đêm đêm nhiều bầy heo 
rừng ra phá hoại hoa màu của dân, 
chính quyền địa phương bất lực.  
 Gặp lúc ông Đồng về quê, nghe 
báo cáo tình hình địa phương xong, 
sáng hôm sau ông xuống biển chờ 
cho cá ông nổi lên ông nói: "Yêu 
cầu các đồng chí kết nạp cá thành 
xã viên hợp tác xã". Cá ông nghe 
thế lặn tuốt ra biển!?!  
 Chiều đến, ông lên núi xem họa 
heo rừng phá hoại hoa màu. Ông 
cũng nói với cán bộ địa phương cho 
chúng vào hợp tác xã là chúng sẽ 
thuần hết. Nhưng cán bộ địa 
phương nói: "Thưa bác, chúng nó 
đã vào hợp tác xã lâu rồi, chúng 
cũng làm ăn tập thể đàng hoàng, lúc 
nào xuống phá bà con cũng đi hàng 
đàn từ vài ba chục con trở lên". Ông 
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Đồng nói: "Vậy thì cho đi kinh tế 
mới!" Kể từ tối hôm ấy cả xã Đức 
Phú không còn con heo rừng nào 
dám ra phá nữa.  
 Có người hỏi ông Đồng, sao ông 
không nhận để người ta gọi bằng 
Bác, ông nói: "Ông Hồ xưng là Cha, 
nếu tôi xưng là Bác, tức là anh của 
ông Hồ à!" 
 Có lần ông tới thăm nhà chị là bà 
Thừa Xuân, có mảnh vườn trồng 
rau để ăn và để bán. Hồi đó tiền có 
giá, ông nghe người ta mua bán 
nhau nắm rau, quả cà, cứ nói "một 
đồng, hai đồng"... Ông giận lắm vì 
bị mấy bà hàng xén ở chợ gọi tên 
huý ra. Sau đó ông về Hà Nội và 
quyết định "nâng" tiền VN, để từ đó 
người ta không kêu "một đồng, hai 
đồng" nữa mà chuyển qua "một 
ngàn, hai ngàn" cho đến bây giờ. 
 3/ Sự kính trọng của người dân 
Mộ Đức đối với ông Đồng là như 
thế đó. Còn sự tự hào thì sao? 
 Sau khi biết được ngày 14-9-
1958 ông Phạm Văn Đồng ký công 
hàm công nhận quần đảo Hoàng Sa 
và Trường Sa của Trung Quốc thì 
người dân Mộ Đức cảm thấy nhục 
nhã thay cho ông. 
 Cuộc đời con người hay chế độ 
chính trị có thể có nhiều sai lầm, 
nhưng bán đất, bán biển cho ngoại 
bang thì là sai lầm không thể tha thứ 
được. "Noi gương" ông là Trần Đức 
Lương, với tư cách là Chủ tịch nước 
cũng đã ký hiệp định đường biên 
trên bộ và trên biển tiếp tục nhượng 
đất và biển cho Trung Quốc. 
 Rồi đây, lịch sử Dân Việt sẽ ghi: 
 - Ông Phạm Văn Đồng quê ở 
Mộ Đức, Quảng Ngãi, với tư cách 
là Thủ tướng Chính phủ, ngày 14-9-
1958 đã ký công hàm công nhận 
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 
thuộc về Trung Quốc. 
 - Ông Trần Đức Lương quê ở 
Đức Phổ, Quảng Ngãi, với tư cách 
là Chủ tịch nước, ngày 30-12-1999 
đã ký Hiệp ước biên giới trên đất 
liền nhượng cho Trung Quốc hàng 
ngàn cây số vuông, tiếp đến ngày 
25-12-2000 đã ký Hiệp định phân 
định vịnh Bắc Bộ tiếp tục nhượng 
hàng chục ngàn cây số vuông mặt 
biển cho Trung Quốc. 
 Vậy là Quảng Ngãi có hai tội đồ 
cùng tham gia bán nước dưới triều 

đại Hồ Chí Minh. Nhân dân Mộ 
Đức, Quảng Ngãi có thể có sự kính 
trọng, tự hào được không?  
 Không, hoàn toàn không! Ngay 
cả chính con cháu trong tộc họ 
Phạm không ai dám ngẩng cao đầu 
để tự hào là con cháu ông Phạm 
Văn Đồng. Họ cũng biết rằng 
Nguyễn Thân (quê ở Thạch Trụ, 
Mộ Đức, Quảng Ngãi) là đại thần 
triều Nguyễn cấu kết với thực dân 
Pháp chống phá phong trào Cần 
Vương, tiêu diệt nghĩa quân Phan 
Đình Phùng, sau năm 1945 đã bị 
Việt Minh cho đào phá toàn bộ mồ 
mả, nhà cửa. (Có lẽ vì vậy mà CS 
không dám đưa ông Phạm văn 
Đồng về chôn ở quê nhà, còn ông 
Trần Đức Lương khi hết làm chủ 
tịch nước cũng không dám về 
Quảng Ngãi). 
 Kể ra thì ông Đồng cũng biết 
sám hối. Khi cuộc đời đã xế chiều 
sống trong bóng tối của sự mù lòa 
và của xã hội ông tham gia tạo nên; 
vị thủ tướng ba phải, hiền lành đến 
nhu nhược, đã có câu nói trứ danh : 
"Không ai làm thủ tướng lâu như tôi 
và cũng không ai làm khổ dân nhiều 
hơn tôi!" Có lẽ đó là câu nói duy 
nhất đúng trong cuộc đời của ông. 
 Không những ông làm khổ dân 
lúc còn sống, mà ông còn làm khổ 
dân khi đã chết. Biết bao giờ nhân 
dân VN mới lấy lại được Trường 
Sa, Hoàng Sa? Còn người dân 
Quảng Ngãi tiếp tục è cổ ra nộp 
thuế để xây lăng mộ cho dòng họ 
Phạm của ông, xây bảo tàng, nhà 
lưu niệm Phạm Văn Đồng. 
 Ngày 1-9-2008 Quảng Ngãi đã 
khánh thành "Khu lưu niệm Phạm 
Văn Đồng"; theo thông báo chính 
thức từ chính quyền, tổng kinh phí 
hơn 46 tỉ đồng, trong đó phần xây 
lắp hơn 20 tỉ, trên diện tích hơn 2 ha 
(Giá đất là 1,3 triệu/m2, trị giá đất 
khoảng 26 tỉ). 
 Bốn mươi sáu tỉ kia có thể làm 
được những gì cho nhân dân Mộ 
Đức, Quảng Ngãỉ? Xin thưa: 
- Xây dựng 3.067 ngôi nhà cho 
người nghèo; 
- Tạo điều kiện cho 115.000 trẻ em 
nghèo có điều kiện mua sách vở đến 
trường trong năm học mới; 
- Là tiền thuế của 144.230 người 
dân Mộ Đức trong 2 năm (Dự toán 

thu ngân sách năm 2008 của huyện 
là 23,1 tỉ đồng) 
 Đó là chưa tính đến các chi phí 
khánh thành, duy tu, chi lương cho 
nhiều người trông coi, bảo vệ. 
 Một người con của quê hương 
núi Ấn sông Trà, nhưng đến khi 
chết rồi vẫn còn làm khổ nhân dân 
Quảng Ngãi, có phải vì ông là đảng 
viên CS, học trò của Hồ Chí Minh 
không?  
 Trong khi cụ Huỳnh Thúc 
Kháng, quyền chủ tịch nước đầu 
tiên của VN dân chủ cộng hòa, yên 
nghỉ trên núi Ấn lộng gió, ngôi mộ 
đơn giản được xây dựng từ thời ông 
Ngô Đình Diệm, ngày ngày khách 
trong ngoài nước, đủ mọi thành 
phần đến viếng thăm đều thể hiện 
lòng tôn kính. 
 "Vạn Niên là Vạn Niên nào 

 Thành xây xương lính, hào đào 

máu dân" 

 Câu ca dao xưa đi vào tiềm thức 
của thế hệ chúng tôi, "thế hệ sinh ra 
và lớn lên dưới mái trường xã hội 
chủ nghĩa", câu ca dao khơi mào 
cho cuộc khởi nghĩa nông dân mang 
tên "khởi nghĩa Chày Vôi" (năm 
Bính Dần 1866) xuất phát từ việc 
xây dựng Vạn niên cơ. Quân sĩ và 
dân phu phải làm lụng khổ sở, nhiều 
người oán giận, vua Tự Đức một 
thời đã đi vào lịch sử dân tộc là vị 
vua hôn quân vô đạọ 
 Tôi đã đến lăng mộ vua Tự Đức, 
cũng đã đến khu lưu niệm Phạm 
Văn Đồng. Trên tất cả mọi phương 
diện (đất đai, diện tích, quy mô, 
kinh phí, thời gian, ...), lăng Tự Đức 
còn lâu mới bằng khu lưu niệm 
Phạm Văn Đồng, một vị thủ tướng 
dưới chế độ XHCN còn hơn cả vị 
hoàng đế của triều đại phong kiến, 
ngay cả khi đã chết. 
 Lịch sử rất sòng phẳng. Thời 
gian trôi qua, dân tộc sẽ có cái nhìn 
khách quan hơn, đánh giá công, tội 
một cách rõ ràng; sự kính trọng đối 
với từng nhân vật lịch sử không cần 
phải áp đặt, cưỡng chế. 
 Là một người dân Mộ Đức, tôi 
cảm thấy có tội khi nói thêm (Quê 
tôi) "là quê hương của cố Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng". 
 Mộ Đức, Quảng Ngãi, VN.  
 15-09-2008 
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 "Thời cơ vàng" và "thảm họa đen" 
là 2 khái niệm của ông Nguyễn Trung 
thường dùng trên báo mạng Tia Sáng 
ở Hà nội từ 3-4 năm nay. Ông 
Nguyễn Trung nguyên là cán bộ quân 
đội nhân dân (CSVN), chuyển ngành 
sang bộ ngoại giao, làm đại sứ tại 
Bangkok (Thái Lan) rồi về hưu. Ông 
là một trí thức hiểu biết khá rộng, có 
tấm lòng với đất nước, có tư duy độc 
lập, không a dua, nói theo đuôi để giữ 
mình. Theo ông Nguyễn Trung, nước 
ta bước vào thế kỷ 21 với nhiều thời 
cơ thuận lợi quý hơn vàng. Hoà bình, 
thống nhất, mở cửa, đổi mới, thời đại 
của nền kinh tế tri thức, cuộc cánh 
mạng thông tin với computơ, internet, 
vị trí đất nước nhiệt đới dựa vào 
Trường Sơn nhìn ra Thái Bình 
Dương, gia nhập Tổ chức WTO, một 
dân tộc nhiều sinh lực, trẻ, cần cù cầu 
tiến... là những nhân tố thuận lợi tạo 
nên thời cơ vàng ngay trước mắt của 
nhân dân ta. Ông Nguyễn Trung nhận 
định rất đúng rằng tất cả vấn đề là ở 
lãnh đạo, là ở đường lối chính trị-kinh 
tế-văn hóa-đối ngoại, là ở bộ chính trị 
có ở tầm cao trách nhiệm và thử 
thách hay không; hoặc là sẽ dẫn đất 
nước vào thời kỳ phát triển cao, hài 
hòa, bền vững, có công bằng xã hội, 
có luật pháp nghiêm minh, có tình 
nghĩa dân tộc, có môi trường trong 
sạch, lành mạnh, nghĩa là có hạnh 
phúc cho toàn dân; hoặc là sẽ dẫn 
đến một xã hội sa sút về mức sống, 
đổ vỡ vì tham ô lãng phí, rạn nứt vì 
bất công, rữa nát về môi trường sống, 
nghĩa là đưa đất nước chìm dần vào 
thảm họa đen. Vậy thì đến nay ta đã 
có thể sơ kết tình hình để phỏng đoán 
xem 14 vị trong Bộ chính trị hiện tại 
đang dẫn đất nước đến đâu, đến bến 
bờ "hạnh phúc cho toàn dân" hay đến 
bờ vực của "thảm họa đen" ? Xin kính 
mời bà con ta trong cả nước cho ý 
kiến.  
 Theo tôi, theo dõi tình hình chặt 
chẽ hơn một chục năm nay, xu 
hướng hiện nay là nguy hiểm, cần 
báo động, vì bến bờ hạnh phúc cho 
toàn dân ngày càng xa vời, còn thảm 
họa đen thì cứ hiện dần lên lù lù ngay 
nhãn tiền, khá là đậm nét. Đây rất 

nên là đề tài nghiên cứu, tìm hiểu kỹ, 
đánh giá một cách khách quan, khoa 
học, ngay cả trong cuộc họp Trung 
ương đảng CS cuối năm nay và cuộc 
họp thứ 4 của Quốc hội khoá XII sắp 
khai mạc vào ngày 20-10-2008 tới, 
nếu như có một số vị quan tâm. 
Những nét tiêu biểu của thảm họa 
đen Chỉ xin chỉ ra vài dẫn chứng về 
môi trường. Khu vực Đồng Nai - Bà 
Rịa Vũng Tàu là khu vực trọng điểm 
hàng đầu về công nghiệp, đầu tư, 
khai thác dầu khí, du lịch của cả 
nước. Cả nước vừa được biết - quá 
ư chậm chạp - rằng dòng sông Thị 
Vải tại đó đang chết, nghĩa là bị ô 
nhiễm rất nặng nề bắt đầu từ năm 
1994 đến nay, nghĩa là suốt 14 năm 
nay rồi; từ đó đến nay tôm cá quanh 
vùng vốn sung mãn đã chết dần và 
nay đã chết sạch; cuộc sống của 20 
vạn cư dân ở 2 bên dòng sông Thị 
Vải vốn xanh tươi trù phú đã trở nên 
không thể sống nổi cho trẻ em, người 
già, cho cả người lao động, nghĩa là 
cho mọi người. Nước con sông Thị 
Vải nay ngả sang màu xám, mùi hôi 
tanh nồng nặc, chỉ cần nhúng tay 
xuống nước sông là móng tay đen 
sạm, bàn tay nhớp nháp, sau đó bị 
ghẻ lở. Không còn ai dám lội qua 
sông, chưa nói đến tắm rửa giặt rũ 
dọc theo 14 kilômét của dòng sông 
vốn nên thơ và trù phú này. Những 
thử nghiệm cho biết nhiều chất độc 
hại trong nước sông đã đạt đến gấp 
từ 1 nghìn đến 3 nghìn mức độ cho 
phép.  
 Tội phạm gây nên thảm họa môi 
trường tại đây là nhà máy chế biến 
bột ngọt VEDAN, do tư bản Nam Hàn 
đầu tư 100% (*), dùng 1.800 lao động 
người Việt, bắt đầu xây dựng từ năm 
1991, khai trương năm 1994, dùng 
nguyên liệu chính là sắn tươi (1 triệu 
tấn/năm). Cái gian xảo tội ác của bọn 
tư bản Nam Hàn VEDAN là tìm cách 
tẩu tán mỗi ngày 5.000 mét khối nước 
thải thối bẩn chưa hề thanh lọc xuống 
sâu dưới đáy sông, bằng nhiều ống 
bơm và ống xả chồng chéo nhau, 
thoát khỏi mọi kiểm tra kiểm soát của 
phía Việt nam từ trung ương đến địa 
phương, vốn cực kỳ vô trách nhiệm, 

lại dốt nát và tham nhũng, rất dễ bị 
mua chuộc bằng quà cáp và đôla. 
(Xin nhớ : tư bản Nam Hàn nổi tiếng 
là hung dữ với lao động Việt nam và 
rất ranh ma trong hối lộ, đút lót quan 
chức Việt nam. Bà con ta không quên 
Đỗ Mười khi sang Séoul trên cương 
vị tổng bí thư CS, đã nuốt mấy triệu 
đôla hối lộ nhưng không chùi sạch 
mép). Điều kinh dị ở đây không phải 
là mưu ma chước quỷ của tên phó 
chủ tịch hội đồng quản trị VEDAN tên 
là K.H.Yang mới đây leo lẻo xin lỗi 
phía Việt Nam và hứa bồi thường 
thiệt hại (bao nhiêu cho đủ !), hoặc 
thủ đoạn bịp bợm của 2 tên kỹ thuật 
viên Nam Hàn tên là Lâm Mậu Phủ và 
Vương Kim Điền được chủ giao cho 
việc điều hành hệ thống ống bơm và 
ống xả ma quỷ, luồn sâu đến 9-10 
mét dưới mặt sông.  
 Điều kinh dị là sự im lặng, tê liệt 
của cả một hệ thống chính quyền từ 
xã Phước Thái, huyện Long Thành, 
đến chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh uỷ 
Đồng Nai, là sự mù mờ ấm ớ của các 
quan chức ở bộ Tài nguyên - môi 
trường, ở bộ Kế họach - đầu tư, các 
ban ngành của 2 bộ này, cho đến các 
đại biểu quốc hội của tỉnh Đồng Nai, 
cho đến các phó thủ tướng và thủ 
tướng... đều im re suốt 10 năm trời, 
kể từ khi vấn đề này bị phát hiện, qua 
hàng trăm lá thư tố cáo và kêu cứu 
của chính anh chị em lao động của 
VEDAN bị chủ đuổi vì dám nói lên 
việc làm tệ hại của chúng; và hàng 
trăm lá thư của nhân dân 2 bên bờ 
sông kêu cứu gửi chính quyền, trung 
ương đảng, thanh tra chính phủ, bộ y 
tế, hội phụ nữ, uỷ ban bảo vệ phụ nữ 
và nhi đồng, gửi các báo... Tất cả đều 
rơi vào im lặng. Cả một hệ thống vô 
hồn, vô cảm, theo gương ù lỳ của Bộ 
chính trị. Cho đến nay, bộ trưởng bộ 
tài nguyên - môi trường mới mở mồm 
"yêu cầu nhà máy VEDAN báo cáo về 
việc này" ! [sau một cuộc kiểm tra 
không có kết luận, vì quá phức tạp rối 
rắm (!)] Ở bất cứ một nước dân chủ 
nào, công luận sẽ cất tiếng quyết liệt, 
và 2 bộ trưởng môi trường và đầu tư 
đã bị truy tố và mất chức từ lâu. Một 
hệ thống chính quyền tê liệt, yếu ớt, 
quan liêu trước một thảm cảnh môi 
trường kéo dài 14 năm, một chính 
phủ lo chuyện đàn áp lương dân đòi 
lại đất, băt bớ các công dân đòi tư do 
cho xã hội, làm ngơ trước sự tàn bạo 
tham lam của tư bản nước ngoài, một 
bộ chính trị 14 vị buông trôi trước mọi 
đau khổ của nhân dân thấp cổ bé 
họng đang lâm vào cõi chết tập thể, 
khi môi trường sống bị đe doạ tận 
gốc, vậy chính quyền ấy, bộ chính trị 
ấy có thể "biến thời cơ vàng thành 
hạnh phúc của toàn dân" hay không ?  
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 Môi trường đầu tư và môi trường 
chống tham nhũng sa sút rõ Vụ án hối 
lộ của PCI - PACIFIC CONSULTANT 
INSTITUTE (Nhật Bản) và vụ án 4 
nhà đầu tư Hoa kỳ thuộc Công ty Kỹ 
thuật NEXUS TECHNOLOGIES hối lộ 
một loạt Công ty quốc doanh Việt 
nam (từ Dầu khí, Điện lực, Hàng 
không đến Ngân hàng, Quốc 
phòng...), 14 vị Bộ chính trị bị dồn vào 
thế bí. Nếu hăng hái lao vào điều tra 
và xử lý thì những vụ bê bối bị phơi 
bày, có thể đụng đến những cấp cao 
nhất, nhưng nếu khoanh lại, ỉm đi như 
vụ Tổng cục II thì không thể được 
nữa, vì bộ máy tư pháp nghiêm của 
Nhật Bản và Hoa Kỳ đã khởi động 
không sao quay ngược. Đành phải 
chơi trò mua thời gian, miễn cưỡng, 
đủng đỉnh, từ từ vào cuộc, trì hoãn 
một cách bất lực sự bùng nổ của sự 
thật. Hậu quả là các nhà đầu tư Nhật 
Bản, Hoa Kỳ (là 2 nước có vốn thực 
tế ODA và FDI, viện trợ và đầu tư, 
cao nhất) sẽ chờ đợi, cân nhắc kỹ và 
có thể nản chí. Không phải ngẫu 
nhiên mà người phát ngôn của Ngân 
hàng thế giới WB cùng với báo Echos 
(Pháp) đều chỉ trích bộ trưởng Đầu tư 
và kế họach Việt nam là ''quá ngớ 
ngẩn và vụng về'' khi chỉ trưng ra con 
số hứa hẹn đầu tư là 46 tỷ đôla, mà 
che giấu con số tiêu hoá, thanh khoản 
được có hơn 10 tỷ một năm. Họ lên 
lớp cho ông bộ trưởng Hà Nội là con 
số dự định đầu tư, có ý muốn đầu tư, 
chỉ là con số hứa hẹn miệng và trên 
giấy, chẳng có mấy ý nghĩa. Một bộ 
trưởng đầu tư hơn ai hết không được 
tự ru ngủ mình, mà phải nhìn cho rõ 
sự thật là "vì sao mà tiếp thu đầu tư 
chậm như rùa bò", chỉ hứa hão là 
''một cửa'', "thủ tục chỉ cần 2 tháng" 
mà thường vẫn kéo dài đến 2 năm !  
 Môi trường chống tham nhũng bị ô 
nhiễm và phá họai bởi chính những 
người cầm đầu bộ máy chống tham 
nhũng, khi họ ngang nhiên bắt giam 
và tịch thu thẻ hành nghề của những 
nhà báo hăng hái chống tham nhũng 
nhất, kéo dài lê thê việc xét sử vụ án 
số 1: PMU 18 gần 3 năm trời mà 
chưa kết thúc cuộc điều tra ! Chính 
phủ Anh, Thụy Điển, Nhật Bản... nhất 
loạt cảnh báo rằng họ sẽ không tiếp 
tục viện trợ nếu như việc xử dụng tiền 
viện trợ vẫn không minh bạch, phung 
phí tiền của chính phủ và của công 
dân đóng thuế của nước họ. Họ ghi 
nhận những lời hứa kiên quyết và vẫn 
còn chờ đợi việc làm. Môi trường 
pháp lý vẫn còn tù mù Trong thời đổi 
mới, vài chục bộ luật đã được thông 
qua, trường đào tạo luật sư mở rộng, 
toà án các cấp họat động, việc khiếu 
nại tăng nhanh, nhưng môi trường 
pháp lý vẫn tù mù, lạc hậu. Đầu tháng 

9 này, Viện Điều tra quốc tế vừa xếp 
Việt Nam vào thứ áp chót, nghĩa là 
gần "bét dem" về mặt pháp lý ở châu 
Á, nghĩa là về tôn trọng pháp luật, xử 
án công minh và thi hành án nghiêm 
chỉnh thì Việt Nam thua kém Thái 
Lan, Philíppin, Indonexia, cả Cambốt 
nữa. Xin hỏi 14 vị trong Bộ chính trị là 
các vị có quan tâm đến sự xếp hạng 
trên đây của cơ quan điều tra quốc tế 
về mặt pháp lý, để còn biết hổ thẹn và 
sửa chữa khuyết điểm rất nghiêm 
trọng của chính quyền do quý vị lãnh 
đạo không? Vì một nền pháp lý lạc 
hậu, trì trệ đến vậy thì làm sao có thể 
bảo đảm công bằng và hạnh phúc 
cho toàn dân!  
 Viết đến đây tôi nhận được điện 
thọai từ Hà nội báo tin rằng ông 
Phạm Quang Nghị uỷ viên bộ chính 
trị, bí thư thành uỷ Hà Nội đang đích 
thân cùng viên giám đốc Sở công an 
chỉ đạo cuộc đàn áp giáo dân đang 
cầu nguyện để đòi lại quyền sở hữu 
toà Khâm sứ Công giáo 42 Nhà 
Chung, bằng biện pháp xử dụng công 
an, cảnh sát, dân quân cho đến bọn 
lưu manh của xã hội đen, được uống 
rượu để lao vào đập phá, hành hung, 
chửi bới và doạ nạt dân lành tay 
không. Vậy thì pháp lý ở đâu? bạo 
lực đến từ phía nào? đâu là công 
bằng xã hội, là lẽ phải ở đời ? Ông bí 
thư thành uỷ đang bảo đảm hạnh 
phúc cho toàn dân thủ đô như vậy 
hay sao? Ông có thích thú trước việc 
người dưới quyền ông đập chảy máu 
vỡ đầu trưởng đại diện hãng thông 
tấn AP ở Hanội Ben Stocking, rồi ông 
có xui người phát ngôn Lê Dũng chối 
bay chối biến ? Pháp luật nào vậy, 
hay theo luật rừng ?  
 Cuối năm nay, các đạo Luật về 
đất đai và Luật về báo chí sẽ được 
bàn cãi tại quốc hội, công luận đã và 
đang lên tiếng khá mạnh, với đầy đủ 
lý sự là : không phải sửa đổi, bổ xung 
luật đất đai, đã đến lúc đảng CS sòng 
phẳng trả lại quyền sở hữu ruộng đất 
cho nông dân, sau khi đã trả lại quyền 
sở hữu tư nhân cho các nhà thương 
nghiệp và công nghiệp. Về luật báo 
chí không thể trì hoãn việc công nhận 
quyền tự do báo chí của tư nhân 
nghĩa là của mọi công dân như đã ghi 
rõ trong Hiến pháp, trong các văn 
kiện quốc tế về nhân quyền mà Việt 
Nam đã cam kết tôn trọng. Môi 
trường văn hoá suy đồi đến bi thảm. 
Nhiều trí thức, nhà văn hoá, nhà kinh 
tế đã nêu lên, cuộc đổi mới từ 1986 
đến nay ngày càng lệch hướng. Văn 
hoá bị coi rất nhẹ, theo nghĩa văn hoá 
là đề cao vị trí "con người" trong xã 
hội, phục vụ người công dân, chứ 
không phải đề cao vật chất, tiền bạc, 
quyền lực; "văn hoá đầu tư" cũng 

lệch hướng vì xây dựng khách sạn, 
sân golf, Casino, khu du lịch cao cấp 
nhiều hơn là các nhà máy kỹ thuật 
hiện đại, trường học và bệnh viện. 
Chưa có lúc nào nạn nghiện ngập, xì 
ke ma tuý, cờ bạc, chơi đề, buôn lậu, 
buôn phụ nữ, trẻ em, nhảy nhót trần 
truồng... có xu hướng phát triển 
không ngừng như hiện nay. Nhà 
nước tổ chức nhiều lễ hội, thi hoa hậu 
đủ kiểu hào nhoáng tốn kém để che 
giấu sự băng họai về đạo đức và lối 
sống trong xã hội. Môi trường kinh 
doanh cũng phản văn hoá vì sự 
khống chế, hiếp đáp của các Tập 
đoàn kinh tế Quốc doanh đối với các 
nhà kinh doanh tư nhân ngay thật 
lương thiện và có tài năng. Môi 
trường chính trị hư hỏng từ gốc. Vấn 
đề môi trường là vấn đề nóng bỏng, 
cấp bách ở Việt nam. Môi trường mọi 
mặt đang kêu la cấp cứu. Vấn đề con 
sông Thị Vải ở Đồng Nai bị bức tử 14 
năm nay đang rẫy chết. Cả nước hãy 
quan tâm, lên tiếng và cấp cứu bà 
con ta ở huyện Long Thành đang 
sống dở chết dở. Hãy mời 2 bộ 
trưởng Tài nguyên - Môi trường và 
Đầu tư vào xắn quần lội xuống dòng 
sông đen ngòm ấy để may ra có thể 
giật mình nhận ra trách nhiệm của 
mình, không còn nể sợ tư bản Nam 
Hàn như cọp nữa.  
 Nhưng cần nhận rõ cái gốc của 
vấn đề là môi trường chính trị, là chế 
độ độc quyền của một chính đảng 
duy nhất, là quyền lực nằm trọn trong 
tay 14 vị trong bộ chính trị, không có 
lấy một lá phiếu bầu của người công 
dân. Ai kén họ, ai chọn họ, ai cử họ? 
có ma biết ! Cái gốc của vấn đề có 
thể gọi là "dòng sông Thị Vải về chính 
trị", là chế độ độc đoán độc đảng phi 
nhân tính, là chế độ độc quyền đảng 
trị phản dân chủ lạc lõng giữa thời đại 
mới, gây ô nhiễm xã hội ngày càng 
nặng nề suốt hơn nửa thế kỷ. Đã đến 
lúc phải xoá bỏ gấp, phải thay thế nó 
bằng một dòng sông chính trị đa 
nguyên đa đảng từ lá phiếu tự do của 
toàn dân, dòng sông chính trị trong 
trẻo, xanh mát, với hoa thơm quả 
ngọt, làng mạc trù phú, ấm no, hoà 
thuận, có môi trường pháp lý công 
bằng cho mọi người, môi trường đầu 
tư có văn hoá vì hạnh phúc nhân dân, 
môi trường kinh doanh lành mạnh có 
ganh đua bình đẳng, hội nhập hẳn 
vào thế giới dân chủ và văn minh. - 
14 cái đầu bảo thủ của bộ chính trị 
không thể kìm hãm và bức tử toàn xã 
hội ! - 14 bộ mặt ấy nay đã lồ lộ tội 
làm tôi đòi cho bọn bành trướng cướp 
đất, cướp biển, cướp tài nguyên 
nước ta. - 14 gương mặt đen tối 
mang màu sắc tử thần của dòng sông 
Thị Vải mà họ góp phần bức tử vì tư 
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lợi và tư thông với tư bản nước 
ngoài. Khi vài chục vạn công dân 
lương thiện có dũng khí lên tiếng, khi 
vài chục vạn đảng viên thường ở cơ 
sở chia sẻ với nhân dân nỗi nhục 
không có tự do, nỗi nhục đất nước bị 
mất đất, mất biển, mất đảo, để dấn 
thân vì Tổ quốc, khi một bộ phận ưu 
tú của tuổi trẻ nước ta vào cuộc, 
xuống đường, đòi tự do, đòi quyền 
làm chính trị, đòi trong sạch hoá mọi 
thứ môi trường, thắng lợi sẽ chắc 
chắn trong tầm tay. Môi trường tự do 
như dưỡng khí cho cuộc sống xã hội. 
Môi trường chính trị tư do là then 
chốt, là chìa khoá để lành mạnh hoá 
các môi trường văn hoá, đầu tư, pháp 
lý, kinh doanh, mở đường cho phát 
triển bền vững, mà thế giới gọi là 
"phát triển xanh, sạch" - le développe-
ment vert, propre - tránh khỏi sự phát 
triển xô bồ, khập khiễng, phát triển 
bệnh họan, giả tạo và bất công. 
Không có một con đường nào khác 
dẫn đến hạnh phúc cho toàn dân. 

  Bùi Tín Paris 24-9-2008. 

 (*) theo báo chí trong nước, công 
ty VEDAN là của Đài Loan. 

 
 Không còn chiến tranh bom đạn, 
chết chóc, trong cuộc sống hòa bình 
tưởng như êm ả nhưng lại có những 
cuộc chiến âm thầm song cũng vô 
cùng khốc liệt, cũng nhiều mất mát 
đau lòng không kém sự chết chóc 
trong chiến tranh và những cuộc 
chiến ấy diễn ra trong mọi lĩnh vực 
đời sống xã hội. Cuộc chiến tham 
nhũng. Cuộc chiến tội phạm. Cuộc 
chiến xâm lăng văn hóa. Cuộc chiến 
gian lận thương mại. Cuộc chiến ô 
nhiễm môi trường… Cuộc chiến nào 
cũng nhiều mất mát thương tổn và 
thương tổn lớn nhất, đau lòng nhất là 
thương tổn về đạo đức con người và 
đạo đức xã hội. Vì thế cũng có thể gọi 
những cuộc chiến đó là cuộc chiến 
đạo đức!  
 Cuộc chiến môi trường Vedan nổ 
ra ngay từ cuối năm đầu tiên Vedan 
đi vào hoạt động khi tháng 10-1994 
người dân chài lưới trên sông Thị Vải 
ở huyện Nhơn Trạch, huyện Long 

Thành tỉnh Đồng Nai và huyện Tân 
Thành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đồng 
loạt thất thanh lên tiếng về cuộc sống 
khốn khổ của họ vì cá lớn, cá nhỏ, 
tôm, cua chết nổi lềnh phềng trên 
sông Thị Vải, cá sống không còn để 
đánh bắt! Sản lượng tôm cá thất thu 
tới 90%! Tháng 12 năm đó Thủ tướng 
Chính phủ yêu cầu Sở Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường Đồng Nai 
điều tra, xử lí việc sản xuất gây ô 
nhiễm nước sông Thị Vải của công ty 
Vedan. Nếu chỉ là cuộc chiến môi 
trường, dù đơn vị gây ô nhiễm tinh vi 
đến đâu, giỏi che giấu đến đâu cũng 
không thể kéo dài tới mười bốn năm, 
sông Thị Vải cũng không thể bị ô 
nhiễm đến mức tàu nước ngoài 
không chịu qua sông để vào cảng vì 
nước sông ô nhiễm làm rỉ vỏ tàu! 
Khởi sự từ cuộc chiến giữa người 
dân sống trong vùng bị ô nhiễm, giữa 
cơ quan quản lí nhà nước về môi 
trường với đơn vị gây ô nhiễm nhanh 
chóng chuyển sang cuộc chiến trong 
nội bộ các cơ quan nhà nước, từ 
cuộc chiến môi trường chuyển sang 
cuộc chiến đạo đức. Vì thế cuộc 
chiến ấy mới cam go, dai dẳng và 

mất mát lớn đến thế!  
 Dòng sông nhiều tôm cá, nguồn 
sống vô tận tự bao đời của người dân 
hai bên bờ sông Thị Vải nay đã trở 
thành con sông cạn kiệt sự sống! 
Tiếng than của người dân càng ngày 
càng khẩn thiết. Năm 1995, các cơ 
quan chức năng: Sở khoa học, Công 
nghệ và Môi trường tỉnh Đồng Nai, 
Trung tâm Nước và Công nghệ Môi 
trường thuộc trường Đại học Bách 
khoa TPHCM, Viện Nghiên cứu Môi 
trường Thủy sản, bộ Thủy sản, phân 
viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật 
liên tục đến Vedan kiểm tra, lấy mẫu 
nước xét nghiệm. Các báo chí có 
tiếng nói rộng rãi ở TPHCM: Sài Gòn 
Giải phóng, Tuổi trẻ, Người Lao 
động… đều lên tiếng về tình trạng 
nước thải của Vedan gây ô nhiễm 
trầm trọng sông Thị Vải: Chất thải từ 
nhà máy có màu đen lan truyền đi 
khắp cả sông Thị Vải từ thượng 
nguồn ở Long Thành, Đồng Nai 
xuống hạ nguồn ở Cần Giờ, 

TPHCM… từ ngày nhà máy bột ngọt 
Vedan hoạt động đổ chất thải ra sông 
cũng là lúc tôm cá chết hàng loạt (báo 
Sài Gòn Giải phóng ngày 21-
12.1995)! Đối phó với cơ quan quản lí 
nhà nước về môi trường, Vedan có 
biện pháp xây dựng hệ thống ngầm 
đổ nước thải và có đối sách ngọt 
ngào với quan chức môi trường. Đối 
phó với dư luận, Vedan đến cơ quan 
đại diện phía nam ở TPHCM của một 
tờ báo trung ương đón “nhà báo” ở 
đây đến Vedan đãi đằng, hiếu hỉ! Thế 
là trước khi các báo cấp địa phương 
ở TPHCM lên án Vedan gây ô nhiễm 
môi trường thì đã có tờ báo cấp trung 
ương in ảnh, đăng bài hết lời ca ngơi 
Vedan với môi trường: “Đứng trên 
cảng Phước Thái lộng gió, tôi nhìn 
xuống dòng sông Thị Vải, nước trong 
vắt, từng đàn cá bơi bơi, phía ngoài 
xa, những chiếc thuyền câu đang 
quăng lưới” (thuyền câu mà lại quăng 
lưới! Vì tưởng tượng nên lòi đuôi dối 
trá!). Lạ thay, cả khu công nghiệp quy 
mô này không hề ngửi thấy một mùi 
lạ, nếu không nói là chỉ có mùi thơm 
của gió từ đại ngàn thổi tới… một 
công nhân của công ty bắt được con 
trăn gấm rất to trong lúc anh ta rẫy 
cỏ. Ông Chủ tịch hội đồng quản trị đã 
ra lệnh cho anh thả con trăn về rừng” 
(Thời báo Tài chính Việt Nam số 50 
(120) ngày 14-12-1995). Ôi chao, trơ 
trẽn và trắng trợn đến thế là cùng! 
Loại “nhà báo” này vốn không viết 
bằng năng lực và bản lĩnh nghề 
nghiệp, đã quen viết theo mệnh lệnh 
hành chính thì chuyển sang viết theo 
mệnh lệnh đồng tiền cũng lẹ lắm! 
Cuộc chiến diễn ra ngay trong đội ngũ 
báo chí của chúng ta đó!  
 Còn cơ quan quản lí môi trường 
thì sao? Chỉ xin nêu những sự việc 
gần đây. Từ tháng 5 đến tháng 11-
2004 Sở Tài nguyên Môi trường 
Đồng Nai liên tục lấy 26 mẫu nước 
thải của Vedan phân tích, lần nào 
cũng cho kết quả mức độ ô nhiễm 
vượt tiêu chuẩn qui định theo TCVN 
59450–1995 và yêu cầu Vedan có 
biện pháp xử lí để giảm mức độ ô 
nhiễm. Vedan chưa hề có biện pháp 
xử lí gì và sở Tài nguyên Môi trường 
Đồng Nai cũng chưa hề kiểm tra lại 
nhưng chỉ tháng sau, tháng 12 năm 
2004, giám đốc sở Tài nguyên Môi 
trường Đồng Nai Lê Văn Hưng đã có 
ngay văn bản gửi hội đồng thi đua 
khen thưởng tỉnh đề nghị khen 
thưởng Vedan: Với chức năng quản lí 
nhà nước về bảo vệ môi trường trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên 
Môi trường đã kiểm tra, giám sát việc 
tuân thủ pháp luật về lĩnh vực bảo vệ 
môi trường đối với công ty Vedan Việt 
Nam… Từ một công ty mới đầu tư có 
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gây ảnh hưởng lớn đến môi trường 
nước trong khu vực sông Thị Vải 
những năm 1994–1999, nay đã cố 
gắng khắc phục, xử lí cơ bản nước 
thải sản xuất, các mẫu nước thải qua 
kiểm tra gần đây đạt tiêu chuẩn môi 
trường loại B, tiêu chuẩn Việt Nam!  
 Trong cuộc kiểm tra mẫu nước 
thải Vedan ngày 30-7-2007 của Chi 
cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài 
nguyên Môi trường Đồng Nai cho 
thấy các thông số ô nhiễm đều vượt 
tiêu chuẩn quy định, Chi cục trưởng 
Hoàng Văn Thông liền đe Vedan: Với 
kết quả này Chi cục dự định thông 
qua hội đồng thẩm định đưa Vedan 
vào “danh sách đen” các doanh 
nghiệp gây ô nhiễm môi trường! Vốn 
đã quá quen giải mã những lời răn đe 
ấy, Vedan hiểu phải làm gì nên chỉ vài 
tháng sau, ngày 21-12-2007 trong 
cuộc làm việc với Vedan trước khi đề 
nghị Cục quản lí Tài nguyên nước 
xem xét cấp phép cho Vedan xả 
nước thải vào nguồn nước, Chi cục 
trưởng Thông hể hả nói: Công ty đã 
nghiêm túc thực hiện đúng việc khắc 
phục và cải tạo hệ thống hồ xử lí sinh 
học, mở rộng gia cố bờ bao tạo sự 
liên thông giữa các hồ trước khi thải 
vào sông Thị Vải!  
 Cũng như cấp dưới, lãnh đạo Sở 
Tài nguyên Môi trường Đồng Nai 
cũng dễ dàng và nhanh chóng đi từ 
răn đe đến đồng tình với Vedan! 
Trong báo cáo của Sở Tài nguyên 
Môi trường Đồng Nai về tình trạng 
nước thải ô nhiễm của Vedan do phó 
giám đốc Phan Văn Hết kí ngày 6-8-
2007 cũng đe: Nước xả thải của 
Vedan có các thông số ô nhiễm vượt 
tiêu chuẩn cho phép! Báo cáo này ra 
đời khi Vedan đã có cả quá trình 14 
năm hủy diệt môi trường nước sông 
Thị Vải, khi người dân sống bên sông 
Thị Vải đã 14 năm khốn khổ vì dòng 
sông nuôi sống họ đã trở thành dòng 
sông chết! Nhưng chỉ bốn tháng sau 
kí báo cáo ô nhiễm vượt tiêu chuẩn 
của Vedan, ngày 26-12-2007 phó 
giám đốc Phan Văn Hết lại đứng về 
phía Vedan, kí công văn đề nghị Cục 
Quản lí Tài nguyên nước xem xét cấp 
phép cho Vedan xả nước thải vào 
sông Thị Vải. Và Vedan đã có tờ giấy 
phép nhiệm màu đó!  
 Có phải năng lực của cán bộ quản 
lí môi trường quá kém và thủ đoạn 
gian dối của Vedan quá siêu nên 
Vedan đã lừa được cơ quan quản lí 
môi trường hơn 14 năm qua như giải 
thích của ông phó Chủ tịch Ủy ban 
Nhân dân tỉnh Đồng Nai với các nhà 
báo ngày 18-9-2008? Lực lượng cảnh 
sát môi trường vừa thành lập và bản 
doanh lại ở xa gần hai ngàn cây số 
nhưng chỉ cần ba tháng bám đối 

tượng họ đã tóm được thủ phạm giết 
sông Thị Vải! Những người quản lí 
môi trường sống của người dân Đồng 
Nai ở sát công ty Vedan, ở sát sự 
khốn cùng của người dân sống bên 
sông Thị Vải nhưng đã để Vedan lừa 
suốt hơn 14 năm thì đó là sự bằng 
lòng, vui vẻ để được Vedan lừa! 
Nguyên nhân ô nhiễm môi trường 
sông Thị Vải đã rõ. Cuộc chiến môi 
trường ở đây đã kết thúc nhưng cuộc 
chiến đạo đức chưa kết thúc! ���� 

 

 Tối qua, 27/9 khi lễ xong, 
khoảng 20g45, chúng tôi thấy một 
đoàn cán bộ đi vào nhà thờ Thái Hà. 
Có cả mấy công an quen mặt hay 
hiện diện trên linh địa Đức Bà.  
 Không biết bàn thảo với các cha 
điều gì mà đoàn cán bộ này không 
dám ngồi ở phòng khách tu viện. 
Họ rút vào một phòng học nhỏ 
khiến chúng tôi hết cơ hội “chầu 
rìa” như hôm nọ khi ông Phó Chủ 
Tịch Quận đến Thái Hà. Dù sao lợi 
dụng lúc các quan mới vào chưa kịp 
đóng cửa tôi cũng chụp vội được 
một tấm ảnh “hội nghị!”.  

*** 
 Linh địa Đức Bà vẫn bị chốt 
chặn kỹ lưỡng mọi ngả. Các máy 
móc lớn bé vấn quần thảo ngày đêm 
trên linh địa. Hoan hô tinh thần làm 
việc nhanh hơn cướp của chính 
quyền TP Hà Nội.  
 Một anh taxi nói rằng hôm 26 
anh đã chở 4 anh côn đồ Hải Dương 
đến Linh địa. Bốn anh này được thế 
lực nào đó thuê đến phá dỡ tượng 
Đức Bà trong linh địa. Nhưng cứ 
vào đến gần nơi thì lại bị dội ngược 
trở ra! Khiếp quá mấy anh chuồn!  
 Một người dân địa phương cho 
biết, cảnh sát kể chuyện với họ 
rằng: Cảnh sát cơ động dẫn chó 
nghiệp vụ vào Linh địa làm việc. 
Mấy con chó cứ đến cửa linh địa 

chỗ đoạn tường bị phá là nằm phủ 
phục luôn, khiến các bố cảnh sát cơ 
động nhà ta tá hoả khấn vái! Có 
phải vì thế mà hôm nay tôi không 
thấy một con chó nào ở khu vực 
Linh địa cũng như lối vào Linh địa?  
 Một luật sư cho biết: Anh chơi 
với mấy anh cảnh sát. Bạn CS nói 
mới “trúng quả đậm”! Viên CS này 
nói: “Mọi khi đánh chỗ khác chỉ 

được vài trăm nghìn. Chuyến vừa 
rồi vác dùi cui điện đánh giáo dân ở 
ngoài trụ sở CA Quận Đống Đa đã 
“trúng” được 5 triệu. Anh thêm: 
“Mà cái bọn giáo dân nó lạ! Đánh 
nó, nó cứ đứng cho mình đánh mà 
không có bất cứ một phản ứng gì!”.  

*** 
 Bà Lê Thị Hợi, 1 trong 8 người 
bị chính quyền khởi tố và bắt tạm 
giam, sau một tháng đang được cho 
tại ngoại hôm 26-9.  
 Những ngày ở tù, bà nói bà bị 
nhốt như “gà công nghiệp”, “cơm 
như cơm chó”. CA dùng đủ mọi thủ 
đọan để trấn áp tinh thần bà. Nhưng 
trước khi đi hỏi cung bao giờ bà 
cũng đọc kinh cầu nguyện!  
 Tối  27-9 hai ông bà đã chở nhau 
đi lễ. Trông ông vui quá thể! Lúc lễ 
xong nhiều người ở sân nhà thờ đã 
kéo đến hỏi thăm chúc mừng bà 
Hợi! Bà cho biết: “Những ngày qua 
ở trong Hoả lò tôi luôn xác tín mình 
ở trong lòng bàn tay Chúa và Đức 
Mẹ. Tôi không sợ gì! Lúc nào tôi 
cũng nghĩ cộng đoàn lúc nào cũng 
nhớ đến tôi và cầu nguyện cho tôi”.  
 CA hỏi cung bà 28/30 ngày. Trả 
lời câu hỏi của CA “cầu nguyện để 
làm gì”, bà đáp: “Tôi chỉ có mục 
đích là đòi công lý cho Hội Thánh. 
Tôi chẳng tìm ích gì cho tôi và gia 
đình tôi trong những việc tôi làm ở 
nhà thờ!” 
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 CA luôn tìm mọi cách dò hỏi 
xem ai là người đứng đầu chỉ đạo 
giáo dân cầu nguyện và xô đổ 
tường. Bà khẳng định: “Không có ai 
chỉ đạo và giáo dân chúng tôi tất cả 
đã bột phát xô đổ tường. Còn việc 
cầu nguyện là bổn phận và là ý thức 
của chúng tôi!”.  
 Bà cho biết các cha Phụng, Khải, 
Thật, Phong và thầy Tặng là 5 
người được CA đặc biệt “chiếu cố”. 
CA cũng yêu cầu bà khi đựơc tại 
ngoại thì bảo các cha và các giáo 
dân khác không được cầu nguyện 
nữa! Bà đã lịch sự chối từ yêu cầu 
bất khả thi này!  
 Tối chủ nhật 28-9 đang lúc 
chúng tôi đứng dự lễ ở sân thì thấy 
hai ông bà Lân-Hợi cùng chuyển 
giỏ nhận tiền dâng lễ rất thành kính! 
May cho chúng tôi kịp chụp được 
tấm hình bà!  

*** 
 Tin hành lang ở sân nhà thờ Thái 
Hà cho biết:   
 CA Thanh Hoá cũng đã đến 
thăm hỏi nhà thầy Tặng ở ngoại vi 
thị xã Bỉm Sơn.  CA Ninh Bình đã 
đến nhà ông bà cố cha Khải 3 lần, 
thẩm vấn, quay phim, chụp hình và 
đe doạ. Nhà ông bà cố cũng nhận 
được thư khủng bố. CA Phú Thọ 
đến gặp từng linh mục của Giáo 
phận Hưng Hoá  ‘răn đe’ cho các vị 
này không xuống Thái Hà-Toà 
Khâm Sứ. CA Phú Thọ cũng theo 
dõi những người đi cầu nguyện ở 
Thái Hà-TKS. CA nhiều vùng đã có 
những lời lẽ đe dọa và biện pháp 
gây phiền nhiễu cho giáo dân.  
 CA Phú Thọ đặc biệt “chiếu cố” 
gia đình cha Nguyễn Ngọc Nam 
Phong. Tin hành lang cho biết nhiều 
CA đã vây nhà bà cố cha Phong và 
đe dọa chặn đánh ngài trong trường 
hợp ngài về thăm gia đình.  
 Một chị hay đi chợ ở  xa về nói: 
Chúng em và mấy bà mẹ Công Giáo 
ở thị xã quê em mỗi khi ra chợ lúc 
này vẫn đang bị những người ngoại 
đạo dè bỉu.  
 Một sinh viên cho biết: Các học 
sinh sinh viên có đạo vẫn đang bị 
mạt sát và cô lập. Một sinh viên ở 
trường nhạc nọ ở Hà Nội  còn bị 
thầy giáo và phòng Đào tạo không 
cho điểm thi.  

 Một bà cụ nói: “Con trai tôi cấm 
tôi và cháu trai tôi đi lễ. Ở nhà mỗi 
khi ti vi nói đến vụ Thái Hà-TKS, 
thằng con tôi lại mở volume to lên 
và kêu gào các thành viên ngoan 
đạo trong nhà nghe để “giác ngộ!”.  
 Một bác sĩ nói: “ Nhà tôi bị công 
an khám hộ khẩu và bắt cam kết 
không cho người nhà quê lên tạm 
trú. Ông  CS khu vực và ông Tổ 
trưởng tổ dân phố thì đến vận động 
tôi không đi lễ ở Thái Hà!”  
 Một chị làm nghề mùa bán đồng 
nát nói: “Đi lễ mà nhục! Hễ chủ nhà 
thấy chúng tôi ban ngày mà mặc 
đẹp là họ nghĩ chúng tôi đi nhà thờ 
Thái Hà cầu nguyện. Thế là họ làm 
khó dễ và chửi bới chúng tôi! Vì 
vậy, mỗi khi chúng tôi đi lễ, chúng 
tôi phải ăn mặc bẩn thỉu đi xe đạp 
rách nát kèm theo đồ nghề và túi 
đựng bộ quần áo lành lặn mang đến 
nhà thờ mới mặc cho bớt bị phiền!”  
 Một sinh viên trường Đại học T 
ở Hà Nội nói rằng nhà trường thông 
báo hễ thấy sinh viên nào xuất hiện 
trên ti vi  đang có mặt cầu nguyện ở 
Thái Hà thì sẽ bị đuổi học lập tức!  
 Một cán bộ cho biết: “Ban Tư 
tưởng Văn hoá đã họp và đưa ra chỉ 
đạo tiếp tục đánh Công Giáo và 
dùng “nhân dân” để đánh! Nghĩa là 
dùng tiền mua chuộc những thành 
phần nào đó và bảo đó là “nhân 
dân” để tấn công Đức TGM và các 

linh mục ở nhà thờ Thái Hà.”  
 Một cán bộ khác cho biết: Hôm 
nay chủ nhật mà nhiều cơ quan 
trong thành phố Hà Nội vẫn làm 
việc. Đề phòng trường hợp mấy 
quan tham cần huy động “nhân 
dân” đi “chiến đấu” với bên nhà thờ 
thì đã có các nhân viên làm “nhân 
dân”. Đón nhận lệnh này một sếp ở 
TP Hà Nội phát biểu: “Hôm nay 
mình lại phải đi rửa đít cho mấy 
quan tham cấp lớn của TP đây!”  
 Trên mạng đêm qua và hôm nay 
có đăng tin báo rằng có các thành 
phần bất hảo tìm cách đột nhập nhà 
thờ quấy rối tạo cớ để cho công an 
nhảy vào cuộc bắt bớ nhà đạo là có 
lý. Ở nhà thờ Thái Hà  có mấy 
thanh niên nhố nhăng không biết 
được trả công bao nhiêu mà  đòi 
vào nhà thờ Thái Hà đánh “thằng 
cha đầu húi cua” (cha Nguyễn Thể 
Hiện). Một nhóm khác đi lại nghênh 
ngang. Trong lúc mọi người dự lễ 
nghiêm trang thì đám này vẫn cứ 
đọc các bảng tin và vung tay múa 
chân ồn ào trước bàn dân thiên hạ!”  
 Buổi tối lễ xong mọi người lại 
thắp nến, cầu nguyện, hát thánh ca 
đến 22 giờ. Các cha kêu gọi mọi 
mỗi người là một ngọn nến chiếu 
toả công lý và sự thật, giúp người 
khác hành động theo công lý và đón 
nhận sự thật ./.  
 http://dcctvn.net 

 

 
  
 Kính xin Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đón nhận lời đề cử nơi đây: chị 
Phạm Thanh Nghiên, người vừa bị 30 công an vào tận nhà bắt ở Hải Phòng 
hôm 18-9-2008, là người nên được trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2008 vào 
cuối năm nay. 
 Trong danh sách đang được nhiều đồng bào gửi đề cử tới Mạng Lưới 
NQVN (trên mạng http:// www.vnhrnet.org ghi hạn chót đề cử là ngày 30-9-
2008), chắc chắn là cũng có nhiều người xứng đáng vinh danh tương tự, như 
nhà báo tự do Điếu Cày, người vừa bị án tù 30 tháng vì công an quy chụp là 
trốn thuế; như ký giả Trương Minh Đức, hồi tháng 7-2008 bị xử phúc thẩm 5 
năm tù giam; như thầy giáo Vũ Hùng ở Hà Tây, người bị công an bắt khẩn cấp 
vào cùng ngày với chị Phạm Thanh Nghiên; và như một số nhà dân chủ khác… 
Xin MLNQ đón nhận lời đề cử này của một người cầm bút nóng lòng với ước 
mơ dân chủ của đồng bào: nếu có thể trao giải cho nhiều vị cùng lúc, thì là tốt; 
nhưng nếu phải chọn duy nhất một người, những dòng chữ này xin đề cử chị 
Nghiên. 
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 Xin hãy trao giải nhân quyền 
2008 cho chị Nghiên, và hãy dịch 
tất cả các văn bản liên hệ về chị ra 
nhiều ngôn ngữ, và gửi lên các tổ 
chức nhân quyền quốc tế. Không có 
bao nhiêu hình ảnh xúc động như 
thế. Hình ảnh một người phụ nữ 
đang mang nhiều bệnh, đã can đảm 
nộp đơn xin biểu tình, bị từ chối, về 
nhà ngồi tọa kháng và tiên đoán là 
sẽ bị bắt… Và chị Nghiên đã bị bắt, 
đúng như chị đã tiên đoán. 
 Kính thưa Mạng Lưới Nhân 
Quyền Việt Nam: hãy cho thế giới 
nhìn thấy chị Phạm Thanh Nghiên, 
một hậu thân của bà Trưng, bà 
Triệu. Hãy cho thế giới thấy rằng 
trong khi dân tộc Miến Điện tự hào 
vì có bà Aung San Suu Kyi, thì dân 
tộc Việt cũng tự hào vì có chị Phạm 
Thanh Nghiên, người bị vây giữa 
rừng công an mà vẫn bình tĩnh ngồi 
xuống tọa kháng để đòi nhân quyền 
và đòi giữ các đảo Biển Đông. 
 Báo mạng DCVOnline (http:// 
dcvonline.net/php/index.php) hôm 
18-9-2008 đã phỏng vấn mẹ và anh 
của chị Phạm Thanh Nghiên, ngay 
trong ngày sau khi chị bị bắt. Bài 
phỏng vấn này cho biết: 
 "Cô Phạm Thanh Nghiên đã bị 
gần 30 công an các cấp đến nhà đọc 
lệnh bắt giữ vào lúc 13:45 hôm nay 
tại nơi cư trú ở phường Đông Hải, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 
Theo mẹ của cô Nghiên là bà 
Nguyễn Thị Lợi, thì cô bị cáo buộc 
đã vi phạm vào điều 88 luật Hình sự 
của nước Cộng hòa XHCN Việt 
Nam: "Làm ra, tàng trữ, lưu hành 
các tài liệu, văn hoá phẩm có nội 
dung chống Nhà nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam" vì tấm 
biểu ngữ bằng vải mang dòng chữ 
"Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt 
Nam" mà cô để trước mặt khi tọa 
kháng tại nhà. 
 Trong thời gian này, Phạm 
Thanh Nghiên đang theo đuổi vụ 
kiện Ủy ban nhân thành phố Hà Nội 
ra tòa án hành chánh vì đã bác đơn 
xin phép biểu tình của cô. Hôm 
11/09 lúc 16:00, nhiều công an cũng 
đã đến lục soát nơi ở của cô Phạm 
Thanh Nghiên và mang đi rất nhiều 
tài liệu, sách vở cùng với máy tính, 
điện thoại di động. Sau đấy, cô 
Nghiên đã bị công an các cấp yêu 

cầu đến trụ sở làm việc mỗi ngày. 
Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với 
luật sư Lê Trần Luật là người đang 
đảm nhận bảo vệ pháp lý cho cô 
Nghiên nhưng điện thoại của luật sư 
Luật bỗng dưng ở "ngoài vùng phủ 
sóng"…" (hết trích) 
 Mẹ của chị Nghiên là bà Nguyễn 
Thị Lợi, và anh trai của chị Nghiên 
là ông Phạm Thanh Sơn cho phóng 
viên báo DCVOnline biết, theo lời 
công an thì lý do bắt chị Nghiên 
không phải là vì tọa kháng, mà vì 
chị Nghiên viết khẩu hiệu "Hoàng 
Sa - Trường Sa là của Việt Nam" 
trên một băng vải để phản đối công 
hàm của Phạm Văn Đồng đã ký 
trước đây. Công an gọi khẩu hiệu 
đó là văn hóa phẩm chống nhà 
nước… 
 Chị Phạm Thanh Nghiên đã từng 
trải qua các đàn áp của công an 
nhiều thời gian trước đây. Gần nhất 
là hồi tháng 7-2008. Đài RFA 
(http://www.rfa.org/vietnamese) 
trong bản tin ngày 6-7-2008 đã 
phỏng vấn chị Nghiên, sau khi chị 
bị "đánh đập tàn tệ ở giữa đường 
giữa phố" tại Hải Phòng ngày Thứ 
Sáu 4-7. Lúc đó, chị vừa ghé thăm 
nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cũng 
là một nhà hoạt động dân chủ. Chị 
kể với phóng viên RFA: "…Một 
người đánh, ba người đứng xem. 
 Phạm Thanh Nghiên: Tôi bị 
hành hung vào chiều hôm nay, vào 
lúc khoảng 5 giờ chiều, giờ Việt 
Nam. Khi tôi đến thăm nhà văn 
Nguyễn Xuân Nghĩa sáng nay, thì 
gia đình nhà văn Nguyễn Xuân 
Nghĩa và tôi đã phát hiện ra là có 2 
thanh niên ngồi ở bên đường để 
theo dõi chúng tôi. 
 Việc này không lạ gì với chúng 
tôi vì chúng tôi vẫn thường bị an 
ninh theo dõi như vậy. Khi tôi từ 
giã ra về thì họ lại bám theo tôi. 
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và tôi 
đều biết là họ đang theo đằng sau. 
Đi được nửa chặn đường thì họ ép 
xe đạp của tôi vào lề đường. 
 Họ đi bằng 2 xe gắn máy và có 4 
thanh niên, họ giật mũ, giật khẩu 
trang của tôi, sau đó thì họ đấm liên 
tục vào mặt và vào đầu của tôi rất là 
đau. Sự việc xảy ra rất là nhanh, tôi 
không thể nào lường trước được. 

 Họ đánh rất bất ngờ, một người 
đánh còn 3 người kia thì đứng nhìn. 
Khi người dân đi đường can thiệp 
thì 3 người kia đe doạ và đuổi người 
dân đi, không cho ai can cả và họ 
tiếp tục đánh vào đầu, vào thái 
dương và vào mặt của tôi. 
 Khi tôi hỏi họ tại sao lại đánh tôi 
và tôi khẳng định họ là công an thì 
họ mới dừng tay và bỏ đi. Trong lúc 
đánh tôi, họ chửi tôi bằng những 
danh từ rất tục tĩu, bẩn thỉu, họ còn 
đe dọa là tôi phải ngừng ngay lại 
những việc đang làm và cảnh cáo 
tôi là sẽ còn nhiều lần sau nữa nếu 
tôi không nghe lời họ…" (hết trích) 
 Khi quyết định ngồi tọa kháng 
để phản đối công hàm Phạm Văn 
Đồng, chị Phạm Thanh Nghiên đã 
tiên liệu rằng công an sẽ bắt. Bản 
văn "Tâm Thư" chị viết ngày 13-9-
2008 đã nói rằng chị dự định biểu 
tình trước sứ quán Trung Quốc 
ngày 14-9-2008, đúng 50 năm ngày 
ông Phạm Văn Đồng ký công hàm 
Biển Đông, và nếu bị công an ngăn 
cản, chị sẽ về nhà tọa kháng. Bản 
"Tâm Thư" viết như sau: 

 "Tâm thư 

 Trong suốt chiều dài lịch sử hào 

hùng của dân tộc Việt Nam, hàng 

hàng lớp lớp các thế hệ tiền nhân 

cống hiến cuộc đời, mạng sống của 

mình cho sự nghiệp cứu nước và 

dựng nước. Giải giang sơn gấm vóc 

mà chúng ta có được ngày hôm nay 

đã nhuộm thắm mồ hôi, xương máu 

của biết bao công dân Việt Nam đầy 

lòng ái quốc. Trong trách nhiệm 

của một con dân Việt Nam, trong sự 

biết ơn và trân quý những hy sinh 

xương máu của tổ tiên, tôi tự cho 

mình có bổn phận phải tiếp nối 

truyền thống bảo vệ và gìn giữ đất 

nước. Sự gìn giữ và bảo vệ không 

chỉ đơn thuần ở từng mét vuông 

lãnh thổ mà còn là danh dự và niềm 

tự hào của dân tộc Việt Nam. Sự gìn 

giữ và bảo vệ này nằm trong tinh 

thần Tổ Quốc trên hết, đứng trên 

mọi bất đồng về ý thức hệ, chính 

kiến, tổ chức và đảng phái. 

 Cách đây đúng 50 năm, vào 

ngày 14 tháng 9 năm 1958, ông 

Phạm Văn Đồng đã đại diện đảng 

Cộng sản Việt Nam ký bản công 

hàm chấp nhận và tán thành bản 
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Tuyên bố của đảng Cộng sản Trung 

Quốc về bề rộng lãnh hải của Trung 

Quốc trong đó bao gồm các quần 

đảo Trường Sa và Hoàng Sa, vốn tự 

nghìn đời thuộc vào lãnh thổ Việt 

Nam. Đây là một hành động cúi đầu 

bán nước của đảng cầm quyền 

CSVN đối với ngoại bang, chưa kể 

là ông cựu thủ tướng Phạm Văn 

Đồng vào thời điểm đó không có 

thẩm quyền ấy vì 2 đảo Trường Sa 

và Hoàng Sa lúc ấy thuộc về quyền 

trách nhiệm sở hữu của miền Nam 

Việt Nam Cộng Hòa. Nhân dân Việt 

Nam chưa bao giờ và sẽ không bao 

giờ chấp nhận sự dâng hiến này của 

đảng CSVN. Hoàng Sa và Trường 

Sa muôn đời vẫn là lãnh thổ của 

Việt Nam. 

 50 năm trôi qua, mối nhục mất 

đất mất biển lại bị tiếp nối bởi 

nhiều sự dâng hiến khác, vì quyền 

lợi riêng tư, của thiểu số cầm 

quyền. Điển hình là Hiệp định về 

biên giới trên đất liền Việt Nam-

Trung quốc vào ngày 30-12-1999 

và Hiệp định phân định lãnh hải 

Việt Nam-Trung quốc ngày 25-12-

2000. 789 cây số vuông dọc biên 

giới Trung Việt, trong đó có thác 

Bản Giốc và Ải Nam Quan cùng 

một phần lãnh hải của dân tộc lại bị 
dâng hiến cho ngoại bang. Thêm 

một lần nữa, độc lập của Việt Nam 

lại bị xâm phạm, danh dự của dân 

tộc Việt Nam lại bị chà đạp. Trong 

khi đó, mọi tiếng nói, hành động 

bày tỏ quan điểm của công dân Việt 

Nam về Hoàng Sa, Trường Sa là 

của Việt Nam, mọi thái độ thể hiện 

lòng yêu nước và bảo vệ sự vẹn 

toàn của lãnh thổ cha ông của 

người dân đã bị thẳng tay đàn áp, 

bắt bớ hoặc giam cầm. 

 50 mươi năm trôi qua nhưng 

chúng ta không thể quên. Vì một 

phần thân thể của đất mẹ vẫn còn bị 
cắt đứt. Chúng ta không thể cúi 

đầu. Vì danh dự và tự hào dân tộc 

vẫn là một vết nhục chưa được xóa 

nhòa. Chúng ta không thể im lặng. 

Vì im lặng là đồng ý với hành động 

bán nước. Chúng ta không thể 

buông xuôi. Vì mọi sự thờ ơ và 

buông xuôi sẽ dẫn đến những hành 

động bán nước tiếp diễn trong 

tương lai. Chúng ta, không những 

phải nỗ lực lấy lại những gì đã mất, 

mà còn phải ngăn chận những gì sẽ 

mất trong tương lai. Một người, 

chúng ta sẽ không thành công. Một 

ngày, một tháng, một năm là quá 

ngắn để đạt được mục đích. Nhưng 

với nhiều công dân Việt Nam, bằng 

trách nhiệm, lương tâm và lòng yêu 

nước, bằng chiều dài cuộc sống của 

chúng ta, chúng ta sẽ thành công 

trong việc tiếp nối sự nghiệp cứu 

nước và giữ nước của tiền nhân. 

 Trong sự ý thức về trách nhiệm 

của một công dân Việt Nam, trong 

tinh thần Tổ Quốc trên hết, tôi 

quyết định sẽ tọa kháng ngay trước 

nhà của tôi khởi từ ngày 14 tháng 9 

năm 2008 trở đi để phản đối hành 

động bán nước, dâng hiến Hoàng 

Sa và Trường Sa cho Trung Quốc 

cách đây 50 năm. Lý do tôi phải 

chọn hình thức đấu tranh này là vì 

tôi đã từng nộp đơn xin phép nhà 

nước để được biểu tình, để được 

làm theo đúng pháp luật quy định 

của nhà nước, hầu không bị công 

an vô cớ đàn áp và vu khống như 

những lần tham dự biểu tình trước, 

nhưng đơn xin phép của tôi cũng đã 

bị bác bỏ, và bản thân tôi lại bị 
hành hung. Tôi khiếu tố và đơn 

khiếu tố ấy cũng bị tòa từ chối 

không giải quyết. Tôi không còn lựa 

chọn nào khác trừ phương thức đấu 

tranh tọa kháng ngay tại nhà tôi để 

thể hiện quyền bày tỏ thái độ của 

tôi, một quyền mà chính hiến pháp 

nhà nước trong điều khoản 69 cũng 

đã ghi rõ. Và lần này, nếu nhà nước 

đàn áp, sách nhiễu hay xử dụng bạo 

lực với tôi, hay thậm chí án tù với 

tôi, thì ít ra tôi cũng đã thể hiện qua 

chính sự an nguy của tôi cho cả thế 

giới được biết sự thật của đất nước 

này là không hề có tự do ngôn luận, 

cho dù là ngay tại chính nhà mình 

sở hữu. 

 Tôi cũng tọa kháng để phản đối 

mọi hành động khiếp nhược của 

nhà nước này trước ngoại bang 

phương bắc nhưng lại hung hãn 

đàn áp mọi tiếng nói, mọi thái độ 

bày tỏ lòng yêu nước của công dân 

Việt Nam. Đây chỉ là một việc làm 

nhỏ bé mà cá nhân tôi có thể làm 

được trong lúc này. Nhưng dù là 

một hành động nhỏ bé, nhưng với 

tinh thần đất nước là của chung, tôi 

xin kính khẩn kêu gọi mọi tầng lớp 

công dân Việt Nam, quý bác, quý 

chú đã từng hy sinh cuộc đời của 

mình cho nền độc lập của đất nước, 

các anh chị và các bạn trẻ đang 

mong ước đất nước Việt Nam sẽ 

ngẩng cao đầu với cộng đồng nhân 

loại, hãy cùng với tôi bày tỏ thái độ 

và lòng yêu nước của mình ngay tại 

chính nhà của quý vị, bất cứ ngày 

nào khởi từ ngày 14 tháng 9 này trở 

đi, nếu như quý vị cũng như chúng 

tôi bị ngăn cấm, không thể đến 

được nơi biểu tình ở Hà Nội vào 

14/09 trước sứ quán Trung Quốc. 

 Mục đích duy nhất của hành 

động tọa kháng của tôi là bày tỏ 

lòng yêu nước và nhắc nhở cho 

chính tôi và đồng bào của tôi về 

mối nhục mất đất, mất biển và tôi 

mong mỏi được sự hỗ trợ và đồng 

thuận của nhiều người qua những 

hành động cụ thể. Nếu tôi bị bắt 

giam thì chắc chắn "tội" của tôi và 

đó là là tội duy nhất của tôi, là đã 

dám công khai bày tỏ lòng yêu nước 

của mình. Và nếu vì yêu nước mà bị 
giam cầm thì tôi rất sẵn sàng và 

hãnh diện đón nhận bản án tù ấy 

bất cứ lúc nào. Và nếu như tôi bị 
bắt giam trước khi tôi có cơ hội toạ 

kháng tại nhà như ước muốn, thì tôi 

sẽ tọa kháng phản đối trong nhà tù. 

Đối với tôi những khó khăn này rất 

là nhỏ bé so với những hy sinh của 

các bậc tiền nhân, của các vị cha 

chú đi trước tôi đã trải qua trong sự 

nghiệp bảo vệ đất nước. 

 Kính mong, 

 Ngày 13 tháng 09 năm 2008 

 Công dân Phạm Thanh Nghiên 

 17 Phương Lưu 2, Phường Đông 

Hải, Quận Hải An, Hải Phòng" 

 Nơi đây, để kết, xin trân trọng đề 
cử lên Mạng Lưới Nhân Quyền Việt 
Nam hồ sơ nhà dân chủ Phạm 
Thanh Nghiên cho Giải Nhân 
Quyền Việt Nam 2008. Bản "Tâm 
Thư" trên, với việc ngồi tọa kháng 
giữa một chế độ công an trị và bên 
một biểu ngữ đòi giữ các đảo Biển 
Đông… Còn hình ảnh nào đẹp hơn 
không? 

 

     


