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Cụ bà 72 tuổi ở Hà Nội viết thư cho 
TT Trump lên án tội ác CNXH 

19/03/2019 
 VOA Tiếng Việt 

 

 
Bà Phạm Thị Qúy. Photo Facebook Quy Pham. 

Một cụ bà 72 tuổi ở Hà Nội vừa gửi thư ngỏ cho Tổng thống Hoa Kỳ 
Donald Trump, bày tỏ lo ngại về tội ác của Chủ nghĩa Xã hội (CNXH) 
và kêu gọi người đứng đầu Tòa Bạch Ốc thực thi nghiêm khắc Đạo 
luật Magnitsky để trừng phạt các quan chức chính phủ vi phạm nhân 
quyền. 

Bà Phạm Thị Qúy, một cán bộ về hưu và hiện là một blogger chuyên 
lên tiếng về các vấn đề chính trị-xã hội ở trong nước, nói với VOA về 
bức thư bằng tiếng Việt và tiếng Anh mà bà vừa gửi cho Tổng thống 
Mỹ Donald Trump: 

“Tôi viết thư cho ông Trump đề cập đến hai vấn đề mà ông ấy đã nói: 
tình hình đất nước Venuezuela và Đạo luật Magnistky. Tôi trình bày 
rằng đất nước của chúng tôi bị mất nhân quyền, việc hành xử sai luật 
của các quan chức, nạn cường quyền... Tôi đã gửi thư theo email, 
trên Facebook và Twitter của ông.” 

https://www.voatiengviet.com/author/22794.html
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Tôi trình bày rằng đất nước của chúng tôi bị mất nhân 

quyền, việc hành xử sai luật của các quan chức, nạn 

cường quyền... 

Bà Phạm Thị Qúy. 

Bà Phạm Thị Qúy nói bà đã ngưỡng mộ ông Trump từ rất lâu và bà 
đã viết bức thư này vào dịp nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đến thủ đô Hà Nội 
dự hội nghị thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un. 

 

Các phụ nữ bị công an Hải Phòng ngăn không cho ra đường chào đón Tổng 
thống Mỹ Donald Trump tới Hà Nội dự thượng đĩnh với Chủ tịch Triều Tiên 

Kim Jong Un hôm 26/2. (Facebook Van Le) 

Bà nói với VOA rằng trong mấy thập kỷ qua bà là nạn nhân của chế 
độ XHCN mà cộng sản Việt Nam “cương quyết” theo đuổi. 

Bức thư của bà có đoạn: “Chúng tôi bị nhồi sọ: Lý tưởng CNXH là 
xóa bỏ “tư hữu” bất công, kiến tạo “công hữu” công bằng - mọi người 
đều có quyền sở hữu tài sản xã hội chung. Thực tế thì sao? Cũng như 
đông đảo dân Việt khác, tôi chìm ngỉm trong hệ tư tưởng Cộng sản 
(áp đặt) và nghẹt thở trong chế độ XHCN (hình thức, gian trá) tại 
Việt Nam ngay từ thưở thiếu thời.” 

Bà Quý thừa nhận rằng thoạt đầu bà cũng "bị kích động, ngộ nhận 
mà hồ hởi, tự hào về chiêu bài “tự do, độc lập dân tộc” mà hy sinh cá 
nhân, chịu thiệt thòi về “dân chủ”, và tuyệt đối tin tưởng, tự giác chịu 
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đựng, tự nguyện hy sinh bản thân vì tập thể, vì cộng đồng, vì dân tộc, 
vì xã hội." 

Nhưng càng về sau, theo lời bà, “khi thấy tính chiêu bài, giả tạo của 
nó thì đã quá muộn”, vô phương cứu vãn. 

“Tôi đã cùng với gia đình, thân nhân, họ tộc trải qua bao kiếp nạn, từ 
Giảm tô, Cải cách Ruộng đất đến Cải tạo Công thương nghiệp, … đến 
Cải tổ, Đổi mới, Mở cửa, Hội nhập … Sống dầm dề, dai dẳng quá nửa 
thê kỷ trong cái xã hội pháp lý thối nát dưới ngọn cờ XHCN rồi biến 
thái “Thị trường định hướng XHCH.” 

 

Bà Phạm Thị Qúy. Photo Facebook Quy Pham 

Ngỏ lời với Tổng thống Trump, bà Quý nói: 

“Ông nói ông cương quyết giải tán các chế độ XHCN và cộng sản. 
Còn chúng tôi thì đã chịu đựng chế độ đó gần hết đời người rồi. 
Chúng tôi là những nhân chứng sống của chế độ này. Từ bé tí đã thấy 
oan sai. Rồi đến bây giờ đã 72 tuổi rồi, cứ sống triền miên trong một 
xã hội mà quyền sống đang ngày càng bị bóp nghẹt.” 

Đến bây giờ đã 72 tuổi rồi, cứ sống triền miên trong một xã hội 

mà quyền sống đang ngày càng bị bóp nghẹt. 

Bà Phạm Thị Qúy. 
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Theo bà Qúy, động lực của “mua quan, bán tước, phấn đấu vào Đảng 
và tìm cách làm “cán bộ nhà nước”, “lợi ích nhóm” và hình thành 
“nhóm lợi ích”…dù nhỏ dù lón ấy đều nằm trong bộ máy nhà nước. 

Bà Qúy viết: 

“Với chế độ “Đảng cử dân bầu”, vì lợi ích cá nhân, các ĐBQH, và cả 
QH trở thành lực lượng bảo kê, hợp luật hóa, vinh danh sự cướp bóc. 
Trùm lên cái hệ thống pháp luật, luân lý ấy là: Đảng Cộng sản lãnh 
đạo toàn diện, tuyệt đối và Quốc hội – dưới danh nghĩa là “cơ quan 
quyền lực cao nhất của dân,” nhưng cũng dưới sự lãnh đạo tuyệt đối 
của Đảng." 

Bà Qúy nói bà không nghĩ bức thư của bà có cơ hội được ông Trump 
hay nhân viên cấp dưới của ông đọc, nhưng bà tin rằng thông điệp 
của bà gửi đi sẽ được nhiều người biết đến. 

“Thư được tổng thống đọc là một điều khó khăn. Nhưng thông qua 
mạng xã hội, tôi muốn lên tiếng cho biết hiện tình đất nước là như 
thế. Ông đang áp dụng Luật Mangistky đối với quan chức trên toàn 
thế giới thì xin ông lưu tâm đến bức thư ngỏ của tôi.” 

 

 

Một bình luận của bà Phạm Thị Qúy về thông tin trên Twitter của ông Trump. 
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Ông Trump đã nhiều lần kêu gọi các nước trên thế giới “chống lại chủ 
nghĩa xã hội và những đau khổ mà nó đã gây ra cho mọi người.” 

Trong bài diễn văn đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 
25/9/2018, ông Trump nói: “Cách đây không lâu, Venezuela là một 
trong những quốc gia giàu nhất thế giới. Ngày nay, chủ nghĩa xã hội 
đã làm quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ này bị phá sản, khiến người 
dân rơi vào cảnh nghèo đói.” 

Theo Tổng thống Trump thì “thử nghiệm” CNXH đã “tạo ra đau khổ, 
tham nhũng và phân rã.” 

Trong bài diễn văn về Tình trạng Liên bang hôm 5/2/2019, Tổng 
thống Donald Trump chỉ trích CNXH, nói rằng CNXH đã gây nên 
khủng hoảng kinh tế và chính trị ở Venezuela. 

Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/cu-ba-72-tuoi-o-hanoi-viet-thu-cho-tt-trump-len-an-toi-

ac-cnxh/4837775.html 

 

www.vietnamvanhien.org 
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