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     Kể từ tháng 4 năm nay, thiên hạ (nhất là các công dân mạng) xôn xao về cuốn “Hồi ký của một thằng 
hèn” đầy dũng cảm của nhạc sĩ Tô Hải. Tiếp đến, qua “Tuần kí số 11 ngày 05-07-2009”, cũng lại nhạc sĩ này bàn về cái hèn, 
trong đó ông phân loại: nào là cái hèn của báo chí, cái hèn của kẻ yếu, cái hèn giả vờ, cái hèn bất đắc dĩ…. Nhưng theo thiển 
ý của chúng tôi, cái hèn tồi tệ nhất, đáng kinh tởm nhất, đáng khinh bỉ nhất là cái hèn được diễn tả qua thành ngữ “đánh kẻ 
dưới ngựa, bắn người sau lưng”. Nghĩa là cái hèn của kẻ có quyền lực trong tay (quyền lực chính trị, quyền lực tinh thần, 
quyền lực vật chất…), nhưng vì những toan tính xấu xa tàn ác, cuồng vọng thống trị độc tài, mà đã làm lắm điều bất nhân 
thất đức đối với những ai nằm dưới quyền của họ; hoặc vì khiếp nhược trước một quyền lực lớn hơn, họ lại phản ứng -theo 
lối mặc cảm bù trừ- bằng cách tàn hại những kẻ đang bị họ thống trị. Trên thực thế lịch sử, điều này được thấy rõ ràng trong 
các chế độ cộng sản.  
 Sau khi cướp được chính quyền (có lúc bằng gian manh xảo quyệt như tại Nga và Việt Nam), các đảng cộng sản 
đều che đậy thói đê hèn dưới mỹ từ “bạo lực cách mạng” hay “chuyên chính vô sản”, nghĩa là từ nay họ không thực thi quyền 
lực bằng lập luận dựa trên chân lý, bằng thuyết phục dựa trên công lý và thành quả, theo như lương tri và lương tâm thông 
thường của con người, mà bằng đàn áp với bạo lực hành chánh hay bạo lực vũ khí. Họ trị nước thay vì bằng cơ cấu tam 
quyền phân lập thì lại bằng tam quyền phân công, biến Quốc hội -tạo ra sau những cuộc bầu cử đầy gian trá và áp bức-
thành lũ gia nô chỉ biết đưa ra hoặc sửa đổi các luật lệ theo ý đảng, có lợi cho đảng; biến Pháp viện, tòa án -tạo ra từ những 
kẻ thông thạo luật rừng, luật đảng hơn là luật pháp, luật lương tâm- thành lũ đười ươi (từ của Lm Nguyễn Văn Lý) chỉ biết xét 
xử và tuyên phạt với các “bản án bỏ túi” nhận từ đảng bộ hay từ chính trị bộ; biến cả hệ thống Chính quyền -tạo ra từ các 
đảng viên hồng hơn chuyên, giỏi hoạnh họe tham nhũng thay vì phục vụ- thành đám tay sai nô bộc chỉ biết mù quáng thực thi 
mệnh lệnh của đảng ủy địa phương hay trung ương. Đảng CS còn hèn đến độ biến quyền lực công luận (báo chí) thành 
những cái loa tuyên truyền ầm ĩ và lếu láo, biến quyền lực bảo an (quân đội và cảnh sát) thành những công cụ mù quáng và 
tàn bạo, biến quyền lực tinh thần (giới trí thức, giới tu sĩ quốc doanh) thành những con hến ngậm miệng hay những con vẹt 
lải nhải bài tụng ca. Trong hoàn cảnh ấy, toàn thể nhân dân chỉ còn là kẻ dưới ngựa cho đảng đánh xuống, chỉ còn là người 
đưa lưng cho đảng bắn vào.  
 Bên cạnh cái hèn bằng sử dụng bạo lực nói trên, cộng đảng VN còn tỏ ra hèn bằng thái độ khiếp nhược trước các 
cộng đảng cầm quyền lớn hơn mạnh hơn, như Liên xô hay Trung quốc chẳng hạn. Hồ Chí Minh, dù biết cuộc cải cách ruộng 
đất ở Liên xô và Trung quốc đầy huyết lệ và thất bại, nhưng vì khiếp sợ Stalin và Mao, đã vẫn xin chỉ thị từ hai tên đồ tể này 
(xem lá thư gởi Stalin ngày 31-10-1952). Cũng năm 1952, vì hèn trước các cố vấn và chuyên viên cải cách của Trung cộng, 
Hồ Chí Minh đã để mặc cho tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên kết án tử hình bà Nguyễn Thị Năm, một ân nhân của đảng, 
người đã từng che chở, nuôi ăn chẳng những chính ông mà hầu hết các nhà lãnh đạo đảng. Cũng vì hèn mà Hồ Chí Minh đã 
ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký công hàm bán nước ngày 14-9-1958, lấy của Việt Nam Cộng Hòa hai quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa để dâng trên giấy cho ông anh vĩ đại, khiến ông anh này cứ mãi dựa vào đó để khẳng định chủ quyền. Cái hèn 
này đã lôi theo những cái hèn khác đối với Trung quốc, biểu lộ qua Hiệp định biên giới Việt-Trung ngày 30-12-1999 và Hiệp 
định lãnh hải Việt-Trung ngày 25-12-2000, dâng ngon ơ cho Tàu cộng hàng chục ngàn km2 đất và biển của Tiên tổ, qua 
Tuyên bố Việt-Trung tháng 12-2001 và tháng 06-2008, rồi qua Quyết định số 167 ngày 01-11-2007 cho phép TQ thực hiện 
dự án bauxite đầy nguy hiểm về văn hóa, sinh thái và an ninh trên vùng đất Tây Nguyên. Mới đây nhất, cái hèn của CSVN 
biểu lộ qua việc ký kết dâng Ải Nam quan và nhiều phần đất ở biên giới phía Bắc ngày 23-02-2009 với rất nhiều màu sắc và 
nghi lễ rộn ràng. Nhưng "vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu"! Và với mặc cảm bù trừ, CSVN quay lại cướp bóc đất đai của 
nhân dân và các tôn giáo cũng từ bấy nhiêu năm, hành hạ bỏ tù những ai đòi lại tài sản mình đã sở hữu chính đáng, dẹp tan 
các cuộc biểu tình của sinh viên, trí thức, dân oan, nhà dân chủ phản đối Trung quốc xâm lược. 
 Cái hèn vì khiếp sợ trước một quyền lực lớn hơn khác là quyền lực tinh thần (nhưng rồi phản ứng lại bằng bạo lực 
vũ khí và bạo lực hành chánh) đã biểu lộ lần đầu tiên -xem ra thế- qua vụ luật sư Nguyễn Mạnh Tường, một trí thức xuất 
chúng đương thời của Việt Nam. Sau khi mời luật sư cho ý kiến về cuộc Cải cách Ruộng đất vừa hạ màn ngày 20-07-1956 
(với bài “Qua những sai lầm trong Cải cách Ruộng đất, xây dựng quan điểm lãnh đạo” đọc ngày 30-10-1956), Hồ Chí Minh 
đã hèn mạt báo thù bằng cách đày đọa cho đến chết nhân tài đặc biệt, nhân sĩ ưu tú ấy. Tiếp theo đó là một trò hèn khác 
nhắm vào các trí thức văn nghệ sĩ có khát vọng tự do dân chủ và đầu óc suy tư độc lập vốn đã lên tiếng phê bình về những 
sai lầm tàn ác trong CCRĐ cũng như về chính sách khống chế kiểm soát thành phần trí tuệ của Dân tộc. Trò hèn của những 
tên đa phần thấp kém về tri thức và nhân cách này (trong đảng CS) đã gây ra thảm kịch mang “vụ án Nhân Văn-Giai Phẩm”! 
Vụ Mậu Thân với việc phản bội cam kết hưu chiến, giết hại dã man dân lành, loại trừ đồng đội trong “Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng miền Nam” cũng là một trò hèn mạt của CS vốn còn ghi đậm nét trong lịch sử dân tộc.  
 Thời gian gần đây, kể từ thế kỷ XXI, với việc nổi dậy của nhân dân đủ mọi tầng lớp, việc cất tiếng của tôn giáo đủ 
mọi giáo hội, việc đứng lên của các nhà đối kháng đủ mọi thành phần, việc lấn lướt ngày càng ngang ngược của ngoại thù 
phương Bắc, cái hèn của đảng CSVN càng bộc lộ một cách chói chang. Bằng chứng là những cuộc đàn áp dã man tại � 
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Thái Hà (Hà Nội), Tam Tòa (Quảng Bình), Bát Nhã (Lâm Đồng) với sự cấu kết giữa 
công an với bọn côn đồ (chưa hẳn là xã hội đen) mang tên “quần chúng tự phát” và 
sự đổ lỗi đê tiện cho đám công cụ tay sai này. Bằng chứng là những cuộc bắt bớ 
tùy tiện, xét xử vô luật, kết án với tội danh vu vơ những ai tranh đấu cho công lý và 
tự do. Điển hình là những bức ảnh quanh và trong phòng xử án các nhà dân chủ, 
mà đặc biệt là hình linh mục Lý bị bịt miệng và trói tay trong phiên tòa ô nhục tháng 
3-2007 tại Huế. Để bảo đảm sự chiến thắng của đảng trong những phiên tòa này, 
CS đã đê hèn tước mất mọi quyền cơ bản của các bị can: không cho họ có luật sư 
cố vấn khi bắt đầu tiến trình thẩm vấn, để công an chấp pháp mặc sức khủng bố 
tinh thần và đưa vào tròng bẫy, không cho bị can được quyền thuê mướn những 
luật sư vừa ý, hoặc có cho thì chẳng để các luật sư đủ thì giờ gặp gỡ bị can, đủ 
điều kiện thu thập tài liệu, không cho các luật sư được trình bày cách tự do và đầy 
đủ bài bào chữa, hoặc có cho thì công tố và quan tòa vẫn chẳng thèm nghe, không 
cho thân nhân bạn hữu hay báo chí quốc tế tham dự phiên tòa, vì muốn tước mất 
sự trợ lực tinh thần mà bị can có quyền được hưởng (báo chí nếu có mặt thì bị 
nhốt trong phòng kín, theo dõi mọi chuyện qua màn ảnh truyền hình). Ở đây xin 
mở một dấu ngoặc để nói về cái “hèn” của nhiều bị can vốn đã nhận tội và xin 
khoan hồng khi còn đang giai đoạn thẩm vấn, kể từ vụ Trộm cổ vật ở Bắc Giang 
năm 2006, vụ Nguyễn Phong năm 2007, đến vụ Lê Công Định tháng 6-2009, và 
gần đây nhất là vụ Tam Tòa với bị can Nguyễn Quang Trung tháng 7-2009. Nhiều 
người đã vội phê phán họ “đầu hàng quá nhanh” và kết án họ “tỏ ra quá hèn”. Xin 
lưu ý rằng lúc “nhận tội”, họ đang ở trong giai đoạn thẩm vấn, giữa bàn tay công 
an, vốn nổi danh sắt máu và nham hiểm, đang bị khủng bố và tra tấn về tinh thần 
(có khi về thể xác), như bị phong tỏa khỏi mọi liên hệ, nhất là thân nhân gia đình và 
luật sư cố vấn, như bị thẩm vấn đêm khuya, trong tình trạng mất ngủ khiến ý chí 
kiệt quệ, như bị buộc xem những bài báo công cụ mạt sát lên án họ… Đó là chưa 
kể công an và báo chí chẳng bao giờ được đóng vai công tố hay thẩm phán. Thành 
ra không thể và không nên kết án các bị can nói trên là “hèn”.   
 Trở lại với cái hèn của CSVN. Cái hèn này thời gian gần đây bộc lộ rõ nét 
qua vụ Trung cộng ngày càng ngang ngược trên biển Đông và quanh Hoàng 
Trường Sa quần đảo, ngày càng cấm cản, bắt bớ, phá hoại, tàn sát dân Việt đánh 
cá trên vùng biển nước Việt. Trước những thảm cảnh của dân lành, của đồng bào, 
lực lượng hải quân thì trơ mắt đứng nhìn, lãnh đạo cộng sản thì ngậm miệng làm 
thinh, thậm chí còn xun xoe nịnh bợ hay cung cúc van nài đại ca nước lớn, phát 
ngôn nhân bộ Ngoại giao thì vẫn cứ một điệp khúc nhàm chán: Việt Nam có đầy đủ 
bằng chứng về chủ quyền trên vùng đảo…., báo chí công cụ thì hoặc câm như 
hến, hoặc chỉ nói vu vơ là “tàu lạ”. Thật tự cổ chí kim và từ đông sang tây, chưa có 
một nhà cầm quyền nào hèn mạt đến thế!! 
 Cũng phải nói đến cái hèn của những kẻ đang nắm quyền lực tinh thần và 
đang có quần chúng sau lưng, bên dưới. Trước nguy cơ của đất nước vì mất nhiều 
vùng ở biên giới, ngoài hải phận, trên Tây Nguyên, trước thảm nạn chức sắc lẫn 
giáo đồ bị sách nhiễu, hành hung, điển hình là trong vụ Thái Hà và nhất là vụ Tam 
Tòa và vụ Bát Nhã gần đây, nhiều lãnh đạo tôn giáo cao cấp vẫn cứ câm như hến 
trước cường lực chính trị, vì sợ mất đi những ân huệ Nhà nước ban cho, đồng thời 
lại tìm cách bịt miệng bề dưới của mình, làm tê liệt sức mạnh tiềm tàng vô song 
của Giáo hội (x. bài “Tam Tòa? Chuyện nhỏ!” của Lm Nguyễn Ngọc Tỉnh và bài 
“Niềm đau vô tận” của Nguyên Chơn).  
 Như vậy, cái hèn đích thực tại VN hiện nằm nơi nhiều kẻ đang nắm quyền 
lực chính trị và quyền lực tinh thần, chứ không phải nằm nơi đám dân hèn đâu!!!    
        BAN BIÊN TẬP 
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KHÁNG THƯ 26 

02-08-2009 

Phản đối Nhà cầm quyền cộng 
sản Việt Nam đàn áp giáo dân 

Tam Tòa, thuộc tỉnh Quảng 
Bình. 

 Kính gửi: Đồng bào Việt Nam 
trong và ngòai nước và cộng đồng 
thế giới dân chủ. 
 Sáng 20-07-2009, giáo hữu Tam 
Toà cùng giáo hữu một số giáo xứ 
bạn đã bắt đầu dựng một nhà tạm 
trên nền nhà thờ Tam Toà cũ - vốn 
đã bị đổ nát vì chiến tranh mấy chục 
năm nay, hiện chỉ còn tháp chuông - 
để cử hành Thánh lễ. Đây là một 
việc làm hoàn toàn chính đáng và 
hợp luật vì cho tới nay, về mặt pháp 
lý, nhà thờ Tam Tòa vẫn thuộc 
quyền sở hữu của Giáo phận Vinh, 
và việc làm tạm một căn nhà đơn sơ 
thì luật pháp Việt Nam hiện tại 
không bắt buộc phải xin phép. 
Nhưng khi căn nhà tạm sắp hoàn 
thành thì -chẳng theo trình tự pháp 
luật nào, chẳng có văn bản mệnh 
lệnh nào- hàng trăm công an sắc 
phục lẫn thường phục, phối hợp với 
thành phần bất hảo trong xã hội, đã 
ngang nhiên xông vào phá đổ nhà 
tạm, xúc phạm Thánh giá, tịch thu 
máy móc vật liệu, cướp các máy 
quay phim, chụp hình,…  
 Nghiêm trọng hơn nữa là họ đã 
đánh đập giáo dân rất dã man, bất 
chấp nữ nam già trẻ rồi bắt khoảng 
trên 20 người tống lên xe như súc 
vật, chở về đồn công an giam nhốt 
trong tình trạng hết sức vô nhân 
đạo. Họ nại cớ rằng việc dựng lại 
nhà thờ Tam Tòa - cho dù chỉ là 
dựng tạm một căn nhà đơn sơ để 
sinh hoạt tôn giáo - là tìm cách xóa 
đi “chứng tích tội ác chiến tranh của 
Mỹ đã từng oanh tạc Việt Nam”, và 
như thế là tiếp tay cho kẻ thù chống 

lại Tổ quốc!?! Các đài truyền hình, 
truyền thanh và báo chí của Nhà 
cầm quyền cộng sản Việt Nam 
(NCQ CSVN) sau đó cùng hùa 
nhau loan tin thất thiệt, với những 
luận điệu vu khống nhằm đầu độc 
dư luận và kết án các linh mục và 
giáo dân Tam Tòa một cách hết sức 
bất công (như trong bao nhiêu vụ 
việc đấu tranh khác). 
 Hiện nay, nhà cầm quyền địa 
phương, công an chìm nổi cùng 
phối hợp với những thành phần bất 
hảo đang canh gác khu vực Tam 
Tòa, kích động lương dân chống 
giáo dân, theo dõi, hăm dọa và hành 
hung những ai dám đến thăm viếng 
để tỏ tình liên đới với các tín hữu 
lâm nạn. Rất nhiều linh mục và giáo 
dân từ nhiều nơi khác tới Tam Tòa 
để bày tỏ mối hiệp thông thì một số 
đã bị công an giả dạng “quần chúng 
bức xúc”, “nhân dân tự phát” đánh 
đập dã man trước mắt những công 
an mặc sắc phục đồng lõa. Các công 
an này chẳng những không can 
thiệp mà còn diễu cợt nạn nhân nữa. 
Trong số những người này, đặc biệt 
có hai linh mục bị đánh trọng 
thương phải vào bệnh viện cấp cứu 
là Lm Nguyễn Đình Phú và Lm 
Ngô Thế Bính (hôm 27-07-2009). 
 Vì áp lực của công luận trong và 
ngoài nước, nhà cầm quyền tỉnh 
Quảng Bình đã phải thả ra các giáo 
dân bị tạm giam và nhiều giáo dân 
bị khởi tố, nay chỉ còn giữ lại 3 
người là ông Hoàng Hữu, bà 
Nguyễn Thị Tình và ông Nguyễn 
Quang Trung. Tuy nhiên cho tới giờ 
này, NCQ CSVN vẫn chưa thực 
hiện các yêu cầu của Giáo phận 
Vinh là săn sóc, chữa lành những 
giáo dân bị công an đánh đập, bồi 
thường tại chỗ lán che của giáo xứ 
Tam Tòa, trả lại tài sản của Giáo 
hội và tài sản của giáo dân, dừng 

ngay việc xuyên tạc sự thật, bôi nhọ 
tôn giáo, kích động hận thù, gây 
chia rẽ khối đoàn kết lương giáo, 
xét xử những kẻ "côn đồ" theo đúng 
pháp luật.  

 Trước những việc làm “vừa ăn 
cướp vừa la làng” nói trên của 
NCQ CSVN, Khối 8406 tuyên bố: 

 1- Hoàn toàn đồng tình với việc 
giáo dân Tam Tòa làm một nhà tạm 
để sinh hoạt tôn giáo trên nền đất 
của chính giáo xứ mình, vì đây là 
một việc hết sức chính đáng và hợp 
pháp, nằm trong quyền con người 
và quyền tôn giáo.  
 2- Hoàn toàn ủng hộ Giáo phận 
Vinh và Linh mục đoàn trong việc 
đòi NCQ CSVN phải tôn trọng 
công lý, tôn trọng sự thật, nhất là 
tôn trọng quyền sở hữu hợp pháp từ 
xưa tới nay của giáo xứ Tam Tòa 
trên khuôn viên nhà thờ Tam Tòa. 
Việc này không chỉ là hợp pháp và 
chính đáng mà còn là bổn phận thực 
thi công bằng xã hội như giáo huấn 
của Giáo hội Công giáo đòi buộc. 
 3- Cực lực phản đối NCQ CSVN 
đã cho công an và bọn côn đồ (đích 
thực hoặc trá hình) đến phá căn nhà 
tạm nói trên, lại còn đánh đập các 
giáo dân bằng hung khí, bắt họ nhét 
lên xe đưa về đồn công an, giam giữ 
họ cách vô nhân đạo và áp lực buộc 
họ phải nhận tội. Đây chính là hành 
vi vi phạm pháp luật và chà đạp 
nhân quyền của những kẻ nắm 
quyền lực độc đoán. Hành vi này 
cũng nói lên tư cách cực kỳ hèn mạt 
và tư thế hòan tòan bất chính của 
NCQ CSVN hiện giờ trước dân tộc 
Việt Nam!  
 4- Cực lực phản đối NCQ CSVN 
đã tự tiện và lộng quyền coi Nhà 
thờ Tam Tòa như “Chứng tích tội ác 
chiến tranh của đế quốc Mỹ”. Thực 
ra đó chính là chứng tích tội ác của 
Cộng sản, vì thời ấy họ đã ra lệnh 
bố trí các đơn vị súng ống xung 
quanh và cả bên trong nhà thờ, 
nhằm mượn tay người Mỹ phá hoại 
tài sản các Giáo hội. Đây cũng là 
cách phổ biến mà họ vẫn thường áp 
dụng đối với rất nhiều cơ sở của các 
tôn giáo ở miền Bắc Việt Nam, 
trong thời gian chiến tranh 1965–
1972.  



Tự Do Ngôn Luận * Bán Nguyệt San 
 

 

  

Số 81 * Trang  4

 5- Đòi hỏi NCQ CSVN trả tự do 
lập tức cho những giáo dân còn bị 
giam giữ, ngưng ngay việc sách 
nhiễu đàn áp tín hữu Tam Tòa, 
chấm dứt việc dùng báo chí để đánh 
phá Giáo phận Vinh, từ bỏ âm mưu 
kích động căm thù tôn giáo, gây 
xung đột giáo với lương tại Đồng 
Hới, không được biến một biểu 
tượng của tôn giáo thành biểu tượng 
của hận thù, trả lại nhà thờ Tam Tòa 
cho các tín hữu để họ tái thiết làm 
nơi thờ phượng và sinh hoạt tôn 
giáo theo đúng quyền lợi của họ. 
 6- Kêu gọi mọi người dân Việt 
Nam trong và ngoài nước, đặc biệt 
các tín đồ Công giáo, hãy biểu lộ 
sự hiệp thông và tình liên đới một 
cách cụ thể với giáo dân Tam Tòa 
đang bị chà đạp nhân quyền, bằng 
những việc làm cụ thể như: cầu 
nguyện, lên tiếng trên các phương 
tiện truyền thông đại chúng, tổ chức 
những cuộc biểu tình để ủng hộ 
giáo dân Tam Tòa và giáo phận 
Vinh cũng như phản đối NCQ 
CSVN, mở chiến dịch thông tin và 
vận động khắp thế giới, để Liên 
Hiệp Quốc, chính phủ các nước dân 
chủ, các cơ quan quốc tế nhân 
quyền sớm can thiệp hữu hiệu và 
kịp thời hầu chặn đứng mọi hành 
động đàn áp tiếp tục của NCQ 
CSVN đối với giáo dân Tam Tòa 
cũng như đối với mọi tín đồ tôn 
giáo khác. 
 7- Thỉnh cầu chính phủ Hoa Kỳ, 
đặc biệt giới hành pháp, sớm nhận 
ra bộ mặt gian tà độc ác, thói đi dây 
chính trị rất ma mãnh xảo quyệt của 
đảng và NCQ CSVN. Một mặt họ 
muốn thiết lập và duy trì quan hệ 
ngoại giao bình thường với Hoa Kỳ 
để lợi dụng ngằn nào có thể. Mặt 
khác, họ cố tình kích động trong 
nhân dân Việt Nam lòng hận thù 
thường trực đối với chính phủ và 
nhân dân Hoa Kỳ, nhằm phục vụ 
cho ý đồ duy trì quyền lực độc tài, 
độc đảng xấu xa của họ. Ngoài ra, 
xin Quý vị nhớ cho rằng xét cả về 
lý luận lẫn thực tiễn, tự khởi thủy 
cho đến hôm nay, thì chủ nghĩa, chế 
độ và chính đảng cộng sản luôn 
luôn coi tôn giáo là kẻ thù không 
đội trời chung. Họ luôn tâm niệm 
lời của Lênin: “Tôn giáo là thuốc 
phiện của nhân dân. Tôn giáo là thứ 

rượu tinh thần, làm cho những 
người nô lệ của tư bản mất phẩm 
cách con người… Chủ nghĩa Mác 
bao giờ cũng coi tôn giáo và các 
giáo hội, tất cả các tổ chức tôn giáo 
hiện có, đều là những cơ quan của 
thế lực phản động tư sản, dùng để 
bảo vệ chế độ bóc lột và đầu độc 
giai cấp công nhân… Chúng ta phải 
đấu tranh chống tôn giáo. Đó là 
điều sơ đẳng của toàn bộ chủ nghĩa 
duy vật, và do đó, của chủ nghĩa 
Mác… Người Mác-xít phải là người 
duy vật, nghĩa là người kiên quyết 
phản đối tôn giáo…” (Lênin, Toàn 
tập, tập 10, tr. 90 và tập 15, tr. 576, 
580, 584. Nhà xb Sự Thật, Hà Nội, 
1964&1972) 
 Khi không thể tiêu diệt tôn giáo 
bằng nhà tù, súng đạn như đã có 
một thời, thì nay người Cộng sản 
tiêu diệt tôn giáo bằng cách biến tôn 
giáo thành công cụ phục vụ cho họ 
thay vì để tôn giáo phục vụ chân lý, 
công bình, tình thương và tự do. 
Việt Nam cũng không phải là một 
trường hợp ngoại lệ, vì biết bao máu 
và nước mắt của đồng bào Công 
giáo, Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài, 
Hòa Hảo, v.v… đã đổ trong suốt 
chặng đường đau thương của dân 
tộc gần 64 năm qua (1945–2009). 
Và cũng chính vì lý do đó mà đầu 
năm 2001, từ một ngôi nhà thờ nhỏ 
bé ở miền Trung Việt Nam, linh 
mục Nguyễn Văn Lý và các giáo 
dân của ông đã dũng cảm gióng lên 
tiếng thét kiêu hùng: Tự do tôn 
giáo hay là chết! 

 Việt Nam, ngày 2-8-2009, ngày 
178 giáo xứ Giáo phận Vinh cầu 
nguyện cho Tam Tòa  
 Ban điều hành lâm thời Khối 
8406: 
 1- Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Sài Gòn, 
Việt Nam. 
 2- Giáo sư Nguyễn Chính Kết, 
đang vận động dân chủ tại hải 
ngoại. 
 3- Linh mục Phan Văn Lợi, 
Huế, Việt Nam. 
(trong sự hiệp thông của linh mục 
Nguyễn Văn Lý, nhà văn Nguyễn 
Xuân Nghĩa, trung tá Trần Anh Kim 
và nhiều chiến sĩ dân chủ khác, hiện 
còn đang bị giam cầm trong lao tù 
cộng sản). 

KHÁNG THƯ 27 

07-08-2009 

Phản đối nhà cầm quyền 
CSVN tiếp tục đàn áp các nhà 

dân chủ và tiếp tục tàn hại 
nhân dân đất nước qua vụ 

bauxite 

 Kính gửi: Đồng bào Việt Nam 
trong và ngoài nước cùng cộng 
đồng thế giới dân chủ. 
 Trong thời gian qua, tại Việt 
Nam đã xảy ra những sự kiện lớn 
sau đây: 
 1) Nhà cầm quyền cộng sản 
Việt Nam (NCQ CSVN) tiếp tục 
đàn áp bắt bớ những người yêu 
nước: 
 Liên tiếp trong ba tháng 5, 6 và 
7/2009, nhà cầm quyền CSVN đã 
tiến hành một đợt khủng bố mới, 
qua việc bắt thêm 7 người nữa là 
các vị: Trần Anh Kim (thành viên 
ban Đại diện lâm thời Khối 8406), 
Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công 
Định, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến 
Trung, Lê Thị Thu Thu và Trần Thị 
Thu. “Tội danh” mà bộ máy công 
an trị Việt Nam gán ghép cho họ là 
“Tuyên truyền chống nhà nước 
CHXHCNVN”, chiếu theo Điều 88 
của Bộ luật hình sự hiện hành. 
Đồng thời, NCQ CSVN còn mở 
một chiến dịch vu khống, bôi nhọ 
họ một cách rất trắng trợn, hèn hạ 
trên các phương tiện thông tin đại 
chúng ở Việt Nam. 
 Cùng lúc đó, Cơ quan An ninh 
điều tra thuộc Bộ Công an CSVN, 
vào ngày 17-05-2009, đã hoàn 
thành cái gọi là “Kết luận điều tra 
mang số 17” đầy những tố cáo vu 
vơ, chụp mũ bất công, lý luận ngụy 
biện, kết tội hồ đồ và chuyển bản 
kết luận này cũng như “hồ sơ vụ 
án” đến Viện Kiểm sát Nhân dân 
Tối cao, công cụ của đảng, để đề 
nghị truy tố các nhà dân chủ thành 
viên Khối 8406 là Nguyễn Xuân 
Nghĩa (Ban điều hành lâm thời của 
Khối), Nguyễn Văn Túc, Ngô 
Quỳnh, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn 
Kim Nhàn và Nguyễn Mạnh Sơn về 
tội gọi là “Tuyên truyền chống Nhà 
nước CHXHCN VN quy định tại 
Điều 88 Bộ luật hình sự”, chỉ vì họ 
đã treo khẩu hiệu, rải truyền đơn tại 
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Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương 
(tháng 7-8-9/2008) cũng như tung 
nhiều bài viết lên mạng để tố cáo 
những sai lầm và tội ác của CSVN 
và đòi hỏi tự do dân chủ cho VN (x. 
phụ lục 1).   
 Với việc bắt hai trong 5 thành 
viên Ban đại diện lâm thời và nhiều 
thành viên nổi bật của Khối 8406 
quốc nội, NCQ CSVN muốn đánh 
một đòn chí tử vào tổ chức dân chủ 
rộng lớn này. 
 Ngoài ra, mới đây, NCQ CSVN 
còn đàn áp thô bạo giáo dân tại nhà 
thờ Tam Tòa, Quảng Bình, thuộc 
giáo phận Vinh. Về chuyện này, 
Khối 8406 đã trình bày rõ trong 
Kháng thư số 26, ngày 2-8-2009 
vừa qua (x. phụ lục 2) 
 2) Bất chấp mọi sự phản đối, 
NCQ CSVN vẫn tiếp tục cho phép 
Trung Quốc tiến hành khai thác 
bauxite ở Tây Nguyên: 
 Từ đầu năm 2009 đến nay, khi 
tin tức về việc NCQ CSVN cho 
phép các công ty Trung Quốc tiến 
hành khai thác bauxite ở vùng Tây 
Nguyên lộ ra rộng rãi, thì đã dâng 
lên một làn sóng phản đối trong 
nhân dân Việt Nam về cái gọi là 
“chủ trương lớn của Đảng và nhà 
nước”, như tuyên bố của thủ tướng 
cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn 
Tấn Dũng, trong cuộc họp báo ngày 
4-2-2009 (x. phụ lục 3) 
 Mở đầu cho làn sóng ấy là sự 
phản kháng mạnh mẽ, rõ ràng và 
triệt để của những nhà dân chủ Việt 
Nam cả trong lẫn ngoài nước. Song 
song đó là những ý kiến phản biện 
của nhiều nhà khoa học, văn nhân 
nghệ sĩ, đảng viên cộng sản lão 
thành, cựu chiến binh và của nhiều 
tầng lớp nhân dân. Đồng thời, vấn 
đề này cũng đã được đem ra thảo 
luận, với nhiều ý kiến phản đối tại 
kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII 
nước CHXHCNVN, vào hai tháng 
5-6/2009 vừa qua. 
 Thế nhưng, bất chấp những ý 
kiến hợp lý, chân thành và xây dựng 
ấy, ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ 
tịch Quốc hội cộng sản Việt Nam, 
vẫn khẳng định kiểu lấy được trong 
phiên kết luận chất vấn về vấn đề 
khai thác bauxite, ngày 13-6-2009 
rằng: “Tôi tin toàn Đảng, toàn dân, 
cả hệ thống chính trị rất đồng tình. 

Tôi biết hiện nay tinh thần của 
Chính phủ vẫn đang làm theo cách 
này” và: “Về phía Quốc hội, chúng 
tôi sẽ thực hiện đúng chức năng 
giám sát. Bảo đảm làm sao cùng 
Chính phủ, cùng với các cơ quan 
khác trong toàn hệ thống chính trị 
thúc đẩy thực hiện cho được chủ 
trương mang tính chiến lược rất 
quan trọng này” (x. phụ lục 4). Hơn 
tháng sau, một tin xấu nữa cho dân 
tộc lại được phát ra: “Theo thông 
báo của Văn phòng Chính phủ ngày 
22-7-2009, Phó Thủ tướng Hoàng 
Trung Hải khẳng định sẽ tiếp tục 
cấp phép thăm dò các mỏ khai thác 
bô-xít để làm cơ sở đánh giá loại tài 
nguyên này” (x. phụ lục 5). 
 Việc cho Trung Quốc khai thác 
bauxite nói trên là hết sức nguy hại 
cho văn hóa các Dân tộc ít người tại 
Tây Nguyên, cho môi trường sống ở 
đây và vùng đồng bằng sông Cửu 
Long, nhất là hết sức bất lợi cho an 
ninh quốc gia dẫn đến nguy cơ rất 
lớn bị Trung Quốc xâm chiếm (x. 
phụ lục 6).  
 Trước tình hình trên, Khối 
8406 tuyên bố: 
 1) Việc NCQ CSVN tiếp tục mở 
chiến dịch đàn áp mới để bắt bớ 7 
nhà dân chủ và dự định truy tố 6 
nhà dân chủ nói trên là hoàn toàn vi 
phạm quyền con người. Điều 88 Bộ 
luật hình sự của nước CHXHCN 
Việt Nam hiện hành là một điều 
khoản hết sức vô lý, phản dân chủ 
và phản động, không hề có trong 
một nền pháp chế văn minh nào của 
thế giới hiện nay. Bằng cách đó, 
NCQ CSVN, thông qua bộ máy 
công an Việt Nam, có thể tuỳ tiện 
bắt bỏ tù bất cứ ai dám dũng cảm 
cất lên tiếng nói phản kháng trung 
thực và xây dựng thành tâm của 
mình. Đây cũng là cách mà các chế 
độ độc tài cộng sản ở Đông Âu đã 
từng phản ứng điên cuồng vào cuối 
năm 1989, trước khi các chế độ này 
sụp đổ (x. phụ lục 7). 
 2) Tất cả những người đã, đang 
hoặc sẽ bị NCQ CSVN sách nhiễu, 
bắt bớ vì lý do trên đều là những 
người yêu nước và hành động phản 
kháng cách ôn hoà của họ hoàn toàn 
không thể bị coi là vi phạm pháp 
luật! Chính những kẻ đã áp đặt và 
cố tình duy trì chế độ độc tài toàn 

trị, qua nhiều thế hệ lãnh đạo trong 
Đảng cộng sản Việt Nam, mới là 
những kẻ có tội trước dân tộc và 
lịch sử! Việc đàn áp của NCQ 
CSVN vừa qua và sắp tới đối với 
những người VN yêu nước lại thêm 
một lần nữa chứng minh rằng: chế 
độ chính trị ở VN hiện nay là hoàn 
toàn bất chính và bất nhân, luôn sợ 
người dân biết sự thật về nó. Nó 
đang bước vào giai đoạn tổng 
khủng hoảng, cáo chung suy tàn! 
 3) Những nỗ lực bền bỉ và nhiệt 
thành của các chính khách, các cá 
nhân và tổ chức hoạt động dân chủ, 
nhân quyền trên thế giới… đã và 
đang đòi hỏi NCQ CSVN tôn trọng 
nhân quyền và dân quyền đối với 
người dân Việt Nam, những nỗ lực 
đó hoàn toàn đáng ủng hộ. Đặc biệt 
là mới đây, ngày 23 và 30-7-2009, 
Ủy ban nhân quyền thuộc Quốc hội 
Mỹ ‒ với các nghị sỹ: Chris Smith, 
Ed Royce, James McGovern, Dana 
Rohrabacher, Loretta Sachez, Joe 
Lofgren, Tom Wolf, Joe Pitt, Cao 
Quang Ánh, và Ủy hội Tự do Tôn 
giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) với 
ông Michael Cromartie, Phó chủ 
tịch ‒ đã mở một phiên điều trần 
(23-07) và một buổi họp báo (30-
07) về các vấn đề nhân quyền và tự 
do tôn giáo ở Việt Nam, đòi NCQ 
CSVN phải thả các tù nhân chính trị 
và tù nhân tôn giáo, đòi Bộ ngoại 
giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại 
Danh sách các nước cần đặc biệt 
quan tâm về tự do tôn giáo (CPC). 
 4) Chừng nào còn chế độ độc tài 
toàn trị cộng sản trên đất nước ta thì 
chừng đó dân tộc ta không thể có tự 
do dân chủ và dĩ nhiên cũng không 
thể có tự do tôn giáo. Những quyền 
thiêng liêng này của con người, mà 
nhân dân tại các quốc gia dân chủ 
trên thế giới đang được hưởng, thì 
tại các nước cộng sản còn sót lại 
trên thế giới ‒ Việt Nam, Trung 
Quốc, Bắc Hàn và Cu Ba ‒ vẫn chỉ 
là những chiếc bánh vẽ không hơn 
không kém. Tất cả những ý kiến 
phản đối hay phản biện của nhân 
dân đều hoàn toàn vô hiệu, khi mà 
một thiểu số nắm quyền lực trong 
Bộ chính trị ở các Đảng cộng sản đã 
quyết định. Sự kiện NCQ CSVN 
vẫn tiếp tục cho phép Trung Quốc 
tiến hành khai thác bauxite ở Tây 



Tự Do Ngôn Luận * Bán Nguyệt San 
 

 

  

Số 81 * Trang  6

Nguyên vừa qua lại thêm một ví dụ 
nữa chứng minh cho nhận định này.  
 Trước những việc làm sai trái 
của Đảng và nhà nước CSVN nói 
trên, Khối 8406 đòi hỏi nhà cầm 
quyền CSVN: 
 1) Trả tự do tức khắc và vô điều 
kiện cho các nhà đấu tranh ôn hoà 
mới bị bắt là Trần Anh Kim, Trần 
Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, 
Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến 
Trung, Lê Thị Thu Thu và Trần Thị 
Thu, cho các nhà đấu tranh Khối 
8406 sắp bị xử tòa là Nguyễn Xuân 
Nghĩa, Nguyễn Văn Túc, Ngô 
Quỳnh, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn 
Kim Nhàn, Nguyễn Mạnh Sơn và 
tất cả các nhà đấu tranh ôn hoà bất 
bạo động khác như Lm Nguyễn Văn 
Lý, Ls Nguyễn Văn Đài, Ls Lê Thị 
Công Nhân, Giáo viên Vũ Hùng, kỹ 
sư Phạm Văn Trội, nhà thơ Trần 
Đức Thạch và cô Phạm Thanh 
Nghiên, v.v… đang bị giam giữ 
cách oan ức và bất công. 
 2) Ngưng ngay tức khắc việc 
khai thác bauxite tại Tây Nguyên, 
và ngăn chặn việc tự do xâm nhập 
vào VN của người Trung Quốc. 
 3) Chấm dứt ngay những vụ đàn 
áp tôn giáo tại tu viện Bát Nhã ở 
Lâm Đồng, tại giáo xứ Tam Toà ở 
Quảng Bình, trả lại ngay cho giáo 
xứ này nhà thờ của họ đã bị trưng 
dụng cách phi pháp và bất công làm 
“chứng tích chiến tranh”, đồng thời 
triệt để tôn trọng quyền tự do tôn 
giáo của người dân trên toàn quốc, 
cho các tôn giáo được tự do sinh 
hoạt như các nước khác trên thế 
giới, đặc biệt tại các vùng ít được 
quốc tế lui tới như Tây Nguyên, 
Sơn La, Lai Châu… 
 Việt Nam, ngày 07-08-2009 
 Ban ĐH lâm thời Khối 8406: 
1- Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Sài Gòn, 
Việt Nam. 
2- Giáo sư Nguyễn Chính Kết, 
đang vận động dân chủ tại hải 
ngoại.  
3- Linh mục Phan Văn Lợi, Huế, 
Việt Nam. 
(trong sự hiệp thông của linh mục 
Nguyễn Văn Lý, nhà văn Nguyễn 
Xuân Nghĩa, trung tá Trần Anh Kim 
và nhiều chiến sĩ dân chủ khác, hiện 
còn đang bị giam cầm trong lao tù 
cộng sản).   

 Phần phụ lục: 

1) Kết luận điều tra vụ án Nguyễn 
Xuân Nghĩa và đồng bọn: 
http://danluan.org/node/1955  
2) Kháng thư số 26 của Khối 8406: 
http://cackhangthu.blogspot.com/20
09/08/khangthu26.html 
3) Khai tha'c bauxite la( chủ trương 
lơ'n của Đảng và Nhà nước: 
http://www.vietnetcenter.com/conte
nt/view/24483/192/ 
4) Chủ tịch Quốc hội kết luận về 
vấn đề khai thác bauxite:  
http://w3.lamdong.gov.vn/vi-
VN/home/news/hotnews/Pages/Chut
ichQuochoi_ketluan_phien_chat_va
n_khai_thac_boxit.aspx 
5) Thông báo của Văn phòng Chính 
phủ, ngày 22/7/2009:  
http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2
009/07/859739/ 
6) 35.000 lao động Trung Quốc 
đang ở Việt Nam: 
http://www3.tuoitre.com.vn/ViecLa
m/Index.aspx?ArticleID=329306&
ChannelID=269 
7) Từ bài học Đông Âu nhìn về giáo 
xứ Thái Hà – Hà Nội: 
http://www.mautam.net/forum/viewt
opic.php?t=23169&sid=ef02d7430
276afd30c8314aa4a1850c4 
 

 Đây là Bản Tuyên Bố của những 
Người Việt Thầm Lặng không đảng 
phái chính trị, vẫn thường xuyên 
quan tâm đến tình hình đất nưóc. 
Nếu quí vị đồng ý với những lời 
kêu gọi trong bản Tuyến Bố này 
xin vui lòng ký tên bằng cách gửi 
tên họ tuổi nơi cư ngụ về địa chỉ 
điện thư dưới đây: savevietnam 
fromchina@yahoo.com.au  

 Trong thời gian hơn hai ngàn năm 
qua, Trung Quốc đã liên tục theo đuổi 
sách lược thôn tính Việt Nam. Nhiều 
triều đại kế tiếp của Trung Quốc từ 
Hán, Đường, Tống, Minh, Nguyên, và 

cuối cùng nhà Thanh, tất cả đều có 
dã tâm xâm lăng và đồng hóa Việt 
Nam. Nhưng Việt Nam đã kiên trì 
vượt qua mọi hiểm nghèo, chống lại 
một cách thành công dã tâm của 
Trung Quốc và tồn tại cho đến ngày 
nay. Tuy nhiên những sự kiện xảy 
dồn dập trong những năm qua cho 
thấy Trung Quốc đang tiến hành trở 
lại âm mưu xâm lăng tuy thầm lặng 
nhưng không kém nguy hiểm, bao 
trùm cả Việt Nam.  
 Những sự kiện xảy ra giữa Trung 
Quốc và Việt Nam gồm: 
 1- Năm 1974, chiếm đóng quần 
đảo Hoàng Sa sau trận hải chiến 
ngắn. 
 2- Năm 1979, chiếm đóng một số 
lãnh địa gần biên giới phía Bắc sau 
trận chiến khốc liệt tại suốt khu vực 
biên giới Việt Trung. 
 3- Năm 1988, chiếm đóng một số 
đảo trong quần đảo Trường Sa sau 
trận hải chiến ngắn khác. 
 4- Từ năm 2007 đến nay, có sự 
xuất hiện đáng nghi ngờ cùa các 
công ty quốc doanh Trung Quốc 
chuyên khai thác tài nguyên khoáng 
sản quặng mỏ tại nhiều vùng được 
đánh giá rất quan trọng về mặt an 
ninh và chiến lược quân sự, cụ thể 
như vùng Tây Nguyên của Việt Nam. 
 5- Bóp nghẹt nền kinh tế Việt Nam 
nhằm mục đích làm cho Việt Nam trở 
nên suy yếu về kinh tế và hậu quả tai 
hại là VN sẽ không thể chống cự lại 
được mọi khống chế của Trung Quốc. 

  Từ nhiều thế kỷ nay, Quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển 
Đông là lãnh thổ của Việt Nam. Nhiều 
thế hệ người Việt Nam đã xây dựng 
cơ chế xã hội và quân đội trên hai 
quần đảo này. Việt Nam có nhiều tài 
liệu cũng như các bản đồ do các triều 
vua Việt Nam từ nhiều thế kỷ trước 
thực hiện, chứng minh rõ ràng chủ 
quyền của Việt Nam. Chỉ mới gần 
đây, khi nhiều quặng mỏ dầu và khí 
đốt được tìm ra, Trung Quốc bắt đầu 
đơn phưong tuyên bố chủ quyền các 
quần đảo này qua tài liệu lãnh hải 
hình “Lưỡi Bò” tiếm nhận toàn bộ 
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vùng biển bao gồm Hoàng Sa và 
Trường Sa trong lãnh hải kéo dài từ 
phía nam đảo Hải Nam, và sau đó 
Trung Quốc điều động lực lượng hải 
quân của họ đến kiểm soát toàn khu 
vực. 
 Thời gian mới đây hải quân Trung 
Quốc gia tăng hành động bạo lực phi 
pháp đối với ngư phủ Việt Nam trên 
Biển Đông. Nhiều sư kiện liên tục xảy 
ra, trong đó tàu thuyền đánh cá của 
ngư phủ Việt Nam bị tàu hải 
quânTrung Quốc đụng chìm, bắn phá, 
ngư dân bị bắn chết, bị thương vong 
và bị bắt làm con tin đòi tiền chuộc 
mạng.  
 Trung Quốc vừa dùng tiền của, 
vật chất, vừa áp lực nhà nước Việt 
Nam để các công ty quốc doanh 
chuyên khai thác tài nguyên khoáng 
sản quặng mỏ được vào vùng Tây 
Nguyên độc quyền dài hạn khai thác 
quặng kim loại quan trọng như 
Titanium, Nhôm, vân vân. Những 
công ty Trung Quốc này không thu 
dụng công nhân Việt Nam nhưng lại 
đem hàng ngàn thanh niên Trung 
Quốc trong lứa tuổi phục vụ quân đội 
sang làm việc và sinh sống biệt lập 
trong các khu vực dành riêng của họ. 
Ngay cả các cơ quan nhà nước Việt 
Nam cũng không được phép vô kiểm 
tra những nơi này.  
  Dân chúng Việt Nam nghi ngờ và 
rất lo lắng về dã tâm đen tối của 
Trung Quốc, lợi dụng việc khai thác 
khoáng sản quặng mỏ để bí mật cài 
đặt tiềm lực quân sự của họ, nhất là 
vùng Tây Nguyên. 
  Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 
nguyên bộ trưởng Bộ Quốc Phòng 
Việt Nam, là người dày dặn kinh 
nghiệm và có nhiều thẩm quyền về 
các vấn đề liên quan đến an ninh 
quốc phòng, đã ba lần công khai lên 
tiếng đến các cấp lãnh đạo cao cấp 
nhất của đảng và nhà nước Việt 
Nam, bày tỏ nỗi lo lắng sâu xa trước 
sự có mặt của Trung Quốc trong khu 
vực Tây Nguyên, vùng rất quan trọng 
về mặt chiến lược trong việc giữ gìn 
an ninh toàn vẹn lãnh thổ của Việt 
Nam.  
  Đồng thời, Trung Quốc còn lũng 
đoạn kinh tế Việt Nam bằng cách cho 
tràn ngập và phá giá thị trường Việt 
Nam với nhiều loại hàng hóa tiêu 
dùng không đủ tiêu chuẩn an toàn vệ 
sinh, và chuyển vận bất hợp pháp 
nhiều loại hàng hóa, vật liệu xuyên 
qua toàn vùng biên giới Việt Trung. 
Hậu quả của ý đồ thâm độc này là 
các ngành sản xuất của Việt Nam 
đang bị suy yếu chết dần mòn.  
 Ngoài ra, với âm mưu nhằm hủy 
hoại khả năng sản xuất lúa gạo của 
vùng đồng bằng miền Nam của Việt 

Nam, Trung Quốc đang thực hiện kế 
hoạch xây 8 đập thủy điện lớn trên 
khu vực thượng nguồn của sông Cửu 
Long trong vùng Giang Nam. Trung 
Quốc vừa hoàn tất ba đập thủy điện 
lớn. Những đập này đã thay đổi dòng 
chảy tự nhiên của sông Cửu Long và 
gây thiệt hại đến khoảng 75% số 
lượng thủy sản trong khu vực hạ lưu 
sông Cửu Long. Mức độ sản xuất lúa 
gạo và các hoạt động nông nghiệp 
trong vùng châu thổ sông Cửu Long 
của Việt Nam - khu vực sản xuất lúa 
gạo lớn nhất thế giới - bị suy giảm 
nghiêm trọng. 
 Chúng tôi cực lực chống lại những 
hành động bành trướng phi pháp và 
bá quyền cùa Trung Quốc đối với Việt 
Nam. Chúng tôi đòi hỏi Trung Quốc: 
 1. Thả tự do lập tức và vô điều 
kiện tất cả ngư phủ Việt Nam hiện 
đang còn bị bắt giữ trái phép cùng 
với tàu thuyền của họ và bồi hoàn 
đầy đủ những chi phí chi trả cho 
việc sửa chữa những hư hại gây ra 
cho những tàu thuyền, và bồi 
thường toàn bộ thiệt hại cho số hải 
sản bị tịch thu trái phép. 
 2. Ngừng ngay những hành 
động bạo lực bá quyền phi pháp 
đối với ngư phủ Việt Nam trên Biển 
Đông. 
 3. Ngừng xây thêm đập thủy 
điện trên khu vực Langcang Jiang. 
Xử lý toàn bộ nước phế thải kỹ 
nghệ đúng tiêu chuẩn quốc tế để 
bảo vệ chất lượng nước trong 
vùng để sông Cửu Long không bị 
trở thành một hệ thống thoát nước 
phế thải của các tập đoàn kỹ nghệ 
Yunnan. 
 4. Giải quyết các tranh chấp về 
lãnh thổ, biển đảo và lãnh hải bằng 
đường lối ngoại giao và tuân hành 
các qui ước quốc tế, không qua 
hành động áp chế bằng bạo lực. 
Những thái độ và hành động bạo 
lực chỉ làm gia tăng tình trạng bất 
ổn định không những cho vùng 
Đông Á mà còn cho vùng Đông 
Nam Á, khu vực rất cần sự ổn định 
chính trị, giúp cho công cuộc phát 
triển kinh tế trong khu vực. 
  Chúng tôi, người Việt Nam trên 
toàn thế giới ký tên dưới đây, đặc biệt 
quan tâm và lo ngại đến những biến 
cố dồn dập xảy ra ngoài Biển Đông, 
trên vùng Tây Nguyên và vùng biên 
giới Việt Trung. Sống cạnh Trung 
Quốc, như kinh nghiệm của người 
Tây Tạng, người Uighurs tại Tân 
Cương, chúng tôi biết rõ chủ trương 
lâu đời của Trung Quốc là xâm chiếm 
và đồng hóa các nước láng giềng có 
ít dân.  
 Chúng tôi kêu gọi những tổ chức 
bảo vệ nhân quyền tiến hành điều tra 

những sự ngược đãi và giết hại ngư 
phủ Việt Nam không võ trang và 
không ai bảo vệ, do hải quân Trung 
Quốc đang gây ra trên Biển Đông, và 
khẩn thiết đòi hỏi Trung Quốc tôn 
trọng quyền căn bản của con người 
đối với ngư phủ Việt Nam đang bi họ 
bắt giữ phi pháp và đòi tiền chuộc 
mạng. 
  Đính kèm:  
 (1) Bản đồ Biển Đông ghi lại 
những địa điểm thuyền đánh cá Việt 
Nam bị Trung Quốc tấn công và bắt 
giữ, cho thấy rõ ràng họ đang ở trong 
vùng lãnh hải Việt Nam. 
 (2) Một số hình chụp cảnh ngư 
phủ Việt Nam bị đối xử tồi tệ và bị 
khủng bố, hạ nhục nhân phẩm và 
hình lính hải quân Trung Quốc đang 
khủng bố ngư dân Việt Nam. 
 (3) Thư của Đại Tướng Võ 
Nguyên Giáp lên tiếng về việc khai 
thác Bauxite và hiểm họa Trung Quốc 
tại Tây Nguyên: 
 (4) Hồ sơ Việt Nam nộp lên Cao 
ủy Liên Hiệp quốc Đặc trách Cứu xét 
Ranh giới Thềm Lục địa: 
 Nhóm chủ trương sẽ gửi bản 
Tuyên Bố này đến các cơ quan liên 
hệ của Liên Hiệp Quốc, các vị dân cử 
trên khắp mọi quốc gia trên thế giới 
và các cơ quan truyền thông. Chúng 
tôi cũng đang soạn một Website để 
phổ biến biến dự án này trên hệ 
thống Internet. Trong tình trạng Tổ 
Quốc lâm nguy trước nạn Bắc thuộc, 
chúng ta không thể tiếp tục im lặng 
chờ đợi vào nhà nước Việt Nam và 
các đảng phái chính trị trong cũng 
như ngoài nước. Xin hãy cùng góp 
một tay để lên tiếng kêu gọi lương 
tâm thế giới trước nạn Bắc xâm. 

 Trân trọng 
  Nhóm Ng��i Vi�t Th�m L�ng 
Ch�ng N�n B�c Thuôc. 
  Danh sách nh	ng ng��i ký tên 
tính đ�n ngày 07-08-2009: 44 ng��i 
t� trong ra ti ngoài n�c 
 

 

 Đừng nghe những 
gì Cộng sản nói! 

Hãy nhìn những gì 
Cộng sản làm! Sông 

có thể cạn, núi có 
thể mòn, nhưng 
chân lý ấy không 

bao giờ thay đổi !!! 
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Trò chuy�n cùng nhà s� đ�i 
l�p n�i ti�ng vi ch� đ� khi 
nào đ�t n�c c�a ông s� 

ch�m d�t s� c�m quy�n c�a 
nh	ng ng��i c�ng s�n. 

 Thành phố Sài Gòn – Ông đón 
tôi trong bộ đồ tu hành mầu nâu với 
nụ cười nở rộng trước cửa chùa 
Thanh Minh. Ngôi chùa này không 
xa trung tâm t/p. Nơi đây là chỗ tu 
hành của nhà sư đối lập nổi tiếng 
cũng như nơi ông bị giam lỏng. 
 Nhà tu hành với diện mạo như 
một ông tiên trong truyện cổ tích 
luôn ban phát những điều tốt đẹp, 
trông ông có vẻ bình thản, luôn tươi 
cười nhưng điều đó không giấu 
được nỗi u uất bất lực trước chính 
quyền Cs, cũng như cảnh cô lập 
trước đời sống thường nhật của xã 
hội. Trong lúc loay hoay mở nút 
chai nước lọc, ông hỏi:  
 Những người dân Tiệp phải thật 
hạnh phúc, khi chỗ họ thay đổi tình 
hình chính trị?! 
 Phóng viên (PV): Chắc chắn 
vậy rồi. 
 Thích Quảng Độ (TQĐ): Tuy 
nhiên tại sao đất nước tôi chính 
quyền cộng sản không sụp đổ vào 
thời điểm 1989? Bởi các bạn ít ra 
còn có tí chút tự do trong một 
chừng mực nhất định, ở đây chúng 
tôi luôn luôn bị theo dõi, không 
riêng tôi, mà tất cả mọi người dân 
thường khác. Chúng tôi bị kềm kẹp 
nặng nề. 
 PV: Trước đây đất nước tôi (CH 
Tiệp), những điều đó cũng đã xẩy ra 
giống vậy. 
 TQĐ: Thế nhưng ở đây (Việt 
Nam) người dân luôn bị nỗi sợ hãi 
ám ảnh. Nói đến chính trị là điều tối 
kỵ. Ngay cả trong gia đình, họ sợ tố 
giác lẫn nhau, kể từ anh em, vợ 
chồng đến cha mẹ; người với người 
không tin nhau. 
 PV: Tôi đã thử hỏi nhiều người 
VN, nhưng đa số đều trả lời họ 
không quan tâm đến chính trị, quan 

trọng với họ là công việc làm ăn, 
buôn bán, ông nghĩ sao? Dân chúng 
có mong muốn thay đổi chế độ 
chăng, khi mà công chuyện làm ăn 
của họ không ai thò mũi vào? 
 TQĐ: Trước mặt anh, một người 
ngoại quốc, họ sẽ không nói những 
gì họ nghĩ. 
 PV: Việt Nam đang phát triển 
nhanh, những người Việt có cơ hội 
làm ăn buôn bán tự do vào thời 
điểm những năm 90 nay giàu có, 
liệu họ có muốn thêm những tự do 
khác? 
 TQĐ: Ở thời kỳ bao cấp 70-80, 
với chính sách quốc hữu hoá, đời 
sống thật cơ cực. Người dân thường 
xuyên sống trong cảnh đói ăn, thiếu 
mặc. Chính quyền nhận ra rằng họ 
phải thay đổi cơ chế về kinh tế, họ 
thả lỏng buôn bán tư nhân, mức 
sống người dân đã được cải thiện. 
Tuy nhiên về chính trị thì không, 
đất nước này vẫn ở thời kỳ trước 
đây 34 năm. 
 PV: Thế nhưng ở Việt Nam 
thỉnh thoảng vẫn có những cuộc 
khiếu kiện nhỏ lẻ công khai, chủ 
yếu nhắm tới các tệ nạn tham nhũng 
ở cửa công quyền. Liệu những phản 
đối này có thể đem đến một điều gì 
to tát hơn không? 
 TQĐ: Tôi có thể ngồi đây và 
phản đối cả ngày, thế nhưng ngoài 
đường phố thì không được. Người 
dân không được phép tụ tập; nếu 
đâu đó có có tụ họp, lập tức cảnh sát 
tới can thiệp. Vấn đề lớn nhất là làm 
sao đoàn kết được toàn dân, chung 
sức đấu tranh đòi quyền tự do và 
dân chủ. Chúng tôi cần một người 
lãnh đạo, có khả năng tập hợp toàn 
thể nhân dân. Để có một lúc ngày 
ấy sẽ đến, tất cả cùng đứng lên. Sẽ 
giống như đất nước các anh. 
 PV: Vậy phương Tây sẽ phải 
làm gì, để ngày ấy có thể đến gần 
hơn? 
 TQĐ: Phương Tây chỉ chú trọng 
đến buôn bán, chính trị họ không 

quan tâm. Chẳng hạn ông Bush đã 
hứa hẹn rằng Hoa Kỳ sẽ đứng về 
phía những người đang đấu tranh 
cho tự do, dân chủ tại Việt Nam. 
Nhưng chuyến thăm Hà Nội năm 
2007, ông đã không đả động đến 
vấn đề nhân quyền. 
 PV: Ông nói rằng những người 
đối lập không có người lãnh đạo. 
Vậy liệu sẽ tìm ở đâu ra người đó? 
 TQĐ: Có thể ngay trong chính 
đảng cộng sản Việt Nam. 
 PV: Khoan đã ông. Tại sao lại ở 
trong cái đảng bị oán ghét trăm 
đường này? 
 TQĐ: Có thể lắm chứ. Nhưng 
phải là một đảng viên đã có tư 
tưởng, quan điểm khác, đã nhìn ra 
rằng chế độ không thể tồn tại mãi 
như vậy. Có lẽ sẽ giống như những 
gì đã xẩy ra ở Nga. 
 PV: Ông thấy những tín hiệu có 
người đủ khả năng lãnh đạo phe đối 
kháng giữa những người Cộng sản? 
 TQĐ: Họ vẫn ở trong bóng tối. 
Khi thời điểm chín muồi, chắc chắn 
họ sẽ xuất hiện. 
 PV: Ông bị giam lỏng tại gia, 
chính xác là như thế nào? Ông có 
thể ra ngoài chứ? 
 TQĐ: Công an luôn canh chừng 
bên nhà đối diện, quan sát theo dõi 
mọi sự ra vào của chùa. Tôi chỉ ra 
ngoài mỗi tháng một lần, đến bệnh 
viện để kiểm tra sức khoẻ, trên 
đường đi về đều bị theo dõi. 
 PV: Thế nhưng trước đây hai 
năm ông đã xuất hiện trước đám 
đông những người dân oan đi khiếu 
kiện?! 
 TQĐ: Vâng. Họ có khoảng một 
ngàn người, tôi đã ở đó một lúc và 
nói chuyện với họ, giúp họ một ít 
tiền. Tối đến đám đông bị công an 
bắt giữ và đưa phân tán về các vùng 
quê, khiến họ không có khả năng tụ 
hợp trở lại. 
 PV: Vậy có nghĩa rằng ông có 
thể đi ra ngoài, khi ông muốn? Ông 
có thể đi ra khỏi Tp HCM? 
 TQĐ: Vâng! Nhưng họ sẽ bố trí 
cảnh tai nạn giao thông, để loại trừ 
tôi. 
 PV: Người dân thường Việt 
Nam biết tiếng ông? Hiểu những 
phản đối của ông? 
 TQĐ: Người Việt biết tôi nhiều 
ở Hoa Kỳ. Tại Việt Nam họ biết về 
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tôi rất ít. Trên phương tiện truyền 
thông không nói về tôi. Không khi 
nào tôi được nói trên radio hoặch 
tivi. Tôi hoàn toàn bị biệt lập. 
 PV: Vậy ông nắm được thật sự 
cuộc sống Việt Nam như thế nào? 
 TQĐ: Tôi nhận được tin tức qua 
internet, qua đó tôi theo dõi các sự 
kiện, tôi nghe radio. 
 PV: Vâng, nhưng điều đó có đủ 
để ông nắm được những thông tin, 
chẳng hạn thực trạng của vùng quê 
Việt Nam. 
 TQĐ: Tôi thật biết rất ít về nông 
thôn, chỉ thỉnh thoảng có người ở 
quê lên thăm tôi. 
 PV: Những người cộng sản lên 
cầm quyền đã làm những gì tốt đẹp? 
 TQĐ: Không có gì! Họ đã giết 
quá nhiều người, chẳng hạn qua đợt 
Cải cách ruộng đất. 
 PV: Nhưng chuyện đó đã cách 
vài chục năm. Chế độ ngày nay phải 
có gì khác với hồi chấm dứt nội 
chiến? 
 TQĐ: Vâng, nhưng chỉ một ít 
thôi, họ vẫn luôn kìm kẹp người dân 
và không cho nhân dân nói những 
gì nhân dân muốn. 
 PV: Nhưng họ không giết người 
như trước. 
 TQĐ: Bây giờ họ không thể. 
Trước kia thì họ tự cho mình cái 
quyền đó, ngày nay cả thế giới sẽ 
phản đối. Tuy nhiên những người 
cộng sản vẫn bí mật giết hại ngững 
người đối lập trong nhà tù. Đơn 
giản là họ bị bắt và một đi không 
trở về. Nếu như có phản kháng lớn 
của dân chúng, nhà nước Cs sẽ 
không ngần ngại đàn áp bắn giết 
thẳng tay. Cũng giống như Trung 
quốc thời 1989. Những người Cộng 
sản ác độc như hổ báo. 
 PV: Nhưng ít ra họ cũng giành 
được độc lập cho Việt Nam, khi họ 
đánh bại thực dân Pháp 
 TQĐ: Không! Họ chỉ lợi dụng ý 
nguyện và tình yêu tổ quốc của 
người Việt Nam, để đạt được mục 
đích tiếm quyền. Những người cộng 
sản vô thần, họ không có gia đình 
và cũng như tổ quốc! 
 PV: Ông đã sống trải qua hai 
chế độ độc tài, trước là Ngô Đình 
Diệm thập niên 50-60, sau là chế độ 
độc tài Cộng sản Bắc Việt. Cả hai 

chế độ đều giam cầm ông, vậy chế 
độ nào tồi tệ hơn? 
 TQĐ: Cả hai đều kinh khủng. 
Nhưng với cộng sản thì khó khăn 
hơn để chống lại. Trong khi Ngô 
Đình Diệm để chúng tôi tự do trong 
chùa chiền không can thiệp, chỉ 
quan tâm đến chúng tôi làm gì 
ngoài xã hội thì cộng sản thâm nhập 
đánh phá sâu vào tận trong nội bộ 
Phật giáo. 
 PV: Tại sao ông đấu tranh chống 
lại sự độc tài? 
 TQĐ: Tôi tin vào đất nước này, 
cũng như vạn vật trong cuộc sống, 
sự độc tài rồi cũng sẽ phải bị thay 
đổi, hôm nay là nó nhưng ngày mai 
sẽ không còn. Hơn nữa một chế độ 
bóp nghẹt quyền sống cơ bản của 

con người sẽ không tồn tại lâu dài. 
Bởi vậy tôi sẽ tranh đấu đến cùng, 
khi tôi còn sống. 
 PV: Đã nhiều lần ông được đề 
cử giải Nobel Hoà bình vì những 
đóng góp cho quyền được sống của 
con người. Với ông điều này có ý 
nghĩa ra sao? 
 TQĐ: Không khi nào và tôi 
cũng không hy vọng rằng tôi sẽ 
nhận giải Nobel. Kể cả khi điều đó 
xẩy ra thì cũng chỉ ảnh hưởng rất 
nhỏ tới hiện tình tại Việt Nam. Tôi 
không nghĩ rằng tôi đã làm được gì 
lớn lao cho nhân loại, cho thế giới 
như ngài Ban Ki-mun (Tổng thư ký 
LHQ) chẳng hạn. Tôi chỉ làm 
những điều nhỏ cho dân tộc VN. 

��������� 

T� QU�C NHÌN T� BI�N 

  Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển 
  Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa 
  Ngàn năm trước con theo cha xuống biển 
  Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa. 
 Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc 
 Các con nằm thao thức phía Trường Sơn 
 Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả 
 Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn. 
  Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển 
  Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng 
  Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa 
  Trong hồn người có ngọn sóng nào không? 
 Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo 
 Lạc Long cha nay chưa thấy trở về 
 Lời cha dặn phải giữ từng thước đất 
 Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi. 
  Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể 
  Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù 
  Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ 
  Thương Hòn Mê bão tố phía âm u. 
 Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích 
 Những đau thương trận mạc đã qua rồi 
 Bao dáng núi còn mang hình goá phụ 
 Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi. 
  Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa 
  Đã mười lần giặc đến tự biển Đông 
  Những ngọn sóng hoá Bạch Đằng cảm tử 
  Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng. 
 Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo 
 Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn 
 Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy 
 Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân. 
  Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả 
  Những chàng trai ra đảo đã quên mình 
  Một sắc chỉ về Hoàng Sa thủa trước* 
  Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh. 
 Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát 
 Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời 
 Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất 
 Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi 

 Nguy�n Vi�t Chi�n - Tr�i vi�t H� Long 4-2009 
http://dinhtanluc.multiply.com/journal/item/459 

������������ 
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 Văn thư của Tòa GM Xã Đoài 
(ngày 06-8-2009) trả lời các 
công văn 1652/UBND-NC và 

1684/UBND-NC của UBND tỉnh 
Quảng Bình. 

 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI 
Số 22/09 VTTG 

Vv. Phúc đáp văn thư 
UBND tỉnh Quảng Bình 

Xã Đoài, ngày 6 tháng 8 năm 2009 
 Kg : UBND tỉnh Quảng Bình 
 Tòa Giám mục Xã Đoài chúng tôi 
đã nhận được văn thư của UBND tỉnh 
Quảng Bình, số 1652/UBND-NC, đề 
ngày 27-7-2009; và văn thư số 1684/ 
UBND-NC, đề ngày 30-7-2009, về 
việc mời Đại diện Toà giám mục giáo 
phận Vinh vào giải quyết các vụ việc 
xảy ra tại Tam Toà, thành phố Đồng 
Hới, tỉnh Quảng Bình. 
 Chúng tôi trả lời như sau: 
 1. Cho tới nay trên địa bàn thành 
phố Đồng Hới chưa bảo đảm an toàn 
tính mạng cho giáo dân và các linh 
mục, nên Tòa Giám mục Giáo phận 
Vinh chúng tôi chưa thể vào làm việc 
với Ủy ban được. Theo đề nghị của 
UBND tỉnh Quảng Bình trong văn thư 
số 1652 UBND-NC, đề ngày 27-7-
2009, chúng tôi chấp nhận làm việc 
với Ủy ban tại Tòa Giám mục Xã 
Đoài. 
 2. Chúng tôi luôn khẳng định với lý 
chứng rõ ràng rằng: công an Quảng 
Bình đã đánh đập, bắt giữ giáo dân 
và chiếm đoạt trái phép tài sản của 
giáo dân và của Giáo hội là trái pháp 
luật. 
 3. Việc 2 linh mục và các giáo dân 
bị đánh đập ngày 27-7-2009 tại Đồng 
Hới, chúng tôi có đầy đủ chứng cứ để 
nói rằng hành động ấy có chủ mưu rõ 
ràng. Các linh mục và Đại diện Hội 
đồng mục vụ các giáo xứ hạt Kỳ Anh, 
Hà Tĩnh vào Tam Tòa với mục đích 
thăm các gia đình bị nạn, và không có 
một hành vi nào gây mất trật tự tại đó 
mà đã bị đánh đập tàn nhẫn. Điều 
làm cho nhiều người phẫn nộ là 2 linh 

mục và các giáo dân bị đánh trọng 
thương trước sự chứng kiến của 
những người mang sắc phục CA.  
 4. Chúng tôi cho rằng ông Trần 
Công Thuật, phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Bình phải chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về việc linh mục Ngô Thế Bính 
bị đánh trọng thương.  
 5. UBND tỉnh cho rằng việc 2 linh 
mục và các giáo dân bị đánh đập tại 
Đồng Hới ngày 27-7-2009, trách 
nhiệm thuộc về Tòa Giám mục GP 
Vinh là một quy kết hết sức vô lý. 
 6. Bởi vậy một lần nữa chúng tôi 
yêu cầu : 
 - Thả hết những giáo dân vô tội - 
họ đã bị công an Quảng Bình đánh 
đập lại còn bị giam giữ bất công. Trả 
lại tài sản của giáo dân và của Giáo 
hội mà công an Quảng Bình đã chiếm 
đoạt trái phép. 
 - Săn sóc chữa lành những người 
đã bị đánh đập và bồi thường cho 
những người bị hại. 
 - Dừng ngay việc xuyên tạc sự 
thật, bôi nhọ tôn giáo, kích động gây 
hận thù chia rẽ lương giáo làm bất ổn 
đời sống giáo dân. 
 - UBND tỉnh Quảng Bình hãy vì 
pháp luật và lương tri để có những 
quyết định đúng đắn trong vụ việc 
Tam Tòa. 
 TM/ Toà giám m�c Xã Đoài 
 Chánh văn phòng 
 Linh m�c Ph�m Đình Phùng 
 
Văn thư của Tòa GM Xã Đoài 
(ngày 07-8-2009) gửi Ban Tôn 
giáo CP về "Vụ việc Tam Tòa - 

Đồng Hới, Quảng Bình" 
 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI 
Số 23/09 VTTG 

Vv. Vụ việc Tam Tòa 
Đồng hới, Quảng Bình 

Xã Đoài, ngày 7 tháng 8 năm 2009 
 Kg : Ban Tôn giáo Chính Phủ 
 Tòa Giám mục Xã Đoài giáo phận 
Vinh trình bày và kiến nghị về vụ việc 

giáo xứ Tam Tòa, thành phố Đồng 
Hới, tỉnh Quảng Bình như sau : 
 Ngày 20 tháng 7 năm 2009, vì nhu 
cầu sinh hoạt tôn giáo, giáo xứ Tam 
Tòa đã dựng một lán tạm trên nền 
nhà thờ Tam Tòa. Công việc vừa 
xong thì công an Quảng Bình tới 
đánh đập giáo dân, phá dỡ lán tạm, 
lấy Thánh Giá và tất cả dụng cụ vật 
liệu của giáo xứ trên hiện trường mà 
không lập văn bản, đồng thời bắt giữ 
một số giáo dân trái pháp luật. 
 Ngày 21 tháng 7 năm 2009, Tòa 
Giám mục Xã Đoài gửi đơn khiếu nại 
khẩn cấp yêu cầu UBND tỉnh Quảng 
Bình thả người, trả lại Thánh Giá, trả 
lại tài sản của Giáo Hội và của giáo 
dân (nội dung như văn thư gửi kèm).  
 Ngày 24 tháng 7 năm 2009, Tòa 
giám mục Xã Đoài đã nhận được 2 
văn thư của UBND tỉnh Quảng Bình 
quy kết cho giáo dân những tội mà họ 
không có, đồng thời mời Đại diện Tòa 
Giám mục vào làm việc. Tòa Giám 
mục Xã Đoài gửi 2 văn thư (số 20/09 
VTTG; và số 21/09 VTTG) trả lời 
UBND tỉnh Quảng Bình (nội dung như 
văn thư được gửi kèm). 
 Ngày 27 tháng 7 năm 2009, 5 linh 
mục thuộc giáo hạt Kỳ Anh, Hà Tĩnh 
cùng với đại diện Hội đồng mục vụ 
các giáo xứ trong hạt Kỳ Anh vào 
Tam Tòa thăm các gia đình có người 
bị hại. Khi đoàn vừa xuống xe thì bị 
đánh tới tấp làm linh mục Nguyễn 
Đình Phú và 3 giáo dân bị trọng 
thương, phải đưa vào trạm xá gần đó. 
Linh mục Ngô Thế Bính, Quản xứ Hà 
Lời nghe tin, tới thăm linh mục Phú và 
mấy giáo dân bị đánh. Theo đề nghị 
của linh mục Ngô Thế Bính, ông Trần 
Công Thuật, phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Bình dẫn linh mục Bính tới 
thăm linh mục Phú. Sau đó ông Trần 
Công Thuật bỏ đi, để nhóm người 
đang vây quanh trạm xá xông vào 
đánh linh mục Bính trước sự chứng 
kiến của những người mang sắc phục 
công an. 
 Tòa Giám mục Xã Đoài tiếp nhận 
văn thư số 1652 UBND-NC, đề ngày 
27-7-2009; và văn thư số 1684 UBND 
-NC, đề ngày 30-7-2009 của UBND 
tỉnh Quảng Bình nói về vụ việc Tam 
Tòa và vụ xô xát ngày 27-7-2009. 
 Ngày 6 tháng 8 năm 2009, Tòa 
Giám mục có văn thư trả lời UBND 
tỉnh Quảng Bình (nội dung như văn 
thư gửi kèm). 
 Cho tới nay vẫn còn 3 giáo dân đã 
bị đánh đập và đang bị giam giữ mà 
Chính quyền tỉnh Quảng Bình không 
cho người nhà tới thăm. 
 Từ ngày 20-7-2009 đến nay, 
chúng tôi có bằng chứng cho thấy 
Chính quyền Quảng Bình liên tục 
dùng nhiều hình thức xuyên tạc sự 
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thật, bôi nhọ tôn giáo, kích động gây 
hận thù chia rẽ lương giáo, làm bất 
ổn đời sống của giáo dân. 
 Bởi vậy, chúng tôi kiến nghị Ban 
Tôn giáo Chính Phủ có ngay ý kiến 
chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Bình :  
- Dừng ngay những việc làm sai trái, 
thả giáo dân, trả lại tài sản của Giáo 
Hội và của giáo dân.  
- Dừng ngay việc xuyên tạc sự thật, 
bôi nhọ tôn giáo, kích động gây hận 
thù giữa giáo dân và lương dân. 
 Chúng tôi thấy giáo dân Tam Tòa 
nói riêng và giáo dân trên địa bàn tỉnh 
Quảng Bình nói chung đang chịu 
nhiều bất công, chưa thật sự được 
hưởng tự do tôn giáo. Kính đề nghị 
Ban tôn giáo CP can thiệp kịp thời. 
 TM/ Toà Giám m�c Xã Đoài 
 Chánh văn phòng 
 Linh m�c Ph�m Đình Phùng  
http://giaophanvinh.net/modules.php?
name=News&op=viewst&sid=4899  
 
 Báo động: nhiều gương mặt 

giáo dân công giáo ở Tam Tòa 
được dán lên góc phố cột 
điện hầu cho bọn bất nhân 

nhận diện để tấn công 
(Tam Tòa 11-8-2009) 

 ÐỒNG HỚI − Theo những thông 
tin nhận được mấy ngày qua, hiện 
nay các giáo dân ở Tam Tòa, Ðồng 
Hới, Quảng Bình, đang lâm vào một 
tình trạng hết sức ngặt nghèo bởi nhà 
cầm quyền Quảng Bình đang thực 
hiện những biện pháp có thể nói là 
"đê hèn" đối với họ. 
 Bất cứ giáo dân Công giáo nào ra 
đường, đều có thể bị công an hoặc 
nhóm côn đồ "chăm sóc tận tình". 
Công an Quảng Bình đã chụp hình 
các giáo dân, và thậm chí nhiều 
gương mặt giáo dân được in ra, dán 
lên góc phố, cột điện để những người 
không công giáo nhận mặt và tấn 
công và sẽ không có bất cứ ai can 
thiệp. Một giáo dân bị người lạ vào 
nhà đập vỡ cửa, đập nát tivi, đồ đạc, 
trong khi công an đứng bảo kê bên 
ngoài. Một số giáo dân khi làm ăn, 
buôn bán ở chợ, đã bị bọn côn đồ xúi 
giục để ném vào hàng quán của họ 
những thứ dơ bẩn như rau cỏ, rác 
rưởi… nhằm chặn đường sống của 
giáo dân. 
 Rất khó cho những người tín hữu, 
anh em Công giáo khác đến với họ 
mà không bị khủng bố. Thậm chí, 
người ta có thể chặn bất cứ xe nào 
giữa đường, nếu có đạo lập tức bị 
đánh. Bất cứ ai ra đường, cả khách 
du lịch cầm máy ảnh đều có thể bị bất 
cứ người dân nào đập nát hoặc cướp 
đi mà không thể chống cự. 

 Một số giáo dân bị bắt đều bị trấn 
áp và buộc phải viết cam kết “không 
bị đánh đập, bức cung”. Thậm chí họ 
bị đặt trong sự sợ hãi, cô độc không 
cho tiếp xúc với ai để các cán bộ 
buộc họ nhận tội. Ðiều này không ai 
lạ với cách làm việc của công an hiện 
nay. Nhiều nơi đã có kinh nghiệm với 
cách làm việc của công an dẫn đến 
nhiều người bị mời đến công an đã 
“tự tử” vì những lý do hết sức vô lý. 
 Hiện nay, người dân Quảng Bình 
đã được nhà cầm quyền nhồi sọ tư 
tưởng thù địch với tôn giáo, vì vậy 
những người ngoài đang trong cơn 
hăng máu của bọn vô đạo và vô lại 
được dung dưỡng nhằm trấn áp 
người Công giáo. Các đài, báo không 
ngớt kết tội giáo dân “âm mưu xóa bỏ 
tội ác Ðế quốc Mỹ” và nhiều vấn đề 
khác nữa nhằm đổ thêm dầu vào cơn 
cuồng say bạo lực này… 
 Các giáo dân thường xuyên bị 
sách nhiễu, mời, triệu tập đi “làm 
việc” triền miên bất cứ khi nào, gây 
tâm lý bất an và nhiều trò đê tiện 
khác. 
 Gần đây, nhà cầm quyền còn trực 
tiếp uy hiếp các xứ họ, đe dọa linh 
mục như linh mục Hồng ở Sen Bàng, 
mời, triệu tập đi làm việc… nhằm tạo 
tâm lý bị khủng bố và sợ hãi trong 
giáo dân. 
 Tình cảnh anh chị em giáo dân 
Tam Tòa hiện đang trong cơn bi đát, 
xin mọi người hiệp sức cầu nguyện 
cho các anh chị em đó. 
 VietCatholic News 
  

 Nhận định rằng : 
 Sau khi cưỡng chiếm miền Nam 
Việt Nam, tập đoàn Cộng Sản Hà 
Nội đã cướp nhà, cướp đất, cướp 
của của nhân dân, của các Giáo Hội 
v.v... làm tài sản riêng. Giáo Hội 
Phật Giáo Hòa Hảo tại Việt Nam là 
nạn nhân hàng đầu vì Tập đoàn 
Cộng Sản Hà Nội (TĐCSHN) đã 
cướp đoạt toàn bộ tài sản của Giáo 
Hội, bắt giam các Trị Sự Viên của 

Giáo Hội. Hiện tại PGHH còn có 14 
tín đồ PGHH đang bị bạo quyền 
CSVN cầm tù. 
 Hàng chục năm qua, cụ Lê 
Quang Liêm với tư cách Hội 
Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương 
Giáo Hội PGHH Thuần Túy Việt 
Nam đã cùng với hàng trăm chức 
sắc PGHH biểu tình, gởi thỉnh 
nguyện thư đòi bạo quyền CSVN 
trả lại tài sản của Giáo Hội mà nhà 
cầm quyền đã chiếm đoạt điển hình 
như : Trụ sở Ban Trị Sự Trung 
Ương Giáo Hội tọa lạc tại 114 
đường Bùi Thị Xuân, Sài Gòn; Liên 
Hoa Thiền Viện tọa lạc tại Cái Sắn, 
huyện Thốt Nốt, tỉnh An Giang; 
Viện Đại Học PGHH tọa lạc tại tỉnh 
lỵ An Giang; Bệnh viện Nguyễn 
Trung Trực tọa lạc tại xã Long 
Kiến, quận Chợ Mới, tỉnh An 
Giang, và cho PGHH được tự do 
hành đạo. Tín đồ PGHH thì liên tục 
biểu tình, thỉnh nguyện thư thì liên 
tục được gởi đi, nhưng bạo quyền 
CSVN vẫn làm ngơ, gỉa điếc. 
 Gần đây nhứt, Chủ Nhựt 20 
tháng 7 năm 2009, hàng ngàn giáo 
dân Công giáo thuộc giáo xứ Tam 
Tòa, tỉnh Quảng Bình, thuộc Giáo 
phận Vinh, đã tụ tập dựng lên cái 
lán tại ngôi nhà thờ Tam Tòa cũ để 
làm nơi cầu nguyện thì liền bị hằng 
trăm công an sắc phục và thường 

phục đến đập phá và đánh đập giáo 
dân, có bảy (07) giáo dân đã bị công 
an bắt giam và hai linh mục đã bị 
công an đánh trọng thương.  
 Thời gian là câu trả lời đúng 
nhứt: càng ngày TĐCSHN càng 
hiện rõ bộ mặt giả nhân, gỉa nghĩa, 
buôn dân bán nước của bọn chúng. 
Huyền thoại về Hồ Chí Minh cũng 
đã được lột trần qua tập tài liệu mà 
Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đã phổ 



Tự Do Ngôn Luận * Bán Nguyệt San 
 

 

  

Số 81 * Trang  12 

biến qua DVD Sự Thật về Hồ Chí 
Minh. 
 Đúng như lời Đức Huỳnh Giáo 
Chủ đã nói, đối với Cộng Sản: Tôn 
giáo là liều thuốc phiện – Ai uống 
vào ắt là phải nghiện  
 Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo 
Thuần Túy Hải Ngoại hoan nghinh, 
ủng hộ và nhiệt liệt ca ngợi tinh 
thần của các tu sĩ và tín đồ Công 
Giáo tại Giáo xứ Tam Tòa, tỉnh 
Quảng Bình, giáo phận Vinh. 
 Cầu xin Ơn Trên gia hô hộ cho 
quý Tu sĩ, quý Tín hữu tạiai Tam 
Tòa tai qua, nạn khỏi, thành công 
trong việc tranh đấu đòi lại tài sản 
của giáo xứ. 
 Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo 
Thuần Túy Hải Ngoại cực lực lên 
án hành động côn đồ, cướp giựt, phi 
nhân quyền,vô tôn giáo của bạo 
quyền CSVN. 
 Làm tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn 
ngày 4 tháng 8 năm 2009 
 Thay mặt Ban Trị Sự Trung 
Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo 
Thuần Túy Hải Ngoại 
 Hội Trưởng: Nguyễn Tấn Đức  
 Chánh Thư Ký: Nguyễn Châu 
 

 Bí thư chi bộ Đảng cộng sản Việt 
Nam, ông Nguyễn Viết Bộ đã cầm 
đầu đội quân ô hợp tới đánh đập mục 
sư và tín đồ của Hội thánh Tin lành 
Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam tại tỉnh 
Thanh Hóa. Sự việc xảy ra tại Chi hội 
thôn Yên Phú, xã Quảng Yên, huyện 
Quảng Xương vào 9g sáng nay, 9-8-
2009. Chi hội này nhóm tại nhà thầy 
Nguyễn Văn Thịnh, trên bờ con sông 
Que, cách nhà bác Lê Khả Phiêu 
không xa. Khoảng hai mươi tín đồ 
nhóm lại, thì có 10 người bị thương, 
trong đó có mục sư Trần Văn Kỳ, giáo 
hạt trưởng và con trai; vợ mục sư 
Nguyễn Trung Tôn và con trai bị đổ 
máu. 
 Hội thánh này do Ms Nguyễn 
Trung Tôn quản nhiệm, tại đây máu 
của Cơ đốc nhân đã đổ ra nhiều, suốt 
trong 10 năm qua. Hôm nay, Ms 

Nguyễn Trung Tôn đi giảng ở Hội 
thánh khác, Ms Trần Văn Kỳ đến 
giảng tại đây, rồi bố con Ms Kỳ đã bị 
đánh thâm tím mặt mày cùng bầy 
chiên. Đang khi công an mặc thường 
phục và người lạ ô hợp đánh mục sư 
và tín đồ thì ông Bộ, bí thư “Đảng ta” 
khoanh tay đứng nhìn, rồi bỏ đi và cử 
người đến lấy lời khai. Điều đáng tiếc 
là công an tỉnh Thanh Hoá sau đó cho 
rằng họ không biết ai hành hung, mà 
do quần chúng tự phát. 
 Như vậy vai trò của ông bí thư chi 
bộ đảng CSVN Nguyễn Viết Bộ là gì 
mà công an tỉnh Thanh Hoá lại không 
hề biết ? Chúng tôi xin lưu ý: chủ nhật 
26-7-2009 cũng chính ông bí thư Bộ 
cầm đầu đội quân đánh Ms Nguyễn 
Trung Tôn và tín hữu Hòa tại nơi đây, 
nhà thầy Thịnh. 
 Kính mong con dân Chúa trên 
khắp đất cầu nguyện cho Hội thánh 
tại tỉnh Thanh Hóa, Tam Tòa và Việt 
Nam đang bị bắt bớ dữ dội vì đức tin 
mình nơi Chúa. 
 Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi ông 
Tổng Bí thư ĐCSVN Nông Đức Mạnh 
và toàn thể bộ chính trị đảng cộng 
sản Việt Nam, hãy can đảm lìa bỏ chủ 
nghĩa Mác-Lênin dối trá, để tin cậy 
Đức Jesus Christ là chân lý của mọi 
thời đại. Xin các ông hãy xé lòng 
mình, đừng xé áo mình mà quay lại 
cùng Chúa để được tha thứ tội lỗi 
mình, hỡi TBT Nông Đức Mạnh và 

các bạn trong bộ chính trị “Đảng ta” 
quý mến. 
 Xin anh em công an đừng vì 
miếng ăn “quá khẩu thành tàn” mà 
đánh đập những người yêu mến Đức 
Chúa Trời, nhưng hãy trở lại với 
Chúa, để được thương xót. 
 Nguyện Đức Chúa Trời ban 
phước dư dật cho quý vị đọc bản tin 
này, và nhớ đến những người đang 
chịu khổ vì cớ Chúa. 
 TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI, 
AMEN! 
 Vi�t Nam, ngày 09-8-2009 
 M�c s� Thân Văn Tr��ng 
 Đt 0907-872-617 
 

BẢN TIN BỔ TÚC CỦA PHÓNG 
VIÊN LÊ THANH TÙNG 

    Như quý vị đã biết, sáng nay chủ 
nhật ngày mồng 09-08-2009, Hội 
thánh Tin lành xã Quảng Yên, huyện 
Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đang 
làm lễ thờ phượng thì bị hai công an 
viên của xã Quảng Yên tên là Sơn và 
Hải, cùng ông Bộ là trưởng thôn và 
ông bí thư chi bộ CSVN đến bắt ép 
Hội thánh Quảng Xương gồm 16 
người phải giải tán ngay lập tức. 
   Theo như anh Thịnh cho biết, thì 
bốn cán bộ CS địa phương nói trên, 
sau khi không ép Hội thánh gồm 16 
người giải tán được, thì họ ra đòn 
đánh đập toàn bộ những người trong 
Hội thánh một cách rất dã man khi họ 
đang nhóm họp tại nhà anh Thịnh. 
Một số tín hữu đã bị đổ máu be bét, bị 
thương ở đầu và mặt mũi khá nặng 
nề….. 
   Sau khi các tín đồ Tin lành trên bị 
hành hung đánh đập xong một hồi lâu 
thì chính quyền và công an xã Quảng 
Yên mới kéo đến lập biên bản và chỉ 
lập biên bản ghi sự việc xảy ra có một 
chiều mà thôi. Tức là họ chỉ lập danh 
sách các nạn nhân bị đánh đập chứ 
không lập danh sách những công an, 
cán bộ CSVN địa phương đã tham 
gia đánh người mang tính chất côn 
đồ, lưu manh như đã xảy ra, cho nên 
tất cả mọi người không ai ký tên vào 
biên bản mà họ đã lập nên. 
    Từ 3 tháng trở lại đây, Hội thánh 
Quảng Yên vẫn luôn bị chính quyền, 
công an ở đây gây khó dễ rất nhiều. 
Họ bị ngăn cản quyền tự do sinh hoạt 
tín ngưỡng, tôn giáo về mọi mặt khá 
nghiêm trọng.  
    Chiều nay khi biết chuyện này, tôi 
đã gọi điện để nói chuyện với Mục sư 
Tin lành Nguyễn Trung Tôn theo số 
máy của ông là 0977-003-032 nên 
biết rõ chuyện xảy ra hôm nay như 
vậy. Ngoài ra Mục sư Thân Văn 
Trường có gọi điện thoại cho nhà báo 
Nguyễn Khắc Toàn lúc 12g45’ để 
thông tin nên biết rõ sự tình như thế.  
   Nay tôi kêu gọi các đài phát thanh 
hải ngoại và quốc tế hãy lên tiếng nói 
và phỏng vấn ngay với các nạn nhân 
đã bị bách hại này chỉ vì họ sinh hoạt 
tự do tôn giáo để tố cáo nhà cầm 
quyền Thanh Hoá đang đàn áp quyền 
sinh hoạt tự do Tôn giáo của nhân 
dân. 

 Phóng viên phong trào dân ch� 
Kh�i 8406: Công dân Lê Thanh 
Tùng t� Sóc Sơn đ�a tin h!i 15g30 
ngày 09-08-2009 
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 Hỗn quan hỗn quân là tình trạng 
của một tổ chức nắm giữ quyền lực 
nhà nước nhưng bộ máy lại có tính 
chất thổ phỉ, đang ở giai đoạn tàn lụi 
hấp hối. Bộ máy thống trị cấp nhà 
nước mà nội bộ không kẻ nào khống 
chế được kẻ nào, không kẻ nào dám 
tin kẻ nào... Mặc dù quyền lực được 
duy trì bằng biện pháp tàn bạo là giết 
chóc, nhưng cũng chỉ có thể giữ 
được ổn định trong chốc lát, vì những 
kẻ tay chân có thể phản lại chủ tướng 
bất cứ lúc nào… Lịch sử dân tộc Việt 
từng trải qua gia đoạn này như trong 
Đại Việt Sử Ký từng ghi chép lại sự 
kiện “Kiêu binh nổi loạn giết quận 
Huy”…  
 Đó là trong thời kỳ Phong Kiến xa 
xưa. Người ta cứ tưởng trong giai 
đoạn mà xã hội loài người đã văn 
minh vượt bậc, thì không thể tồn tại 
bộ máy nhà nước thành viên Liên 
Hiệp Quốc lại có tính chất thổ phỉ 
được nữa… Hỗn quan hỗn quân nếu 
có, là tình trạng của những tổ chức tội 
phạm ở những vùng lạc hậu xa xôi 
cách biệt nào đó, chứ không thể có 
gương mặt quốc gia…  
 1) Từ lý luận chủ nghĩa cộng 
sản vô luân, nảy sinh nhiều chuẩn 
mực quái gở trong xã hội cộng 
sản. Sở hữu toàn dân là một trong 
những chuẩn mực quái gở đó. 
 Quyền được sở hữu tài sản là một 
trong những quyền căn bản của con 
người. Nó là động lực thúc đẩy con 
người lao động không ngừng… Nó 
chính là nguồn gốc của công bằng xã 
hội. Đã là sở hữu tài sản, thì tài sản 
luôn phải gắn với một chủ nào đó. 
Chủ đó có thể là cá nhân, có thể là tổ 
chức. Nếu là cá nhân, thì phải là một 
con người cụ thể, đang tồn tại. Nếu là 
tổ chức, thì tổ chức đó phải bao gồm 
những con người cụ thể, vì đây là 
quyền dân sự, cho nên từng cá nhân 
trong tổ chức đó phải đồng thuận về 
sở hữu chung, và bất cứ ai không 
đồng ý với sở hữu chung cũng có 
quyền tách phần sở hữu của mình 
ra… Luật pháp phải bảo hộ. Đó là 
quyền sở hữu về tài sản của nhân 
loại văn minh hôm nay. 
 Lý luận của chủ nghĩa Mác cho 
rằng đất đai là tư liệu sản xuất quan 

trọng nhất… Và trên cơ sở đó, chế độ 
cộng sản cướp chiếm đất đai của mọi 
thành phần dân chúng ngay từ lúc có 
chính quyền sơ khai. Những kẻ thực 
hành chủ nghĩa Mác trong khi “làm 
cách mạng vô sản” còn phát hiện ra 
rằng, đất đai không chỉ là tư liệu sản 
xuất quan trọng nhất, mà nó còn là 
không gian để sinh tồn. Quản lý đất 
đai đồng nghĩa với việc quản lý không 
gian sinh tồn của con người, hay nói 
cách khác đó là quản lý sự sống còn 
của một con người cụ thể…  
 Chính vì lẽ đó, chế độ cộng sản 
cho ra đời khái niệm “sở hữu toàn 
dân”. Nghe thì có vẻ như là hình thức 
sở hữu chung của một tổ chức vậy, 
nhưng bản chất lại khác hoàn toàn. 
Quyền sở hữu bao gồm 3 nội dung: 
Chiếm giữ - Sử dụng - Định đoạt. 
Trong đó nội dung định đoạt là quan 
trọng nhất thì sở hữu toàn dân mà 
cộng sản chế ra tước đi quyền định 
đoạt. Sở hữu toàn dân về đất đai là 
người dân chỉ có quyền quản lý 
(chiếm giữ) và sử dụng. Còn quyền 
định đoạt thì nhà nước cộng sản nắm 
giữ. Nhà nước cộng sản thì do người 
cộng sản truyền tay nhau nắm giữ 
theo kiểu cha truyền con nối…  
 Sở hữu toàn dân không thể cụ thể 
hoá được đến từng cá nhân người 
dân. Nó chỉ là cái tên gọi, còn thực 
chất sở hữu toàn dân là sở hữu của 
nhà nước cộng sản. Nhà nước cộng 
sản thì người cộng sản cũng huỵch 
toẹt ra rằng nó lên nắm quyền bằng 
bạo lực cách mạng, nó giữ quyền 
bằng chuyên chính vô sản. Và nó là 
lực lượng duy nhất có quyền lãnh đạo 
toàn bộ xã hội, không chấp nhận chia 
sẻ quyền lực với bất cứ ai…  
 Như thế sở hữu toàn dân thực 
chất là sở hữu riêng của đảng cộng 
sản, của đảng viên cộng sản. Trong 
giai đoạn chiến tranh và chiến tranh 
lạnh, có vẻ như việc ngụy biện, bao 
biện quản lý xã hội kiểu này chưa lộ 
rõ bộ mặt thật của người cộng sản. 
Nhưng khi hệ thống cộng sản sụp đổ 
trên bình diện thế giới, các nước 
cộng sản sống sót buộc phải hội nhập 
với thế giới văn minh, thì tiêu chuẩn 
quái gở này lộ rõ bộ mặt và gây cho 
cộng sản không biết bao nhiêu tình 

huống dở khóc dở cười… Chính cái 
gọi là sở hữu toàn dân về đất đai đã 
giúp quan chức cộng sản tham nhũng 
ăn cắp của công cách dễ dàng, gây 
bao đau khổ cho người dân… làm 
lung lay tận gốc rễ chế độ cộng sản. 
Cũng chính cái sở hữu toàn dân về 
đất đai này làm cho chế độ cộng sản 
trở nên bế tắc trong việc chống tham 
nhũng. Cứ cho là cộng sản muốn 
chống tham nhũng để cứu chế độ 
đi… thì nó cũng không thể chống 
được vì cái chuẩn mực này…  
 Hãy nhìn xem hai quốc gia cộng 
sản còn sót lại, được những người 
cộng sản gọi là vẫn “hùng mạnh”: 
CHND Trung Hoa và CHXHCN Việt 
Nam, quan chức quản lý đất đai có 
quyền ký quyết định thu hồi đất, giao 
đất… tham nhũng một cách trắng 
trợn lộ liễu, đến mức bộ máy đảng 
cộng sản phải mang ra trảm. Giáo 
dục răn đe cỡ nào cũng không làm 
cán bộ quan chức cộng sản ngán 
ngại vì mối lợi quá lớn, cơ chế lại qúa 
lỏng lẻo… Tham nhũng trong lĩnh vực 
đất đai là dễ dàng nhất, thu lợi lớn 
nhất, nhanh nhất. 
 Người dân trước đây vẫn cho 
rằng sở hữu toàn dân về đất đai chỉ là 
cái tên gọi, họ vẫn có quyền quản lý 
sử dụng là được rồi… Nay bị cướp 
đất một cách trắng trợn và rất dễ 
dàng mới bừng tỉnh: Hoá ra họ không 
có quyền gì cả, họ chỉ là người trông 
coi tài sản với tiền công rẻ mạt cho 
cộng sản. Lúc nào muốn, cộng sản sẽ 
tống cổ họ ra khỏi nhà với bộ quần áo 
rách và mấy đồng xu lẻ “bồi thường” 
là xong… Tệ hơn cả thời phong kiến! 
Và những cuộc đụng độ giữa người 
dân, đặc biệt là nông dân với chính 
quyền CS nổ ra ngày một quyết liệt…  
 Sở hữu toàn dân về đất đai là nền 
móng kinh tế, chính trị của cộng sản. 
Nếu thay đổi nghĩa là xoá bỏ chế độ 
cộng sản, cho nên cộng sản không 
bao giờ thay đổi cái hình thức sở hữu 
này. Nhưng nếu cứ duy trì, nó sẽ đẩy 
cộng sản ngày càng sâu vào thế là kẻ 
thù của nhân dân cũng như là kẻ thù 
của cả thế giới văn minh… Không 
thay đổi thì sớm muộn gì cộng sản 
cũng chết vì có quá nhiều kẻ thù…  
 Cho nên có thể nói sở hữu toàn 
dân về đất đai là tử huyệt của cộng 
sản, cộng sản biết mà không có cách 
gì chống đỡ… Nó giống như Liên Xô 
cách đây 20 năm, có lượng bom hạt 
nhân nhiều nhất thế giới, nếu đem ra 
dùng có thể giết số lượng người gấp 
20 lần trên trái đất, mà vẫn phải thúc 
thủ chịu chết một cách nhục nhã, vì 
những cơ chế quái gở do chính nhà 
nước Liên bang Xô viết đặt ra…  
 Vậy mà trong sự kiện Tam Toà, 
chính quyền cộng sản lại mồm năm 
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miệng mười đổ cho luật pháp đã qui 
định đất đai là sở hữu toàn dân không 
thể thay đổi… Làm như xã hội cộng 
sản thượng tôn pháp luật lắm… Nên 
nhớ luật pháp là do con người đặt ra, 
vì thế con người có thể thay đổi nó… 
Thứ chuẩn mực xã hội cưỡng bức 
cưỡng đoạt, đánh lận con đen, loè bịp 
dân lành hòng biến công thổ thành 
của riêng người cộng sản đâu dễ qua 
mắt được những người trí thức công 
chính trong xã hội văn minh tin học 
ngày nay !!! 
 2) Bộ mặt nham nhở của chính 
quyền cộng sản VN hôm nay. 
 Không phải từ sự kiện Tam Toà, 
mà từ khi có nhà nước cộng sản, thế 
giới đã được mục sở thị nhà nước 
cộng sản dùng xã hội đen giết chóc 
dân lành. Nhưng từ khi sự kiện Công 
Giáo Việt Nam đòi lại tài sản, đòi lại 
công lý, đòi lại quyền làm người, đặc 
biệt là sự kiện Tam Toà, với hành vi 
bỉ ổi của công an xã hội đen Việt gian 
Cộng sản đánh gãy tay, rách mặt cả 
linh mục đang khi họ trong bệnh 
viện… thì bản chất của Cộng sản Việt 
Nam được khẳng định. Không ai, kể 
cả người quan sát ngoài cuộc còn mơ 
hồ gì nữa.  
 Nhân loại hết kiên nhẫn với cộng 
sản đã đành, những người cộng sản 
cũng hết kiên nhẫn với nhau. Một 
biểu tượng của sự kiên nhẫn chịu 
đựng trong giới chính khách cộng sản 
là đại tướng Võ Nguyên Giáp, xưa 
từng nhẫn nhịn làm trưởng ban sinh 
đẻ có kế hoạch với lập luận Nhẫn để 
anh em khỏi chém giết nhau… Nay 
cũng hết Nhẫn… Năm lần bảy lượt có 
văn thư tố cáo can gián quan chức bộ 
chính trị cộng sản đương quyền từ vụ 
PMU18 đến hội trường Ba Đình, và 
gần đây nhất là bô-xít Tây Nguyên… 
 Người thì nói chính quyền Quảng 
Bình ngoan cố chống lệnh trung 
ương, vì trung ương thì biết rõ hậu 
quả ngoại giao, ngoại giao kinh tế đối 
với những hành động kiểu thổ phỉ 
như thế, không bao giờ chỉ đạo 
Quảng Bình làm việc này. Có người 
lại nói đây là hành động của công an, 
vì chế độ cộng sản là chế độ công an 
trị, quan chức chính quyền chẳng dại 
gì mà ngăn cản công an hành động. 
Còn khi nào hậu quả xảy ra hẵng 
hay… Lại có quan điểm cho rằng 
cộng sản có chính sách phân cấp rất 
chặt chẽ, khi sự việc ở cấp nào thì 
cấp đó có toàn quyền xử lý, cấp trên 
cũng không có quyền can thiệp…  
 Có thể nói, nhà nước cộng sản, 
đặc biệt những nhà nước cộng sản 
còn sót lại sau khi Liên Xô sụp đổ là 
thứ nhà nước hỗn quan hỗn quân. Do 
bị bế tắc về lý luận, các đường 
hướng chiến lược của nó chỉ mang 

tính chắp vá. Còn về chiến thuật, 
càng ngày sự tồn tại của nó càng phụ 
thuộc vào “bạo lực cách mạng – 
chuyên chính vô sản”. Cái chiến thuật 
man rợ này nhiều khi làm vạ lây cả 
đảng viên cộng sản, cho nên có số 
không nhỏ đảng viên cộng sản ngán 
ngẩm thứ bạo lực này. Trong xã hội 
tin học ngày nay, thì ngay cả đảng 
viên cộng sản cũng chẳng dại gì mà 
tin vào lời nói của quan chức cộng 
sản. Cấp trên thì nói dối, cấp dưới thì 
nghe dối, cấp thực hiện thì làm dối… 
Các cấp khinh bỉ nhau, thậm chí lừa 
miếng chém giết nhau vì kẻ thì ăn 
nhiều, người thì được ít… 
 Quan chức cấp thấp nhiều khi vô 
hiệu hoá được cả chỉ thị của quan 
chức cấp nguyên thủ, mà cũng chẳng 
việc gì vì có thể đổ thừa cho cơ chế… 
Những năm cuối nhiệm kỳ thủ tướng 
của Phan Văn Khải, ông ta phải ngậm 
bồ hòn làm ngọt khi kết luận cuối 
cùng của ông ta về việc công nhận 
một liệt sĩ thời kháng chiến chống 
pháp ở thị xã Sơn Tây, Hà Tây bị 
chính quyền cấp phường kiên quyết 
không thực hiện… Viện lý do có một 
lão thành cách mạng thời đó phản 
đối, cho rằng “liệt sĩ” này là một ông 
buôn lợn bị quân Pháp bắn vì khi gọi 
lại thì bỏ chạy, lúc đó ông ta chỉ làm 
công việc của ông ta chứ không phải 
đang hoạt động cánh mạng… Qui chế 
dân chủ ở cơ sở cho phép chính 
quyền cấp cơ sở bất tuân lệnh Thủ 
tướng. Mặt khác mấy ông lão thành 
cách mạng đều đã già cả, lúc trẻ thì 
đâu được học hành giáo dục nhân 
bản gì gì… già sắp chết cóc cần cái 
gì chẳng biết sợ ai…  
 Tình trạng quan chức CS cấp trên 
nói không được quan chức cộng sản 
cấp dưới diễn ra nghiêm trọng đến 
mức nó phải lên bàn nghị sự của 
trung ương cộng sản, nhưng vẫn vô 
phương… Vì quan chức nào cũng có 
phe nhóm, phe nhóm nào cũng có lực 
lượng xã hội đen riêng, và sẵn sàng 
trả miếng nếu phe nhóm khác ra 
đòn… Vụ việc tướng công an Trần 
Văn Thanh chánh thanh tra bộ công 
an bị lôi ra toà trên băng ca cách đây 
mấy hôm thêm một minh chứng…  
 Sự kiện Tam Toà lực lượng xã hội 
đen tấn công người dân ngay trước 
mặt công an cộng sản mặc sắc phục 
cũng không có gì là lạ. Những vụ việc 
tương tự đã diễn ra nhiều lần, ở 
nhiều nơi, qua nhiều giai đoạn lịch 
sử… Ngay cả nguyên thủ quốc gia 
cộng sản Việt Nam chưa chắc đã 
dám can thiệp vào những việc này 
cho dù biết được hậu quả tai hại của 
nó... Hãy nghe Nguyễn Minh Triết trả 
lời Thiền sư Nhất Hạnh khi sư ông về 
Việt Nam dựng đàn giải oan và đề 

nghị xây tượng đài tưởng niệm nạn 
nhân di tản trên biển… Nguyễn Minh 
Triết nói: “Tôi mà làm vậy nó giết tôi 
ngay” (Ai muốn kiểm chứng lời nói 
này xin cứ liên hệ với Thiền sư Nhất 
Hạnh vẫn đang sống tại Pháp). Thật 
là thảm hại! Nguyên thủ một quốc gia 
mà lại phát ngôn như thế! Ông ta làm 
gì mà sợ bị giết ? Ai giết ông ta? Nó 
là ai ông ta cũng không dám nói… 
Nhưng ai trong nước Việt hôm nay 
cũng hiểu được rằng Nó đây chính là 
xã hội đen… là phương tiện giết 
người ngoài luật đang nằm trong tay 
thế lực nào đó trong bộ chính trị CS.  
 Xã hội đen len lỏi cả vào trong bộ 
máy cao cấp nhất của cộng sản Việt 
Nam, đến mức Nguyên thủ Quốc gia, 
Chủ tịch Nước của quốc gia cộng sản 
khét tiếng tàn bạo mà còn phải sợ ra 
mặt ra mồm… Quả thật chính quyền 
cộng sản Việt Nam hôm có bộ mặt 
nham nhở của lưu manh xã hội đen 
vô học thức không biết đến luật pháp.  
 3) Một chính quyền phản động 
hỗn quan hỗn quân, không ai có 
thể kiểm soát được rủi ro khi đối 
thoại với nó. 
 Phản động là chống lại sự tiến bộ, 
chống lại sự phát triển theo qui luật 
của xã hội… Qui luật phát triển của 
xã hội dân chủ đa nguyên ngày nay 
đã rất rõ, và không thể đảo ngược. 
Sự phá sản của học thuyết cộng sản, 
tội trạng của nhà nước cộng sản ngày 
nay đã nhãn tiền. Thành trì cộng sản 
xưa cũng đã bị chính quan thầy 
CSVN khi xưa đập bỏ… Vậy mà 
những người cộng sản sống sót nhất 
quyết không nhìn nhận…  
 Sau khi tấn công bắt giữ giáo dân 
Tam Toà, sau khi đánh gây thương 
tích nặng cho tu sĩ giáo phận Vinh, 
công an cộng sản làm như muốn 
xuống thang đối thoại… Giáo dân và 
tu sĩ giáo phận Vinh hành xử theo 
luân lý Kitô giáo: đem yêu thương vào 
nơi hận thù …  
 Nhưng lịch sử dân tộc Việt cũng 
như giáo sử của các tôn giáo tại Việt 
Nam từ khi chế độ cộng sản ra đời 
trên đất Việt đã từng trải qua những 
trang máu lửa do sự phản phúc của 
người cộng sản viết ra. Người cộng 
sản công khai tuyên bố đặt các tôn 
giáo như là kẻ thù đối nghịch với chủ 
nghĩa cộng sản, phải loại trừ. Mặt 
khác họ ngọt nhạt “sẵn sàng đối 
thoại” với các tôn giáo. Sau lưng họ 
lại mưu tính những việc làm vô cùng 
ác độc: Vụ tết Mậu Thân 1968, hoà 
thượng Thích Đôn Hậu bị họ cưỡng 
bức đưa từ Huế ra Hà Nội để làm 
bình phong cho những việc giết dân 
thường… Như thế vẫn chưa hết, đến 
tận hôm nay, người ta mới hiểu được 
việc làm đó của họ còn để chuẩn bị 
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cho việc lập ra tổ chức Phật Giáo 
quốc doanh vào năm 1986… Ngày 
nay, ngay cả các tu sĩ và phật tử cũng 
phải ngậm ngùi…  
 Cá nhân người cộng sản nào là kẻ 
chủ mưu những việc làm này cho đến 
hôm nay lịch sử vẫn chưa được giải 
mật. Và có lẽ lịch sử sẽ không có đủ 
dữ liệu để giải mật, bởi lẽ bộ máy nhà 
nước cộng sản là bộ máy hỗn quan 
hỗn quân, không tuân theo qui luật 
của một nhà nước đúng nghĩa của 
nó… Người cộng sản lại rất khéo léo 
lợi dụng sự hỗn quan hỗn quân này 
để né tránh trách nhiệm cá nhân, để 
chạy tội cho mình… Tội ác trong Cải 
cách ruộng đất của họ, theo đúng 
công lý luật pháp loài người, thì kẻ 
phải chịu trách nhiệm là Hồ Chí Minh. 
Thế nhưng ông ta đóng tuồng rơi vài 
giọt nước mắt rồi đổ vấy cho cấp 
dưới, mang Trường Chinh ra kỷ luật 
cho qua chuyện. Trường Chinh sau 
khi bị kỷ luật vì “sai lầm” trong Cải 
cách ruộng đất làm chết oan mấy 
trăm nghìn người lại lên làm chủ tịch 
nước, tổng bí thư bốn năm nhiệm kỳ, 
vinh thân phì gia…  
 Như thế cộng sản Việt Nam là 
những kẻ phản động. Đã phản động, 
lại còn nắm chính quyền. Đã nắm 
chính quyền lại dùng cả xã hội đen. Ai 
dám chắc điều gì xảy ra, điều gì 
không xảy ra khi người ngay lành 
đàm phán với nó ??? Chính Lênin 
cũng phải tổng kết: Không ai có thể 
kết liễu được cộng sản trừ những 
người cộng sản. Cho nên đừng ai mơ 
hồ khi đối diện với cộng sản.  
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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 

Trả lời phỏng vấn của Việt 
Long, phóng viên đài RFA 

31-07-2009 
 Cuộc xung đột tại giáo xứ Tam 
Tòa Đồng Hới và phản ứng của 
giáo hội địa phương trở thành mối 
quan tâm của giáo dân trong và 
ngoài nước, và không những của 
người dân mà còn là mối quan tâm 
của Đảng và nhà nước Cộng sản 
cầm quyền.  
 Trong chiều hướng tìm hiểu mọi 
khía cạnh của sự kiện để tìm đến 
giải pháp, chúng tôi phỏng vấn nhà 
báo Bùi Tín, cựu đại tá quân đội 
nhân dân từng có mặt tại Đồng Hới 
trong thập niên 1960 chứng kiến 
ngôi nhà thờ bị bom đánh sạt một 
góc. Ông cũng từng là phó tổng 
biên tập báo nhân dân, tổng biên 
tập báo Quân đội nhân dân chủ 
nhật. Hiện ông sống và làm việc tại 
Pháp. Cuộc phỏng vấn do Việt Long 
thực hiện. 
 Nhà thờ Tam Tòa chưa chính 
thức là di tích chiến tranh  
 RFA : Xin kính chào ông Bùi 
Tín, thưa ông, chắc ông theo dõi 
tình hình Việt Nam thì cũng rõ rằng 
tại giáo xứ Tam tòa đang xảy ra 
một vụ xung đột, mà trong vụ này 
thì những giáo dân và các linh mục 
bị đánh đập rất tàn nhẫn, nhà nước 
bảo rằng cái khu nhà thờ Tam Tòa 
đó là di tích chiến tranh mà nhà 
nước muốn bảo tồn, trong khi giáo 
dân và giáo xứ thì họ muốn xây lại 
nhà thờ. Di tích chiến tranh là như 
thế nào, ông có chứng kiến những 
chiến sự ở vùng đó trong thời gian 
ông còn phục vụ cho Quân đội nhân 
dân không?  
 BÙI TÍN : Dạ vâng, về chuyện 
nhà thờ Tam Tòa là bị bom Mỹ sạt 
lên một phần là diễn ra từ năm 
1966. Thế mà theo như tôi biết, theo 
pháp luật Việt Nam thì những di 
tích lịch sử, di tích văn hóa, cũng 

như di tích tội ác chiến tranh của 
Mỹ, đều phải do nghị quyết của 
chính phủ và của Bộ văn hóa của 
trung ương thì mới có giá trị.  
 Còn thật ra, việc nhà thờ Tam 
Tòa được coi như là một di tích tội 
ác chiến tranh của Mỹ để bảo tồn, 
thì đây chỉ là chủ trương của địa 
phương, của tỉnh Quảng Bình mà 
thôi.  
 Thế thì tôi thấy cái này chỉ là 
một cái cớ người ta nêu ra, bởi vì 
khi tôi còn đi qua đấy thì tôi đã biết 
rằng có những xung đột ở thị trấn 
Đồng Hới, lúc bấy giờ chưa gọi là 
thành phố đâu, gọi là thị trấn Đồng 
Hới ấy, thì giữa lương và giáo trong 
chiến tranh chống Pháp cơ, thế thì 
do đó mà khi chiến tranh kết thúc 
thì có một cái chủ trương tức là giãn 
dân công giáo ở thị xã Đồng Hới ra 
các vùng xung quanh, vùng nông 
thôn lân cận xung quanh, không để 
họ trở về tụ tập đấy nữa.  
 Do đó mà có chủ trương là giữ 
nhà thờ Tam Tòa lại thành cái di 
tích chiến tranh mà không cho giới 
công giáo, không cho tòa giám mục 
Vinh mà cai quản cái địa phận 
Đồng Hới đó, xây dựng lại tại chỗ 
mà phải đi tìm một cái nơi khác ở 
xa, để mà có thể xây dựng lại cái 
nhà thờ đó, chứ còn cái nhà thờ thì 
họ coi như là cái di tích chiến tranh 
để không ai được động tới.”  
 Quảng Bình đi ngược lại chủ 
trương của trung ương?  
 RFA : Vâng thưa ông, chủ 
trương của Quảng Bình như vậy có 
đi ngược lại với chủ trương của 
trung ương không ạ ?  
 BÙI TÍN: Vâng, rõ ràng là như 
thế bởi vì Mỹ và Việt Nam đã có 
một cái cam kết rồi, cam kết tức là 
để những quá khứ là lùi lại lịch sử 
không nhắc đến nữa, và những cái 
di tích chiến tranh cũng hạn chế 
thôi, do đó mà như ở Hà Nội chẳng 
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hạn, thì cả một cái cầu Long Biên là 
bị bom Mỹ đánh gẫy đó, thế rồi lại 
cả một cái bệnh viện Bạch Mai bị 
đánh ngay từ chỗ giữa và hai cánh 
hai bên, rồi cả cái phố Khâm Thiên 
ở giữa thành phố đó, thì bây giờ họ 
chủ trương là khôi phục hoàn toàn 
lại hết, không để một cái di tích gì 
gọi là đổ nát nữa, chỉ có một cái bia 
nhỏ để nhắc lại là nơi đó đã chứng 
kiến một hành động tàn phá trong 
chiến tranh, thế thôi.  
 Thế thì tại sao mà ở Hà Nội họ 
không giữ lại để thành di tích lịch 
sử chiến tranh, tội ác chiến tranh 
của Mỹ, mà lại ở giữa thủ đô mà lại 
lớn hơn là ở Tam Tòa nhiều, mà ở 
một cái thị trấn cũ Đồng Hới, bây 
giờ là thành phố Đồng Hới đó, thì 
họ lại cái chủ trương đó, rõ ràng là 
cái chủ trương đó là một cái ngụy 
biện, một cái dựng đứng lên, một 
cái cớ để mà chống lại một cái việc 
hồi phục lại để cho Công giáo có 
thể là trở lại hoạt động như cũ và 
cho đồng bào Công giáo có thể sinh 
hoạt làm ăn và làm cái việc lễ lạc 
tín ngưỡng như là xưa thôi.”  
 RFA : Thưa ông, nếu mà nói 
rằng chủ trương của địa phương mà 
đi khác với chính sách của trung 
ương như vậy thì Hà Nội có thể làm 
điều gì để sửa sai chính sách của 
Quảng Bình hay không, và thực tâm 
Hà Nội có muốn sửa sai hay không?  
 BÙI TÍN : Tôi thấy là rất là khó 
bởi vì là, theo tin cuối cùng được 
biết, là Hà Nội đã cử ông phó thủ 
tướng Nguyễn Sinh Hùng, tức là 
quê ở chỗ cùng với ông Hồ Chí 
Minh đó, là quê ở Kim Liên, vào để 
mà giải quyết nhưng mà vào bí mật 
thôi để mà xoa dịu nhưng mà tôi 
nghĩ là nếu mà xoa dịu tận gốc là 
phải để lại cái thánh địa Tam Tòa 
để mà sửa chữa và xây dựng lại mặt 
bằng, để thành ra một cái nhà thờ 
mới, thì tôi nghĩ chắc là cái này có 
thể liên quan đến cả việc mà sắp 
đến, ông Nguyễn Minh Triết có thể 
cuối năm nay sang thăm Tòa thánh 
Vatican, và có thể là giới Công giáo 
họ sẽ đặt vấn đề như thế bởi vì 
ngoài cái vấn đề Tam Tòa thì còn 
xảy ra nhiều chuyện khác ở giữa Hà 
Nội, ở cái tòa nhà giám mục vừa rồi 
chẳng hạn, thì tất cả những cái đó 
tôi nghĩ là có thể họ đưa ra bàn bạc 

trong cái kỳ cuối năm gặp gỡ sắp 
đến.”  
 RFA : Trước cái viễn ảnh ông 
chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết 
sắp sang thăm tòa thánh La Mã thì 
liệu chuyến đi này của ông phó thủ 
tướng Nguyễn Sinh Hùng có giải 
quyết theo hướng là để cho giáo 
dân xây lại nhà thờ tại mảnh đất 
trên nhà thờ Tam Tòa đó không ?  
 BÙI TÍN : Tôi thấy là cái này 
rất khó bởi vì mâu thuẫn đã xảy ra 
rồi, nếu mà Trung ương can thiệp 
một cách thẳng thắn thì tất nhiên là 
không để cho địa phương làm bậy 
như thế gây nên cái xung đột công 
giáo với lại lương giáo rất là không 
nên, thế nhưng mà sự việc đã xảy ra 
rồi thì Hà Nội luôn luôn muốn giữ 
cái uy tín, tôi gọi là uy tín hão của 
mình đó, cho nên họ rất khó lùi bởi 
vì lùi một bước sẽ có thể lùi hai, ba 
bước”  
 Xung đột cộng sản và tôn giáo 
chứ không phải lương và giáo  
 RFA : Dạ thưa ông Bùi Tín, ông 
có nói đến tình hình có sự xung đột 
lương giáo từ những năm 1966 và 
trước đó là trong thời kỳ chống 
Pháp nữa, như vậy thì sự kiện vừa 
rồi xảy ra nó có thể là một sự xung 
đột lương giáo hay không hay đó là 
một sự xung đột do nhà nước dàn 
cảnh để cho người giáo dân không 
thể trở về đó để mà xây dựng nhà 
thờ được ?  
 BÙI TÍN : Tôi nghĩ là không có 
sự xung đột lương giáo đâu, chỉ có 
xung đột là thế này: Xung đột giữa 
chính quyền còn mang màu sắc 
Cộng sản với lại các tôn giáo. Bởi 
vì đảng Cộng sản vẫn theo một 
chính sách bí mật là kỳ thị tôn giáo, 
vẫn coi tôn giáo là một ý thức hệ là 
thuốc độc, là thuốc phiện, và vẫn 
coi tất cả các tôn giáo là nhảm nhí 
cho nên không phải chỉ là Công 
giáo đâu. Bởi vì chắc anh cũng biết: 
trong khi đàn áp ở Tam Tòa như thế 
thì ở trong Lâm Đồng, việc đàn áp ở 
chùa Bát Nhã đó, là một chuyện rất 
là nghiêm trọng, cũng là công an 
huy động xã hội đen, cũng là hành 
hung đối với giới tu ở đấy, là công 
an cùng với xã hội đen phối hợp với 
nhau hành hung và đánh chảy máu, 
vỡ đầu, cũng bị thương rồi cũng 

những người bị bắt và bị bắt vì 
những cớ rất là không đâu.”  
 RFA : Thưa, như vậy có nghĩa 
là những vụ xung đột này là do chủ 
trương của trung ương chứ đâu 
phải của Lâm Đồng hay là của 
Quảng Bình, phải không ông?  
 BÙI TÍN : Vâng, chính nó bắt 
nguồn từ bản chất của chế độ, nó 
bắt nguồn từ bộ chính trị hiện nay là 
bộ chính trị Cộng sản vẫn còn có 
một cái kỳ thị cơ bản về tôn giáo, 
do đó việc mà bình thường hóa giữa 
chính quyền Cộng sản ở Hà Nội với 
tòa thánh Vatican còn khó khăn lắm 
bởi vì liên quan đến vần đề ruộng 
đất, mà ruộng đất không lui sở hữu 
cho nhân dân về quyền sử dụng đất 
cũng như các tôn giáo có quyền sử 
dụng đất, vẫn còn tịch thu mãi tất cả 
những tài sản, nhà cửa, ruộng đất 
của họ thì những vấn đề đó là không 
thể được giải quyết"  
 RFA : Dạ vâng, xin cám ơn ông 
Bùi Tín về cuộc phỏng vấn vừa rồi, 
và như thường lệ, chúng tôi xin xác 
nhận cùng quý thính giả rằng, ý 
kiến của người được phỏng vấn vừa 
rồi không nhất thiết phản ảnh quan 
điểm và lập trường của Đài Á Châu 
Tự Do..   

 
Đáp lễ bài "Hãy nói sự thật" 

trên báo Quân đội Nhân 
dân: Đâu là sự thật ? 

04-08-2009 
 Báo Quân đội Nhân dân số chủ 
nhật 2-8-2009, trong mục Chính 
luận có bài "Hãy nói lên sự thật", 
với mục đích lên án tôi đã không 
nói sự thật trong cuộc trả lời phỏng 
vấn của đài RFA về vụ Tam Tòa - 
Qủang Bình. 
 Đã lâu lắm rồi, dễ thường đến 16 
năm, báo QĐND mới lại nhắc đến 
Bùi Tín. Điều này làm tôi xúc động, 
thích thú nữa, để được luận bàn về 
"sự thật", một chủ đề cực kỳ hệ 
trọng suốt hơn nửa thế kỷ trong xã 
hội Việt Nam. Tôi chỉ tiếc là người 
viết bài chính luận ấy lại không ký 
tên. Sao lạ vậy? Trong thời công 
khai, minh bạch, sao vẫn cứ cái cố 
tật "ném đá giấu tay" như thế ? 
 Mở đầu bài viết tác giả đã nhận 
xét sự việc ở Tam Tòa gần đây là 
"liên quan đến sự chống phá của các 
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lực lượng thù địch". Đây là sự thật 
hay chỉ là nhận xét một chiều, kiểu 
áp đặt, chụp mũ tùy tiện rất quen 
thuộc trên báo chí nhà nước như 
báo QĐND ? 
 Tác giả bênh vực cái quyết định 
của tỉnh Quảng Bình năm 1997 coi 
phần còn lại của nhà thờ Tam Tòa 
là Chứng tích tội ác chiến tranh, 
theo đúng Luật di sản văn hoá. 
Theo tôi cái quyết định ấy vẫn 
không có giá trị vì nhiều lẽ sau đây:   
 - Ông phó chủ tịch Uỷ ban Nhân 
dân tỉnh Quảng Bình Trần Công 
Thuật có ký cái quyết định ấy, 
nhưng vấn đề này không hề được 
đưa ra thảo luận ở Hội đồng Nhân 
dân tỉnh cũng như ở Ủy ban Nhân 
dân tỉnh. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
tỉnh cũng không hề được hỏi ý kiến. 
Còn nhân dân thì không hề được hỏi 
đến. Theo luật về quyền hạn của các 
cấp chính quyền từ tỉnh đến xã thì 
đây là một quyết định không có cơ 
sở, do đó không có giá trị pháp lý 
vững chắc; 
    - Thêm nữa bom Mỹ có phá hủy 
phần lớn nhà thờ Tam Tòa, nhưng 
theo tôi được biết khi ấy cả Đồng 
Hới đã sơ tán triệt để, không có linh 
mục hay giáo dân nào ở lại trong 
nhà thờ, nên bom Mỹ không gây 
thương vong cho dân thường, nên 
gọi là Chứng tích tội ác chiến tranh 
"để giáo dục truyền thống cho thế 
hệ trẻ" thì có phần khiên cưỡng; 
    - Hồi ấy tôi đã thấy 2 ụ súng 
phòng không lớn được đắp ngay 
cạnh nhà thờ, nên ở ngoài khơi 
Đồng Hới tàu chiến, tàu sân bay, 
máy bay do thám Mỹ của hạm đội 7 
có thể biết rất rõ từng mục tiêu, nên 
các cuộc ném bom có nhiều khả 
năng nhằm vào các mục tiêu quân 
sự ấy.  
 Bài viết của báo QĐND còn cho 
rằng tôi đã nói không đúng sự thật, 
tôi đã kích động dư luận khi cho 
rằng sự kiện xảy ra "không phải 
xung đột lương−giáo", mà bắt 
nguồn từ mâu thuẫn "giữa chính 
quyền còn mang màu sắc cộng sản 
với các tôn giáo". Đó là chính kiến 
của tôi khi phóng viên RFA hỏi tôi 
rằng "xung đột vừa qua có phải 
xung đột lương−giáo hay không ?"  

 Chẳng lẽ những mâu thuẫn giữa 
chính quyền mang bản chất cộng 
sản kỳ thị với các tôn giáo là không 
có thật, là do tôi - nhà báo Bùi Tín - 
bịa đặt, dựng đứng lên hay sao ?  
 Chẳng lẽ ý đồ ngăn cản giáo dân 
sơ tán các vùng xa trở về tập trung 
trở lại giữa thành phố Đồng Hới 
quanh Tam Toà không phải là chủ 
trương rõ rệt - tuy không dám nói ra 
- của tỉnh uỷ Quảng Bình hay sao ?  
 Chẳng lẽ việc chính quyền lần 
lữa mãi, không hề đếm xỉa đến 
nguyện vọng chính đáng của bà con 
giáo dân sớm có một nhà thờ mới ở 
gần địa điểm cũ trong thành phố 
Đồng Hới là do nhà báo Bùi Tín 
này bịa đặt ra hay sao ? Tại sao đã 
hoà bình 34 năm mà nay chính 
quyền mới chỉ ra 5 địa điểm cho các 
giáo dân lựa chọn, toàn là nơi hẻo 
lánh, có điểm không có đường vào, 
nơi thì không thuận lợi cho việc làm 
ăn, việc học hành của trẻ nhỏ. Thế 
là chính sách đàng hoàng nhân ái 
với bà con giáo dân hay sao ? 
 Tại sao báo Quảng Bình của tỉnh 
uỷ lại nói rằng số giáo dân ở Đồng 
Hới nay là không đáng kể, trong khi 
các linh mục sở tại cho rằng số bà 
con giáo dân ở đây đã lên đến trên 
một ngàn ! Thế là thái độ ưu ái, 
ngay thật với bà con Công giáo ư? 
 Khi xung đột xảy ra, khi công an 
huy động một số kẻ lạ mặt, từ xa 
đến, mang băng đỏ, hành hung rất 
bạo trợn bà con tay không, đánh 
trọng thương linh mục Nguyễn 
Đình Phú và linh mục Ngô Thế 
Bính, báo QĐND đưa tin rằng họ là 
dân Đồng Hới sở tại "tự phát đứng 
ra ngăn kẻ xấu làm mất trật tự trị 
an", vậy thì tin ấy là sự thật ư ? 
 Mong rằng Ban biên tập báo 
QĐND có dũng khí đăng bài "đáp 
lễ" này của tôi để làm rõ đâu là sự 
thật, sự thật hoàn toàn, không che 
dấu, không xuyên tạc và bóp méo. 
 Cuối cùng tôi lưu ý người viết 
Chính luận của báo QĐND hãy 
dùng từ ngữ chuẩn xác. Anh ta viết 
rằng "ông Bùi Tín đào tẩu sang 
Pháp", "trốn bỏ Tổ quốc", trong khi 
tôi không hề đào tẩu, không hề trốn 
bỏ. Tôi đàng hoàng sang Pháp bằng 
hộ chiếu ngoại giao, theo lời mời 
chính thức, đích danh "nhà báo Bùi 
Tín". Từ Pháp tôi gửi về nước 

"Kiến nghị 12 điểm của một công 
dân" lời lẽ ôn tồn, nội dung ngay 
thật, hợp lý, phải đạo. Lãnh đạo 
không tiếp nhận, còn vu cáo là tôi 
phản bội (!), "bị phản động mua 
chuộc", còn vu khống trong một 
cuộc giao ban là tôi ăn tiền của "Đơ 
B" (tình báo Pháp) và CIA, cắt điện 
thoại nhà tôi, trả thù bằng cách đối 
xử cực xấu với vợ, con gái tôi.  
 Bộ trưởng CA Mai Chí Thọ còn 
nói "Thành Tín nay thành Thất 
Tín", lại nói "đảng đã cho cụ Bùi... 
chức vụ cao quý Trưởng ban 
Thường trực Quốc hội mà BT 
không biết ơn...(!)". Do thái độ xấu 
như thế, trịch thượng như thế, bạn 
bè, người thân của tôi khuyên tôi 
chớ về ngay mà nguy hiểm, ở lại 
Pháp làm nhà báo tự do, ngay thật, 
có khi có ích hơn là về nước để bị 
bịt mồm. Tôi không hề "trốn bỏ Tổ 
quốc". Ở xa tôi càng gần TQ, càng 
phục vụ đồng bào hiệu quả hơn.  
 Tôi viết sai sự thật ư ? Sao 
không để lưu hành những cuốn sách 
của tôi : "Hoa Xuyên tuyết", "Mặt 
thật", "Về ba ông Thánh", "Mây mù 
Thế kỷ", "Tâm tình với Tuổi trẻ", 
"Cung Vua và Phủ Chúa" để cho 
bạn đọc và công luận trong nước 
đánh giá cho công bằng? Để xem ai 
nói lên sự thật. Sao những cuốn 
sách ấy vẫn được bí mật lưu truyền, 
được trong nước tìm đọc trên các 
mạng Đối thoại, Ý kiến, Văn tuyển, 
Đàn Chim Việt, Tập họp Thanh 
niên Dân chủ, Thông luận...  
  Và trong sự kiện Tam Tòa, đâu 
là sự thật? Xin để bạn đọc, công 
luận phán xét. 
 Bùi Tín Paris 4-8-2009  

 



Tự Do Ngôn Luận * Bán Nguyệt San 
 

 

  

Số 81 * Trang  18 

 Buô ̉i "To ?a đa ̀m về Biê ̉n Đông và 
Hải đa ̉o Viê ?t Nam", đươ?c tô ̉ chức bởi 
CLB trí thức Công giáo Phaolô 
Nguyễn Văn Bình (P. NVB) và NXB 
Tri Thức phối hợp thực hiện chắc 
chắn khiê ́n râ ́t nhiê ̀u thê ́ hê?, tầng lơṕ 
ngươì Viê?t Nam quan tâm. 
 Đương nhiên, bơỉ nó diê ̃n ra trong 
thơì điê ̉m ma ̀ các sư? kiê?n đe do ?a đến 
an ninh biê ̉n và ha ̉i đảo cu ̉a tổ quô ́c 
liên tu ?c xảy đến với tâ ̀n suất nga ̀y 
càng lơń va ̀ nga ̀y càng trăńg trơ?n đô ́i 
với ngư dân miê ̀n Trung, những 
ngươì đứng đâ ̀u ngo ?n so ́ng! 
 Buô ̉i to ?a đa ̀m na ̀y diê ̃n ra chỉ sau 
vu? Tam Tòa mâ ́y nga ̀y (vu ? Tam Tòa 
xa ̉y ra ngày 20-7, to ?a đa ̀m về Biển 
Đông diê ̃n ra ngày 24-7). Tư? nhiên la ?i 
có sư? liên tươn̉g hai sư? kiê?n với 
nhau, (tư ̀ đây sẽ go ?i vu ? Tam Tòa la ̀ 
"sư? kiê ?n thư ́ nhất", buô ̉i to ?a đa ̀m la ̀ 
"sư? kiê ?n thư ́hai"), chắc bởi le ̃ ca ̉ hai 
cùng gơ?i cho ngươì ta nhiê ̀u nỗi niê ̀m 
day dưt́, a ́m a ̉nh và hoa ̀i nghi giống 
nhau về mô ?t thể chế xa ̃ hô ?i. 
 Sư? kiê ?n thư ́ nhâ ́t thư?c ra hoàn 
toàn không đáng xa ̉y ra, no ́ chi ̉ la ̀ sư? 
chưa đồng thuâ?n vê ̀ mô ?t vâ ́n đê ̀ giữa 
ngươì dân và chính quyền đi?a 
phương mà nê ́u những ngươì cu ̉a 
chính quyê ̀n có mô ?t cái đâ ̀u bình 
thươǹg thì đa ̃ có nhiê ̀u cách gia ̉i 
quyê ́t kha ́c hơn là dâ ̃n đê ́n đô ̉ ma ́u, 
nô ̀i da xa ́o thi ?t, xung đô ?t lương gia ́o... 
bơỉ chi ́nh sư? ki ́ch đô ?ng mu ̀ quáng cu ̉a 
chính quyê ̀n như vâ?y! Nhưng nó đã 
xảy ra, chỉ vì một ý thức hệ mù quáng 
và ngu xuẩn là kích động hằn thù tôn 
giáo, lấy bạo lực làm phương thế giải 
quyết mọi vấn đề. 
 Sư? kiê ?n thứ hai, thâ ?t may măń vì 
no ́ cũng đươ?c diê ̃n ra trót lo ?t trong sư? 
hô ̀i hô?p, ni ́n thơ,̉ lo lăńg của Ban tô ̉ 
chức (sơ? bi ? de ?p bất kỳ lu ́c nào)! 
Trong khi đó, chính sư? kiê?n na ̀y la ?i râ ́t 
cần đê ́n mo ?i tâ ̀ng lơṕ nhân dân kể cả 
"quâ ̀n chúng nhân dân bưć xúc" có 
mă?t, hiê ?n diê?n đê ̉ ba ̀y to ̉ thái đô ? cu ̉a 
cá nhân, cô ?ng đô ̀ng va ̀ dân tô ?c về chủ 
quyê ̀n Quô ́c gia. 
 Cũng rất mới đây thôi, giữa 
đường phố Thủ đô Hà Nội, hai kẻ 
ngoại bang Made in China trong một 
cơn khát máu đã cầm chân, giộng 
đầu một người Việt Nam đến chết ! 

 Bưć xu ́c chư,́ ta ?i sao không? 
Nhưng còn phải đợi cho phép mới 
được thể hiện! Yêu nước còn chưa 
được phép kia mà? 
 Tổ quô ́c la ̀ gi ̀ nếu không la ̀ mô ?t 
năḿ đâ ́t biên cương, mô?t cành san 
hô nơi tru ̀ng dương sóng vô ̃, là đồng 
ba ̀o mi ̀nh đang đô ́i mă?t với hiê ̉m nguy 
nơi đâ ̀u sóng ngo ?n gio ́?  
 Không thê ̉ tin được người Viê ?t 
Nam ngày nay đa ̃ trơ ̉nên ta ̀n ba ?o vơí 
chính đồng bào mi ̀nh ma ̀ la ?i he ̀n ha ? 
khiếp nhươ?c với kẻ thu ̀ như vâ?y?  
 Từ bao giơ ̀ ngươì Viê ?t đa ̃ tôn thơ ̀
chủ nghi ̃a vâ?t chất đê ̉ đến đô ? "mô ?t 
trăm nghi ̀n đô ̀ng" co ́ thê ̉ sai khiến 
đươ?c lương tâm, chôn vùi nhân cách, 
chà đa?p đa ?o lý... nhưng la?i dửng 
dưng trươć thê ́ hê ? tương lai, thơ ̀ ơ 
với vâ?n nước, sơ? hãi trước bo ́ng ma 
cường quyê ̀n ba ?o ngươ?c? 
 Ta?i sao chính quyê ̀n không phải la ̀ 
phương tiê ?n đê ̉ xo ́a bo ̉ kỳ thi? tôn gia ́o 
nê ́u thư?c sư? có ca ́i go ?i la ̀ "kỳ thi ? tôn 
gia ́o", ma ̀ la ?i chính la ̀ thu ̉ pha ?m xu ́i 
giu ?c, kích đô?ng chia rẽ khối đa?i đoa ̀n 
kết dân tô ?c, xu ́c xiê ̉m, biến ngươì dân 
thành công cu ? cho mu?c đích xấu xa 
và phu ?c vu? cho quan thâ ̀y cu ̉a no ́? 
 Ta?i sao chính quyê ̀n và các cơ 
quan chưć năng "của dân, do dân, vi ̀ 
dân" không lên tiê ́ng bảo vê? mâ ́y 
thanh niên ở buô ̉i to ?a đa ̀m khi các em 
bi ? ke ̉ pha ̉n đô?ng băt́ cơỉ "chiê ́c a ́o yêu 
nươć" (có in hi ̀nh Tổ quô ́c với hai 
quâ ̀n đảo Hoa ̀ng Trường Sa) thi ̀ mơí 
cho vào hô ?i trươǹg dư? buô ̉i to ?a đa ̀m? 
Ta?i sao kẻ phản đô ?ng đo ́ không bi? 
va?ch mă?t chi ̉ tên? Hay hăń đa ̃ đươ?c 
ba ̉o kê bơỉ chi ́nh mô ?t thê ́ lư?c pha ̉n 
đô ?ng lơń hơn? (Đã có ý kiến cần kết 
tội phản quốc đối với kẻ đã ra lệnh 
tịch thu 3 "chiếc áo yêu nước" này). 
 Từ bao giơ ̀ ngươì ta đa ̃ quen với 
trò đa ́nh lâ ?n con đen, với thu ̉ đoa ?n 
đa ́nh tra ́o kha ́i niê?m? Những gia ́o dân 
hiê ̀n lành cầu nguyê ?n, thư?c ha ̀nh nghi 
thức tôn gia ́o của mi ̀nh trong không 
gian chủ quyê ̀n của mi ̀nh thi ̀ bi ? vu 
khống la ̀ "gây rô ́i trâ?t tư? công cô?ng". 
 Những ke ̉ gia ̉ danh thươǹg dân, 
tâ ́n công các cơ sở tôn giáo với đâ ̀y 
đu ̉ vũ khí, công cu? chuyên du ̀ng (vu? 
Thái Hà, tòa Khâm sứ của người 
Công giáo, tu viê?n Ba ́t Nhã của Phật 

giáo... và bây giờ là nhà thờ Tam 
Tòa) thì đươ?c go ?i la ̀ "quâ ̀n chúng bức 
xu ́c tư? pha ́t".  
 Những ngươì yêu nươć biê ̉u ti ̀nh 
ôn hòa vì Hoa ̀ng Sa, Trường Sa thì bi? 
băt́, bi? xua đuô ̉i va ̀ bi ? "câ ́m tu ? tâ ?p 
đông ngươì" (bloger Điếu Cày, đa ?o 
diê ̃n Song Chi, cu ̀ng râ ́t nhiê ̀u thanh 
niên va ̀ sinh viên...).  
 Những ha?t giô ́ng đa ̃ và đang hé 
mơ ̉ mô ?t tiê ̀n đô ̀ tươi sáng cho dân 
tô?c, lẽ ra pha ̉i đươ?c ta?o mô ?t môi 
trươǹg thuâ ?n lơ?i giu ́p nhân rô ?ng niê ̀m 
hy vo ?ng na ̀y thì lại bi ? dâ ?p vùi không 
thương tiê ́c (Luâ?t sư Nguyê ̃n Văn 
Đài, Lê Thi? Công Nhân, Bác sĩ Pha ?m 
Hồng Sơn..., Luâ ?t sư Lê Trâ ̀n Luâ ?t, 
Lê Công Đi?nh và bây giơ ̀ la ̀ Tha?c sĩ 
Nguyê ̃n Tiê ́n Trung...). 
 Những ngư dân miê ̀n Trung lam lu ̃ 
bi ? ha ̉i tă?c tấn công, sát ha ?i, tô ́ng tiê ̀n 
thi ̀ chính quyền lớn nhỏ không da ́m 
có mô ?t đô ?ng tha ́i kha ̉ di ̃ xưńg đáng đê ̉ 
có thê ̉ ba ̉o vê ? dân mi ̀nh! 
 "Quần chúng bức xúc tự phát" có 
thể xông vào đánh đập, cướp phá 
những biểu tượng thiêng liêng của 
người anh em mình nhưng lại không 
có một mảy may rung động trước mối 
nguy mất nước, mất dân tộc!  
 Chiê ́n sĩ Biên pho ̀ng ơ ̉ đâu? Hải 
quân nhân dân ơ ̉đâu ma ̀ tư ̀ hô ̀i na ̀o 
tới giơ ̀ không thấy lên tiếng, không 
thâ ́y thư?c thi nhiê ?m vu? của mi ̀nh? 
Hàng năm trong các dịp lễ kỷ niệm gì 
gì đó luôn thấy đưa tin phong cho 
đơn vị này đơn vị kia danh hiệu “Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, 
phong hàm thăng cấp cho nhân vật 
này nhân vật khác. Với các anh, Tổ 
quốc và Dân tộc có phải là lý tưởng 
không, hay các anh đã bị khủng bố, 
mua chuộc, áp đặt cho một lý tưởng 
xa lạ và ảo tưởng nào đó? Nguyễn 
Tiến Trung, người trí thức yêu nước 
dù rất trẻ đã sớm nhận ra sự "lập lờ 
đánh lận con đen" này và anh không 
bị mắc lừa!  
 Chắc chắn, mỗi một người lính 
các anh đều thuô?c mô?t ba ̀i ha ́t có lơì 
râ ́t hay "...Đoa ̀n Vê? quốc chu ́ng ta tư ̀
nhân dân ma ̀ ra, đươ?c dân mê ́n đươ?c 
dân tin muôn phâ ̀n...", nay không biết 
các anh có đu ̉ tư? tin đê ̉ ha ́t tư? đáy 
lo ̀ng mi ̀nh lơì ca ấy? 
 Tất cả những hiê ?n tươ?ng ấy xa ̉y 
ra trong lòng đâ ́t nước hôm nay pha ̉i 
go ?i là gi ̀ nê ́u không phải la ̀ pha ̉n ý 
thưć khiê ́n dẫn đê ́n pha ̉n đô?ng? 
 Tất cả những hiê ?n tươ?ng ấy xa ̉y 
ra trong lo ̀ng đâ ́t nươć hôm nay là hê ? 
qua ̉ của mô?t thư ́ gia ́o thuyết man rơ?, 
sắt ma ́u, ba ?o quyê ̀n, đươ?c nhâ?p khâ ̉u 
bơỉ mô?t thời mông muô ?i, mu ̀ qua ́ng... 
Những hiê?n tươ?ng â ́y cu ̃ng đem đê ́n 
mô ?t dư? cảm la ̀ sư? gia ̃y chê ́t của mô?t 
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thê ̉ chê ́ la ?c loa ̀i giưã thơì đa ?i văn minh 
rư?c rỡ cu ̉a loa ̀i ngươì! 
 Đã quá lâu rồi, người Việt Nam 
phải sống lắt lay trong bầu khí dối trá, 
bị bạo quyền bịt miệng và sai khiến. 
Một bài văn của một học sinh lớp 8 
dễ dàng bị điểm dưới trung bình mặc 
dù đó là một bài viết rất hay, đầy cảm 
xúc về tình bạn giữa em và chú mèo, 
chỉ bởi vì nó đã viết không đúng ý 
người ta (đáp án). Bảo làm sao khái 
niệm về những vấn đề "nhạy cảm" đã 
xuất hiện ngày càng nhiều và ngày 
càng khiến người ta nực cười về sự 
lố bịch của nó. 
 Có một thời, nhà thơ Sóng Hồng 
và cũng là lãnh tụ cộng sản (Trường 
Chinh) từng mơ có thể "dùng cán bút 
làm đòn xoay chế độ, lấy ý thơ bom 
đạn phá cường quyền" (đúng khí 
phách cộng sản), nhưng nay các nhà 
văn, nhà thơ, nhà báo Việt Nam chỉ 
cần phản ánh những thực trạng xã 
hội, bày tỏ niềm tri ân các liệt sĩ trong 
ngày lịch sử giữ nước cũng đã là 
động chạm đến "vấn đề nhạy cảm" 
rồi, cẩn thận sẽ bị treo bút cũng có 
nghĩa là bắt đầu một sự đối đầu bất 
đắc dĩ. Vậy nên các nhà báo chọn 
cách khôn ngoan hơn cả là đã tự 
kiểm duyệt mình, không chỉ trong một 
vài bài báo mà cả ý thức hệ để luôn đi 
đúng lề phải cho an toàn. 
 Buổi tọa đàm về Biển Đông diễn 
ra một cách âm thầm, dù đã được 
chính quyền cho phép, tại một địa 
điểm tôn giáo: Trung tâm Phaolô 
Nguyễn Văn Bình (số 43 Nguyễn 
Thông, Q.3, Tp. SG), nhưng theo 
Bauxite Việt Nam kiểm chứng, chỉ 
thấy duy nhất một tờ Bình Dương (cơ 
quan ngôn luận của ĐCS Việt Nam 
tỉnh Bình Dương) đưa tin. Dù sao 
cũng có một kẻ dám cả gan đặt một 
chân sang lề trái. 
 Trong khi đó, báo chí truyền thông 
các loại đã không tiếc lời vu khống 
giáo dân, tu sĩ Công giáo trong vụ 
Tam Tòa như đã từng làm với Thái 
Hà, Tòa Khâm sứ... 
 Trong một xã hội bình thường thì 
không bao giờ lại có những chuyện 
bất bình thường như thế được, nó chỉ 
có thể tồn tại trong một thể chế xã hội 
man rợ, bất chấp luật pháp hay không 
thèm đếm xỉa đến luật pháp mà thôi! 
 Người Việt Nam từng tự hào có 
nền văn hiến ngàn năm, có lịch sử 
giữ nước bốn ngàn năm nay không lẽ 
chấp nhận, cam chịu một thể chế xã 
hội man rợ lạc loài như thế? 
 Xã hội đã không bình thường, nhu 
cầu thay đổi là tất yếu. Cần lắm 
những trai tim và khối óc biết nghĩ 
đến non sông đất nước. 
 VietCatholic News (01-08-2009)  

⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 

 Chúng tôi vừa nhận được bản 
kết luận của Cơ Quan An Ninh 
Điều Tra, thuộc bộ Công An, về 
trường hợp anh Nguyễn Xuân 
Nghĩa và các bạn. Trường hợp của 
các anh em này cũng là chủ đề bài 
xã luận của Thông Luận số 238, 
tháng 7 này.  
 Nếu không nhận được từ một 
nguồn hoàn toàn đáng tin cậy thì 
chúng tôi có thể nghi ngờ rằng đây 
chỉ là một tài liệu giả nhắm mục 
đích chế diễu hoặc bôi nhọ Cơ 
Quan An Ninh Điểu Tra. Nó quá vớ 
vẩn. Đối với một người đọc có trình 
độ nhận thức tối thiểu, nó gần như 
một bài biện hộ những người đang 
bị bắt giam.  
 Ngoài những chi tiết được đưa ra 
để tạo cảm tưởng là có một âm mưu 
nhưng không hề có một giá trị luân 
tội nào, như: ai đã hẹn ai hồi mấy 
giờ ở đâu, ai đã đưa cho ai máy ảnh 
và dặn chụp hình như thế nào, ai gọi 
điện thoại cho ai, gửi cho ai những 
gì v.v., tài liệu hoàn toàn rỗng. 
Thậm chí còn chứng tỏ các đương 
sự hoàn toàn vô tội và đã là nạn 
nhân của môt biện pháp tuỳ tiện.  
Qua bản kết luận này người ta có 
thể nhận xét là công an đã bỏ tội 
danh "âm mưu tổ chức biểu tình" 
mà họ bịa đặt ra để lấy làm lý do 
bắt giữ anh Nguyễn Xuân Nghĩa và 
các bạn. Trong tài liệu này, khi loay 
hoay và lúng túng tìm cách buộc 
tội, Cơ Quan An Ninh Điều Tra đã 
kể ra những "tội" khó tưởng tượng. 
Thí dụ:  
 - Anh Nguyễn Xuân Nghĩa và 
anh Nguyễn Văn Túc bị kể tội đã 
"tuyên truyền chống nhà nước" vì 
vẽ biểu ngữ "bảo vệ toàn vẹn lãnh 
thổ, lãnh hải hải đảo Việt Nam". 
Một khẩu hiệu như vậy chống nhà 
nước ở chỗ nào? Nên nhớ là tại Việt 
Nam không hề có bất cứ một luật 
nào cấm treo biểu ngữ. Rất nhiều 
quầy hàng và cửa hiệu treo biểu 

ngữ, phạm pháp hay không là ở nội 
dung biểu ngữ.  
 - Anh Nguyễn Xuân Nghĩa bị 
quy cả tội quái đản là đã "vu cáo 
nhân dân Việt Nam không có tự do 
dân chủ" !  
 - Anh Nguyễn Văn Túc bị buộc 
tội đã viết bài "Đảng xưa và nay" 
trong đó "xuyên tạc" rằng "Đảng 
CSVN trước đây thì tốt nhưng hiện 
nay đã mất sức chiến đấu". Có gì là 
xuyên tạc? Có chăng chỉ là sai lầm 
ở chỗ anh nói Đảng CSVN trước 
đây tốt (!).  
 - Anh Nguyễn Mạnh Sơn bị 
buộc tội là tác giả câu nói bất hủ mô 
tả thực trạng xã hội Việt Nam hiện 
nay: "Đảng chỉ tay, Nhà Nước ra 
tay, Quốc hội giơ tay, nhân dân 
trắng tay". Đây là một câu nói dí 
dỏm được truyền tai rất rộng rãi. 
Chính nhờ bản kết luận này mà 
người ta biết tác giả của nó là 
Nguyễn Mạnh Sơn. Cơ Quan An 
Ninh Điều Tra vô tình đã biến anh 
Sơn thành một danh nhân.  
 - Anh Nguyễn Văn Tính bị kể tội 
đã viết "Cử tri hãy suy nghĩ trước 
khi bỏ lá phiếu vào thùng phiếu 
trong kỳ bầu cử quốc hội khoá 12 
sắp tới". Tại sao viết như vậy lại là 
có tội ? Các cấp lãnh đạo cộng sản 
có nới như thế không, hay họ nói 
nhân dân không nên suy nghĩ trước 
khi bỏ phiếu ?  
 Những "tội danh" như thế đã đủ 
để cơ quan An Ninh Điều Tra quả 
quyết các bị cáo đã "xâm phạm an 
ninh quốc gia rất nghiêm trọng" !  
 Mặc dù đã phải kể cả những 
"tội" như vậy, bản kết luận cũng 
không cáo buộc được gì đối với anh 
sinh viên Ngô Quỳnh ngoài tội đã 
chụp hình các bạn lúc họ treo biểu 
ngữ. Anh Nguyễn Kim Nhàn chỉ có 
tội dùng xe máy chở anh Túc và đọc 
báo Tổ Quốc.  
 Và dù vớ vẩn tới mức độ khôi 
hài, Cơ Quan An Ninh Điều Tra 
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cũng đã chỉ có thể "kết luận" đối 
với các anh Nguyễn Xuân Nghĩa, 
Nguyễn Văn Túc, Ngô Quỳnh, 
Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Kim 
Nhàn và Nguyễn Mạnh Sơn. Đối 
với bốn người khác – cô Phạm 
Thanh Nghiên, anh Vũ Hùng, anh 
Phạm Văn Trội và anh Trần Đức 
Thạch- họ vẫn chưa kết luận được 
gì mặc dù đã giam giữ hơn 10 
tháng.  
 Sự tuỳ tiện và thô bạo đã vượt 
mọi giới hạn. Ngoài ra còn có sự 
dấm dúi gian trá khác: bản kết luận 
buộc tội các anh em này là đã đọc 
những bài của luật sư Trần Lâm. 
Cách buộc tội này thoạt có vẻ rất vô 
lý, thực ra nó nhắm mục đích biến 
luật sư Trần Lâm thành người liên 
can và do đó không được quyền bào 
chữa cho các bị can như họ đã yêu 
cầu và ông Trần Lâm đã nhận lời. 
Công an đã thông báo cho luật sư 
Trần Lâm là ông không được quyền 
bào chữa trong vụ này. Đây chỉ là 
một trò gian trá.  
 Một sự gian trá đặc biệt thô bỉ 
khác trong bản cáo trạng này là bôi 
nhọ ông Nguyễn Văn Tính bằng 
cách viết rằng ông có tiền sự lừa 
đảo và trộm cướp. Đây chỉ là những 
bịa đặt trắng trợn để làm nhục ông 
trong thập niên 1960 vào lúc ông 
công khai chống chế độ công sản. 
Trong suốt thời gian phân chia Nam 
Bắc, ông Tính đã là người duy nhất 
tại miền Bắc dám lập đảng bí mật 
với chủ trương lật đổ chế độ cộng 
sản. Ông đã bị giải toà và xử 7 năm 
tù vì việc này.  
 Người được nhắc tên nhiều nhất 
trong tài liệu này không phải là một 
trong những người bị truy tố mà là 
ông Nguyễn Thanh Giang của bán 
nguyệt san Tổ Quốc được bản kết 
luận đánh giá là tờ báo chống nhà 
nước. Người nào cũng bị cáo buộc 
là có quan hệ với và bị ảnh hưởng 
của Nguyễn Thanh Giang. Trường 
hợp ông Giang, cũng như các ông 
Trần Lâm, Phan Văn lợi, Vũ Cao 
Quận, Nguyễn Hữu Tiến và Tạ Đức 
Phương được tài liệu cho biết là sẽ 
được "làm rõ và xử lý sau".  
 Đây chưa phải là cáo trạng mà 
chỉ là kết luận điều tra của công an 
để chuyển sang cho Viện Kiểm Sát. 
Theo thủ tục chính thức thì Viện 

Kiểm Sát sẽ nghiên cứu kết luận 
này và quyết định có truy tố các bị 
cáo hay không. Nếu thấy những kết 
luận của công an là có cơ sở Viện 
Kiểm Sát sẽ truy tố các bị can và 
trong trường hợp này sẽ soạn thảo 
một cáo trạng luận tôi các bị cáo. 
Nhưng đó chỉ là lý thuyết, trên thực 
tế trong chế độ công sản hiện nay 
Viện Kiểm Sát chỉ là một chi nhánh 
của công an, có nhiệm vụ chính 
thức truy tố những người mà công 
an đã quyết định truy tố.  
 Bất cứ một kiểm sát viên nào 
thượng tôn luật pháp cũng phải bác 
bỏ đề nghị truy tố này của công an, 
hơn thế nữa còn phải khiển trách 
bên công an đã làm mất thì giờ của 
Viện Kiểm Sát vì đã đưa ra một đề 
nghị hoàn toàn vu vơ và khôi hài 
như bản "kết luận" này, làm mất thì 
giờ của Viện Kiểm Sát. Nhưng Viện 
Kiểm Sát Nhân dân không phải là 
một Viện Kiểm Sát đúng nghĩa. Nó 
chỉ là một viện bò sát.  
 Xin lặp lại tại đây lời kết của bài 
xã luận số Thông Luận tháng 7 này: 
"Đặc tính của những chế độ phải bị 
đào thải vì không thích nghi được 
với đà tiến hóa là chúng thường tự 
lố bịch hóa trước khi chấm dứt". 
http://thongluan.org/vn/modules.p
hp?name=News&file=article&sid=

3936 
 

 Sức mạnh đang phất lên và 
mưu đồ hung hăng của Trung 
Quốc 
 Theo báo Economist, ngân sách 
quốc phòng TQ năm 2008 là 85 tỷ đô 
la, đứng thứ nhì sau Hoa Kỳ. Với 
Project 048, TQ đang xây hàng không 
mẫu hạm ở đảo Changxinh cạnh 
Thượng Hải và sẽ có 2 chiếc hoạt 
động vào năm 2015. Lực lượng hải 
quân có khoảng 55 tàu ngầm, 70 khu 
trục hạm, 50 tàu đổ bộ và 40 tàu 
chiến ven bờ. TQ đã chế xong 2 trong 
6 chiếc tàu ngầm nguyên tử lực tối 
tân, loại Jin-class (094) và trang bị 

hỏa tiển JL-2 có tầm xa 7.200km. 
Trên bộ, TQ trang bị hỏa tiễn nguyên 
tử di động DF-31 và DF-31A. TQ sắp 
sử dụng hàng không mẫu hạm NAe 
Sao Paulo của Brazil để thực tập 
bay/đáp theo kỹ thuật CATOBAR 
(phóng khi lên, dùng dây móc khi 
xuống). Còn Việt Nam (VN) vừa mua 
của Nga 6 tàu ngầm Kilo ($1.8 tỷ đô 
la) và 8 máy bay Su-30 MK2 ($400 
triệu đô la) không kèm vũ khí hay thiết 
bị kỹ thuật, khác nào chim ưng không 
móng (máy bay mới của Nga là Su-
35), so ra khó có thể làm cho TQ ngại 
ngùng khi tính toán chiến tranh. 
 Cuối năm 2009, TQ sẽ thao diễn 
quân sự đại quy mô kéo dài 2 tháng 
có tên “Tiến Bước-2009”, sử dụng 
quân sĩ của 4 trong tổng số 7 quân 
đoàn với 50.000 quân thao tập, huy 
động 60.000 xe, sử dụng vũ khí nặng, 
tổ chức đánh trận thật, bắn đạn thật, 
di chuyển trường chinh với 50.000km 
đường, mỗi tiểu đơn vị di chuyển một 
tuyến đường dài hơn 2.400km, tiến 
quân cùng một lúc từ 4 đại bản doanh 
của 4 tỉnh Thẩm Dương, Lan Châu, 
Tế Nam và Quảng Châu. Việc thao 
diễn nhằm phối hợp lục và không 
quân để đạt 6 chỉ tiêu là kiện toàn chỉ 
huy, phối hợp binh chủng, sử dụng kỹ 
thuật điện từ, tấn công, giao chiến, và 
sử dụng lực lượng đặc nhiệm 
(Jamestown.org 15-5 và 12-6-09). 
 TQ đang trong chiều hướng chuẩn 
bị dư luận cho chiến tranh bành 
trướng xẩy ra trong tương lai. Trong 
tháng 3-09 vừa qua, quyển sách 
Trung Quốc bất cao hứng bán chạy 
nhất ở TQ với số in 180.000 cuốn bán 
sạch (và in thêm với số bán hơn nửa 

triệu) của 5 tác giả Vương Tiểu Đông, 
Tống Hiểu Quân, Hoàng Kỉ Tô, Tống 
Cường và Lưu Ngưỡng đưa ra viễn 
kiến cho TQ trong 30 năm tới, cho 
rằng TQ phải có chí lớn, đã đến lúc 
TQ phải “thay Trời hành đạo”, lãnh 
đạo thế giới, phải cầm gươm kinh 
doanh, tận dụng tài nguyên thế giới, 
Giải phóng quân phải bám sát lợi ích 
nòng cốt của TQ trên thế giới 
(hoinhavanvietnam.vn 4-14-09). Đây 
là hình ảnh của anh thương gia tay 
xách túi tiền và trên vai có mang theo 
khẩu súng. 
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 TQ coi các quốc gia xung quanh là 
sợi dây chuyền trân châu đeo trên cổ 
của họ, vòng đai chư hầu để TQ khai 
thác tài nguyên và làm phên dậu, từ 
Mông Cổ, Bắc Hàn, VN, Lào, Cam 
Bốt, Miến Điện, Bangladesh, 
Pakistan, Sri-Lanka. Họ đã bỏ ra $1 tỷ 
đô la để xây hải cảng Hambantota 
phía Đông Bắc Sri-Lanka, kiểm soát 
Ấn Độ dương, thọc vào nách Ấn Độ, 
tạo quân cảng 2 bên vùng vịnh 
Bengal từ Sri-Lanka qua Miến Điện 
(UPI Asia 13-5-09). 
 Chuyên gia Nga về VN, TS 
Vladimir Kolotov nhận xét rằng chiến 
lược dài hạn của TQ rất rõ ràng là 
kiểm soát vùng Đông Nam Á (ĐNA), 
ban đầu gián tiếp sau đó trực tiếp, và 
hàm ý TQ muốn lập chế độ bù nhìn ở 
VN. TQ hứa hẹn với VN hợp tác khai 
thác chung ở những vùng biển tranh 
chấp, nhưng theo ông, hợp tác khai 
thác là phải cùng đầu tư. Công ty dầu 
China National Offshore Corp. đã bỏ 
ra $30 tỷ đô la để khai thác quanh 
Trường Sa, VN có bỏ ra được $10 tỷ 
hay không? Ông nhận xét là trong lịch 
sử, mỗi khi TQ mạnh, lần nào cũng là 
một vấn đề lớn cho VN (BBC 14-5-09 
và 23-12-08). Tuần dương hạm Trịnh 
Hòa của TQ ghé cảng Đà Nẵng ngày 
18-11-08 và Trung tướng Vũ Xuân 
Vinh nói trong dịp này là “bán anh em 
xa, mua láng giềng gần”. Với tàu 
Trịnh Hòa, TQ gởi đến VN một tín 
hiệu của sự đe dọa, nhắc nhở cho VN 
rằng Trịnh Hòa (1371-1433) là Thủy 
sư Đô đốc thời nhà Minh cường thịnh 
và xâm lăng VN, đưa đến cuộc khởi 
nghĩa của anh hùng áo vải Lam Sơn 
(BBC 18-11-08). 
 Hiện nay ở TQ, các tờ Đông 
phương nhật báo, China Daily, web-
site quân sự chính trị “Thiết huyết” ở 
Bắc Kinh đều có chủ trương muốn 
thôn tính VN bằng vũ lực trong một 
cuộc chiến tranh cục bộ để mở rộng 
không gian của mình (lý luận của 
Phát xít Đức-Ý trước kia), vì VN là 
hòn đá cản đường sự phát triển của 
TQ, và tình hình hiện nay là cơ hội 
lịch sử, cần đánh nhanh. TQ đã giấu 
khả năng và chần chờ quá lâu, VN là 
nước mà TQ cần đánh trước. TQ cần 
gấp một chiến thắng để gởi tín hiệu 
cho thế giới về vị thế cường quốc của 
mình và khích lệ nhân dân TQ. Họ nói 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert 
Gates ở Hội nghị Đối thoại Shangri-
La, Singapore 31-5-09 đã bật đèn 
xanh cho TQ khi nói rằng Mỹ không 
có quan điểm gì về các tranh chấp 
chủ quyền tại biển Đông (BBC 2-6 và 
11-6-09). Tâm lý này của TQ được 
phản ảnh qua việc họ đồng tình với 
Nga khi Nga chiếm 2 tỉnh South 
Ossetia và Abkhazia của Georgia, lập 

thành 2 nước thân Nga, trong khi thế 
giới chỉ lên tiếng suông chứ không có 
một hành động cụ thể nào để bảo vệ 
Georgia. Liệu rằng với sự hiện diện 
của TQ ở Tây Nguyên và các vùng có 
dân tộc thiểu số để khai thác quặng 
mỏ, có ai bảo đảm rằng TQ sẽ không 
làm như Nga ở Georgia? 
 Chúng ta còn nhớ vào đầu tháng 
8-08 và kéo dài đến tháng 9-08, mạng 
Sina.com cùng 3 mạng khác ở TQ 
đăng kế hoạch cùng bản đồ đánh 
chiếm VN trong 31 ngày với 310.000 
quân hải lục tiến từ Vân Nam, Quảng 
Tây và Vịnh Bắc Bộ, dùng hỏa tiễn 
tầm xa bắn phá 5 ngày đầu để làm tê 
liệt hóa khả năng truyền thông của 
VN. Theo GS Ngô Vĩnh Long ở Đại 
Học Maine, việc đăng công khai đó có 
sự nhúng tay của Bắc Kinh, vì thường 
những thông tin chính quyền ngăn 
cấm không thể xuất hiện quá 3 ngày. 
GS Long cho rằng nếu VN lo sợ thì 
TQ lấn hơn, nếu mạnh mẽ thì TQ dè 
dặt. Các mạng này cho rằng VN là 
mối đe dọa chủ yếu nhất đối với an 
ninh TQ, là trở ngại lớn nhất đối với 
sự trỗi dậy của TQ, là đầu mối và 
trọng tâm chiến lược của toàn bộ khu 
vực ĐNA, muốn kiểm soát ĐNA cần 
chinh phục VN và VN là một cái 
xương khó nuốt (BBC 8-08). Chủ tịch 
Quốc hội Nhật, ông Tamisuke 
Watanuki khi viếng Hà Nội ngày 10-1-
2002 đã nói với ông Nguyễn Văn An, 
Chủ tịch Quốc hội VN lúc bấy giờ là 
“mối đe dọa đang nằm ở kế bên” 
(Asia Times 1-2-06). 
 Với chính sách cưỡng bách mỗi 
gia đình chỉ có một con và văn hóa 
trọng nam khinh nữ, xã hội TQ hiện 
nay có khoảng 37 triệu trai thừa và sẽ 
tăng lên khoảng 40 triệu vào năm 
2020 (english.peopledaily.com.cn 10-
7-07 và Wikipedia). Tầng lớp này hiện 
đang bước dần vào hạng tuổi lãnh 
đạo ở các cấp chính quyền TQ. Nhiều 
nhà xã hội học lo lắng rằng thành 
phần này có tâm lý phiêu lưu, họ dễ 
đưa TQ vào con đường mạo hiểm và 
sẽ tạo bất ổn cho thế giới. Nhìn cách 
TQ cư xử trịch thượng đối với VN 
trong những năm gần đây thì dù thờ 
ơ đến đâu chúng ta cũng phải bắt đầu 
lo lắng. Mặc dù Bộ Chính trị Đảng 
CSVN đã hết sức một lòng theo chủ 
trương “nhất biên đảo” (ngã hẳn về 
một bên thân TQ), nhưng VN càng 
khiếp nhược nhường nhịn thì TQ 
càng “được đằng chân lân đằng đầu,” 
càng gia tăng sự lấn áp để bành 
trướng. 
 TQ là một quốc gia độc tài toàn 
diện và đang có tham vọng bá quyền. 
Trong chế độ độc tài, các lãnh tụ nếu 
muốn củng cố địa vị lãnh đạo của 
mình thường lúc nào cũng phải hát 

giọng cao như Đại Hán, ái quốc, bành 
trướng không gian sinh tồn, hùng 
mạnh, đánh Đài Loan, dạy cho VN 
một bài học, đánh Ấn Độ lấy tỉnh 
Arunachal Pradesh, chứng tỏ sức 
mạnh cường quốc của mình cho thế 
giới kính sợ v.v… Nếu ai hát giọng 
thấp thì sẽ bị mất quyền lực ngay. 
Biến cố Thiên An Môn 1989 đã thể 
hiện rõ điều này khi những người 
lãnh đạo ôn hòa muốn thương thảo 
với sinh viên đều bị hạ bệ. TQ đang 
có nhu cầu đánh một trận lấy chiến 
thắng để thị uy cùng thế giới và họ đã 
chọn chiến trường đầu tiên là VN, vì 
nó hội đủ tất cả mọi điều kiện để TQ 
chiến thắng dễ dàng, nhanh chóng, 
thu được các mối lợi cao như biển 
Đông, tài nguyên, và mở được cửa 
ngõ chiến lược để bành trướng xuống 
vùng ĐNA. Do đó, vấn đề Đánh VN 
chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn 
mà thôi. TQ đã gài được cái thế 
tương quan để VN đi từ một quốc gia 
có chủ quyền (trước 1991 với sự độc 
lập tương đối), đến sự liên hệ hợp tác 
song phương (sau khi thiết lập bang 
giao 1991 để bắt đầu đi vào con 
đường chư hầu), rồi trói chặt VN 
bằng sự liên hệ hợp tác chiến lược 
toàn diện (sau 2008 và đi vào vòng 
nô lệ)!! 
 Việt Nam-Trung Hoa núi liền núi 
sông liền sông… Đất nước chung 
nghe tiếng gà gáy cùng (bài hát ở 
miền Bắc VN trước 1975) 
 Từ tháng 2-1999 đến 12-2000, TQ 
ký với tất cả 10 quốc gia ĐNA các 
thỏa ước khung sườn cộng tác song 
phương, qua hình thức tuyên bố 
chung giữa các Bộ trưởng Ngoại giao 
hay Phó Thủ tướng, chỉ trừ VN là 
phải có thêm thỏa ước ký bởi 2 Tổng 
bí thư. Khi ký với các quốc gia khác, 
TQ đều cho dựa vào các điều khoản 
luật quốc tế như Hiến chương Liên 
hiệp quốc và những hiệp ước quốc 
tế. Riêng VN, thỏa ước 1999 không 
dựa vào điều khoản luật quốc tế nào 
cả, thỏa ước năm 2000 thì chỉ dựa 
vào Hiến chương LHQ và 5 nguyên 
tắc chung sống hòa bình. Trong việc 
thực hiện sự cộng tác giữa TQ và các 
quốc gia khác, TQ chỉ đòi hỏi tổng 
quát là trao đổi cấp cao. Riêng VN, 
thỏa ước 1999 đòi hỏi toàn diện cộng 
tác từ đảng, chính quyền, các tổ chức 
quần chúng, các địa phương. Đối với 
các quốc gia khác, TQ đòi hỏi họ hỗ 
trợ TQ một cách chung chung mà 
thôi. Riêng VN thì hết sức chi tiết và 
đòi hỏi VN tuyệt đối không bao giờ 
được phát triển quan hệ chính thức 
với Đài Loan. TQ cam kết tôn trọng 
sự độc lập, chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thổ với 8 trong 10 quốc gia ĐNA, 
trừ VN và Brunei. TQ hứa tham khảo 
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và cộng tác với các quốc gia ĐNA ở 
các diễn đàn quốc tế như LHQ, 
ASEAN, ASEAN+3, trừ VN. Về sông 
Cửu Long, TQ hứa với Lào, Miến 
Điện, Thái Lan, Cam Bốt là giúp họ 
phát triển vùng hạ lưu, trừ VN 
(Thayer 25-3-06). 
 Trong khi VN bị TQ bức hiếp thì 
các quốc gia khác, dù nhỏ yếu hơn 
VN như Phillipines, đã can đảm 
chống lại TQ để bảo vệ sự toàn vẹn 
lãnh thổ của mình. Có thể nói vấn đề 
tranh chấp Trường Sa trong hai năm 
qua là vấn đề giữa TQ và Phi, chứ 
không phải giữa TQ với VN, bởi vì VN 
chấp nhận thua thiệt và im lặng. Ngày 
9-7-07 TQ bắn chết ngư dân VN trong 
vùng Trường Sa, tàu hải quân BPS-
500 của VN có mặt ở đó, nhưng chỉ 
đứng nhìn (BBC 20-7-07). Quy ước 
Ứng xử năm 2002 giữa TQ và các 
quốc gia ĐNA chỉ là một văn bản có 
tính cách hứa hẹn không làm phức 
tạp vấn đề, nó không có tính cách 
ràng buộc, không có chế tài, không có 
hải hình rõ rệt vì TQ không chịu để 
Hoàng Sa vào, và không bao gồm tất 
cả các quốc gia tranh chấp vì không 
có Đài Loan tham dự. TQ đã coi nó 
như một tờ giấy lộn. Thỏa hiệp hợp 
tác địa chấn biển và thăm dò dầu khí 
chung trong vùng tranh chấp giữa 
TQ, Phi và VN năm 2005 có hiệu lực 
3 năm, đã mãn hạn ngày 30-6-08 và 
không được gia hạn. Phi đã hủy bỏ 
năm 2007-08 vì cho rằng TQ bắt nạt, 
áp lực Quốc hội Phi đòi thay đổi 
đường bờ biển căn bản. Đối lập Phi 
cho là vi hiến và tham nhũng. Phi còn 
thông qua luật ngày 17-2-09 coi các 
đảo là “regime islands” thuộc chủ 
quyền của Phi, mặc cho TQ phẫn nộ. 
Bà Tổng thống Gloria Arroyo còn cố ý 
ký thành luật vào ngày tân Đại sứ TQ 
trình ủy nhiệm thư 10-3-09, chỉ hai 
ngày sau biến cố tàu Impeccable bị 
TQ sách nhiễu ở 75 dặm cách đảo 
Hải Nam. Cố vấn Hội đồng An ninh 
Quốc gia và Bộ trưởng Quốc phòng 
Phi đã phản ứng dữ dội về việc TQ 
đưa tàu Ngư Chính 311 vào vùng 
Trường Sa. TQ phải dịu giọng giải 
thích đó chỉ là những hoạt động 
thường lệ và ngày 24-3-09 hứa giải 
quyết ôn hòa. 
 Với Mỹ và Phi, TQ chưa dám 
phản ứng bằng cách gởi tàu chiến 
hạng nặng. Mỹ tuy có ráo riết theo dõi 
căn cứ hải quân Tam Á của TQ ở Hải 
Nam (qua vụ máy bay thám thính EP-
3 bị chiến đấu cơ TQ đụng tháng 4-
2001 và vụ tàu Impeccable) nhưng 
cho đến nay lập trường của Mỹ giới 
hạn vào sự thông thương tự do ở hải 
phận quốc tế, cách bờ 12 hải lý, và 
các công ty Mỹ không bị đe dọa khi 
khai thác hợp pháp trong các vùng 

đặc quyền kinh tế của phạm vi 200 
hải lý hay xa hơn (Jamestown.org 30-
4-09). 
 Nhật Bản còn mãnh liệt hơn Phi 
trong việc tranh chấp biển đảo với 
TQ. Nhật đơn phương tuyên bố vùng 
đặc quyền kinh tế từ lằn chính giữa 
của đảo Ryukyu và bờ biển TQ, chỉ 
có Nhật độc quyền khai thác và Nhật 
sẽ có hành động trừng phạt nếu TQ vi 
phạm. Nhật còn đe dọa TQ không 
được khai thác gần đường ranh vì có 
thể rút dầu từ bên phía Nhật ở dưới 
mặt đất. TQ tuy viện dẫn thềm lục địa 
của họ kéo dài tới trũng Okinawa, 
nằm sâu bên trong vùng đặc quyền 
kinh tế của Nhật, nhưng TQ không 
dám có hành động gì. Luật biển LHQ 
UNCLOS 1982 về vùng đặc quyền 
kinh tế thì mơ hồ, trước kia theo thềm 
lục địa nhưng sau này thì thiên về 
đường chính giữa, như phán quyết 
trong vụ tranh chấp Libya-Malta, 
ngoài ra còn đi theo tỷ lệ của bờ biển. 
Trong vụ tranh chấp Úc-Nam Dương 
(East Timor) thì thềm lục địa của Úc 
chạy đến trũng Timor, có lợi cho Úc. 
Nhưng sau khi Timor độc lập năm 
2002, Timor đòi đường chính giữa và 
Úc đã tương nhượng, đồng ý là phần 
giữa trũng và đường chính giữa 
Timor được chia lợi nhuận trong sự 
khai thác. Trong việc tranh chấp giữa 
Nhật-Nam Hàn, hai bên đồng ý là có 
sự bất đồng và đợi đến năm 2028 sẽ 
giải quyết, trong hiện tại hai bên khai 
thác chung phần nằm giữa trũng và 
đường chính giữa. Cũng như TQ, 
thềm lục địa Nam Hàn chạy đến trũng 
Okinawa. Hiện giờ lằn ở giữa được 
LHQ chiếu cố và phương pháp giải 
quyết tranh chấp thường dùng là 
“thỏa thuận tạm thời và thực tiễn”. TQ 
muốn như vậy đối với Nhật nhưng 
Nhật cương quyết từ chối và TQ 
không làm gì được. Ngay cả vùng 
đảo Senkaku (TQ gọi là Diaoyu), TQ 
và Đài Loan có thế mạnh về lịch sử 
và thềm lục địa, nhưng Nhật đòi cả 
220 hải lý vùng đặc quyền kinh tế tính 
từ hòn đá phía Đông của Nhật mà họ 
gọi là đảo Okinotori, vi phạm Điều 
212(3) của UNCLOS (Asia Times 1-2-
06). 
 Nhật là một quốc gia đã từng 
chiếm đóng TQ và là một cường quốc 
cho nên TQ không dám hiếp đáp. Do 
đó TQ dòm ngó ĐNA, nhất là VN là 
nơi mà TQ dễ bắt nạt. TQ với bản đồ 
chữ U nộp LHQ chiếm 80% biển 
Đông, đòi 350 hải lý thay vì 200 như 
quy ước, diện tích đòi là 3 triệu km², 
trong khi theo quy ước chỉ là 270 
ngàn km² (Strait Times 19-5-09). TQ 
dùng vũ lực chiếm 7 đảo ở Trường 
Sa và khoảng 100 giếng khoan dầu 
mà TQ nói là nằm trong vùng biển 

của họ với trữ lượng 22.5 tỷ tấn dầu 
trong tổng số khoảng 35 tỷ tấn. 
Trường Sa còn là một vị trí chiến 
lược quan trọng, TQ có 21 trong tổng 
số 39 đường hàng hải đi qua vùng 
Trường Sa. Trường Sa nằm ngay 
trung điểm của chữ S để tiến Đông 
qua Thái Bình Dương và tiến Tây qua 
Ấn Độ Dương và TQ coi Trường Sa 
là lưỡi gươm bén của họ (John Chan, 
WSWS.org). 
 Trong sự liên hệ giữa VN và TQ, 
với chủ trương 16 vàng và 4 tốt “Láng 
giềng hữu nghị – Hợp tác toàn diện – 
Ổn định lâu dài – Hướng tới tương 
lai” và “Láng giềng tốt – Bạn bè tốt – 
Đồng chí tốt – Đối tác tốt”, con thuyền 
VN đã bị Đảng và nhà cầm quyền VN 
buộc chặt vào con thuyền khổng lồ 
của TQ. Các câu này rõ ràng là để áp 
dụng cho VN chứ không phải TQ, nói 
một cách giản dị là “vì ở cạnh TQ nên 
phải cư xử thân thiện với TQ, hoàn 
toàn vâng theo lời TQ, có như vậy TQ 
mới cho được yên ổn cầm quyền lâu 
dài, và TQ đi hướng nào thì VN phải 
đi theo hướng đó”, và “đã ở bên cạnh 
TQ thì phải làm đàn em ngoan ngoãn, 
làm đảng viên trung thành, làm nơi 
cho TQ bán hàng và khai thác tài 
nguyên”, luôn làm “tốt” để phục vụ 
quyền lợi TQ ????? 
 Láng giềng tốt ?: TQ dọn mìn ở 
vùng biên giới và vùng đèo Hữu Nghị 
3 lần, lần thứ I từ 1992-94, lần thứ II 
từ 1997-99 được coi là lần dọn mìn 
lớn nhất lịch sử thế giới, và lần thứ III 
từ 2005. TQ cho biết hàng ngàn mẫu 
trà đã được trồng năm 1999. Câu hỏi 
được đặt ra là mìn đó do ai đặt? và 
đặt trên đất của ai? Bây giờ có hàng 
ngàn mẫu trà là đất của TQ (VOA 31-
12-08). TQ mang 200.000 quân đánh 
VN năm 1979, họ chiếm vùng biên 
giới nước ta, và VN ở thế tự vệ thì 
làm sao mà VN có thể đặt mìn trên 
đất TQ được? Chỉ có thể là TQ trước 
khi rút quân đã đặt mìn trên đất VN 
để phục vụ 2 mục đích: VN không thể 
đánh bọc hậu, và vùng đất này không 
ai có thể sử dụng được cho đến khi 
mìn được tháo gỡ. Có lẽ chính vì bị 
mất đất quá nhiều cho nên lãnh đạo 
VN, qua ông TS Nguyễn Hồng Thao 
của Ban Biên giới Chính phủ VN, đã 
tìm cách thối thác không đưa ra bản 
đồ, viện dẫn rằng có hơn 2.000 cột 
mốc (theo DPA của Đức, tất cả là 
2.333 cột mốc) cũng là hơn 2000 biên 
bản nên cần có thời gian và phải mất 
ít nhất 1 năm nữa (BBC 2-1-09). 
Chúng ta, ai cũng biết rằng với kỹ 
thuật vệ tinh và GPS ngày nay, chỉ 
cần mang cell phone có GPS đến cột 
mốc là vị trí này chính xác xuất hiện 
trên bản đồ. Lãnh đạo VN đã dối gạt 
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dân để mua thời gian và tạo quên 
lãng trong việc nhường lãnh thổ ???. 
 Trong hơn 3 năm vừa qua, vào 
mùa đánh cá của ngư dân VN, TQ ra 
lệnh cấm 2 tháng và năm nay tăng 
lên 2 tháng rưỡi từ 16-5-09 đến 1-8-
09 lấy lý do là để bảo vệ môi trường, 
mà theo GS Nguyễn Mạnh Hùng 
nhận xét, là TQ chiếm từ từ bằng 
cách tạo tiền lệ, sau một thời gian tiền 
lệ sẽ trở thành tập tục quốc tế, và sau 
đó nữa là hoàn toàn của họ, lấy một 
cách êm thắm. Chính quyền VN thì 
lặng thinh và thế giới không ai phản 
đối. Theo GS Hùng, nếu VN không 
giữ chặt, kể cả tử chiến, những gì 
mình còn chưa mất, thì TQ sẽ tiếp tục 
lấy nữa, và điều kiện tiên quyết là 
lãnh đạo VN phải nhất trí, coi nguy cơ 
bá quyền của TQ là nguy cơ lớn nhất, 
trên cả 4 đại nguy cơ mà lãnh đạo VN 
nêu trong đại hội của họ là tụt hậu, 
chệch hướng, tham nhũng, và diễn 
biến hòa bình (RFA 1-6-09). Nhưng 
điều này khó thể xảy ra với thành 
phần lãnh đạo hiện tại. Lệnh cấm của 
TQ từ Cam Ranh trở lên bao phủ một 
vùng rộng lớn 128.000km² vào mùa 
biển lặng gió yên đã làm thiệt hại 60% 
tổng số cá sản xuất hàng năm của 
ngư dân (BBC 9-6-09). Trả lời yêu 
cầu của ông Thứ trưởng Ngoại giao 
VN Hồ Xuân Sơn đến ông Đại sứ TQ 
Tôn Quốc Tường, ông phát ngôn 
nhân Tần Cương của TQ cho biết 
lệnh cấm đánh cá là cần thiết, là biện 
pháp thông thường và đứng đắn 
trong vùng lãnh thổ của họ. Báo chí 
và dư luận ở TQ còn cho là họ làm 
như vậy và tăng lệnh cấm từ 2 tháng 
lên 2 tháng rưỡi là để thăm dò ý chí 
của VN, vì VN đã có hành động khiêu 
khích như lập quận Hoàng Sa, họ cần 
cảnh báo để VN không đi quá xa, nếu 
VN có hành động gì thì TQ sẽ ra tay 
mà không bị mang tiếng là bắt nạt, và 
“vũ lực đằng sau lời lẽ là điều cần 
thiết”. 
 Bạn bè tốt ?: Tháng 12-2005 TQ 
đe dọa Công ty dầu Ấn Độ ONGC 
trong việc hợp tác khai thác với VN ở 
biển Đông. TQ cũng đe dọa như vậy 
với Công ty BP của Anh tháng 4-07 
khiến BP phải bỏ, và Exxon-Mobil của 
Mỹ tháng 7-2008. TQ thao diễn quân 
sự ở TS một tuần từ 16-11-07 và mở 
tour du lịch cho dân TQ. Ngày 2-12-
07 Quốc vụ viện TQ phê chuẩn thành 
lập huyện Tam Sa để bao gồm Hoàng 
Sa và Trường Sa. Khi VN tổ chức Hội 
nghị APEC tháng 11-06, TQ cảnh cáo 
là không được mời Đài Loan tham 
dự. Trong công tác nhân đạo, tàu 
bệnh viện USS Peleliu của HK đến 
cảng Đà Nẵng giữa tháng 7-07 nhưng 
CSVN không cho lên bờ và không 

cho dùng trực thăng để di chuyển 
bệnh nhân vì sợ TQ phật lòng. 
 Cuối tháng 7-07 ông Du Tích 
Khôn, Chủ tịch Đảng Dân Tiến Đài 
Loan (DPP) đã được lãnh đạo VN 
cấp visa để viếng thăm VN đầu tháng 
8-07 nhưng TQ áp lực và lãnh đạo 
VN hủy bỏ. DPP coi đó là “một hành 
động lăng mạ phỉ báng” và “hết sức 
bất nhã” của lãnh đạo VN. 
 Đại sứ VN ở TQ, ông Trần Văn 
Luật, cuối tháng 8-07 đã bị TQ gọi 
đến để huấn thị là báo chí VN phải 
ngưng đăng những tin tức về sản 
phẩm TQ thiếu chất lượng mà báo 
chí trên thế giới đang ồn ào loan tin, 
nếu không thì hàng hóa VN gặp vấn 
đề tại biên giới. TQ không làm như 
vậy với đại sứ của các quốc gia Tây 
phương trong khi báo chí Tây 
phương ồn ào nhất về việc này. 
 Lãnh đạo VN đã đồng ý cho ông 
Thứ trưởng Ngoại giao HK John 
Negroponte công du VN trong chuyến 
đi giữa tháng 9-08 nhưng lại hủy bỏ 
vào giờ phút chót với lý do là thời tiết 
xấu. Ông Carlyle Thayer tiết lộ là các 
quan chức VN cho ông biết do TQ áp 
lực, đe dọa sẽ hủy bỏ chuyến đi TQ 
của ông Phó Thủ tướng Phạm Gia 
Khiêm (BBC 16-8-07 và 29-9-08). 
Qua các sự kiện này thì ta thấy ai tốt 
với ai? 
 Bộ Chỉ huy Giám sát hàng hải của 
TQ nói rằng đối với các hải đảo và 
biển, TQ phải kiểm soát và quản lý 
thay vì cứ nói chứng cớ lịch sử. 
Trung tâm Nghiên cứu chiến lược Đại 
học Quốc phòng TQ cho rằng TQ 
phải kiểm soát thường xuyên và lâu 
dài vì ngoài nguồn cá còn phải chứng 
tỏ chủ quyền tối cao. Trong khi đó 
lãnh đạo VN cứ nhai đi lặp lại một 
cách sáo rỗng về chứng cớ lịch sử và 
cơ sở pháp lý mà không có một hành 
động cụ thể nào cả, kể cả vấn đề 
tương đối dễ dàng như đưa ra LHQ 
để đánh động dư luận quốc tế (South 
China Morning Post 16-4-09). 
 Về sông Cửu Long, nó là bộ phận 
cốt lõi trong chu kỳ sinh động của quả 
địa cầu, sứ mệnh thiêng liêng của nó 
là bào mòn, chuyển tải và bồi đắp, 
mang vật chất từ nơi cao để đem về 
nơi thấp. Tất cả những công trình 
thủy đập, dù có cao kiến cách mấy 
cũng làm cho nó mất thăng bằng, làm 
xáo trộn sự tuần hoàn của quả đất, 
đóng góp vào sự tuyệt chủng của các 
sinh vật. Trong lịch sử của quả địa 
cầu, đã có ít nhất 5 lần đại tuyệt 
chủng do môi trường biến đổi, và hiện 
nay có khoảng 400 sinh vật bị tuyệt 
chủng mỗi ngày (Inquiry into Life, 
Mader, 12th Ed.). Sự mất thăng bằng 
trầm trọng của sông Cửu Long sẽ ảnh 
hưởng rất lớn tới sự tồn tại của các 

sinh vật sống ở vùng hạ lưu sông 
này, nhất là cư dân. Chỉ riêng ở Vân 
Nam, TQ đã xây 14 đập lớn, dung 
lượng của một đập Tiểu Loan đã 
bằng tất cả các hồ chứa ở ĐNA cộng 
lại. GS Ngô Đình Tuấn, Chủ tịch Hội 
đồng Khoa học Viện Nghiên cứu 
nước và Môi trường ĐNA nói rằng TQ 
đang “bức tử” sông Cửu Long. TQ 
còn lấy nước sông Cửu Long đưa về 
Trường Giang để bù vào việc họ lấy 
nước Trường Giang đưa lên mạn Bắc 
qua việc xây đập Hoàng Hà. Dòng 
sông đi qua 6 nước, trên nguyên tắc 
nó là con sông quốc tế và mọi việc 
phát triển nếu có, phải do cả 6 nước 
tham dự và quyết định, nhưng TQ 
không công nhận điều này và tự tiện 
coi nó là con sông quốc gia, khai thác 
bất cần hậu quả cho những quốc gia 
ở hạ nguồn. VN tất nhiên hứng chịu 
những hậu quả nặng nề nhất vì là 
nước ở phía cuối dòng sông (BBC 3-
6-09). 
 Đồng chí tốt ?: Trong chuyến 
viếng thăm ngày 13-6-09 ở Hà Nội, 
ông Lý Nguyên Triều, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, và 
Trưởng ban Tổ chức Đảng Cộng sản 
TQ đã ký thỏa thuận với ông Nông 
Đức Mạnh để đào tạo cán bộ cho VN 
giai đoạn 2009-2015. Trong hệ thống 
đảng CS, ai cũng biết người Trưởng 
ban Tổ chức Đảng là người đầy uy 
quyền trong vấn đề sắp xếp nhân sự. 
Một ông Trưởng ban Tổ chức Đảng 
CSTQ đến VN và CSVN cam kết để 
họ đào tạo nhân sự cho cán bộ đảng 
mình trong 6 năm tới, cho họ cái 
quyền đào tạo và sắp đặt nhân sự lâu 
dài, cho ta thấy rõ sự lệ thuộc của 
Đảng CSVN vào Đảng CSTQ lớn như 
thế nào. Trong khi đó thì ông Mạnh 
hết lời ca ngợi quan hệ 2 bên được 
nâng lên “tầm cao mới” và hứa sẽ 
“làm hết sức mình” (BBC 13-6-09). 
Đây là “tầm cao” Bắc thuộc của quan 
hệ hợp tác chiến lược toàn diện mà 
CSVN vừa nâng cấp năm 2008. 
 Bà Bảy Vân, vợ ông Lê Duẩn, trả 
lời phỏng vấn của ông Xuân Hồng đài 
BBC vào tháng 8-08 nói rằng “TQ lấy 
cái thế là trước kia ông Phạm Văn 
Đồng có ký một văn bản cho phép TQ 
quản lý ở Hoàng Sa vì ‘ngụy’ đã đóng 
ở đó”. Đại biểu Quốc hội, ông Dương 
Trung Quốc hôm 28-5-09 phát biểu 
trước diễn đàn Quốc hội rằng “bài 
học lịch sử cho thấy chỉ một sai sót 
của Chính phủ, dân tộc phải chịu 
đựng hậu quả lâu dài”. Ông nói tuy 
ngoại giao, quốc phòng quan trọng, 
nhưng quan trọng hơn hết là lòng yêu 
nước và tinh thần quyết tử của người 
dân cho sự quyết sinh của tổ quốc. 
TQ đã mặc nhiên coi Hoàng Sa và 
vùng biển chung quanh là của họ và 



Tự Do Ngôn Luận * Bán Nguyệt San 
 

 

  

Số 81 * Trang  24

chỉ trích VN tiền hậu bất nhất, đã 
nhường Hoàng Sa cho TQ trước đây 
sao bây giờ lại đòi. Ông Tần Cương 
đã nói nhiều lần “VN phản đối là thiếu 
cơ sở, vì là hoạt động bình thường 
trong vòng lãnh hải TQ. Tây Sa 
(Hoàng Sa) và vùng nước kế cận là 
chủ quyền của TQ không thể chối cãi, 
và tranh chấp về vùng này giữa TQ 
và VN là hoàn toàn không có”; “VN có 
những tuyên bố khác nhau trong 
những thời điểm lịch sử khác nhau” 
(BBC 27-11-07 và 9-12-08). 
 Đối tác tốt ?: Tháng 4-09 ông Thủ 
tướng Dũng đi Hải Nam, Quảng 
Đông, hết lòng ca ngợi TQ, hết lòng 
đề cao việc thực hiện 2 đại lộ 1 vành 
đai, trả lời tờ Đại công báo ở Hong 
Kong rằng phát triển quan hệ với TQ 
là “chủ trương nhất quán và ưu tiên 
hàng đầu” của chính sách đối ngoại 
VN, nói rằng “năm 2008 nâng quan 
hệ song phương lên quan hệ hợp tác 
chiến lược toàn diện”. Trong khi đó 
thì thống kê của Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội VN cho biết 
có 75.000 lao động nước ngoài làm 
việc ở VN (con số thực sự có lẽ cao 
hơn nhiều) và trong đó hơn 37% là 
bất hợp pháp, chủ yếu là người TQ. 
Trong khi đó thất nghiệp tại VN gia 
tăng mà theo TS Nguyễn Quang A 
của Viện nghiên cứu IDS ở Hà Nội, 
nó tạo ra một vấn đề xã hội nghiêm 
trọng vì có những việc trong khả năng 
mà người VN không được làm. Để 
xoa dịu sự bất mãn của dân chúng, 
tháng 4-09 ông Dũng yêu cầu Bộ Lao 
động cứu xét và ngày 25-5-09 bà Bộ 
trưởng Bộ LĐ Nguyễn Thị Kim Ngân 
nói Bộ LĐ không có trách nhiệm, đổ 
lỗi là do các chính quyền địa phương 
rồi… đứt đuôi ở đó. Ký giả David 
Pilling, báo Financial Times, nhận xét 
rằng bauxit là món quà triều cống của 
lãnh đạo VN cho TQ và VN là nước bị 
TQ ép nhiều nhất. Triều cống bằng tài 
nguyên thiên nhiên và công ăn việc 
làm của dân chúng là những cống 
phẩm mới của thời đại. Do đó chúng 
ta không lấy làm ngạc nhiên khi ông 
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cả 
vú lấp miệng em trong Quốc hội ngày 
12-6-09 là ý kiến “ngày càng đồng 
thuận”, “chủ trương nhất quán của 
Đảng và Nhà Nước” và ông Chủ Tịch 
Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói nên 
tránh “ảnh hưởng xấu đến quan hệ 
ngoại giao”. 
 Trong khi lãnh đạo VN qụy lụy TQ, 
thì lòng ái quốc của mọi tầng lớp 
quần chúng đã vượt qua sự sợ hãi. 
Đông đảo các khoa học gia và trí thức 
đã cất cao tiếng nói của mình như 
các ông Nguyễn Huệ Chi, Phạm 
Toàn, Nguyễn Thế Hùng. TS Luật Cù 
Huy Hà Vũ đã can đảm kiện Thủ 

tướng VN ngày 11-6-09. Các cựu 
tướng Võ Nguyên Giáp, Đồng Sỹ 
Nguyên, đương kim Thiếu tướng 
công an Lê Văn Cương đã mạnh mẽ 
lên tiếng bảo vệ Tây Nguyên (RFA 5-
6-09, BBC 28-5 và 14-6-09). 
 Giữa tháng 5-09 người VN ngỡ 
ngàng về mạng vietnamchina.gov.vn 
của chính quyền VN, mà luật về 
Internet của thế giới quy định cái đuôi 
gov.vn là của chính quyền VN, do 
chính quyền VN độc quyền chủ quản, 
vì nó tiêu biểu cho độc lập, chủ quyền 
và sự quản lý đất nước. Cái máy 
computer chủ phải đặt ở trong nước, 
nhưng trang mạng này lại có máy chủ 
đặt ở TQ, muốn thay đổi gì, VN phải 
sử dụng công hàm ngoại giao để xin 
phép, và nội dung lại tuyên truyền cho 
sự bành trướng biển Đông của TQ, 
như ông Tần Cương tuyên bố chủ 
quyền không thể chối cãi của TQ ở 
Tây Sa và Nam Sa (tức Hoàng Sa và 
Trường Sa). Mạng này đã được 
chính lãnh đạo chóp bu 2 nước là các 
ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh 
Triết, Hồ Cẩm Đào, Trương Đình 
Tuyển, Bạc Hy Lai khai trương ở Hà 
Nội ngày 16-11-06. 
 Lãnh đạo VN đã vi phạm luật 
Internet quốc tế và Điều 88 bộ Luật 
Hình sự CSVN về tội “Tuyên truyền 
chống Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam”!!! Công An thay 
vì bắt họ lại cố ý bắt lầm sang những 
người đã nhiệt tình bảo vệ VN – họ 
tìm cách lái sự quan tâm của quần 
chúng vào vấn đề nhân quyền, vì nó 
ít nguy hiểm cho chế độ hơn là vấn 
đề bảo vệ quyền lợi quốc gia dân tộc. 
 Rừng núi dang tay nối lại biển 
xa (nhạc Trịnh Công Sơn) 
 Tây Nguyên và Hoàng Sa-Trường 
Sa đang dang tay réo gọi dân tộc Việt 
Nam ra sức giữ gìn nối lại. Đây là một 
thách thức lớn lao của thế kỷ khi dân 
tộc đang ở trong hai gọng kìm của TQ 
và nhà cầm quyền VN. Đó là chưa nói 
đến các cường quốc khác sẵn sàng 
thủ lợi, thương lượng trên đầu dân 
tộc VN. 
 Sau ngoại giao bóng bàn tháng 4-
1971, Hoa Kỳ và TQ trở nên thân 
thiện hơn để chống Liên Xô, tạo điều 
kiện cho HK rút quân trong những 
năm sau đó qua chương trình “Việt 
Nam hóa chiến tranh”. HK đã trả ơn 
này cho TQ bằng cách để hải quân 
HK đứng nhìn TQ đánh chiếm Hoàng 
Sa từ tay Việt Nam Cộng Hòa tháng 
1-1974. Sau khi ông Đặng Tiểu Bình 
viếng HK vào tháng 1-1979 thì tháng 
2-79 TQ mang 200.000 quân đánh 
VN. 
 Chuyên gia Nga Sergei Blagov nói 
với BBC (14-5-09) nhân vụ Nga bán 6 
tàu ngầm cho VN là Nga coi trọng 

quan hệ chính trị, kinh tế, quân sự với 
TQ hơn VN. 
 HK đang thiếu nợ TQ tính đến 
tháng 4-09 là 763.5 tỷ đô la thì làm 
sao HK có thể bênh vực VN được 
nếu TQ tấn công VN? TQ chỉ cần đòi 
nợ là kinh tế HK sẽ bị hắt hơi 
(treas.gov/tic/mfh.txt). Nhiều người hy 
vọng rằng tàu khảo sát hải dương 
của HK, USNS Bruce Heezen, ngày 
11-6-09 bắt đầu hoạt động ở vùng 
biển VN để tìm kiếm quân nhân HK 
mất tích trong chiến tranh là một lý cớ 
để hải quân HK giúp VN bảo vệ biển 
Đông. Nhưng ông Đại Sứ HK ở VN, 
Michael Michalak, trả lời phỏng vấn 
(VOA 15-6-09) cho biết hoàn toàn là 
một vấn đề nhân đạo, đã được bàn 
thảo 3, 4 năm trước đây và đây là lần 
thứ hai chứ không phải lần đầu. 
 Điều này cho ta thấy là vấn đề 
an nguy của VN phải do chính 
người VN hy sinh bảo vệ. Ngày 
xưa ông cha ta chỉ dựa vào sức 
mạnh của toàn dân để đánh Tàu 
giành độc lập. Trong khi ở Cao Miên 
các lãnh đạo của họ tranh ngôi, cầu 
viện Xiêm La và VN, mỗi lần như vậy 
là một vài tỉnh của Miên bị mất. Sức 
mạnh quần chúng đã được chứng tỏ 
một cách rõ rệt qua sự thành công 
của các cuộc cách mạng ôn hòa ở 
nhiều nơi trên thế giới. Bởi vì bao giờ 
thì “lòng bảo vệ quốc gia dân tộc của 
dân chúng cũng là chính nghĩa sáng 
ngời” (BBC 18-6-09). Dân tộc Việt 
Nam có bị khuất phục hay không? 
Câu trả lời đã có từ hai thiên niên kỷ 
nay: tuyệt đối không! Chỉ cần Đảng 
cầm quyền đừng đánh mất lương tri, 
kìm kẹp dân tộc đến mức hoàn toàn 
suy kiệt, khiến cho tiềm năng của 84 
triệu con người không còn sức để mà 
quật khởi nữa, và đành phả i cam tâm 
làm một thứ anh em với Miến Điện, 
với Bắc Hàn. Chỉ cần có thế, con rồng 
ngủ trong lòng dân tộc sẽ vùng lên. 
Bất kỳ ai trong chúng ta cũng thấy lý 
đương nhiên như thế. 
 Minh Hoàng 
 HC Mạng Bauxite Việt Nam 
biên tập. http://bauxitevietnam.in 
fo/c/ 4611.html 
 

Kính mời vào xem 
và ghi tên gia nhập 
Khối 8406 ở trang 
mạng của Khối : 

http://khoi8406vn. 
blogspot.com 
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 Lời giới thiệu: Hôm 11-07-
2009, Phong trào Sài Gòn của Linh 
mục Nguyễn Hữu Lễ đã ra mắt cuốn 
phim tài liệu “Sự thật về Hồ Chí 
Minh” sau hơn 18 tháng âm thầm 
thực hiện. Đây là một phim tài liệu 
trình bày sự thật về cuộc đời Hồ 
Chí Minh và những hệ lụy ông ta đã 
gây ra cho Dân tộc và Đất nước. 
Cuốn phim (bản tiếng Việt) được 
hình thành nhờ sự giúp đỡ của 
nhiều học giả, chuyên viên, mạnh 
thường quân lẫn sự khuyến khích 
của nhiều đồng bào, và ngay lập tức 
được nhiệt liệt đón chào tại hải 
ngoại lẫn quốc nội. Nó đang được 
trình chiếu tại nhiều nơi trên thế 
giới cũng như đang được bí mật sao 
chép và chuyền tay tại Việt Nam. 
 Dưới đây, chúng tôi đăng lại bài 
của ông Minh Võ, một trong những 
chuyên gia thượng thặng về CSVN 
và về HCM, trả lời cuộc phỏng vấn 
do Phong trào Sài gòn thực hiện để 
đưa lên phim nói trên. Ông Minh Võ 
đã từng viết nhiều sách và bài báo 
về 2 đề tài này, như “Sách lược xâm 
lăng của CS”, “HCM, nhận định và 
tổng hợp”, “Ai giết HCM”…  

 1. Theo tài liệu của CSVN thì 
thân phụ ông HCM là Nguyễn 
Sinh Sắc là một nhà ái quốc, đã từ 
quan vì chống triều đình. Thưa 
ông sự kiện này có đúng không? 
 Đáp: Thưa không đúng. Ông 
Nguyễn Sinh Sắc không từ chức, 
mà bị cách chức vì say rượu đánh 
chết một nông dân tên là Tạ Đức 
Quang. Lúc ấy ông mang tên là 
Nguyễn Sinh Huy cải danh từ năm 
1898. Án mạng xảy ra vào tháng 5 
năm 1909. Tuy theo sự điều tra của 
Sở Mật thám thì ông chỉ mang tội 
ngộ sát (vì say rượu), nhưng Hội 
đồng Nhiếp chính ở Huế quyết định 
cách chức ông. Sau đó ông phải vào 
Lộc Ninh làm giám thị cho một đồn 
điền cao su để kiếm sống. 

 2. Xin ông cho biết, cái tên 
NGUYỄN ÁI QUỐC có phải là 
tên riêng của ông HCM không? 
 Đáp: Không! Đó là tên chung 
của một số nhà ái quốc ở Pháp lúc 
ấy. Trong số này có các ông 
Nguyễn Thế Truyền, Phan Văn 
Trường và Phan Chu Trinh. Lúc ấy 
ông Hồ mới tới Pháp, lại còn trẻ 
chưa có thành tích gì để mật vụ 
Pháp phải chú ý theo rõi. Vì thế các 
bậc đàn anh thường để cho ông ta 
thay mặt, đứng tên trên các văn kiện 
hay bài báo do họ soạn thảo chung 
hoặc riêng. Ngay chính ông Hồ 
trong tập hồi ký viết dưới bút hiệu 
Trần Dân Tiên, nhan đề NHỮNG 
MẨU CHUYỆN VỀ ĐỜI HỌAT 
ĐỘNG CỦA HỒ CHỦ TỊCH cũng 
xác nhận, nguyên văn trang 46: 
“Ông Nguyễn không đủ tiếng Pháp 
để viết và phải khẩn khỏan yêu cầu 
ông Phan Văn Trường viết thay. 
Ông Trường viết giỏi, nhưng không 
muốn ký tên. Mà chính ông Nguyễn 
đã phải ký tên những bài báo.” 
 3. Xin ông cho biết nội dung 
của cuốn Những Mẩu Chuyện… 
mà ông vừa nói tới. 
 Đáp: Không thể nào có thể nói 
về nội dung của cuốn sách này, dù 
là chỉ tóm tắt hết sức vắn tắt. Vì tuy 
nó chỉ có 168 trang (ấn bản năm 
2000) nhưng cuốn sách đã nói đến 
rất nhiều vấn đề. Lý do tại sao thanh 
niên Ba chịu làm bồi tầu để có 
phương tiện xuất dương. Những cực 
khổ hiểm nguy anh ta phải chịu trên 
tầu, rồi trên bến, nơi các nước mà 
anh ta đi qua. Tình hình chính trị tại 
những nước như Pháp, Anh, Nga, 
Trung Quốc. Những công việc mà 
anh ta làm để chứng tỏ lòng yêu 
nước, thương dân. Những cuộc chạy 
trốn sự theo dõi, truy nã của thực 
dân Pháp, của mật thám Anh. Rồi 
những lần vào tù ở Quảng Châu, ở 
Hương Cảng. Những tháng ngày 
hoạt động bí mật, cạo đầu mặc áo 

sư trốn trong chùa ở Thái Lan vân 
vân. Đó là chưa kể việc ông ta lập 
hội Thanh niên Cách mạng Đồng 
chí, mặt trận Việt Minh, tổ chức 
cướp chính quyền ngày 19-8-1945, 
ra mắt quốc dân ngày 2-9-45... cho 
đến khi lên tiếng kêu gọi toàn dân 
kháng chiến.  
 Trong cuốn Ai Giết Hồ Chí 
Minh biên soạn năm 2002, tôi đã để 
hẳn một chương dài 40 trang để nói 
sơ qua về mấy điểm chính (chỉ mấy 
điểm chính mà thôi) trong cuốn 
sách của Trần Dân Tiên.  
  Tôi đã phân tích để nêu ra dụng 
ý của tác giả khéo léo làm cho 
người đọc thấy ông Hồ thực sự là 
người yêu nước thương dân chứ 
không phải là người CS. Chẳng 
những thế ông ta còn là người hiền 
lành, hay thương người, luôn chịu 
khó lao động cực khổ, nhẫn nhục 
trong mọi nghịch cảnh, đồng thời 
không ngừng học hỏi trong sách báo 
và các cuộc hội họp để tìm đường 
cứu nước. Ông cũng gián tiếp 
chứng tỏ các tổ chức yêu nước 
khác, kể cả những nhà đại cách 
mạng đã đi không đúng đường. Chỉ 
có con đường ông ta chọn là đúng. 
 Vì vậy tôi đã bảo cuốn Những 
mẩu chuyện về đời hoạt động của 
Hồ chủ tịch là một kiệt tác tuyên 
truyền. Chính nhờ nó mà ông đã 
cứu được sinh mệnh chính trị của 
mình. 
 Một điều nữa chứng tỏ tác dụng 
tuyên truyền của nó rất to lớn, lợi 
hại, là nhờ có nó mà ông ta đã gây 
được ảnh hưởng rất lớn trong nhân 
dân và trên thế giới. Có thể nói ông 
Hồ đã đúc cốt cho đàn em và các sử 
gia sau này cứ theo đó mà nặn nên 
bức tượng Hồ Chí Minh anh hùng 
dân tôc, Cha Già dân tộc, rồi tha hồ 
bồi đắp, tô vẽ thêm. 
 Trong đó ông ta cũng đã dùng 
những lời lẽ cay độc để hạ uy tín 
của những đối thủ lợi hại như các 
ông Nguyễn Tường Tam, Nguyễn 
Hải Thần, gián tiếp ví họ với phân 
bón, tố cáo họ đào nhiệm mang theo 
công qũy v.v... 
 Để giải thích rõ những điều này, 
cần phải trình bày lại nhiều chi tiết 
mà chúng tôi đã viết trong cuốn 
sách nói trên rồi. 
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 4. Đâu là chứng cớ Trần Dân 
Tiên chính là Hồ Chí Minh? 
 Đáp: Năm 1997, tức cách nay 
hơn 11 năm, nhà văn Vũ Thư Hiên 
đã viết trong tác phẩm hồi ký ĐÊM 
GIỮA BAN NGÀY rằng “đến bây 
giờ chẳng còn ai không biết tác giả 
Trần Dân Tiên của cuốn Những 
Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động 
Của Hồ Chủ Tịch là chính Hồ Chí 
Minh.” Là bởi vì ngay năm 1976, 
nghĩa là chỉ một năm sau khi tòan 
thắng và chiếm được cả nước, Việt 
Cộng đã chủ quan cho rằng nay đã 
tòan thắng chẳng còn gì phải sợ, 
phải giấu nữa, nên họ đã ngang 
nhiên xác nhận điều đó trong cuốn 
Những Sự Kiện Lịch Sử Đảng Cộng 
Sản (trang 672). Rồi 11 năm sau, 
năm 1987, một cán bộ CS là Hà 
Minh Đức cũng viết hụych tọet ra 
rằng cuốn sách nói trên là tác phẩm 
văn học của Hồ Chí Minh. Cuốn 
sách của Hà Minh Đức còn được đề 
tựa bởi Nguyễn Khánh Tòan, là 
người đã từng sống và làm việc với 
ông Hồ ở Nga trong nhiều năm, biết 
rõ về ông Hồ. 
 Cho nên ngày nay thiết tưởng 
không nên đặt câu hỏi như trên nữa. 
 5. Theo ông, tại sao HCM lại 
có thể viết sách tự đề cao mình, tự 
gán cho mình là “Cha Già Dân 
Tộc” một cách lố lăng trong cuốn 
NMCVDHDCHCT như vậy? 
 Đáp: Vì nhu cầu cấp bách để tự 
cứu lấy sinh mạng chính trị. Lúc 
cuốn sách xuất bản lần đầu tiên là 
vào mùa xuân năm 1948. Như vậy 
ông ta đã cưu mang và viết nó trong 
lúc chiến cuộc sôi động nhất giữa 
quân Pháp và Việt Minh. Quân của 
ông Hồ chịu những tổn thất kinh 
khủng. Đã có lúc ông súyt bị bắt 
sống ở Việt Bắc. Ông ta thấy rõ 
nguyên do tại sao không chỉ có 
Thực dân Pháp, mà cả các chính 
phủ Anh, Mỹ đều chống Việt Minh. 
Anh đã giúp Pháp trở lại Đông 
Dương sau thế chiến II. Mỹ đã viện 
trợ dồi dào về tài chính cho Pháp 
tiếp tục chiến tranh chống Việt 
Minh. Chỉ vì họ biết ông là cộng 
sản. Mà theo ý họ, đã là cộng sản 
thì là tay sai Quốc Tế III, hay Quốc 
tế Cộng sản, tức Liên Xô. 
 Chính ông Hồ đã gián tiếp thú 
nhận điều đó khi viết trong cuốn 

sách mỏng nói trên rằng “Bọn đế 
quốc bịa đặt rằng những người 
cách mạng đó là tay sai của Đệ 
Tam Quốc Tế, của Liên Xô... Đế 
quốc Anh cho rằng ông Nguyễn là 
tay sai của Liên Xô. Vì vậy nhà cầm 
quyền Anh coi ông là kẻ thù số một 
và cố bắt ông cho bằng được.”  
 Ông bảo người ta bịa đặt, nhưng 
trong bụng ông phải nhìn nhận 
người ta nói đúng. 
 Năm 1945, mặc dù đã giải tán 
đảng CS ngày 11-11, nhưng ông 
vẫn gặp khó khăn trong việc thành 
lập chính phủ liên hiệp. Ông đã phải 
bất đắc dĩ cầu cứu đến cựu hòang 
Bảo Đại mà ông đã tôn là cố vấn tối 
cao của chính phủ của ông. Ông đã 
thú thực với Bảo Đại rằng vì người 
ta coi ông quá đỏ, nên ông muốn 
hóan đổi địa vị, tôn Bảo Đại lên làm 
chủ tịch nước, còn ông xuống làm 
Cố vấn. 
 Như vậy ông biết hơn ai hết là 
bao lâu chưa chứng minh được cho 
nhân dân trong nước và thế giới 
rằng ông là người quốc gia chứ 
không phải cộng sản từ bản chất, thì 
ông sẽ không sao thắng được trong 
trận chiến giành quyền lực. 
 Có đọc đi đọc lại và phân tích 
thật kỹ cuốn sách mỏng của Trần 
Dân Tiên thì mới thấy được cố gắng 
của ông về mặt này.  
 6. Ông có thể nêu một vài ví dụ 
cụ thể trong cuốn sách được 
không? 
 Đáp: Ví dụ khi ông thuật lại việc 
ông bỏ phiếu tán thành Đệ Tam 
Quốc Tế ở hội nghị Tours bên Pháp 
năm 1920 qua lời đối đáp với một 
công nhân, thợ khâu (hay thợ may) 
là cô Rose. Rose hỏi Nguyễn: 
 “Thế thì tại sao đồng chí lại bỏ 
phiếu cho Đệ Tam Quốc Tế?  
 - Rất giản đơn. Tôi không hiểu 
chị nói thế nào là chiến lược, chiến 
thuật vô sản và nhiều điểm khác. 
Nhưng tôi hiểu rõ một điều: Đệ 
Tam Quốc Tế rất chú ý đến vấn đề 
giải phóng thuộc địa. Đệ Tam Quốc 
Tế nói sẽ giúp đỡ các dân tộc bị áp 
bức giành lại tự do và độc lập của 
họ. Còn Đệ Nhị Quốc Tế không hề 
nhắc đến vận mạng các thuộc địa.” 
 Ta đã biết cuộc bỏ phiếu này đã 
chấm dứt nhiều tháng tranh luận 
gay go xảy ra trong nội bộ đảng Xã 

hội Pháp kể từ khi Lênin thành lập 
Quốc Tế Ba năm trước. Với lá 
phiếu tán thành Quốc Tế Ba, ông 
Hồ đã nghiễm nhiên trở thành một 
trong những người sáng lập đảng 
Cộng Sản Pháp. Như vậy vai trò của 
ông ta không nhỏ. Nhưng trong 
cuốn tự truyện viết với bút hiệu 
Trần Dân Tiên, ông không hề nhắc 
tới vai trò của mình, mà chỉ thuật lại 
một cuộc đối thọai đơn sơ mộc mạc 
với cô thợ may. Mục đích của ông 
chỉ nhắm tới việc chứng minh ông 
theo CS chỉ vì CS chủ trương giúp 
các nước bị trị giành lại độc lập. 
Đặc biệt là trong sách ông không 
nói gì đến những việc ông làm trong 
những năm sống ở Liên Xô. Ví dụ 
việc ông được bầu vào chủ tịch 
đòan của Quốc tế Nông dân, hay vai 
trò quan trọng của ông trong phái 
bộ Borodin của Liên Xô bên cạnh 
chính phủ Trung Hoa dưới sự lãnh 
đạo của Bác sĩ Tôn Dật Tiên v.v... 
 Ngay việc thống nhất 3 đảng Cs 
ở Đông Dương, ông cũng chỉ nói sơ 
qua việc ông họp các phe phái bảo 
nên thống nhất, không nên có 3 
đảng trong một nước. Chứ ông 
không đả động gì chỉ thị của Liên 
Xô, hay bài diễn văn ông đọc vào 
dịp thống nhất đảng này. Trong bài 
diễn văn này, ông chẳng nhắc gì 
đến mục tiêu giài phóng dân tộc, mà 
chỉ nêu rõ đảng là đảng của giai cấp 
vô sản. Hãy so sánh lời lẽ trong 
diễn văn đó với những hàng sau đây 
của Hồng Hà, một ủy viên trung 
ương Đảng, tác giả nhiều sách về 
tiểu sử HCM:  
 “Anh Nguyễn xúc động mở đầu 
Lời Kêu gọi...: Nhận chỉ thị của 
Quốc tế Cộng sản giải quyết vấn đề 
Cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn 
thành nhiệm vụ và thấy có trách 
nhiệm phải gửi tới các anh chị em 
và các đồng chí lời kêu gọi này (...) 
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thành 
lập. Đó là đảng của giai cấp vô sản. 
Đảng sẽ dìu dắt giai cấp vô sản 
lãnh đạo càch mạng Việt Nam đấu 
tranh nhằm giải phóng cho tòan thể 
anh chị em bị áp bức bóc lột.” 
(SĐD trang 240). 
 Cho nên những ai không am 
tường về chủ nghĩa Marx và chiến 
lược sách lược của Lênin thì sẽ rất 
dễ tin lời ông Hồ. Họ sẽ nghĩ ông 
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đích thực là nhà ái quốc, luôn luôn 
chiến đấu cho nền độc lập của Việt 
Nam, chứ không vì một chủ nghĩa 
ngoại lai. 
 Nhưng ai đã hiểu rõ Cộng sản 
không dung nạp ý niệm tổ quốc, và 
sách lược Lênin chỉ là sách lược 
giai đoạn, và nhất là đã biết ông Hồ 
đã từng say mê đọc ngấu nghiến các 
tác phẩm của Mác, như chính Jean 
Sainteny, một người tự coi là bạn 
thân của ông Hồ, và cũng được ông 
Hồ đối xử như bạn thân, từng nói: Il 
dévora Marx, thì sẽ thấy thâm ý của 
ông Hồ khi thuật lại câu đối đáp 
đơn sơ với cô Rose nào đó. 
 7. Ông có thể cho biết ông Hồ 
tự phong mình là Cha Già Dân 
Tộc trong hòan cảnh nào không? 
 Đáp: Gần cuối sách. Sau khi 
trưng nguyên văn lời Hồ Chí Minh 
kêu gọi tòan dân kháng chiến, Trần 
Dân Tiên viết: “Nhân dân Việt Nam 
muôn người như một nghe theo lời 
Hồ Chủ tịch, vì họ hòan tòan tin 
tưởng ở Hồ Chủ tịch, họ hòan tòan 
kính yêu Hồ Chủ tịch. Không có gì 
so sánh với lòng dân Việt Nam kính 
mến, tin tưởng lãnh tụ Hồ Chí 
Minh. Nhiều nhà báo và nhiều 
người bạn ngoại quốc rất lấy làm 
ngạc nhiên trước lòng kính yêu của 
nhân dân Việt Nam đối với vị Cha 
Già Hồ Chí Minh.” 
 Và mấy trang sau, tác giả viết: 
“Nhân dân gọi Hồ Chủ tịch là Cha 
già của dân tộc, vì Hồ Chủ tịch là 
người con trung thành nhất của Tổ 
quốc VN.” (SĐD trang 203 và 208) 
 Đưa ra nhận định chủ quan như 
thế, sau lời kêu gọi kháng chiến đến 
cùng, chứng tỏ ông Hồ nhìn thấy 
nhu cầu phải làm cho mỗi người 
dân tin ông, coi ông như người Cha 
thì mới kháng chiến thành công. Để 
đạt được mục đích đó, ông đã nói 
như mọi người dân đã tin, đã yêu 
ông, coi ông như người cha, Cha già 
của dân tộc rồi. Quả thực ông đã am 
tường những định luật tâm lý căn 
bản. Và ông đã thành công. 
 Xin hãy nghe lại lời ông kêu gọi 
kháng chiến. Trần Dân Tiên viết: 
“Hồ Chủ tịch nói với nhân dân: 
Kháng chiến, kháng chiến trường 
kỳ. Kháng chiến nữa, kháng chiến 
đến cùng...” 

 8. Ông nghĩ thế nào về sự việc 
Hồ Chí Minh tự cho mình còn 
giỏi hơn Đức Thánh Trần Hưng 
Đạo với 2 câu thơ: “Bác đưa một 
nước qua nô lệ. Tôi dắt năm châu 
tới đại đồng”. 
 Đáp: Bài thơ thất ngôn bát cú 
ông Hồ vịnh Đức Thánh Trần ở Đền 
Kiếp Bạc trong đó có hai vần thơ 
trên là một chứng liệu cho thấy ông 
Hồ vô lễ, ngông cuồng, và lấy mộng 
làm thực.  
 Dầu sao Đức Thánh Trần cũng 
là bậc tiền bối, được tòan dân tôn là 
đại anh hùng dân tộc, là thánh nhân. 
Còn ông Hồ lúc ấy chưa có thành 
tích gì đáng sánh cùng. Hơn nữa 
ông Hồ đã tỏ ra cuồng tín vào chủ 
nghĩa CS. Nó hứa sẽ đưa năm châu 
đến đại đồng, nhưng còn xa lắm 
mới tới đích. Vả lại sau này nó đã 
chứng tỏ là ảo tưởng đã dìm nhiều 
dân tộc xuống hố nghèo khổ và cuối 
cùng đã tiêu vong. Mà nếu giả sử nó 
thành công, thì lúc ấy cũng chưa thể 
viết như thế, nếu không phải là kẻ 
cuồng tín, mơ mộng viển vông. Cho 
nên theo những gì đã xảy ra cho 
nhân dân trong thực tế, có lẽ nên 
sửa lại hai cậu thơ trên như sau: 
 Bác đưa Tổ quốc qua nô lệ. 
 Con dắt Nhân dân tới đại bần. 
 9. Nhiều tác giả ngoại quốc vẫn 
nhận xét HCM là người có tinh 
thần quốc gia. Ông chỉ dùng chủ 
nghĩa CS để giải phóng dân tộc 
khỏi ách đô hộ. Ông nhận định 
như thế nào về nhận xét này? 
 Đáp: Phần đông họ bị ảnh hưởng 
bởi những cuốn tiểu sử của ông Hồ 
tương tự như cuốn nói trên của Trần 
Dân Tiên, hoặc bởi chính cuốn đó. 
Trong số 3 người thân cận nhất, 
được trọng dụng nhất của ông Hồ là 
Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp và 
Phạm Văn Đồng, thì tất cả đều viết 
tiểu sử ông Hồ.  
 Trường Chinh có 2 cuốn: “Chủ 
Tịch HCM, sự nghiệp vĩ đại, gương 
sáng đời đời”, NXB Sự Thật, 1980. 
Và “Chủ tịch HCM vĩ đại sống mãi 
trong sự nghiệp cách mạng của 
chúng ta”, NXB Sự Thật 1985. 
 Phạm Văn Đồng có 4 cuốn: “Hồ 
Chủ tịch, tinh hoa của dân tộc, 
lương tâm của thời đại”, NXB Sự 
Thật 1976; “HCM, một con người, 
một dân tộc, một thời đại, một sự 

nghiệp”, NXB Sự Thật 1990; 
“HCM, quá khứ, hiện tại và tương 
lai”, Sự Thật, 1991; “HCM và con 
người Việt Nam trên con đường dân 
giầu nước mạnh”, NXB Chính Trị 
Quốc Gia, 1993. 
 Võ Nguyên Giáp có 5 cuốn 
(khỏi kể ra vì mất thì giờ của qúy 
vị). Đó là chưa kể những tiểu sử do 
các tay em khác ít quan trọng như 
Văn Tiến Dũng, Hồng Hà v.v… 
 Có lẽ những cuốn tiểu sử trên đã 
ảnh hưởng phần nào đến quan điểm 
của các tác giả ngoại quốc về ông 
Hồ. Nhưng quan trọng hơn là vì họ 
không nghiên cứu kỹ về chủ nghĩa 
Mác, về chiến lược, sách lược đấu 
tranh của Lênin, và nhất là họ 
không có điều kiện để theo rõi thật 
sát các biến cố và dữ kiện lịch sử 
chiến tranh ở Việt Nam. Lý do 
chính vì họ không có dịp hay rất ít 
cơ hội đến chứng kiến tận mắt, tại 
chỗ, do bản chất xã hội Việt Nam 
thời đó là một xã hội hòan tòan 
khép kín. 
 Tóm lại những người cho đến 
nay vẫn còn ca tụng ông Hồ là anh 
hùng dân tộc là vì họ không đặt ông 
ta vào trong bối cảnh chiến tranh ý 
thức hệ tòan cầu của CS. Đây là 
cuộc chiến giữa Cs và thế giới tự 
do, tòan thể nhân loại, chứ không 
phải chỉ giữa hai khối Đông Tây, 
giữa CS và Tư bản, như nhiều 
người nghĩ.  
 10. Xin ông nói rõ hơn về từng 
điểm trong 3 điểm chủ nghĩa, 
chiến lược sách lược, và lịch sử 
chiến tranh nêu trên. 
 Đáp. Xin thưa trước, vì là những 
vấn đề rộng lớn, phức tạp nên tôi đã 
để gần 800 trang sách để giải thích 
kỹ những điểm đó và đã dùng chính 
những luận điểm và dữ kiện do các 
nhà báo hay sử gia đó trình bày hay 
cung cấp, và cả những tài liệu chính 
xác của Cộng sản VN hay Quốc Tế 
CS, để phản bác quan điểm của họ 
và trình bày quan điểm của tôi. Ở 
đây tôi chỉ xin tóm gọn bằng mấy 
lời đơn giản. Mong những ai chưa 
vừa ý và muốn tìm hiểu tường tận 
sẽ tìm đọc trong cuốn sách đã được 
tái bản và đã được nhiều websites 
đưa lên mạng. 
 11. Xin lỗi, ông vừa nói tới 
cuốn sách gì?  
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 Đáp: Cuốn Hồ Chí Minh, nhận 
định tổng hợp do Tủ sách Tiếng 
Quê Hương xuất bản năm 2003 và 
tái bản năm 2006.  
 Trước hết về chủ nghĩa Mác. 
Ngày nay ai cũng đã rõ Mác chủ 
trương thế giới đại đồng, theo duy 
vật lịch sử. Cuối cùng mọi quốc gia 
đều biến mất. Cho nên khi đã tin 
vào thế giới đại đồng như trong bài 
thơ nêu trên, ông Hồ không còn có 
thể yêu nước được nữa. Ông chỉ có 
thể yêu giai cấp vô sản, hay đúng ra 
yêu cái ảo mộng của Mác mà thôi.  
 Nhưng lý luận như thế nhiều 
người sẽ cho là quá giản đơn và 
không phục. Họ trưng “Đề cương 
về chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa 
dân tộc” của Lênin để nói rằng, bất 
kể lý thuyết chủ nghĩa Mác ra sao, 
trong thực tế, những người theo 
Lênin đã bênh vực các nước bị trị, 
muốn giúp họ chống thực dân đế 
quốc. Đó là vì “chủ nghĩa dân tộc”.  
 Muốn phản bác luận điểm này 
phải phân tích chiến lược và chiến 
thuật, hay chiến lược và sách lược, 
là điều phức tạp, nhiêu khê. 
 Với những ai không ở trong 
quân đội, mà lại ít nghiên cứu về 
quân sự, thì quả là khó khăn để giải 
thích và thuyết phục. Nhất là quan 
điểm chiến lược và sách lược của 
Lênin lại là thứ phức tạp hơn nữa. 
Không đọc tác phẩm Những nguyên 
lý của chủ nghĩa Lênin của Stalin, 
thì rất khó lãnh hội. Chính chỗ lắt 
léo, phức tạp này khiến nhiều người 
không hiểu tại sao, Hồ Chí Minh 
chủ trương giải phóng dân tộc theo 
sách lược Lênin mà lại bảo ông ta 
không yêu nước. 
 Xin đơn giản hóa tối đa vấn đề 
như sau. Theo đúng thuyết CS của 
Mác cũng như của Lênin thì các 
người CS tranh đấu đánh đổ các 
nước tư bản, đế quốc, để lập nên 
một chế độ đại đồng trong đó không 
còn quốc gia nữa. Nhưng theo sách 
lược giai đoạn của Lênin, tôi thêm 
hai chữ giai đoạn vào cho dễ hiểu, 
thì muốn đi tới mục tiêu cuối cùng 
đó, phải chia cuộc đấu tranh ra làm 
nhiều giai đoạn. Và trong một giai 
đoạn nào đó, Quốc tế CS cần phải 
lợi dụng lòng yêu nước của các dân 
tộc bị trị để đánh đế quốc và tiêu 
diệt tư sản. Xin nhớ đó là nhu cầu 

chiến thuật, hay dùng đúng chữ của 
CSVN, thì là nhu cầu sách lược. 
Khi qua giai đoạn đó rồi, sẽ tiến lên 
giai đoạn hủy bỏ các quốc gia cùng 
với các giai cấp để chỉ còn lại giai 
cấp vô sản tòan thế giới mà thôi. 
 Như vậy tóm lại, những người 
CS như ông Hồ nói là chiến đấu 
chống thực dân, đế quốc, không 
phải vì chủ nghĩa dân tộc, mà vì chủ 
nghĩa CS, vì thế giới đại đồng 
hoang tưởng. 
 Những sự kiện lịch sử chứng 
minh điều đó. Và đây là điểm dễ 
hiểu, dễ được thuyết phục mà các 
người CS không thể chối cãi được, 
vì nó đã ra ngoài phạm vi lý thuyết 
trừu tượng và chiến lược sách lược 
nghiêu khê, để vào thực tế lịch sử 
hiển nhiên. 
 Nếu bảo ông Hồ và đảng CS của 
ông chiến đấu vì dân vì nước, vì chủ 
nghĩa dân tộc, thì tại sao các ông lại 
giết vô số nhà ái quốc? Nếu bảo 
chiến đấu để đánh đuổi thực dân, 
giành độc lập, thì tại sao sau hiệp 
ước Élysée do Tổng thống Pháp 
Vincent Auriol ký với cựu hòang 
Bảo Đại ngày 8-3-1949 và được 
Quốc hội Pháp phê chuẩn đầu năm 
1950 trao trả độc lập cho Việt Nam 
trong Liên Hiệp Pháp, các ông vẫn 
tiếp tục chiến tranh, đẩy hàng trăm 
ngàn người vào chỗ chết? Như vậy 
là thương dân, vì dân ư? Độc lập đã 
có rồi cơ mà! Tại sao khi đã chiếm 
được nửa nước, với hiệp định 
Genève năm 1954, các ông liền áp 
dụng đúng những chính sách của 
một nước Cộng sản như Trung 
Cộng, như Liên Xô và các nước 
Đông Âu. Cũng hợp tác xã, cũng 
đánh tư sản, cũng cải cách ruộng 
đất. Chỉ nguyên cuộc CCRĐ này đã 
giết gần 200 ngàn người. Tài liệu 
lịch sử kinh tế của chính các ông đã 
xác nhận con số người bị giết là 
172,008. Nhưng nhiều nguồn tin 
khác nói đến nửa triệu. Cải cách 
bằng bạo lực, khủng bố kinh khủng 
như vậy rõ ràng mang dấu ấn của 
chủ nghĩa cách mạng giai cấp bằng 
bạo lực của Mác-Lê, không thể nào 
bảo là cuộc cải cách vì dân tộc 
được. 
 Hơn nữa, bằng chứng rành rành 
cho thấy chính ông Hồ đã viết đơn 

xin Staline chỉ thị về việc tiến hành 
cuộc cải cách đẫm máu ấy. 
 12. Ông nghĩ gì về lập luận cho 
rằng dù ông HCM có nhiều lỗi 
lầm nhưng ông ta vẫn có công 
đánh Pháp để giành độc lập, giải 
phóng VN khỏi ách thực dân? 
 Đáp: Đánh Pháp thì đúng là có 
đánh. Nhưng là để bảo vệ Cộng sản 
Quốc tế. Chứ không phải để giành 
độc lập cho VN. Vì vua Bảo Đại đã 
tuyên bố VN độc lập vào tháng 3-
1945, 6 tháng trứơc HCM rồi. Và từ 
1948 và 1949, với hiệp ước Élysée, 
chính tổng thống Vincent Auriol 
của Pháp đã ký với Bảo Đại để trao 
trả độc lập hòan tòan rồi. Lúc ấy 
ông Hồ đánh Pháp vì Pháp đánh 
CS, cũng như mọi người trong thế 
giới tự do đánh CS bằng nhiều hình 
thức khác nhau. Ở VN, VM đánh 
bằng vũ khí thì Pháp cũng phải 
đánh bằng vũ khí. Không những để 
bảo vệ Liên Hiệp Pháp mà thôi mà 
là còn để bảo vệ toàn thể thế giới tự 
do. Có đặt cuộc chiến VN vào trong 
bối cảnh chiến tranh ý thức hệ CS, 
thì sẽ thấy điều đó rõ như ban ngày.  
 Còn đối với những ai không chịu 
đặt nó vào trong bối cảnh chiến 
tranh ý thức hệ CS, thì không gì 
bằng trưng ra đây một bằng chứng 
không thể chối cãi, trong số những 
bằng chứng mà chúng tôi đã trưng 
trong cuốn HCM nđth nói trên. 
 Xin ghi lại đây 2 câu nói để đời 
của Khrutshchev và chúng tôi đã 
trưng dẫn nhiều lần. Trong tập III 
của hồi ức “Khrutshchev Remem-
bers” trang 115, Khrutshchev đã 
viết: “Các bạn phải tôn kính người 
này (tức HCM), hãy qùy gối trước 
ông ấy để tỏ lòng biết ơn về những 
đóng góp vô vị lợi của ông ấy cho 
chính nghĩa CS, đã dành cho nó tất 
cả sức lực và khả năng của mình.” 
 Muốn hiểu rõ vì đâu mà ông Hồ 
được lãnh tụ Nga Cộng tuyên 
dương đến thế, hãy giở lại tập I, 
trang 487. Khrutshchev viết: “Giờ 
đây nhân dân Việt Nam đang đổ 
máu và hiến sinh mạng mình vì 
phong trào CS thế giới.” 
 Như vậy, nếu nói ông Hồ có 
công thì phải nói ông ta có công với 
Quốc tế CS, chứ không có công mà 
chỉ có tội với nhân dân Việt Nam.  

����������� 
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 Nhiều người chủ quan khi phải 
đối diện hoặc làm việc với cán bộ 
chính quyền và công an, cho nên có 
thể bị “dính bẫy” của họ một cách 
đáng tiếc và đôi khi đáng trách.  Để 
giảm thiểu những tai nạn chết 
người kiểu này và để những người 
lương thiện tự bảo vệ mình và 
quyền lợi của mình cũng như của 
cộng đoàn mình, chúng tôi xin liệt 
kê một số kinh nghiệm nhỏ sau đây:  
 Nếu cán bộ đưa giấy không có 
thẩm quyền, không có danh tính, 
chức vụ, thì mình không nhận giấy. 
Mau chóng mời người ấy ra khỏi 
nhà mình.  
 Nếu mình biết cán bộ đưa giấy là 
ai, nhưng người ấy không mặc đồng 
phục, hoặc quân phục, không đeo 
bảng công chức, không mã số công 
chức, thì mình không nhận giấy tờ. 
Mau chóng mời người ấy ra khỏi 
nhà mình. Không nên phí lời kẻo 
dính bẫy từ vòng đầu!  
 Nếu cán bộ đưa giấy đến nhà 
mình vào ngoài giờ hành chính, thì 
mình không tiếp, không nhận giấy. 
Thường CA và cán bộ rất tiểu nhân, 
họ thường đưa giấy vào giờ trưa, 
hoặc giờ đêm, có khi ngay sát giờ đi 
làm việc, nếu mình nhận, mình đi là 
mình bị động và nguy cơ dính bẫy 
rất cao. Nếu nhận mà không đi thì 
CA hoặc chính quyền có bằng cớ tố 
cáo mình không hợp tác.  
 Nếu thấy cần, thì yêu cầu cán bộ 
văn thư cho xem thẻ cán bộ, CA. 
Nếu cần phải gọi điện thoại đến cơ 
quan kiểm tra xem có đúng cơ quan 
ấy có cán bộ ấy và gửi người ấy 
đem giấy đến cho mình không. 
Không thể chấp nhận ai đưa giấy 
cho mình cũng được và rồi mình 
cũng đi làm việc.  
 Khi nhận giấy tờ ghi rõ ngày, 
giờ, nơi chốn vào mặt sau giấy 

mình nhận được và phần còn lại của 
giấy cán bộ đưa giấy giữ và bắt cán 
bộ văn thư ký vào giấy mình giữ để 
làm bằng chứng bảo vệ mình nếu 
mình trong nhiều trường hợp liên 
quan.  
 Không nhận giấy mời đi làm 
việc về những vấn đề, sự vụ hiển 
nhiên trên nguyên tắc không liên 
quan đến mình hoặc quyền lợi của 
mình. Mình nhận giấy mời hoá ra là 
một kiểu nhận tội, “lạy ông tôi ở bụi 
này”, rồi còn có thể giúp CA khai 
thác thêm thông tin này khác có hại 
cho người và cho mình.  
 Không nhận giấy mời đi làm 
việc với cơ quan hoặc với cấp 
không có thẩm quyền đối với mình, 
hoặc không có thẩm quyền bảo vệ 
quyền lợi của mình. Vì nhiều khi 
chỉ mất thời giờ của mình và lại còn 
gián tiếp cho cơ quan có thẩm 
quyền biết con người, lập trường, 
quan điểm, hành động của mình, để 
từ đó họ có biện pháp lấn át mình, 
đối phó với yêu cầu chính đáng của 
mình.  
 Không nhận lời đi làm việc chỉ 
bằng một cuộc điện thoại trực tiếp 
hay gián tiếp của ai đó, thuộc cơ 
quan nào đó, dù người đó mình biết 
rõ tên tuổi, giọng nói, con người. 
CA cửa quyền và tuỳ tiện đe dọa 
người yếu bóng vía, cho nên nhiều 
khi gọi điện thoại đến các cá nhân 
và tập thể, nhất là giới tu hành để 
“hẹn làm việc”.  
 Không nhận giấy mời đi làm 
việc, nếu giấy không cho mình biết 
rõ mình đi làm việc ở đâu, với ai, 
bao nhiêu người, về vấn đề gì, từ 
lúc nào đến lúc nào. Nếu không biết 
rõ các yếu tố này mà vẫn cứ đi làm 
việc, thì bị dính bẫy của CA là điều 
khó tránh khỏi.  
 Không nhận lời làm việc sai nơi 

quy định. Chẳng hạn giấy mời lên 
phòng giáo dục mà lại phải gặp CA. 
Cơ quan nào mời, phải làm việc ở 
trụ sở của cơ quan đấy. Chủ tịch 
UBND mời thì làm việc ở UBND. 
CA mời thì làm việc ở trụ sở công 
an. Coi chừng giấy mời không ghi 
nơi làm việc, cuối cùng CA gợi ý 
mình đưa CA vào quán nước, hoặc 
nhà hàng. Trong trường hợp này có 
thể mình bị tiền mất và tật mang, 
dính bẫy nặng, bị chết êm ái mà vẫn 
không biết, thậm chí còn khen cán 
bộ công an “nhẹ nhàng và tình 
cảm”!  
 Không nhận lời làm việc nếu 
không có giờ giấc rõ ràng: từ giờ 
nào đến giờ nào. Vì có thể mình bị 
CA làm việc thâu trưa, thâu đêm, 
không có giờ ăn nghỉ, khi ấy mình 
quá căng thẳng, mệt mỏi và từ đó dễ 
nói và làm những điều bất lợi.  
 Không nhận giấy mời làm việc 
nếu giấy không ghi rõ đại diện cơ 
quan, hoặc người mình sẽ gặp và 
làm việc.  
 Nên ghi rõ lý do không đi làm 
việc vào phần còn lại của giấy mời, 
hoặc vào một tờ giấy khác, giao cho 
cán bộ đưa giấy và mình phải giữ 
được bằng chứng, kẻo về sau cán bộ 
đểu cáng có thể làm khó mình lấy lý 
do đã mời mà mình không đi làm 
việc.  
 Nếu thấy thời gian nhận giấy gần 
sát giờ làm việc ghi trên giấy, thì 
chối ngay không đi làm việc.  
 Tuyệt đối không đi đến cơ quan 
nào làm việc khi chỉ nhận được một 
cuộc điện thoại hoặc một lệnh 
miệng từ cơ quan ấy, hoặc của một 
cá nhân trong cơ quan ấy.  
 Tuyệt đối không đi làm việc nếu 
không biết mình đến cơ quan nào 
làm việc, địa chỉ cơ quan, người 
làm việc với mình.  
 Nếu CA gửi giấy mời để triệu 
mình lên đồn “làm việc” về vấn đề 
gì đó, thì mình có thể chối từ. CA 
ăn lương để điều tra sự thật. Đấy là 
bổn phận và trách nhiệm của CA. 
Mình không phải lúc nào cũng rảnh 
để giúp CA. Còn nếu CA có đủ 
bằng chứng về việc “phạm tội” của 
mình thì CA đã bắt mình từ lâu rồi 
chứ chẳng cần phải “mời” mình đi 
làm việc.  
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 Luôn xác tín rằng mình là người 
tốt và mình làm việc tốt, trong khi 
các hành vi CA hay cán bộ muốn áp 
đặt trên mình là những hành vi vi 
phạm pháp luật Việt Nam và vi 
phạm luật pháp quốc tế về quyền 
con người. Luôn xác tín rằng mình 
có chân lý trong khi hành vi của CA 
hay cán bộ đang tìm cách áp đặt 
trên mình là bất công. Nếu mình 
không tin mình lương thiện thì khó 
có thể bảo vệ mình.  
 CA mời thì có thể chối từ. CA 
triệu tập thì có thể không đi đến lần 
thứ ba. Khi ấy họ sẽ đến áp giải 
mình đi làm việc và họ phải chịu 
trách nhiệm về tính mạng của mình 
trong khi đi, trong khi làm việc và 
họ cũng có trách nhiệm đưa mình 
trở về lại chỗ mình đang cư trú. Vì 
thế, nếu bị triệu tập, tốt nhất cứ để 
cho CA gửi đủ 3 cái và đến áp giải 
mình luôn. Làm như thế, mình vừa 
bảo toàn được tính mạng và lại 
khiến CA không thể chủ động trong 
khi làm việc với mình, trong khi 
mình giành được thế chủ động 
nhiều hơn.  
 Khi nhận được giấy mời đi làm 
việc gì với CA hoặc với các cấp 
chính quyền.  
 Luôn lớn tiếng và lịch sự phản 
đối khi bản thân mình bị phân biệt 
đối xử: Chẳng hạn đang ra khỏi phi 
trường thì bị tách riêng khỏi các 
hành khách và khám xét hành lý 
trong một phòng riêng. Tất nhiên, 
nếu CA muốn, CA có thể giở phép 
này kia nọ để làm, nhưng nếu mình 
phản đối, thì Ít ra việc này cũng 
khiến họ không thể tuỳ tiện ứng xử 
với mình thế nào cũng được!  
 Khi bị sách nhiễu, chẳng hạn bị 
tạm giữ, bị khám xét và thu giữ 
hành lý, yêu cầu cán bộ thi hành 
cho tôi biết căn cứ vào khoản nào, 
điều nào của bộ luật nào để khám 
xét hành lý hoặc thu giữ hành lý của 
tôi và nội dung cụ thể của các điều 
khoản ấy ra sao.  
 Yêu cầu được biết rõ việc tạm 
giữ tôi và khám xét hành lý của tôi 
được thực hiện theo lệnh của cơ 
quan nào, cấp nào và quyết định để 
thực hiện việc ấy đâu.  
 Yêu cầu được biết rõ danh tính, 
chức vụ, số hiệu của những người 
thi hành đang làm việc với bản thân 

mình. Nếu người thừa hành không 
cho biết và không chính danh, thì 
mình từ chối làm việc.  
 Phản đối cuộc khám xét và làm 
việc nếu thấy những người không 
mặc đồng phục công chức, hoặc 
quân phục, không rõ danh tính, 
không đeo bảng tên với số hiệu 
công chức hoặc quân nhân, không 
thuộc thẩm quyền làm việc, ví dụ 
đang làm việc với cơ quan văn hoá 
mà có CA hiện diện và xen vào.  
 Yêu cầu làm biên bản cuộc tạm 
giữ người, khám xét và thu giữ hành 
lý: Nội dung ghi rõ các yếu tố liên 
quan đến việc tạm giữ, đến việc 
khám xét và thu giữ hành lý và từng 
loại hành lý với số lượng, chất 
lượng, nhãn mác cụ thể và các yếu 
tố liên quan.  
 Nếu liên quan đến máy tính, thì 
yêu cầu phải ghi rõ hiệu máy tính, 
số máy, tình trạng máy…, danh mục 
ổ đĩa, dung lượng, số file, tên file, 
số trang mỗi file, kích cỡ trang, nội 
dung file… Làm thế để đề phòng kẻ 
xấu đổi máy, hoặc xoá bỏ những file 
quan trọng của mình, hoặc lại cài 
thêm file bất lợi cho mình để bỏ vạ 
cáo gian mình.  
 Yêu cầu sao chép toàn bộ nội 
dung từ máy tính sang những ổ đĩa 
khác và bản thân mình giữ những ổ 
đĩa này. Cùng với điều (7) trên đây, 
mình làm vậy để đề phòng kẻ xấu 
thay đổi nội dung từng file.  
 Yêu cầu làm biên bản diễn tiến 
cuộc tạm giữ và khám xét hành lý: 
Ghi đầy đủ, chính xác, rõ ràng diễn 
tiến vụ việc, các nhân vật, sự kiện, 
đồ vật, khung cảnh liên quan.  
 Để ý mẫu giấy làm biên bản: 
Nếu thấy người ta lập biên bản trên 
mẫu giấy in sẵn thì phải coi chừng. 
Nếu tựa đề cái giấy ấy in sẵn 
“BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH 
CHÍNH” hoặc nội dung gì đó có 
tính cách áp đặt từ trước, thì mình 
phải phản đối, gạch bỏ tiêu đề biên 
bản, hoặc nếu cần thì làm sang một 
tờ giấy trắng hoàn toàn và ghi tựa 
đề chung chung kiểu như: BIÊN 
BẢN BUỔI LÀM VIỆC, BIÊN BẢN 
CUỘC TẠM GIỮ NGƯỜI VÀ 
KHÁM XÉT HÀNH LÝ, ...  
 Đọc kỹ biên bản trước khi ký, 
nếu thấy có những câu chữ bất lợi 
cho mình thì gạch bỏ, nếu cần thiết 

phải ghi những câu chữ có lợi cho 
mình thì thêm vào. Khẳng định việc 
mình làm là tốt đẹp, hợp pháp. Phủ 
nhận các nội dung vu cáo, xuyên 
tạc, chụp mũ mình.  
 Không ký vào biên bản ghi 
những điều chung chung như: TVA 
đã vi phạm điều 1,2,3 của luật xuất 
bản, vi phạm điều 4,5 của luật báo 
chí. Nếu thấy biên bản ghi thế, thì 
yêu cầu cho biết nội dung cụ thể 
từng điều luật người ta trích dẫn.  
 Trước khi ký, yêu cầu ký hai 
bản, mình giữ một bản, người ta giữ 
một bản, hoặc ít nhất cũng phải 
được giữ một bản photo. Điều này 
hạn chế nguy cơ kẻ xấu giả mạo 
chữ ký của mình, làm biên bản khác 
với nội dung đã được thực hiện, gây 
bất lợi cho mình.  
 Nếu giữ đồ đạc của mình, phải 
xác định rõ ngày liên hệ làm việc 
lại, giờ giấc, nơi chốn, nhân sự gặp, 
nếu chưa biết rõ tên tuổi thì ít nhất 
cũng phải biết đối tượng làm việc 
với mình là ai: Cán bộ hải quan, cán 
bộ văn hoá, hoặc cán bộ công an.  
 Tỉnh thức trước các chiêu thức: 
lừa đảo, dụ dỗ, mua chuộc, đe doạ 
của kẻ xấu. Càng ngọt ngào, càng 
phải tỉnh táo. Tỉnh thức trước từng 
câu chữ, từng lời nói, từng cử chỉ 
của các cán bộ thừa hành để có thể 
phi bác tại chỗ hoặc sau đó.  
 Nên nhớ kẻ xấu luôn muốn “ăn 
tươi nuốt sống” mình, đừng bao giờ 
nghĩ rằng mình tỏ ra ngoan ngùy, 
quỵ lụy, nhẹ nhàng, giữ “thể diện” 
cho chúng hoặc nhượng bộ chúng 
mà chúng sẽ ‘tử tế” với mình.  
 Thực ra, để có thể bớt dính bẫy 
CA, chúng ta phải học nhiều, gặp 
CA nhiều, cầu nguyện nhiều. Một 
trong những người chúng ta phải 
học là bản lĩnh đeo đuổi việc mưu 
tìm công lý của các dân oan. Bản 
mỗ thấy một trong những nguyên 
nhân khiến nhiều người ở Sài Gòn 
khi làm việc với cán bộ cầm quyền, 
nhất là với CA hay bị “dính chấu”, 
ấy là nhiều vị chẳng chịu đi làm 
việc với họ mà thường là nhờ người 
khác đi làm việc thay, hoặc có làm 
việc cũng là chỉ quen làm việc với 
các cán bộ trên bàn nhậu! 

http://dcctvn.net/news.php?id=47 
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 Sinh năm 1955, tuổi Quý Mùi, tại 
làng Vàng, xã Hoàng Ðan, huyện 
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Ai cũng 
nghĩ số chị nhiều đào hoa, may 
mắn... Ngờ đâu, rơi vào địa ngục xã 
hội chủ nghĩa VN, chị hầu như không 
có lấy một ngày hạnh phúc. 
 17 tuổi, theo tiếng gọi của đất 
nước, quê hương, chị gia nhập thanh 
niên xung phong, làm cầu cho thành 
phố Việt Trì, một thành phố nổi tiếng 
với bài hát: “Việt Trì, thành phố ngã 
ba sông”. Sau khi khánh thành cầu, 
do yêu cầu của quân đội, chị được 
biên chế vào tổng cục hậu cần, 
chuyên nấu cơm chăm sóc sức khỏe 
cho anh em chiến sĩ. Gần 7 năm trời 
trong quân ngũ, chị luôn luôn nhận 
được sự ngợi khen vì sự xốc vác, 
nhanh nhẹn, “đảm việc nước, đoảng 
việc nhà” của mình. 
 Giữa năm 1978, đang lúi húi nấu 
cơm, chị lên cơn choáng do tình trạng 
cơ thể bị suy nhược trầm trọng, vì đói 
ăn, làm việc quá sức, môi trường lao 
động lại quá chật chội, ngột ngạt vì 
hơi than, ám khí... Một mình chị phải 
vần, phải xoay cả nồi quân dụng cho 
cả tiểu đoàn vài trăm người ăn... Hết 
ngày này sang ngày khác, nên ngã 
chúi xuống, đập mặt vào thành bệ 
cứng của bếp than, gây chấn thương 
nặng. Cả bốn chiếc răng cùng nói lời 
tạm biệt với miệng, xương hàm dưới 
bị gãy, dính chặt vào khớp cằm, làm 
chị bị mất vĩnh viễn 31% sức khỏe. 
 Ra khỏi bệnh viện, cơ thể vẫn 
trong tình trạng suy nhược nặng nề, 
động nhai là buốt hàm, đau nhói tận 
đỉnh đầu... Từ chỗ mất ăn, mất ngủ 
kéo dài nên đã kéo theo căn bệnh suy 
nhược thần kinh. Chính vì thế, theo 
biên bản giám định y khoa của hội 
đồng giám định quân khu 2, chị buộc 
rời khỏi quân đội, với tấm bằng khen 
“huân chương chiến sĩ vẻ vang” (cấp 
bậc hạ sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng). 
 Chuyển ngành về trại chăn nuôi 
của tỉnh, chị tiếp tục cống hiến, hy 
sinh không kể ngày đêm bằng bản 
tính hay lam hay làm của mình. Khi 
đó, TT Nguyễn Văn Linh kêu gọi các 
ngành nghề tinh giản biên chế, theo 
đúng khẩu hiệu: “Sửa sai kinh tế, gỡ 
bế ngoại giao, giảm mạnh quốc 
phòng, ngành ngành cùng giảm...” 
Cho rằng chị không đủ điều kiện để 
đảm nhiệm công việc, giám đốc trại 
đã tìm mọi cách chèn ép, buộc chị ra 
khỏi biên chế của trại theo chế độ 

176... Tài sản duy nhất chị được phép 
mang theo khi đó chỉ là một con lợn 
giống, thay cho số tiền được hưởng 
sau 18 năm trời cống hiến (1972-90). 
 Trở về giữa đời thường, trong khi 
sự nghiệp dang dở, cuộc hôn nhân 
đổ vỡ. Một mình chị cùng hai con 
nhỏ, đứa lên ba, đứa lên một, phải 
trằn mình ra với nắng gió, cỗi cằn nơi 
mảnh đất trung du, nửa núi, nửa đồng 
bằng, chó ăn đá gà ăn sỏi, để làm 
thuê cuốc mướn, lần hồi buôn bán, 
lấy tiền nuôi con. Tài sản duy nhất là 
nếp nhà vuông vắn nơi lề đường của 
chị, cuối cùng cũng lọt vào mắt của 
những kẻ ác tâm, bóc lột, mang danh 
chính quyền xã... 
 Khi ấy là đầu năm 1991, giữa lúc 
chị đi làm vắng, cả nhà chỉ có hai đứa 
nhỏ quấn lấy nhau như chuột tha 
mèo... Bất ngờ một người đàn ông lù 
lù xuất hiện. Không nói, không rằng, 
lẳng lặng quẳng hết đồ đạc, giường 
phản của cả nhà chị ra sân. Trong khi 
2 anh em lăn xả vào giữ đồ, xin xỏ, 
chờ mẹ về nói chuyện, thì ông ta 
nằng nặc đuổi chúng ra khỏi nhà, 
mặc chúng hết khóc thét vì hoảng 
loạn lại nép vào nhau đầy sợ hãi. 
 Khi chị trở về, nhìn hai con run rẩy 
trong cơn gió lạnh nơi đầu ngõ, nghe 
các con tranh nhau kể lại mọi chuyện, 
cả 3 mẹ con tiến vào nhà của mình 
để chất vấn, căn vặn thì lão chủ đề, 
mặt ám khói, hai con mắt ti hí như hai 
vết dao xẻ, tay khư khư tờ giấy xác 
nhận có đóng dấu đỏ lòe của xã, lạnh 
lùng tuyên bố: “Nhà này, xã đã chính 
thức bán cho tôi rồi, chồng tiền đầy 
đủ, có chữ ký đàng hoàng, kèm con 
dấu của chủ tịch xã xác nhận... 
Không tin lên ủy ban nhân dân xã mà 
hỏi, còn thắc mắc gì thì cứ lên đấy 
gặp lãnh đạo xã trình bày, kêu kiện”... 
 Không đôi co nổi với kẻ cướp 
đường, cùng cả chính quyền xã sau 
lưng, ba mẹ con chị đành lốc nhốc bế 
nhau tìm về trung ương khiếu kiện. 5 
năm, 10 năm, và bây giờ là 18 năm 
trôi qua... (Khi đó cháu Hương mới 
lên 6) vậy mà vẫn là cảnh buồn muôn 
thuở: “Con kiến mà kiện củ khoai. 
Kiện đi kiện lại đất đai cửa nhà. Bây 
giờ kiến đã lên bà. Củ khoai hà thối... 
vẫn là công toi ! 
 Bao nhiêu lần bị CA bắt tống lên 
xe thùng bịt bùng ở vườn hoa, giam 
trong trại cai nghiện Lộc Hà (xã Liên 
Hà, Ðông Anh, Hà Nội) nơi tập kết 
của các đối tượng lang thang, nghiện 

hút và gái mại dâm, trước khi chuyển 
đi các trung tâm giáo dưỡng, phục hồi 
nhân phẩm trong cả nước, cách trung 
tâm thành phố Hà Nội gần 40 km. 
 54 năm tuổi đời, 18 năm tuổi kiện, 
cũng là dăm bảy lần chị được vinh dự 
đưa vào trung tâm lưu trú này do CA 
Hà Nội quản lý, được sống chung với 
các đối tượng nghiện hút, đa phần là 
người ngoại tỉnh lang thang hoặc là 
người Hà Nội có địa chỉ cụ thể nhưng 
lại thường xuyên chọn công viên, ghế 
đá làm nơi trú ngụ, như hầu hết 
những người dân oan mất nhà, mất 
đất. Và liên tục bị CA cất vó mỗi năm 
hai lần vào các dịp lễ... ớn: 30 thứ 
tang (30-04) và ngày 02-09 (Tổ quốc 
khánh kiệt)... 
 Từ một công nhân quốc phòng, 
một tổ trưởng chăn nuôi, cả đời 
không mảy may biết đến mãi dâm, 
nghiện hút, giờ được hòa đồng với 
các đối tượng đặc biệt của xã hội, 
toàn “hai trong một” (nghiện hút, mãi 
dâm) và “ba trong một” (nghiện hút, 
mãi dâm, HIV), vốn có bề dày “thành 
tích” về tiền án, tiền sự, ngang hoặc 
nhiều hơn tiền mặt, cùng mọi thủ 
đoạn trốn tránh thành thần - giấu chìa 
khóa vào ngực rồi ôm bụng quằn 
quại, giả vờ bị nuốt “đinh” vào bụng. 
Nuốt vỏ kẹo cao su có hình răng cưa 
để giả vờ là nuốt phải dao lam, hòng 
thoát khỏi sự phát hiện của máy móc 
hiện đại, khỏi phải đi cai nghiện dài 
ngày. Bao nhiêu gái gọi cao cấp, 
chân dài trong các vụ “Lake side, Hoa 
Ðô hay New Century”, cũng như các 
đối tượng mại dâm phiêu bạt từ các 
nhà hàng ra đứng đường vì nhan sắc 
tàn phai do nghiện ngập cùng đủ thứ 
bệnh hoa liễu trong người, cùng tụ 
tập về đây, trà trộn với dân oan VN 
mỗi đợt tổ quốc khánh kiệt hoặc... 
quốc hận, tang về. 
 Chưa đủ, cuộc đời đi kiện của chị 
còn bị biệt giam 7 tháng ở Hỏa Lò 
(Hà Nội), Suối Hai (Vĩnh Phú) với tội 
danh “Gây rối trật tự công cộng”. 
Ðược các nữ quản giáo cho đám đầu 
gấu đánh đập thường xuyên, đến 
mức sưng cuống mật, gãy xương má, 
dập mu bàn chân, khiến thần kinh bị 
thương tổn nặng nề. Tất cả chỉ vì tội: 
“Không chấp hành quy định của đảng 
và nhà nước, liên tiếp tụ tập đông 
người để theo đuổi khiếu kiện, trong 
khi đã được TBT Nông Ðức Mạnh 
đích thân giải quyết, cấp cho cả một 
mảnh đất cùng 36.5 triệu đồng VN để 
mua vật liệu làm nhà...” 
 Thực chất cái gọi là giải quyết 
theo chỉ đạo từ trung ương, của chính 
quyền xã chỉ là một mảnh đất hoang 
hóa (sâu 2.8m, dài 8m) giữa đồng 
không mông quạnh, cách xa đường 
quốc lộ 3km - nơi vốn là hố bom còn 
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sót lại của thời kỳ chiến tranh, giặc 
giã, không ai lui tới, với số tiền chỉ đủ 
để mua cây que dựng lều ở tạm. Nên 
chị đã trả lại ủy ban xã, cương quyết 
theo kiện tới cùng. 
 Bù lại là cả chuỗi ngày cay đắng, 
bị chính quyền địa phương quy thành 
tội chống đảng, nổi loạn, thành phần 
bất hảo trong xã hội, bị CA phường 
Quan Thánh, Thụy Khuê, Tây Hồ, CA 
Hà Nội, liên tục tạo áp lực, gây khó 
dễ... Lúc bắt bớ đánh đập khi chị đội 
đơn đến nhà quan lớn cùng bà con 
dân oan, lúc canh đường, đón lối 
trong những ngày “nhạy cảm” như 
họp quốc hội, đại hội đảng, hoặc xúc 
đi vô tăm tích cả chục ngày khi có hội 
nghị APEC, hoặc các phải đoàn quốc 
tế đến thăm... Cuộc sống hàng ngày 
của ba mẹ con bị quấy rối từng ngày. 
Hai cháu Chuyên và Hương, một buổi 
đi học, một buổi phụ giúp mẹ bán 
hàng, ngày nào cũng chỉ được ngủ 6 
tiếng, thời gian còn lại phải lao vào 
kiếm sống. 
 Bao nhiêu lần bị CA đuổi, chạy 
cuống cuồng vẫn không kịp, bị hất 
tung cả mẹt hoa quả và thuốc lá 
xuống hồ. Dù vào buổi trưa mùa Hạ, 
trời nóng như thiêu như đốt, hay giữa 
sáng sớm mùa Ðông, rét cắt da cắt 
thịt... Cả ba mẹ con cùng phải nhảy 
xuống hồ vớt lên từng thứ để thu hồi 
lại vốn. 
 Sống trong cảnh bị cái ác, cái xấu, 
đe dọa, dồn đuổi, trù dập từng ngày, 
bản thân chị đã yếu, mệt, càng kiệt 
quệ hơn. Hai cháu Chuyên, Hương, 
tuy ở độ tuổi 18, 20, mùa xuân của 
cuộc đời, mà cọc còi, cỗi cằn, thiếu 
chất, yếm khí không sao phát triển 
bình thường như mọi trẻ em có điều 
kiện khác trong xã hội. 
 Cũng bao nhiêu lần vào dịp giáp 
Tết, CA tỉnh cho xe ô tô xuống vườn 
hoa Mai Xuân Thưởng xúc chị về thả 
tận xóm Vàng, nơi chị sinh trưởng và 
đăng ký hộ khẩu thường trú, mà thả 
hôm trước, hôm sau chị lại lặn lội trở 
về... Ba mẹ con mừng mừng, tủi tủi 
sau cuộc truy quét của giặc đảng, lại 
xúm vào với nhau, lúc đi kiện, khi bán 
hàng, hy vọng vào một ngày mai 
không còn độc tài, độc đảng, cuộc 
sống sẽ mở ra... 
 Nào ngờ sáng 27-05-2009, giữa 
lúc chị đang thơ thẩn cùng bà con 
dân oan tại số 1 Mai Xuân Thưởng, 
nơi không hề treo biển “cấm để xe 
máy”, CA phường Thụy Khuê lại 
ngang nhiên giữ xe máy mang biển 
kiểm soát 33k5-2886 của chị, không 
hề có lý do, cũng không lập biên bản, 
chỉ cậy vũ lực, cậy quyền thế nhảy 
vào trấn cướp. Hòng làm chị triệt tiêu 
ý chí đấu tranh, cũng như không còn 
phương tiện giúp bà con dân oan 

khiếu kiện nữa. 
 Ngày 4-06-2009, lúc ấy, chị đang 
ngồi ăn sáng cùng bà con tại “vườn 
hoa dân oan”, ông Nguyễn Văn Diễn, 
đại diện cho CA phường Thụy Khuê, 
chủ động ra gặp chị, và bảo “mời chị 
về phường giải quyết về chuyện xe 
máy.” Tưởng CA đã biết sai, bắt giữ 
xe máy của chị vô cớ nên trả lại, ai 
ngờ, chỉ là một vụ lừa đảo để bắt 
người trắng trợn... 
 Vừa đặt chân vào đồn CA 
phường, nắm xôi còn chưa kịp trôi 
xuống dạ dày, chị đã bị cả lũ CA xúm 
vào cởi chiếc áo có sơn chữ đỏ đang 
mặc trên người, đồng thời lục lọi 
hành lý như tội phạm. 
 Suốt 28 tiếng đồng hồ giam giữ, 
chị bị ép lăn tay và bị bấm huyệt, rồi 
tước đoạt quyền tự do bằng cách lập 
biên bản, lấy nhân chứng, giấy tờ giả 
để khởi tố tạm giam về tội “gây rối trật 
tự công cộng”? 
 Trong quá trình hỏi cung, Vũ Thế 
Anh, nhân viên phòng điều tra tổng 
hợp CA Hà Nội, luôn miệng tố cáo chị 
về hai việc: mặc áo ghi chữ kêu cứu 
các tổ chức nhân quyền làm ảnh 
hưởng tới an ninh xã hội, là bêu xấu 
đảng và nhà nước. Ðồng thời theo 
đơn thư tố cáo của một công dân tên 
Xuân, chị là đồng đảng, đồ đệ của 
TTK Ðảng Dân chủ Hoàng Minh 
Chính, được ông Chính trang bị 
phương tiện làm việc từ vi tính, máy 
in đến máy ảnh, cũng như tiền bạc. 
Khi ông Chính mất, chị là người giữ 
các cương lĩnh, điều lệ cùng các tài 
liệu quan trọng của đảng DC. Chính 
vì thế kẻ bất nhân, đáng tuổi con chị, 
vì muốn lập công, lĩnh thưởng, lên 
chức cao, trọng quyền đã khóa tay 
chị treo lên cửa sổ đánh hộc máu 
miệng, buộc chị khai nhận mọi lỗi lầm 
của mình trong thời gian dài làm việc 
cho đảng DC, dưới sự chỉ đạo của 
tên “phản động” Hoàng Minh Chính. 
 Vì không thể cầm bút viết thư 
trong tình trạng bị giam cầm, tra tấn, 
chị đã nhờ một cháu cùng bị giam giữ 
viết hộ và gửi lén ra ngoài cho con, 
 «Mẹ ở trong này ốm lắm, không 
ăn được cơm. Vũ Thế Anh lại thụ lý 
hồ sơ của mẹ. Nó ép cung, khóa tay 
treo lên cửa sổ, đánh mẹ đập đầu vào 
tường, mẹ nôn ra máu, nó sợ quá 
cho Bác sĩ Lan ở bệnh viện Bạch Mai 
vào khám. Sau đó thì cho mẹ vào 
Hỏa Lò. Con mua thuốc kháng sinh, 
thuốc đau thận, tuần hoàn não, thuốc 
trợ tim gửi cho mẹ, cùng một kg thịt 
nạc băm rồi rang lên, kèm mỳ, phở, 
gói. Gửi thêm cho mẹ hai áo dây, hai 
quần đùi (hai bộ rời, hai bộ liền)». 
 Trước đó, ngay trong ngày bị bắt, 
bị tra tấn, chị lặng lẽ viết di chúc gửi 
các tổ chức nhân quyền quốc tế, xin 

cho hai con được tị nạn chính trị vì sợ 
mình sẽ bị thủ tiêu: 
 «Kính gởi : UB Nhân quyền Quốc 
tế và Liên Hiệp Quốc. Ðồng kính gửi 
tòa án quốc tế và các quý vị trong và 
ngoài nước 
 Hãy lớn tiếng kêu gọi cho công 
dân VN! Hiện nay VN đàn áp dân oan 
chúng tôi quá... Tôi là Nguyễn Thị 
Huần, dân oan Vĩnh Phúc, đang bị 
CA giam giữ tại phường Thụy Khuê. 
18 năm mẹ con tôi không nơi nương 
tựa, bị chính quyền địa phương đập 
phá nhà, lúc vắng mặt, cướp tài sản, 
lấy đất bán cho chủ đề. Nay đã lôi 
kéo thành một dây lớn, hành hạ bắt 
giam vô tội và đánh đập quá đáng. 
Hôm nay tôi đang ngồi, lực lượng CA 
lại bắt, tôi không sống được nữa, vì bị 
họ đánh, tôi sẽ chết dần, chết mòn. 
 Nay tôi viết di chúc này gửi tới quý 
ông của các chính phủ: Hãy rủ lòng 
thương, cho hai con tôi đi đâu sống 
lưu vong chính trị, để thoát khỏi cảnh 
màn trời chiếu đất, không phải xã hội 
đen đàn áp và hành hạ. Sang đất 
nước lãnh thổ của quý ông, hai con 
tôi sẽ đóng góp một phần nhỏ bé và 
có ích cho lãnh thổ của quý ông. Còn 
tôi bị pháp luật VN nó thủ tiêu. Xin 
quý ông cấp cứu. Nguyễn Thị Huần” 
 Thời gian đầu bị đưa vào Hỏa Lò, 
trong tình trạng bị dồn nén về tâm lý, 
tra tấn về thể xác, oan hơn oan Thị 
Kính, chị kiên quyết tuyệt thực. Ngày 
thứ 18, chị tỉnh dậy tại trạm y tế của 
trại giam Hỏa Lò, Hà Nội. Tóc bạc 
trắng, người gầy yếu. Mọi thực phẩm 
như bánh mì, hoa quả, đồ cứng đều 
không ăn được, chỉ có thể nuốt mỗi 
ngày một bịch sữa 250 ml sống qua 
ngày... Nhưng chị cũng nguôi ngoai 
khi biết bản di chúc và mọi thông tin 
về việc chị bị bắt đã chuyển được ra 
ngoài, qua những người tù tự giác, 
đầy lòng cảm thông với một phụ nữ 
quả cảm mà bất hạnh như chị. 
 Hiện chị đã bị giam giữ vô cớ hơn 
hai tháng, có thể sẽ bị xử trong tháng 
08, với hai tội danh “gây rối trật tự 
công cộng” (vì mặc áo mang nội dung 
kêu cứu các tổ chức nhân quyền 
quốc tế khi không được phép của nhà 
cầm quyền VN) và “Bí mật tham gia 
đảng phái phản động” (nhằm lật đổ 
đảng Cộng Sản VN). 
 Xin các tổ chức yêu nước và nhân 
quyền trên thế giới hãy lên tiếng giúp 
chị - một bệnh binh, cũng là một nạn 
nhân điển hình của chế độ đàn áp dã 
man tàn bạo của đảng Cộng Sản VN.  
 Mai Xuân Th�"ng, 8-08-2009 

   


