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(Phần 1) 
 Sự thật về "Đại thắng mùa xuân 1975" 

 

 
 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Kính thưa bạn đọc DLB, cùng với loạt bài "Những 

sự thật không thể chối bỏ" đã đăng trên Danlambao thì tôi xin tiếp tục gửi đến bạn 

đọc loạt bài mới mang tựa đề "Những sự thật cần phải biết" bao gồm 30 bài. Những 

bài viết về "Những sự thật không thể chối bỏ" viết về những sự thật của nhân vật 

gián điệp, bán nước và giết người hàng loạt: Hồ Chí Minh. Loạt bài "Những sự thật 

cần phải biết" sẽ có 3 phần: Những sự thật về Việt Nam Cộng Hòa, Những sự Thật 

về đảng cộng sản Việt Nam và Những sự thật về những đệ tử của Hồ Chí Minh.  
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Tại sao là "Những sự thật cần phải biết"? Vì tôi muốn tất cả những ai bị lừa dối, 

nhất là những thế hệ trẻ, biết những sự thật mà nó đáng lẽ ra phải được công nhận 

nhưng đã bị đảng cộng sản bóp méo nhằm mục đích cai trị độc tài tại Việt Nam. 

Đó cũng là một trong những việc để góp phần chấn hưng dân trí nhằm đem lại mùa 

xuân dân chủ của dân tộc. 

 

 

Phần 1: Những sự thật về Việt Nam Cộng Hòa 

 
 

Bài 1: Sự thật về "đại thắng mùa xuân 1975" 

 

Trong bài 1 của phần 1 này tôi xin đề cập đến một sự thật của cái gọi là "đại thắng 

mùa xuân" năm 1975 của quân đội Nhân dân Việt Nam - quân đội của Việt Nam 

Dân chủ Cộng Hòa (VNDCCH). 

 

Phải nói là gia đình tôi cũng có rất nhiều thương binh, liệt sỹ của chế độ cộng sản. 

Bản thân bố của tôi là một người lính cộng sản từ lúc tốt nghiệp cấp 3 cho đến lúc 

về hưu trí. Tuy nhiên tôi có nguyên tắc phải tôn trọng những gì là sự thật nên tôi 

không cho phép tôi tự lừa dối mình, tự lừa dối nhân dân bằng những luận điệu ca 

tụng giả tạo của đảng cộng sản. Chính vì vậy tôi xin phép được trình bày trong khuôn 

khổ bài này sự thật về "đại thắng mùa xuân" năm 1975 để kết thúc bằng ngày 30/4 

mà chính ông Võ Văn Kiệt phải thốt lên "Ngày của triệu người buồn". 

 

Trong thất bại của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) trước VNDCCH có rất nhiều 

nguyên nhân chủ quan có, khách quan có. Nhưng trong khuôn khổ bài viết này tôi 

xin đề cập đến vấn đề chính yếu dẫn tới kết cục buồn cho một nền dân chủ non trẻ 

trước sự hung ác của chế độ cộng sản đó là: Vấn đề quân sự. 

 

Thật ra trước tôi đã có hàng trăm bài viết của các bên phân tích cuộc chiến 1975, 

nhưng ở bài viết này tôi xin vạch rõ cho bạn đọc thấy sự thất bại của VNCH không 

phải bởi họ kém, họ không anh dũng mà thực chất họ bị ép chết trong những mưu 

đồ chính trị, hay quân đội cộng sản anh hùng thần thánh mà chính bởi vì quân lực 

VNCH thời điểm từ sau năm 1973 đã bị tước bỏ khả năng chiến đấu, trong khi đó 

đối thủ của họ lại được tăng cường một cách khủng khiếp. Trong chiến tranh việc 

thua kém về quân số, về trang bị quân sự không thể phủ lấp được bằng chiến thuật 

hay sự anh dũng dù có cố gắng đến mấy. Chính quân đội cộng sản cũng đã trải qua 

điều này vì trước 1973, quận đội cộng sản dù cố gắng đến mấy cũng không thể đánh 

chiếm miền Nam dù họ có chiến thuật đánh du kích giúp bảo tồn lực lượng khá tốt. 
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Bỏ qua các yếu tố của sai lầm chiến thuật như vội vã rút bỏ Tây Nguyên của ông 

Nguyễn Văn Thiệu hay sự sai lầm trong tổ chức trong cuộc rút lui quân đoàn 1 ở 

Huế và Đà Nẵng thì nguyên nhân sâu xa chính là vấn đề quân số và trang thiết bị 

của quân đội VNCH so với VNDCCH thời điểm năm 1975 là quá chênh lệch với 

cán cân nghiêng hẳn về VNDCCH. Vậy thì chẳng có chiến thắng thần thánh nào cả, 

chỉ là một sự tất yếu của kẻ có sức mạnh quân sự vượt trội với mưu toan đi xâm 

chiếm mà thôi. 

 

1. Người Mỹ đã bỏ Việt Nam Cộng Hòa: 

 

 
 

Chúng ta có thể thấy trong cuộc chiến tranh Việt Nam, đứng đằng sau VNCH là 

người Mỹ. Còn đứng sau VNDCCH là Liên Xô và Trung cộng. Cho đến trước năm 

1973 thì quân đội cộng sản trong các chiến dịch đánh chiếm miền Nam, họ đều 

không thành công và chịu tổn thất nặng nề về cả trang thiết bị quân sự như năm 

1968, 1972 (sẽ đề cập những sự thật này ở những bài sau). Vậy tại sao một chính thể 

dân chủ, tự do như vậy lại thất bại? Đó là họ bị chính đồng minh của họ quay lưng. 

 

Người Mỹ thật ra không thua trong cuộc chiến tại Việt Nam, họ từ bỏ người đồng 

minh VNCH bởi vì hai lý do: Họ không muốn tiếp tục một cuộc chiến hao tiền tốn 

của mà ở một đất nước đề cao tình nhân bản như Mỹ không cho phép. Và một phần 

nào đó là chính sách đối ngoại của ngoại trường H. Kissinger. Để chứng minh cho 

luận điểm này tôi xin được nêu rõ sau đây. 

 

Đầu tiên, Trong một bài viết của báo Thanh Niên - của đảng cộng sản Việt Nam có 

nhan đề "Mỹ bỏ rơi VNCH" có đường links sau:  

 

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20100427/my-bo-roi-vnch.aspx 

 

Trong bài báo lấy tư liệu của CIA được chính những người cộng sản công nhận có 

viết: 

 

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20100427/my-bo-roi-vnch.aspx
https://3.bp.blogspot.com/-x-KI4CfP88M/UGJtMUbKAsI/AAAAAAAAAHU/w8iL9jhq6Us/s1600/Corbis-BE001049.jpg
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"Ngày 21.4, Tổng thống Thiệu từ chức ở Sài Gòn. Ngày 23.4, Tổng thống Ford đáp 

chuyên cơ đi News Orleans để diễn thuyết tại Đại học Tulane. 

 

Tình hình VN biến chuyển quá nhanh, và dư luận quốc tế cũng như cử tri Mỹ đang 

chờ đợi xem vị nguyên thủ cường quốc hàng đầu thế giới sẽ nói gì đây. Theo tài liệu 

thì chiều hôm đó, như để lấy thêm can đảm, Tổng thống Ford đã uống một ly cocktail 

trong tiệc chiêu đãi, rồi ông bước vào nơi mọi người đang chờ nghe diễn văn. 

 

Địa điểm Tổng thống Ford diễn thuyết là sân chơi bóng trong nhà của trường đại 

học, nơi đã có hàng ngàn sinh viên tụ họp chờ đợi. Ông chậm rãi, nhấn mạnh từng 

chữ: "Đối với Mỹ, chiến tranh VN đã kết thúc".  

 

Chỉ cần nhìn vào câu nói của ông Ford cũng cho thấy với người Mỹ việc bỏ VNCH 

cho cộng sản xâm chiếm là điều hiển nhiên. Vậy thì VNCH có thua trong cuộc chiến 

cũng chỉ là một điều bình thường nằm trong toan tính của người Mỹ.  

 

Thứ hai, Nói đến việc bỏ rơi VNCH của Mỹ chúng ta cũng phải nhìn nhận ở các 

con số thực tế. Thực chất VNCH nhận viện trợ từ Mỹ gồm 2 phần đó là kinh tế và 

viện trợ quân sự. Xin nêu ra đây một ví dụ:  

 

 

"Viện trợ của Mỹ cho VNCH gồm hai phần, viện trợ kinh tế và viện trợ quân sự. Về 

viện trợ kinh tế, trong tài khóa 54-64 thì tổng số tiền là 2.121.000.000 USD (lúc bấy 

giờ), trong đó 2.025.000.000 là dưới hình thức không hoàn lại, 96 triệu là viện trợ 

tín dụng dài hạn.. Số tiền trên, 1.874.000.000 là nằm trong chương trình AID 

(Agency for International Development) và 247.000.000 thuộc chương trình Nông 

phẩm thặng dư hay với tên gọi “Thực phẩm cho Hòa bình”". 

 

Trong khi đó thì VNDCCH tuy nhân dân nghèo đói nhưng lại hầu như nhận được 

viện trợ quân sự từ chính quyền Xô Viết và Trung cộng? Tại sao nhân dân một nước 

nghèo đói lại không được chính quyền chăm lo kinh tế mà phải đi xin viện trợ quân 

sự để đánh nước khác có văn minh, có nền kinh tế, giáo dục phát triển mạnh hơn? 

Đó chính là mưu đồ nhuộm đỏ Việt Nam mà ông Hồ có nhiệm vụ thực hiện để dâng 

https://1.bp.blogspot.com/-feKGgDEja8M/UGJuNKlZQmI/AAAAAAAAAHc/WTiz9QV_QFo/s1600/toiac-temp001.jpg
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tặng Trung cộng, triệt tiêu nội lực dân tộc mà tôi đã dẫn chứng ở "Những sự thật 

không thể chối bỏ". Và đây là những con số nói lên điều đó:  

 

"Trong khi đó, viện trợ cho VNDCCH đa phần là về mặt quân sự. Hai nước chính 

yếu nhất là LX và TQ, trong hai kế hoạch 5 năm, lần thứ nhất và thứ 2, con số như 

sau: 

 

- Thời kỳ 55-60: LX tặng 400 triệu rúp cũ, cho vay 510 triệu rúp cũ. TQ tặng 900 

triệu NDT cho vay 300 triệu NDT. 

 

 

- Thời kỳ 60-65: LX tặng 20 triệu rúp cũ, cho vay 430 triệu rúp cũ. TQ cho vay 

141,75 triệu rúp mới. Quy ra VNĐ (thời bấy giờ) thì VNDCCH đã nhận tổng viện 

trợ 4.229.786.023 VNĐ, trong đó viện trợ không hoàn lại là 1.524.599.823 VNĐ và 

vay tín dụng là 2.705.186.200 VNĐ". 

 

Và những con số và điều khẳng định ưu thế được viện trợ hơn hẳn về mặt quân sự 

này cho thấy những gì thuộc về "thần thánh" chỉ là giả tạo. Một cỗ máy chiến tranh 

được bơm tiền kinh khủng như vậy sao lại nói là "Phải chống chọi với đế quốc sừng 

sỏ viện trợ tối đa quân sự cho Ngụy quân, ngụy quyền"?. Có gì là thiên tài không 

khi chiến thắng bằng một núi tiền được đổi bằng chính biển đảo của tổ quốc (xin đọc 

- Công hàm bán nước của Hồ Chí Minh - Phạm Văn Đồng ky năm 1958 - Những sự 

thật không thể chối bỏ phần 2). 

 

Bạn đọc có thể tìm hiểu những đoạn trích trong cuốn "Kinh tế Việt Nam" do Nhà 

Xuất bản Giáo dục xuất bản năm 2000 - một cuốn sách của đảng cộng sản Việt Nam. 

 

Thứ ba, Phía VNDCCH đã có những thông tin cho thấy họ biết VNCH đang bị Mỹ 

cắt giảm dần viện trợ theo thơi gian. Đây là báo cáo "Tình hình viện trợ của địch" của 

Cục nghiên cứu - Bộ tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam (VNDCCH) về 

tình hình viện trợ của Mỹ cho VNCH:  

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html#.UGJd5xhhNBo
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html#.UGJd5xhhNBo
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-2-ho.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-2-ho.html
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Ngân sách năm 1969 

 

 
Ngân sách năm 1970 

 

Chỉ cần lấy ví dụ nhỏ đã cho thấy theo thời gian viện trợ về kinh tế và kỹ thuật, quân 

sự của Mỹ cho VNCH đã càng ngày càng giảm đi. Vậy thì một nước đang tứ bề thọ 

địch lại bị cắt giảm chi viện cả về kinh tế, quân sự phải chịu thua trước một nước kẻ 

cướp có gì là phi lý? 

 

Thứ tư, hãy nghe người Trung cộng nói gì về sự việc VNCH bị Mỹ bỏ rơi. Trong 

cuốn sách "Trung quốc và Đông Nam á" của hai tác giả La Cường - Kim Văn được 

https://4.bp.blogspot.com/-WhfLCkAW2rU/UGJjFGQuOwI/AAAAAAAAAGE/lW-_6maadmI/s1600/ns69-danlambao.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-U3kZfludCnc/UGJjRIeXnRI/AAAAAAAAAGM/v3gggy3l1vI/s1600/ns70-danlambao.jpg
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xuất bản bởi Nhà Xuất bản Lý luận Trung ương Trung quốc trang 56 có đoạn "Trung 

hoa có công lớn trong việc đẩy Hoa Kỳ vào một thế bị động kinh tế cũng như quân 

sự trên chiến trường Việt Nam. Chính điều này dẫn đến hậu quả tất yếu của sự thoái 

lui hoàn toàn, bỏ mặc sống chết chính quyền Sài Gòn của Hoa Kỳ sau năm 1973. 

Quan trọng hơn chính việc này giúp cho VNDCCH giành ưu thế tuyệt đối trong cuộc 

đối đầu quân sự năm 1975...".  

 

Vậy thì chúng ta thấy được điều gì qua đoạn trích? Đó chính là việc người "anh em" 

của đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm biết điều đó và công nhận rằng chiến thắng của 

VNDCCH trước VNCH chỉ là một sự tất yếu khi Mỹ bỏ rơi đồng minh của mình. 

Không có cái gọi là thần kỳ của công lao của đảng hay ông Hồ ở đây.  

 

Thứ năm, Liên Xô không phải không biết điều này, và chính họ là người cùng Trung 

cộng chỉ đạo cũng như hậu thuẫn trong Chiến dịch Mùa xuân năm 1975. Trong báo 

cáo tổng kết của quân đội Liên Xô năm 1977 có đoạn tại trang 20: "Sau khi chúng 

ta có đầy đủ báo cáo về sự thiếu hụt lực lượng, khí tài của quân đội VNCH do người 

Mỹ không muốn lún sâu vào chiến tranh Việt Nam thì thông tin đã kịp thời đến với 

phía VNDCCH. Chúng ta cũng có quyết sách đúng đắn khi gửi tới Hà Nội phái đoàn 

quân sự cao cấp để giúp chính phủ VNDCCH thêm sức mạnh quân sự kết thúc cuộc 

chiến Việt Nam..." 

 

Thế ra là người Liên Xô cũng đã biết, biết rất rõ và công nhận VNCH đã bị Mỹ bỏ 

rơi. Và họ đã thừa nhận tăng thêm quân sự cho VNDCCH để tiến chiếm miền Nam.  

 

Thứ sáu, có lẽ tôi không cần phải nhắc lại nhiều nhân chứng của phía VNCH mà tôi 

chỉ xin trích đoạn trong hồi ký: "Khi đồng minh tháo chạy" của ông Nguyễn Tiến 

Hưng - Giáo sư kinh tế tại trường đại học Howard, cuốn sách được xuất bản năm 

2005 gồm 700 trang viết về những tài liệu rất trung thực lần đầu được công bố của 

chính phủ Mỹ, VNCH về cuộc chiến Việt Nam.  

 

 
Trong cuốn sách có đoạn viết:  

https://1.bp.blogspot.com/-jrVQbnCz_H0/UGJkM8ys0bI/AAAAAAAAAGU/EkhOlVpGd_0/s1600/Khidongminhthaochay.jpg
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"Trở lại vấn đề lệ thuộc về vật chất, như chính TT Ford đã viết trong Hồi Ký của 

ông: chỉ tới đầu 1975, khi Quốc Hội Mỹ cắt hầu hết quân viện, Miền Nam mới mất 

một tỉnh đầu tiên trong suốt cuộc chiến, đó là Phước Long. Rồi từ Phước Long tới 

Ban Mê Thuột, tới Pleiku, Đà Nẵng và sau hết là Sàigòn. Có điều là trong năm 1974, 

tuy quân đội VNCH đã tiếp tục chiến đấu, nhưng kho đạn dự trữ đã được sử 

dụng gần hết. Vào thời điểm cuối cùng, số đạn tồn kho chỉ còn đủ cung ứng từ 30 

tới 45 ngày. Thay vì được tiếp liệu đầy đủ như đã được cam kết, Hoa Kỳ từng bước 

một, đi đến quyết định cắt đứt luôn. Ấy là chưa kể số tiền viện trợ cần thiết để yểm 

trợ cho nền kinh tế. Nó đã vừa bị cắt xén, vừa bị mất giá (vì khủng hoảng dầu lửa), 

nên đã giảm xuống tới mức bi đát. Vì vậy, từ mùa hè 1974, không những khả năng 

chiến đấu đã kiệt quệ mà cả tinh thần của giới lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã bắt đầu 

lung lay rồi. Càng ngày càng suy yếu đi nhanh, khi các đài phát thanh VOA, BBC 

liên tục đưa tin cắt viện trợ." 

 

Vậy ta thấy được gì từ cuốn sách của một người trong cuộc nắm vững như ông 

Nguyễn Tiến Hưng? Đó là những sự thật cho thấy Mỹ đã bỏ rơi VNCH trong cuộc 

chiến với cộng sản cả về chính trị, kinh tế và đặc biệt là quân sự. 

 

Còn rất nhiều tài liệu của VNCH cho thấy sự thật phũ phàng đó. Tuy nhiên tôi xin 

không nêu nhiều mà chỉ cần lấy một ví dụ là đủ. Tôi muốn cho các bạn thấy một dẫn 

chứng cũng của phía cộng sản Việt Nam đã nói lên sự thật đó. 

 

Thứ bảy, chúng ta có thể thấy được thêm một sự khẳng định này qua đoạn trích dưới 

đây trong cuốn sách là hồi ký của tướng cộng sản Văn Tiến Dũng mang tựa đề "Đại 

thắng mùa xuân" có đoạn "Nhận thấy tình hình Mỹ không còn muốn chi viện cho 

địch, bộ chính trị và bộ tổng tham mưu họp khẩn trương thống nhất để tổng tấn công 

trên khắp miền Nam..."  

 

Qua đây chúng ta thấy điều gì? Đó là chính các vị tướng của cộng sản cũng nhận 

thấy Mỹ đã bỏ rơi VNCH và điều này cho thấy cái sự thật của "đại thắng mùa xuân" 

chỉ là lừa dối.  

 

Cũng cần phải nói thêm về việc lý do thứ hai trong việc VNCH bị thất bại trong cuộc 

chiến chính nghĩa bảo vệ nền tự do dân chủ trước sự xâm lăng cường bạo của cộng 

sản. Đó là sai lầm trong chiến lược ngoại giao của Mỹ cũng như cá nhân ngoại trưởng 

H. Kissinger. Điều này được thể hiện qua tài liệu đã được giải mật của chính phủ 

Mỹ. Đó là biên bản cuộc họp tại Bắc Kinh giữa Chu Ân Lai và H. Kissinger về vấn 

đề Việt Nam, Châu Á ngày 20 tháng 6 năm 1972 tại Bắc kinh. Trong buổi họp này, 

Tiến Sĩ Henry Kissinger, Phụ Tá An Ninh của Tổng Thống Richard M. Nixon, và 

Thủ Tướng Trung Cộng Chu Ân Lai đã thảo luận nhiều vấn đề thế giới và đặc biệt 

là giải quyết cuộc chiến Việt Nam. Tài liệu gồm 37 trang dưới đây cho thấy sức 
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mạnh và ảnh hưởng của các cường quốc trên thế giới. Từ trang 1 đến trang 26, Hoa 

Kỳ và Trung Cộng bàn thảo về tương quan giữa các quốc gia cùng an ninh toàn cầu. 

Đặc biệt từ trang 27 đến trang cuối, Kissinger và Chu Ân Lai bàn luận kế hoạch giải 

quyết vấn đề Đông Dương. Khai thác sự rạn nứt Trung – Nga năm 1969, Hoa Kỳ 

muốn tái lập bang giao với Trung Cộng. Bang giao với Trung Cộng sẽ giúp Hoa Kỳ 

chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam, lấy lại hết tù binh, giải quyết những bất ổn chính 

trị tại Hoa Kỳ và còn được khai thác thị trường to lớn trong lục địa. Để tái thiết ngoại 

giao với Trung Hoa, Kissinger đã nói với Thủ Tướng họ Chu: “Nếu chúng tôi sống 

chung được với một chính quyền cộng sản Trung Hoa, chúng tôi sẽ chấp nhận được 

ở Đông Dương”. Ngoài ra Kissinger cũng gián tiếp cam kết với Chu Ân Lai Hoa Kỳ 

không có ý định tiêu diệt hoặc đánh bại cộng sản Bắc Việt. 

 

Bạn đọc có thể tìm đọc nguyên bản tiếng Anh tại links sau:  

www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB193/HAK%206-20-72.pdf 

 

Tam dịch một đoạn quan trọng trong số đó "Những Nhân Vật Tham Dự: Thủ Tướng 

Chu Ân; Lai Ch’iao Kuan-hua Phó Tổng Trưởng Ngoại Giao; Chang Wen-Chin, 

Phụ Tá Tổng Trưởng Ngoại Giao; Tang Wen-sheng, Chao-chu, Thông Dịch Viên 

Hai nhân viên ghi chú biên bản, Tiến Sĩ Henry A. Kissinger, Phụ Tá Tổng Thống về 

An Ninh Quốc Gia; Winston Lord, Nhân Viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia; John 

D. Negroponte, Nhân Viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia. 

 

 

Ngày và Giờ: Thứ Ba, ngày 20 tháng 6 nắm 1972, 2:05 – 6:05 chiều 

Địa Điểm: Đại Sảnh Đường Nhân Dân, Bắc Kinh. 

 

Dưới đây là cuộc đàm thoại, thương lượng và trả giá giữa Henry A. Kissinger Cố 

Vấn An Ninh của Tổng Thống Richard M. Nixon và Thủ Tướng Trung Cộng Chu 

Ân Lai về tương lai VNCH. 

 

Từ trang 27: 

 

 

Chu Ân Lai và Henry Kissinger 

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB193/HAK%206-20-72.pdf
https://1.bp.blogspot.com/-WL5EAxTVU34/UGJm8cJYjTI/AAAAAAAAAGo/NoPZkWROvPk/s1600/Kissinger-chuanlai.jpg
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Tiến Sĩ Kissinger: Đó không phải là ý định của chúng tôi. Chúng tôi không có ý định 

thành lập một chế độ công quản - nó đòi hỏi một hoàn cảnh khác thường để chúng 

tôi thực hiện điều này. Không phải là ý đồ của chúng tôi để tạo ra một chế độ công 

quản. Chúng tôi thực có ý định tạo dựng một bức tường ngăn chặn chủ nghĩa 

bành trướng, dù về chính trị hay là thực thể vật chất. Điều khiến chúng tôi quan ngại 

nhất là khi cường quốc khai thác những xung đột địa phương cho mục đích riêng 

của họ. 

 

Thủ Tướng Chu: Trong những phản đối của Nga Sô về bản thông cáo giữa chúng 

tôi với quí quốc hình như họ đặc biệt bày tỏ sự phản đối về nguyên tắc chung: 

“Không bên nào nên làm bá chủ.” Họ có nghĩ là điều đó nhắm vào họ không? 

 

Tiến Sĩ Kissinger: Họ không nói, nhưng hình như họ nghĩ rằng điều đó có thể nhắm 

vào họ. Chúng tôi cho rằng nó nhắm vào những quốc gia muốn tạo chế độ công 

quản. Tôi có một thắc mắc lý thú từ Ấn Độ – không biết Thủ Tướng có nghĩ vậy 

không. Họ nói rằng khi Á Châu – Thái Bình Dương không bao gồm Ấ Độ, vậy những 

gì chúng tôi nói tức là chúng tôi thỏa thuận để Trung Hoa công quản Ấn Độ (cười). 

Nên tôi nói với họ là không đúng. Tôi mong Thủ Tướng không phật ý. 

 

Thủ Tướng Chu: Ấn Độ là một quốc gia hết sức mập mờ. Đó là một quốc gia rất to 

lớn. Nhiều khi họ làm ra vẻ một quốc gia lớn, nhưng nhiều khi họ có mặc cảm tự ti. 

 

Tiến Sĩ Kissinger: Họ bị khống chế bởi ngoại bang qua gần hết lịch sử của họ. 

 

Thủ Tướng Chu: Vâng, đó có thể là một trong những nhân tố lịch sử. Và một nhân 

tố nữa là quá nhiều cạnh tranh vĩ đại trên thế giới. Bây giờ chúng ta sang tới vấn đề 

Đông Dương – - Tôi muốn nghe ông trình bày. 

 

Tiến Sĩ Kissinger: Thủ Tướng có nói ông có vài nhận định muốn nói với tôi. Có lẽ 

chúng ta nên đổi vị trí để Thủ Tướng phát biểu trước. 

 

Thủ Tướng Chu: Có những vấn đề cần tranh luận, và chúng tôi muốn nghe ông trước 

để biết giải pháp của ông cho vấn đề. 

 

Tiến Sĩ Kissinger: Thủ Tướng muốn gợi ý là sau khi nghe tôi trình bày tôi sẽ thuyết 

phục được khiến mọi tranh luận sẽ biến mất, và sẽ không còn điều gì thêm để Thủ 

Tướng phải nhận định? 

 

Thủ Tướng Chu: Tôi không có những dự tính đó, nhưng tôi thực sự mong sẽ giảm 

thiểu được những tranh luận. 
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Tiến Sĩ Kissinger: Tôi sẽ trình bày sự thẩm định thật vô tư của chúng tôi. Tôi biết 

không hợp với ý Thủ Tướng, nhưng tôi nghĩ dù sao nó cũng ích lợi để Thủ Tướng 

hiểu quan điểm của chúng tôi về hiện tình. Và tôi sẽ trình bày tình hình từ khi Bắc 

Việt bắt đầu vụ tấn công ngày 30 tháng 3. Tôi tin rằng tôi đã giải thích vói Thủ 

Tướng những mục tiêu tổng quát của chúng tôi ở Đông Dương. Hiển nhiên không 

phải mục tiêu của chính phủ này là sẽ duy trì vĩnh viễn những căn cứ tại 

Đông Dương hoặc tiếp tục chính sách khởi xướng bởi vị tổng trưởng ngoại giao đã 

từ chối bắt tay Thủ Tướng. Không phải như vậy? chúng ta đang ở một giai đoạn lịch 

sử khác. Chúng tôi tin rằng tương lai quan hệ của chúng tôi với Bắc Kinh quan trọng 

vô biên cho tương lai của Á Châu hơn là những gì xảy ra tại Phnom Penh, tại Hà 

Nội hoặc ở Sài gòn. Chắc Thủ Tướng còn nhớ khi Tổng Thống Johnson đưa quân 

đội Hoa Kỳ vào Việt Nam ông biện minh rằng vì một phần những gì xảy ra tại Đông 

Dương đã được kế hoạch tại Bắc Kinh và là một phần của âm mưu thôn tính toàn 

cầu. Dean Rusk đã diễn đạt như vậy trong một bản tuyên bố. Rồi quí quốc tiến hành 

cuộc Cách Mạng Văn Hóa và không, với những gì tôi đọc, nhấn mạnh đến phiêu lưu 

ra ngoại bang. 

 

Với thực tế chúng ta đang ngồi họp trong phòng này đủ thay đổi nền tảng mục đích 

của cuộc can thiệp đầu tiên tại Đông Dương. Là người thừa hưởng cuộc chiến vấn 

đề của chúng tôi là tìm cách thanh toán nó với một phương thức không ảnh hưởng 

đến uy tín toàn cầu của chúng tôi và – - đây không phải là mối quan tâm chính của 

Thủ Tướng – - để ổn định nội bộ tại Hoa Kỳ. Nên chúng tôi đã chân thành cố gắng 

để chấm dứt chiến tranh, và Thủ Tướng có thể biết hoặc không biết, tôi đã đích thân 

khởi xướng thương lượng với Bắc Việt năm 1967 khi tôi còn ở ngoại biên của chính 

quyền khi không được quần chúng ưa thích, vì tôi tin rằng phải có một giải pháp 

chính trị để chấm dứt cuộc chiến. Rồi từ khi chúng tôi nắm chính quyền chúng tôi 

đã cố gắng chấm dứt cuộc chiến. Và chúng tôi hiểu, như tôi đã thưa với Thủ Tướng 

trước đây là, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một nhân tố vĩnh viễn trên bán đảo 

Đông Dương và có thể là một thực thể mạnh nhất. Và chúng tôi đã không có ý định 

tiêu diệt họ hoặc ngay cả đánh bại họ. Sau khi chiến tranh chấm dứt chúng tôi sẽ 

triệt thoái xa 12 ngàn dậm. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn chỉ cách Sài gòn 300 

dậm. Đó là một thực tế mà họ có vẻ không hiểu. 

 

 

Thủ Tướng Chu: Điều mà họ quan tâm tới là vụ gọi là Việt Nam Hóa chiến tranh 

của quí quốc. 

 

Tiến Sĩ Kissinger: Nhưng họ có một sự thiếu tự tin kỳ lạ. Chúng tôi đã cố gắng làm 

gì? Chúng ta hãy quên “họ là bậc thầy về phân tích những điểm khác nhau nhưng 

quên những khái niệm toàn bộ”. Chúng tôi đã cố gắng tách rời hậu quả quân sự ra 

khỏi hậu quả chính trị để rút ra khỏi vùng và để những thế lực địa phương tự xếp đặt 

tương lai của họ. Thật rất kỳ lạ, phía Bắc Việt đã cố níu chúng tôi ở lại để chúng tôi 
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giải quyết vấn đề chính trị cho họ. Thí dụ như ngày 30 tháng 5 vừa qua, chúng tôi 

đã đề nghị là chúng tôi sẽ triệt thoái tất cả lực lượng nếu có sự ngưng bắn và hoàn 

trả các tù binh. 

 

Đúng là ngày 31, không phải 30. Phía Bắc Việt sẽ ở đâu ngày hôm nay nếu họ đã 

chấp thuận dề nghị này. Tại sao? Vì họ muốn chúng tôi lật đổ chính quyền và đặt để 

chính quyền của họ vào. Chúng tôi không thương lượng. Tôi cố gắng giải thích điều 

chúng tôi suy nghĩ. 

 

Hậu quả thực tế của những đề nghị của chúng tôi vẫn là để chúng tôi triệt thoái. 

Hậu quả thực tế của những đề nghị của họ là giữ chúng tôi ở lại. 

 

Họ có hỏi chúng tôi “có một đòi hỏi họ đưa ra mà chúng tôi đã không đáp ứng, 

không thể đáp ứng và sẽ không đáp ứng, dù phải trả với giá nào với những quan hệ 

khác”, và đó là chúng tôi lật đổ những nhân vật chúng tôi vẫn thường giao thiệp và 

cũng là những người tin tưởng ở chúng tôi, đã có một hành động nào đó. Đây không 

phải là sự ưa thích cá nhân của một nhân vật nào đó đối với những nhân vật liên hệ. 

Không phải vì chúng tôi muốn có một chính quyền thân Mỹ ở Sài gòn. Tại sao chúng 

tôi lại muốn một chính quyền thân Mỹ ở Sài gòn khi chúng tôi có thể sống với những 

chính quyền không thân Mỹ tại các quốc gia to lớn hơn nhiều ở Á Châu? Vì rằng 

một quốc gia không thể bị đòi hỏi để ràng buộc vào một hành động phản bội to lớn 

và coi đó như một nền tảng của chính sách đối ngoại. 

 

Thủ Tướng Chu: Ông nói triệt thoái những lực lượng. Ông muốn nói triệt thoái toàn 

bộ Lục quân, Hải quân, Không quân, các căn cứ và tất cả? 

 

Tiến Sĩ Kissinger: Năm ngoái khi tôi ở đây, Thủ Tướng đã hỏi tôi điều này. Tôi đã 

trình Thủ Tướng chúng tôi muốn lưu lai một số cố vấn. Rồi Thủ Tướng có nói một 

câu rất hay về hậu quả của cái mà Thủ Tướng gọi là “để cái đuôi ở lại.” Phần lớn 

do lời nói đó, chúng tôi, trong vòng một tháng, đã thay đổi đề nghị của chúng tôi 

nên bây giờ bao gồm luôn việc triệt thoái toàn bộ cố vấn trong những loại Thủ 

Tướng nêu lên bây giờ. Chúng tôi đã chuẩn bị triệt thoái tất cả lực lượng. 

...." 

 

Qua đoạn dịch ngắn này chúng ta có thể thấy chính phủ Mỹ và đại diện là Kissinger 

đã bỏ rơi VNCH theo một chính sách ngoại giao mới với Trung cộng thì việc thua 

thiệt của VNCH chẳng có gì là lạ. 

 

Kết luận: Qua 8 dẫn chứng cụ thể chúng ta có thể thấy rằng chính quyền dân 

chủ, tự do đã không được đồng minh của mình tiếp trợ nữa và chính điều này là một 

trong các yếu tố khiến cho VNCH thất bại. Nhưng để nói rõ hơn chúng ta cùng xem 
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phần dưới đây để thấy rõ hơn trong khi VNCH bị cắt giảm viện trợ kinh tế, quân sự 

đến tận cùng thì ngược lại phía VNDCCH được tăng cường kinh khủng thế nào. 

 

2. Chi viện khủng khiếp: 

 

Trong giai đoạn sau năm 1973, trong khi VNCH bị Mỹ bỏ rơi như đã chứng minh ở 

trên thì ngược lại phía VNDCCH lại được chi viện một cách khủng khiếp về mặt 

kinh tế nhưng đặc biệt tăng vọt về mặt quân sự. Điều này lý giải cho "Chiến thắng" 

của đảng cộng sản chỉ là một điều hết sức bình thường của kẻ mạnh so với kẻ đang 

yếu thế. Không phải lúc đó VNCH đang mạnh hơn VNDCCH như đảng cộng sản 

vẫn tuyên truyền. 

 

Thứ nhất, trong phần đầu, dẫn chứng thứ 5 tôi đã đề cập đến báo cáo của quân đội 

Liên Xô năm 1977 và họ đã công nhận gửi đoàn cán bộ cố vấn đề tăng thêm sức 

mạnh cho quân đội VNDCCH trong năm 1974. Và cũng báo cáo đó trang 23 có 

viết "Trong năm 1974, chúng ta đã chi viện thêm cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

100 xe tăng T54, một trung đoàn tên lửa phòng không SA-2, 300 tên lửa vác vai SA-

7., 2 trung đoàn và cơ số đạn pháo 130 mm...." Như vậy trong khi VNCH bị cắt 

giảm viện trợ đến mức đạn không đủ bắn thì VNDCCH lại có thêm chi viện khổng 

lồ về quân sự đến thế. Vậy sức mạnh đâu phải nhờ "Đảng lãnh đạo"? Sức mạnh là 

do ưu thế về số lượng quân cụ vượt trội. 

 

Thứ hai, trong cuốn sách của tác giả N. Kolosov người Tiệp Khắc có viết về quan 

hệ giữa Tiệp Khắc và Việt Nam có đoạn "Trong năm 1973 cho đến 1975, quan hệ 

Tiệp - Việt được củng cố thêm bằng việc chúng ta xây dựng cho Việt Nam nhiều nhà 

máy cơ khí, chế tạo máy và đặc biệt để đáp lại yêu cầu của chính phủ Việt Nam. 

Chính phủ Tiệp Khắc đã gửi tặng các bạn Việt nam 50 chiếc xe vận tải quân sự, 

1000 khẩu súng AK-47 do Tiệp Khắc sản xuất...." Cuốn sách có tên "Chặng đường 

đã qua" được in năm 1980. 

 

Như vậy rõ ràng trong giai đoạn sau khi ký hiệp định ngừng bắn sau mùa hè đỏ lửa 

1972 thì cộng sản đã được tăng cường một cách tối đa không chỉ từ Liên Xô mà của 

cả khối xã hội chủ nghĩa. Vậy rõ ràng VNCH trong giai đoạn này đã phải đơn thương 

độc mã chống lại cả một guồng máy chiến tranh khổng lồ của cộng sản mà kẻ làm 

tay sai là VNDCCH. 

 

Thứ ba, trên Website dạy lịch sử của trường THPT Lý nhân- Tỉnh Hà Nam của chính 

quyền cộng sản Việt Nam có bài viết về quan hệ Việt Nam - Liên Xô cũng đã khẳng 

định: 

 

"Một trong những ủng hộ kịp thời và giá trị của Liên Xô đối với cuộc kháng chiến 

chống Mỹ của nhân dân Việt Nam trong những năm 1965-1975 là viện trợ quân sự. 
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Tên lửa “đất đối không” của Liên Xô đã được sử dụng lần đầu tiên tại Việt Nam vào 

ngày 24-7- 1965 và đã bắn rơi máy bay Mỹ. 

 

Trong giai đoạn 1965-1968, số hàng viện trợ quân sự của Liên Xô cũng tăng vọt: 

226.969 tấn 6. Mùa khô 1965-1966 và 1966-1967, khi cuộc chiến đấu của quân dân 

ta trên cả hai miền Nam, Bắc diễn ra quyết liệt, chúng ta rất cần vũ khí, đạn dược, 

Liên Xô đã đưa gấp sang Việt Nam “100 khẩu súng chống tăng, 500 súng cối các 

loại, 400 dàn pháo phản lực và 45 chiếc máy bay chiến đấu” 7. Như vậy, trong hai 

năm 1966-1967, Liên Xô là nước cung cấp chủ yếu viện trợ quân sự cho Việt Nam. 

Tính ra, “Liên Xô đã cung cấp 500 triệu rúp trang thiết bị cho lực lượng quân sự 

Bắc Việt Nam (xấp xỉ 550,5 triệu USD)”8. Trong những năm 1969-1972, mức viện 

trợ quân sự của Liên Xô cho ta đạt 143.793 tấn. Chỉ riêng năm 1969, giá trị hàng 

viện trợ quân sự lên tới 1,1 tỷ rúp. Cùng với viện trợ quân sự, Liên Xô còn tích cực 

đào tạo giúp Việt Nam đội ngũ cán bộ quân sự giỏi, có thể vận hành được những vũ 

khí hiện đại do Liên Xô cung cấp. Riêng năm 1966, có 2.600 sĩ quan Việt Nam được 

đào tạo tại Liên Xô. Đồng thời, nhiều chuyên gia quân sự của Liên Xô cũng đã sang 

chiến trường Việt Nam trực tiếp giúp bộ đội Việt Nam về mặt kỹ thuật. Từ năm 1969-

1971, Liên Xô đã ký với Việt Nam 7 hiệp nghị viện trợ và tăng cường hợp tác kinh 

tế, quốc phòng. 

 

Từ năm 1973-1975, Liên Xô chuyển sang Việt Nam 65.601 tấn 9 hàng hậu cần và 

trang bị vũ khí, kỹ thuật. Đây là một trong những điều kiện đảm bảo cho quân dân 

ta đẩy mạnh các hoạt động quân sự và giành thắng lợi quyết định trên chiến trường, 

buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris (1-1973) và đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đi 

đến kết thúc. Liên Xô cũng không ngừng viện trợ kinh tế cho Việt Nam. Kể từ năm 

1965, Liên Xô đã ký với Việt Nam nhiều hiệp định viện trợ và hợp tác. Riêng năm 

1965-1966, Liên Xô đã chuyển sang Việt Nam khối lượng hàng hóa trị giá khoảng 

38,5 triệu rúp 10. Trong năm 1968, Liên Xô đã viện trợ quân sự và kinh tế cho Việt 

Nam ước tính khoảng 543,3 triệu rúp (tương đương với 608,1 triệu USD)11. 

Như vậy, viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam trong năm 1968 đạt mức cao 

nhất, chiếm khoảng 50% viện trợ của các nước XHCN. Từ năm 1969-1972, Liên Xô 

và Việt Nam liên tiếp ký kết các hiệp định về việc Liên Xô viện trợ không hoàn lại, 

cho vay dài hạn, về trao đổi hàng hóa… phục vụ cho nhu cầu củng cố quốc phòng 

và phát triển kinh tế của Việt Nam. Trên tinh thần các hiệp định đã ký kết, Liên Xô 

cho Việt Nam vay khoản tiền ưu đãi là 152 triệu rúp không phải trả lãi. Năm 1973, 

Liên Xô đã xóa cho Việt Nam các khoản nợ cũ từ năm 1973 trở về trước (khoảng 1,3 

tỷ rúp). Trong những năm 1974-1975, Liên Xô đã cố gắng giải quyết những nhu cầu 

thiết yếu của Việt Nam về lương thực, thực phẩm, xăng dầu, sắt thép…, góp phần 

tích cực phát triền kinh tế Việt Nam"  

 

Qua đoạn trích chúng ta thấy gì? Đó là một khối lượng khổng lồ viện trợ của Liên 

Xô dành cho Việt Nam cộng sản. Ngoài ra quan trọng hơn chung ta thấy, sau năm 



- 17 - 

 

1973 trong khi VNCH bị cắt giảm viện trợ thì VNDCCH lại được tăng viện thêm 

đáng kể và đặc biệt còn được xóa nợ. Vậy thì sức mạnh thật sự của "đại thắng mùa 

xuân" năm 1975 của cộng sản phải được gọi là chiến thắng của Liên Xô thì đúng 

nghĩa hơn. 

 

Bạn đọc có thể tìm hiểu bài viết qua links:  

http://thptlynhan-hanam.edu.vn/forum/viewtopic.php? f=40&t=4202 

 

Thứ tư, Trên website của báo BBC Việt Ngữ có bản thống kê viện trợ của VNDCCH 

nhận được theo từng giai đoạn. Bài viết trích dẫn ngay bài viết của hai tác giả cộng 

sản thuộc viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, hai tác giả đó là Lê Quang Lạng và Trần 

Tiến Hoạt. Bài viết của hai tác giả trên có đoạn: "Tham luận ghi nhận trong 21 năm 

chiến đấu, Việt Nam đã "nhận được sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình của nhân dân yêu 

chuộng hòa bình trên thế giới, đặc biệt là Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN 

anh em." 

 

Bài viết thống kê những con số về vũ khí, đạn dược và trang bị kỹ thuật mà khối 

XHCN đã viện trợ: 

 

"Khối lượng hàng quân sự Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa viện 

trợ từ năm 1955 đến 1975, qua từng giai đoạn: 

 

Giai đoạn 1955-1960: tổng số 49.585 tấn, gồm: 4.105 tấn hàng hậu cần, 45.480 tấn 

vũ khí, trang bị-kỹ thuật; trong đó, Liên Xô: viện trợ 29.996 tấn, Trung Quốc viện 

trợ 19.589 tấn. 

 

Giai đoạn 1961-1964: tổng số 70.295 tấn, gồm: 230 tấn hàng hậu cần, 70.065 tấn 

vũ khí, trang bị - kỹ thuật; trong đó, Liên Xô: 47.223 tấn: Trung Quốc 22.982 tấn, 

các nước xã hội chủ nghĩa khác: 442 tấn. 

 

Giai đoạn 1965-1968: tổng số 517.393 tấn, gồm: 105.614 tấn hàng hậu cần, 411.779 

tấn vũ khí, trang bị-kỹ thuật; trong đó, Liên Xô: 226.969 tấn, Trung Quốc: 170.798 

tấn, các nước xã hội chủ nghĩa khác 119.626 tấn. 

 

Giai đoạn 1969-1972: tổng số 1.000.796 tấn, gồm: 316.130 tấn hàng hậu cần, 

684.666 tấn vũ khí, trang bị-kỹ thuật; trong đó, Liên Xô 143.793 tấn, Trung Quốc 

761.001 tấn, các nước xã hội chủ nghĩa khác 96.002 tấn. 

 

Giai đoạn 1973-1975: Tổng số 724.512 tấn, gồm: 75.267 tấn hàng hậu cần, 49.246 

tấn vũ khí, trang bị - kỹ thuật; trong đó, Liên Xô: 65.601 tấn, Trung Quốc: 620.354 

tấn, các nước xã hội chủ nghĩa khác: 38.557 tấn. 

http://thptlynhan-hanam.edu.vn/forum/viewtopic.php?%20f=40&t=4202
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Tính tổng cộng qua 20 năm, theo thống kê chính thức của Việt Nam, số viện trợ mà 

Việt Nam nhận được là 2.362.581 tấn hàng hóa; khối lượng hàng hóa quân sự trên 

quy đổi thành tiền, tương đương 7 tỉ rúp."  

 

Như vậy ta có thể thấy liên tục qua nhiều năm viện trợ quân sự của VNDCCH đến 

từ các nước cộng sản gần như không suy suyển mà thậm chí còn tăng lên. Vậy thì 

sự thật về sức mạnh quân sự đã thực sự nghiêng về phía cộng sản qua những con số 

biết nói đó. 

 

Bạn đọc có thể tìm hiểu qua links sau:  

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/04/050412_vietnamwar

aid.shtml 

 

Thứ năm, trong cuốn sách "Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước -Thắng 

lợi và bài học" (NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996) có viết: "Thắng lợi của 

chính sách ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh là thắng lợi của đường lối đối ngoại 

độc lập, tự chủ; của chính sách ngoại giao trên tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, 

mềm dẻo, có tình, có lý. Chính vì vậy, ở vào thời điểm hai nước Liên Xô và Trung 

Quốc xảy ra những bất đồng quan điểm, vào lúc cuộc chiến tranh ở Việt Nam được 

Mỹ đẩy lên tới mức cao nhất, thì sự ủng hộ, giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc cho 

cách mạng nước ta vẫn được bảo đảm." 

 

Như vậy thì rõ ràng cộng sản Việt Nam đã công nhận họ luôn có sự ủng hộ, chi viện 

từ phía Liên Xô, Trung cộng dù trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc chiến Việt Nam. 

Rõ ràng cho thấy ưu thế của VNDCCH hơn hẵn về chi viện so với VNCH. 

 

Kết luận: Qua 5 dẫn chứng cho thấy thực sự VNCH trong khi bị Mỹ bỏ rơi, cắt 

đứt viện trợ thì VNDCCH lại hoàn toàn ngược lại. Họ được tiền hô, hậu ủng từ cả 

khối cộng sản nhằm nhuộm đỏ Việt Nam với mức độ càng ngày càng khủng khiếp 

cho đến ngày 30/4/1975, ngày cả nước chính thức rơi vào vòng nô lệ chứ không còn 

chỉ là một miền Bắc nghèo khó nữa. 

 

3. Sức mạnh quân sự vượt trội:  
 

Trong quân sự, việc vượt trội về số lượng và chất lượng vũ khí đóng góp đến 80% 

chiến thắng nhất là trong chiến tranh hiện đại. Điều này được thể hiện rõ qua chiến 

tranh Việt Nam ở giai đoạn sau năm 1973.  

 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/04/050412_vietnamwaraid.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/04/050412_vietnamwaraid.shtml
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Có thể nói sau năm 1973 thì hiệp định Paris đã làm VNCH chịu thiệt thòi về chiến 

thuật khi họ phải chấp nhận để quân đội cộng sản được phép đóng quân trên đất của 

miền Nam. "Quân đội Mỹ và các đồng minh nước ngoài phải rút khỏi Việt Nam, 

Quân đội Nhân dân Việt Nam được ở lại miền Nam Việt Nam, chính quyền của Tổng 

thống Thiệu được quyền tồn tại trong một giải pháp hòa bình, trao trả tù binh không 

điều kiện trong vòng 60 ngày. " (Trích theo khung sơ bộ của hiệp đinh - theo wiki: 

http://vi.m.wikipedia.org/wiki/Hiệp_định_Paris_1973). 

 

Tuy nhiên ngoài ra, trong khuôn khổ bài này tôi xin chứng minh một sự thật là ngoài 

việc bị cắt viện trợ, bị thiệt thòi về đất đai, chiến thuật sang năm 1973 thì quân lực 

VNCH thua bởi vì họ nắm thế yếu về cả số lượng người và cả tính năng vũ khí. Như 

vậy cái gọi là "chiến thắng thần thánh" chỉ là giả tạo và thực chất VNCH đã thua 

phần lớn do bản thân họ không được trang bại tốt hơn cộng sản.  

 

Trong phần 3 của loạt bài "Những sự thật không thể chối bỏ", tôi đã chứng minh cho 

bạn đọc thấy cho đến trước 1968 thì quân lực VNCH không được trang bị súng M16 

(súng trường tự động) mà chỉ được trang bị súng Carbine là súng trường bán tự động. 

Trong khi đó quân đội VNDCCH và cả lực lượng du kích kích miền nam của 

MTGPMNVN cũng được trang bị AK- 47 là súng trường tấn công tự động. Như vậy 

so về trang bị trước năm 1968 thì cộng sản cũng không phải là tầm thường như họ 

nói để nâng cao "tài năng" của quân đội VNDCCH. 

 

Trong cuộc chiến Việt Nam khi quân lực VNCH được sự tiếp vận đầy đủ họ vẫn 

chiến đấu tốt và không cho phép quân đội VNDCCH tiến chiếm miền Nam. Điển 

hình là cuộc chiến 1968 và 1972. Như vậy họ đâu có "hèn" như cách tuyên truyền 

của đảng cộng sản? Hãy nhìn xem quân lực VNCH có gì trong tay so với quân đội 

VNDCCH. 

 

Nói đến chiến tranh Việt Nam chúng ta phải nhìn nhận thời điểm đó chưa có vũ khí 

Lazer, có tên lửa Tomahaws hay các loại vũ khí điện tử như hiện nay thì việc chiếm 

ưu thế về lục quân có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nói thế để chung ta thấy sự thật 

quân lực VNCH thua thiệt thế nào so với quân đội VNDCCH. Hãy làm vài so sánh 

sau đây. 

 

Thứ nhất, về xe tăng - thiết giáp là vũ khí khá quan trọng của lục quân trong chiến 

tranh. Quân lực VNCH được trang bị xe tăng M41, M48, và xe thiết giáp M113, 

V100. Xe thiết giáp M113 và V100 là xe thiết giáp có vỏ hợp kim nhôm hoặc thép 

mỏng dễ bị bắn cháy bằng B40, B41 của quân đội VNDCCH. Thực chất đó là xe 

chiến đấu hạng nhẹ và không thể so sánh với lớp thép dầy của xe chiến đấu bộ binh 

hạng trung của BMP 1 và BMP2 có trong quân đội cộng sản. Đặc biệt khi đối đầu 

thì M113 hay V100 không có hệ thống tên lửa chống tăng như BMP do LX sản xuất 

nên không thể là đối thủ của BMP. 

http://vi.m.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Paris_1973
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-3-bac.html
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M41 

Khi nói đến xe tăng chiến đấu chủ lực thì quân lực VNCH chỉ được trang bị xe tăng 

hạng trung M48 và hạng nhẹ M41. So với T54-55 của quân đội VNDCCH thì xe 

tăng hạng nhẹ M41 không thể sánh nổi. Duy nhất chỉ có M48 có thể coi làm tạm 

sánh ngang với các thông số của T54-T55 như "nòng pháo của T54 là 100 còn M48 

là 90". Nhưng thực chất thì quân lực VNCH lại không có nhiều M48 để đương đầu 

với T54-55. Theo thống kê cho đến năm 1975 thì quân lực VNCH chỉ có 162 M48A3 

còn lại 221 M41. Trong khi quân đội VNDCCH khi tấn công miền Nam năm 1975 

dùng 365 xe tăng T54 (Trích" Tài liệu quân sử Việt Nam - Nhà Xuất bản QĐND 

Việt Nam tập 2, trang 92). Như vậy về số lượng gần tương đương nhau nhưng chất 

lượng theo thông số kỹ thuật của xe tăng VNCH không được bằng VNDCCH. 

 

 

T-54 

Bên cạnh đó, quân đội VNCH không được trang bị xe tăng lội nước chuyên nghiệp 

như T-59, K63, PT76 của quân đội VNDCCH được Liên Xô và Trung cộng viện trợ. 

Và một điều rất quan trọng đó là xe tăng của quân lực VNCH phải chống chọi với 

không chỉ xe tăng mà con là tên lửa chống tăng AT3, Pháo, B41, B40, DKZ... của 

quân đội VNDCCH. Trong khi đó quân lực VNCH chi được trang bị duy nhất M72 

để chống tăng. 

 

Thứ hai, Nói đến chiến trường bộ binh vào giai đoạn chiến tranh Việt Nam thì pháo 

binh là một yếu tố quan trọng. Trên thực tế quân đội VNCH chỉ được trang bị pháo 

105mm và 155 mm có tầm xa tác xạ không quá 15 km. Họ có được trang bị pháo 

175mm nhưng chỉ với số lượng không đáng kể. Với số lượng chỉ có khoảng 1500 

khẩu pháo có tầm bắn ngắn ngủi đó so với gần 2500 khẩu pháo 130 mm có tầm bắn 

https://4.bp.blogspot.com/-5h7V6cNjCbY/UGJqLAKrxpI/AAAAAAAAAG8/nDaT0iRIboo/s1600/300px-M41-walker-bulldog-tank.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-6HwLr7aEKrE/UGJql35xqXI/AAAAAAAAAHE/P_7plECX04Q/s1600/20111105205650_10.jpg
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30 km thì thật là quá sức chênh lệch. Thật ra tầm bắn của 105mm, 155mm bên phía 

quân đôi VNCH chỉ ngang bằng so với tầm bắn của khoảng 1000 khẩu 122mm của 

quân đội VNDCCH. Ngoài ra quân đội VNDCCH còn được trang bị rất nhiều loại 

pháo và súng cối từ 80mmm, 85mm... 

 

Thứ ba, Quân lực VNCH có ưu thế về không quân với rất nhiều loại máy bay như 

UH1, A37, L19, C130, C119, A-H1, F5... nhưng phía VNDCCH bù lại có sức mạnh 

về phòng không cực mạnh do Liên Xô chi viện như pháo phòng không 122 mm, 

pháo 12, 7mmm, tên lửa SA-1, SA-2, tên lửa phòng không vác vai SA-7. Như vậy 

rõ ràng ưu thế không quân của VNCH đã bị giảm xuống đáng kể trước đối phương 

có hệ thống phòng không dày đặc và hiện đại ở thời điểm đó mà ngay cả không quân 

Mỹ cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Như vậy một lần nữa ta thấy sự thật quân lực 

VNCH không được trang bị hiện đại như quân đội VNDCCH. 

 

Trong một chiến tranh như chiến tranh Việt Nam, ở một thời điểm quyết định như 

năm 1975 mà không được tiếp liệu đầy đủ, vũ khí thua thiệt cả về Xe tăng, Pháo 

binh và ngang ngửa về Không quân đối đầu với Phòng không thì liệu có chiến thắng 

được không? Câu trả lời là gần như không thể trong khi cả số lượng con người cũng 

thua thiệt.  

 

Năm 1975, theo số liệu từ hồi ký "Đại thắng mùa xuân" của Đại tướng QDNDVN 

Văn Tiến Dũng, toàn bộ Quân lực VNCH gồm có 1.351.000 quân, trong đó có 

495.000 quân chủ lực, 475.000 quân địa phương, 381.000 quân "phòng vệ dân sự" 

có vũ trang, gồm 13 sư đoàn chủ lực, 18 liên đoàn biệt động quân. 

 

Theo Walter J. Boyne, toàn bộ Quân lực Việt Nam Cộng hòa gồm có 750.000 

người, trong đó 229.000 là lực lượng chiến đấu nòng cốt để chống lại gần 500.000 

quân Giải phóng ở miền Nam bao gồm cả các lực lượng chính quy và du kích, trong 

đó có hơn 200.000 bộ đội chính quy mà hơn 80.000 quân đã ở lại miền Nam sau 

Hiệp định Paris. 

 

Như vậy chúng ta có thể thấy điều gì? Đó là thực tế số quân nhân chiến đấu chủ lực 

của quân lực VNCH cũng không thể bằng số quân của quân đội VNDCCH tiến đánh 

miền Nam được tiếp vận đầy đủ và vũ khí khá hiện đại tại thời điểm đó. 

 

Kết luận: Đảng cộng sản thường tuyên truyền là họ chiến thằng VNCH bằng 

"Chân sắt, vai đồng" hay nói cách khác là huyền thoại về những con người cộng sản 

nhưng thực chất không phải vậy. Chiến thằng của cộng sản Việt Nam trước 

VNDCCH trong quân sự là do họ có quân số và ưu thế và tính năng vũ khí hơn hẳn 

VNCH. 
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Kết luận chung: 

 

 
 

Việt Nam Cộng Hòa là một chế độ dân chủ non trẻ ở Việt Nam. Một chế độ dân chủ 

tự do non trẻ nhưng đã được những thành tựu đáng khâm phục dù còn nhiều sai sót. 

Tôi đã có dịp so sánh ở bài 3 của "Những sự thật không thể chối bỏ" nhưng tôi sẽ 

còn chứng minh sâu thêm về thành tựu của VNCH đạt được ở một bài sau này nữa.  

 

Quân lực VNCH tuy thua trận nhưng không phải thua theo cách mô tả của cộng sản 

đó là hèn kém và nhu nhược. Họ có những anh hùng tuẫn tiết như tướng Nguyễn 

Khoa Nam, Lê Văn Hưng... Và quân đội VNDCCH không hề chiến thắng bằng "tinh 

thần" hay "đại thắng thần kỳ" như họ tuyên truyền. Người thua vì họ ít quân, vũ khí 

kém hiện đại và bị đồng minh bỏ rơi về cả kinh tế, chính trị lẫn quân sự. Kẻ thắng 

cũng thực chất được trang bị qua hiện đại, nhiều về số lượng mà thôi. Một người yếu 

thế bị ép phải thua và một kẻ được trang bị vũ khí với chủ trương đi cướp giật thì ắt 

hẳn phần thua là ai thì bạn đọc cũng tự hiểu. 

 

Tôi viết bài 1 này không có ý bênh vực cho sự thất bại của quân lực VNCH. Thất 

bại là thất bại, và người thất bại cũng có lỗi trong thất bại của mình. Tuy nhiên, lịch 

sử phải công tâm và rõ ràng. Tôi chỉ muốn thông qua bài viết này cho các bạn đọc 

trẻ tuổi thấy hai điều: VNCH không phải là những người lính nhu nhược và kém tài, 

họ gần như bắt buộc phải thua trong cuộc chiến bảo vệ dân chủ không cân sức. Và 

không có sự thần kỳ hay tài năng của đảng cộng sản hay anh hùng của Quân đội 

Nhân dân Việt Nam như đảng cộng sản vẫn tuyên truyền về Lê Văn Tám hay Nguyễn 

Văn Bé. Một quân đội anh hùng không thể khom lưng đứng nhìn Trung cộng bắt 

giữ, đánh dập đồng bào ngư dân trên chính quê hương mình như hiện nay. Họ chiến 

thắng không phải vì họ tài giỏi mà thực chất họ được đặt vào cái thế "Kiểu gì cũng 

thắng". 

 

26/09/2012 

Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-3-bac.html#.UGJrVBhhNBo
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
https://1.bp.blogspot.com/-RBwsT0iLRY0/UGJyFnzLcoI/AAAAAAAAAH4/8I2m8gNiaig/s1600/3722776391_471aca4009_z.jpg
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 (Phần 2)  
 Việt Nam Cộng Hòa - Nạn nhân của chính sách 

“Ngậm máu phun người” 
 

 
Cập nhật Lời kêu gọi của Đặng Chí Hùng ở cuối bài viết 

 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Thưa các bạn, là một người trẻ tuổi, chưa một lần 

được biết đến ngôi trường của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), cũng chưa từng được 

sống dưới chế độ tự do non trẻ đó, tuy nhiên qua nhiều sách báo, tài liệu và nhân 

chứng sống, cộng với những suy nghĩ của mình, tôi nhận thấy một điều đó là một 

chế độ, một nhà nước khác hẳn với những lời tuyên truyền của cộng sản. 

 

 

Có một câu hỏi làm tôi day dứt gần 10 năm trời khiến tôi phải tự mình đi tìm câu trả 

lời cho nó đó là: “Tại sao một chế độ thối nát, được quy chụp là Ngụy quân, ngụy 

quyền lại được người dân thương nhớ, tiếc nuối?”. Và cuối cùng tôi cũng tìm ra câu 

trả lời cho câu hỏi đó trong bài này đó là “Việt Nam Cộng Hòa chỉ là nạn nhân của 

một chính sách ngậm máu phun người của đảng cộng sản Việt Nam”. 

 

Vì sao tôi nói vậy? Vì không có một chế độ xấu xa nào mà hàng triệu công dân của 

nó ở Hải ngoại lẫn những người vẫn còn ở lại trong nước đã từng sống trong chế độ 

đó và thân nhân họ, thậm chí những người miền Bắc có tư duy đều thương tiếc. Con 

người ta có một tâm lý chung đó là luôn muốn quên đi cái dĩ vãng xấu xa, không tốt 

đẹp. Vậy khi hàng triệu người dù cho phải ly tán vẫn nhớ về nó thì đó không thể là 

điều xấu xa. Đó chính là câu trả lời chính xác nhất. 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/
https://1.bp.blogspot.com/-33RNRf_TwZ0/UH2fa2EYdtI/AAAAAAAAs2E/zllQM1MT-EA/s1600/VNCH001-danlambao.jpg


- 24 - 

 

Thật ra bất cứ một xã hội nào cũng có mặt hạn chế, ngay cả nước Mỹ nhân bản và 

dân chủ hiện nay cũng còn nhiều mặt cần sửa đổi. Việt Nam Cộng Hòa không phải 

là ngoại lệ. Tuy nhiên trong một chừng mực nhất định thì những hạn chế đó sẽ dần 

khắc phục theo thời gian và trong cùng một thời điểm lịch sử hay thậm chí ngay cả 

với xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện tại thì VNCH xứng đáng dân chủ gấp vạn lần 

thật sự chứ không nói dối trơ trẻn của bà Doan. Đó là lý do tôi viết bài này để chứng 

minh cho bạn đọc những sự thật về một nhà nước dân chủ non trẻ nhưng đã phải 

chịu chính sách ngậm máu phun người của đảng cộng sản Việt Nam.  

 

Tôi viết bài này xin giành tặng cho tất cả bạn đọc với mong muốn:  

 

Với những người yêu VNCH dù đã từng sống hay chỉ biết đến qua sách vở thì như 

một lời khẳng định chắc chắn rằng những gì họ đã yêu mến không hề nhầm lẫn.  

 

Với những người bị lừa dối hi sinh cho đảng cộng sản như thế hệ cha ông tôi thì như 

một lời chân tình để giúp họ thật sự nhận ra bản chất của đảng cộng sản VN và ông 

Hồ đã lừa dối họ bao lâu này.  

 

Với những người còn vì miếng ăn mà cố gắng lừa bịp dân tộc hãy tỉnh lại đi, sự thật 

không thể bị bưng bít được mãi. Đừng tự lừa dối mình và lừa dối nhân dân nữa, hãy 

để cho lương tâm con người lên tiếng trong tâm hồn mình. 

 

Phần 1: Những sự thật về Việt Nam Cộng Hòa 

 

A. Mỹ không hề xâm lược Việt Nam:  
 

Trong bài “Những sự thật cần phải biết - Sự thật về Đại thắng mùa xuân 1975” tôi 

đã chứng minh  thất bại của VNCH không phải do hèn kém như cộng sản bịa đặt. 

Họ bị đồng minh bỏ rơi và bị ép phải chết yểu trong bàn cờ chính trị Mỹ-Trung cộng-

Liên Xô. Mỹ cũng có lỗi của mình trong việc bỏ rơi đồng minh nhưng cũng nên biết 

rằng nước Mỹ cần phải tự cứu mình trong lĩnh vực kinh tế và cũng do chính sách 

nhân bản, không muốn lún sâu chiến tranh, đồng thời phần nào đấy là việc họ để cho 

chính bản thân những người dân Việt Nam nhận ra sự thật về cộng sản.  

 

Tuy nhiên có một điều rất quan trọng mà tôi phải khẳng định đó là Mỹ không hề 

xâm lược Việt Nam như cách đảng cộng sản Việt Nam vẫn tuyên truyền để lừa bịp 

lòng yêu nước của nhân dân ta. Tại sao tôi có thể khẳng định điều này? Xin được 

trình bày như sau.  

 

Thứ nhất, cho đến giờ phút này dù bất cứ ai cũng có thể thấy người Mỹ đến Việt 

Nam không lấy của người Việt Nam dù chỉ là một mm đất đai, hải đảo. Thậm chí họ 
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còn giúp chúng ta xây dựng một Sài Gòn tự do và phồn vinh mà ở thời điểm trước 

năm 1975 là Hòn Ngọc Viễn Đông, ngay cả Singapore hay HongKong lúc ấy còn 

phải xếp hàng từ xa. Vậy thì người Mỹ xâm lược gì ở Việt Nam? Đất không lấy, một 

giọt dầu cũng không? Trung cộng trong khi đó thì sao? Trung cộng đã lấy Hoàng Sa 

- Trường Sa "nhờ" công hàm bán nước 1958 của ông Chủ tịch nước Hồ Chí Minh 

và ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng (xin xem thêm “Những sự thật không thể chối 

bỏ - phần 2 - Hồ Chí Minh và vai trò trong công hàm 1958”). Và còn hàng trăm km 

biên giới ở Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, hay Boxit Tây Nguyên. Ai xâm lược đây? 

Người Mỹ không hề xâm lược Việt Nam như cách đảng cộng sản vẫn rêu rao, mà kẻ 

xâm lược nước ta chính là “Đồng chí 16 chữ vàng, 4 tốt, tri ân sâu nặng” của đảng 

cộng sản Việt Nam. Đây cũng là điều cho thấy đảng cộng sản ngậm máu phun người 

đối với người Mỹ.  

 

Thứ hai, nếu nói người Mỹ xâm lược Việt Nam thì có nghĩa là họ phải đổ quân đội 

vào Việt Nam trước khi đảng cộng sản để lại quân du kích và cán bộ tại VNCH để 

nằm vùng và khủng bố nhân dân miền Nam. Nhưng thực tế lại trái ngược lại. Xin 

quay lại “Những sự thật không thể chối - phần 13 - Nướng dân đen trên ngọn lửa 

hung tàn!” bạn đọc sẽ thấy rõ.  

 

Trong bộ môn lịch sử chương trình lớp 12, đảng cộng sản Việt Nam tuyên truyền: 

 

“Mặt trận Giải phóng Miền Nam” thành lập ngày 20/12/1960 với mục tiêu “đấu 

tranh chống quân xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai, nhằm giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước”. 

 
 

Nhưng thực chất thì sao? Năm 1961 khi ông Ngô Đình Diệm ký Hiệp ước quân sự 

với Mỹ, thì miền Nam lúc đó chỉ có các cố vấn Mỹ và một ít quân mang tính yểm 
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trợ (US Support Troopes) với nhiệm vụ chính là xây dựng phi trường, cầu cống, 

đường sá...  

 

Mỹ chỉ bắt đầu đưa quân vào miền Nam từ năm 1965, sau khi ông Ngô Đình Diệm 

qua đời do cương quyết từ chối không cho Mỹ trực tiếp can thiệp quân sự. Điều này 

ai cũng biết cả. Quân Mỹ thực sự đổ quân vào miền Nam sau sự kiện vịnh Bắc Bộ 

năm 1964 và để giúp VNCH chống lại cuộc chiến đang ngày càng leo thang của 

cộng sản ở miền Nam. Cho đến năm 1964 cả về quân số và trang bị quân sự của 

VNCH không thể bằng VNDCCH (đã chứng minh trong “Những sự thật không thể 

chối - phần 3 - Bác, đảng đã bán những gì và để làm gì?”). Vậy thì vào thời điểm 

20.12.1960, làm gì có bóng dáng lính Mỹ nào ở Miền Nam, làm gì đã có ai xâm lược 

mà chống? Đảng cộng sản phải chống ai, chống cái gì vào năm 1960? Chính sự mâu 

thuẫn trong lời nói của cộng sản cũng cho ta thấy bản chất nói dối, lật lọng trong 

việc kích động chiến tranh phi nghĩa tại Việt Nam và cho thấy việc vu khống cho 

người Mỹ xâm lược Việt Nam là vô lý.  

 

Thứ ba, hãy nghe người Liên Xô nói về việc Mỹ đổ quân vào Việt Nam để thấy 

người anh cả của đảng cộng sản Việt Nam biết rõ người Mỹ không phải vào Việt 

Nam “xâm lược” như cách tuyên truyền của đảng cộng sản Việt Nam. Tài liệu của 

Liên Xô đăng trong cuốn sách có tên “Một bước đi lớn” – bởi nhóm tác giả đã từng 

hoạt động tại KGB và do NXB Quân đội Liên bang Nga xuất bản năm 1999 nói về 

hoạt động tình báo của Liên Xô (đã giới thiệu ở bài “Những sự thật không thể chối 

bỏ - phần 13 -Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn!” có đoạn ở 128:  

 

“Người Mỹ chắc chắn không xâm lược Việt Nam như cách người Pháp thực dân làm 

trước năm 1945 nhưng Việt Nam phải là một trong những tiền đồn ngăn cản chủ 

nghĩa tư bản ở Á Châu bao gồm Bắc Triều Tiên, Trung Hoa, Afghanistan...” 

 

Thì ra người Liên Xô với những con mắt lão luyện của tình báo KGB đâu có cho 

rằng người Mỹ xâm lược và đô hộ Việt Nam như cách người Pháp thực dân. Người 

Liên Xô chỉ lo ngại cho chủ nghĩa cộng sản của họ bị người Mỹ đánh bại chứ họ 

không nói là người Mỹ xâm lược và đô hộ Việt Nam như cách cộng sản tuyên truyền. 

Đó là do chính sách ngậm máu phun người của cộng sản nhằm lừa gạt hàng triệu 

thanh niên bỏ xác vì quyền lợi của chóp bu cộng sản mà thôi. Đó chính là một trong 

những chiêu bài núp bóng “Giải phóng dân tộc” mà ông Hồ cùng đảng cộng sản 

thực hiện để nhuộm đỏ Việt Nam cho âm mưu của Trung cộng.  

 

Thứ tư, thật ra mong muốn người Mỹ vào Việt Nam đổ quân để tạo cớ người Mỹ 

xâm lược Việt Nam cũng nằm trong âm mưu của Trung cộng chỉ đạo cho ông Hồ và 

đảng cộng sản Việt Nam thực hiện. Trong cuốn sách “MAO: The Unknown 

Story” của tác giả Jung Chang và Jon Halliday được phát hành năm 2005 do hai nhà 

xuất bản Anchor Books và Random House xuất bản, ở trang 470 có đoạn: 
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“Có một nơi gần Trung Quốc, nơi đã có người Mỹ, đó là Việt Nam. Cuối năm 1963, 

miền Nam Việt Nam có khoảng 15,000 cố vấn quân sự Mỹ. Kế hoạch của Mao là tạo 

tình huống làm cho Mỹ phải gởi thêm quân đội vào miền Nam…” 

 

Thế là đúng ra năm 1963, Trung cộng cũng nhận thấy người Mỹ chỉ có 15000 cố 

vấn mà thôi. Và chính Mao muốn ông Hồ phải “tạo tình huống” để người Mỹ phải 

đổ quân vào Việt Nam. Đó chính là việc cố tình tạo ra “kẻ thù” xâm lược để có cớ 

đánh VNCH và đổ tội cho người Mỹ xâm lược Việt Nam của Mao Trạch Đông và 

Hồ Chí Minh.  

 

Thứ năm, thêm một đồng minh của VNDCCH khẳng định người Mỹ không hề xâm 

lược Việt Nam như cách đảng cộng sản tuyên truyền cho thấy những gì chúng ta đã 

và đang được nghe đảng cộng sản chỉ là lừa bịp. Trong cuốn sách có tên “Đối 

nghịch” của tác giả J. Leroy - một nhà hoạt động xã hội người Pháp và cũng là đảng 

viên đảng cộng sản Pháp (giới thiệu ở bài “Những sự thật không thể chối bỏ - phần 

14 - Ai làm cho Huế đau thương?”). Cuốn sách của ông đi sâu phân tích về tính chất 

đối lập của đảng cộng sản và các đảng phái khác và dẫn chứng về cuộc chiến Việt 

nam như là một sự đối nghịch đỉnh điểm về ý thức hệ. Trong trang 187 của cuốn 

sách in năm 2000 tại Pháp có nội dung trích như sau: 

 

“Một cuộc chiến tại Việt Nam là điều mà Hoa Kỳ không mong muốn, họ đến với Việt 

Nam khác hẳn lũ người độc ác của chúng ta trước đây. Nhưng họ phải đổ quân vào 

vì họ không muốn Liên Xô bành trướng tư tưởng của Mác, Lê Nin…” 

 

Tác giả cộng sản Pháp này rất trung thực trong việc đánh giá người Mỹ không xâm 

lược Việt Nam như chính thực dân Pháp trước năm 45 mà họ chỉ vào Việt Nam trong 

tình thế bắt buộc chống lại sự bành trướng tư tưởng đỏ của Liên Xô. 

Kết luận: Một kẻ đi xâm lược không thể là kẻ đổ quân vào sau khi đồng minh của 

họ bị khủng bố. Người Mỹ chỉ đổ quân vào để giúp đồng minh chống lại chủ nghĩa 

cộng sản bạo tàn và độc tài. Người Mỹ chỉ là một “kẻ thù” được dựng lên với mục 

đích lừa dối dân tộc trong chiêu bài “Chống Mỹ cứu nước” của đảng cộng sản. Việc 

tạo ra một kẻ “xâm lược” giả tưởng này không khác gì việc người ta cố tình dựng 

lên một hình ảnh “thế lực thù địch” để nói về đội ngũ đấu tranh dân chủ hiện nay ở 

Việt Nam hay bóng ma “thế lực thù địch” đang làm đảng “tự diễn biến”. Một kẻ đi 

xâm lược không thể không áp bức, bóc lột và lấy đất đai, tài nguyên của chúng ta. 

Người Mỹ thì không làm điều đó, vậy họ không thể là kẻ xâm lược.  

 

Người Mỹ đến Việt Nam với mục đích chống lại sự bành trướng chủ nghĩa cộng sản 

trên thế giới và giúp VNCH chống lại làn sóng khủng bố của đảng cộng sản gieo rắc 

tại Miền Nam. Họ không hề xâm lược Việt Nam như cách đảng cộng sản Việt Nam 
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tuyên truyền, họ cũng là nạn nhân của một chính sách ngậm máu phun người của 

đảng cộng sản Việt Nam.  

 

B. Việt Nam Cộng Hòa không phải là chế độ Ngụy Quân, Ngụy Quyền:  

 

Nếu không có kẻ xâm lược thì làm gì có kẻ làm tay sai “ngụy quân, ngụy quyền”? 

Như phần A tôi đã chứng minh những tác giả trung lập và ngay cả những người cộng 

sản Pháp, Liên Xô trong những nghiên cứu nghiêm túc của mình đã công nhận người 

Mỹ không hề xâm lược Việt Nam đúng nghĩa. Vậy thì những người đồng minh của 

họ là VNCH có phải là tay sai bán nước như cộng sản nhồi nhét vào đầu chúng ta 

hay không? Không. Hoàn toàn không phải. Đó là một chế độ dân chủ non trẻ nhưng 

mang trong mình những tư tưởng và ý niệm tốt đẹp cho nhân dân. Tôi xin khẳng 

định thông qua phần B này.  

 

Nói như bà Dương Thu Hương một nữ văn sĩ miền Bắc theo đoàn quân của CS Bắc 

Việt vào Sài Gòn vào tháng 4 năm 1975 thì “Đó mới là chế độ của nền văn minh. 

Và thật chua chát khi nền văn minh đã thua một chế độ man rợ. Đó là sự hàm hồ và 

lầm lẫn của lịch sử. Đó là bài học đắt giá và nhầm lẫn lớn nhất mà dân tộc Việt nam 

phạm phải...” Và chính ông Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng của CHXHCNVN cũng 

phải thốt lên cái ngày 30/4 là ngày mà VNCH chính thức mất đi trên danh nghĩa 

nhưng còn mãi tồn tại trong lòng người yêu dân chủ, tự do “Ngày của triệu người 

buồn.”  

 

1. VNCH có nền kinh tế phát triển hơn hẳn VNDCCH:  

 

Tại miền Nam dưới sự lãnh đạo của ông Ngô Đình Diệm, cùng sự hỗ trợ của Hoa 

Kỳ nhằm khôi phục kinh tế và nâng cao dân trí, trong thời điểm miền Bắc có cải 

cách ruộng đất gây tai họa thì miền Nam cũng có Cải cách điền địa và “Người cày 

có ruộng” mang lại niềm vui cho nhân dân. Chính vì có những chính sách hợp lý, 

chế độ dân chủ nên nửa trong của Việt Nam đã phát triển nhanh chóng. Bằng chứng 

là Sài Gòn được coi là “Hòn Ngọc Viễn Đông”.  

 

Ngay sau khi ông Diệm bị giết hại thì nền Đệ nhị Cộng hòa cũng đã có những nối 

tiếp nền Đệ nhất Cộng hòa để đem lại đời sống no ấm cho nhân dân miền Nam. Dù 

có khó khăn do chiến tranh liên miên, đảng cộng sản cho quân du kích nằm vùng đặt 

bom, phá đường, tài sát dân lành thì nền kinh tế vẫn được duy trì một đời sống hơn 

hẳn so với VNDCCH. Bạn đọc hãy cùng tôi điểm lại những tài liệu để thấy sự thật 

này.  

 

- Giai đoạn 1954-1956: Công nghiệp khá nghèo nàn với số lượng nhà máy ít ỏi có 

từ thời Pháp thuộc.  
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- Giai đoạn 1957-1967: là giai đoạn bùng nổ của công nghiệp nhờ chính sách công 

nghiệp tích cực của chính quyền và nhờ các biện pháp bảo hộ nền công nghiệp trong 

nước.  

 

- Giai đoạn 1967-1972: có sự phân hóa rõ rệt giữa các phân ngành. Những phân 

ngành như sản xuất đường và dệt không được bảo vệ nữa nên bị hàng ngoại tràn 

ngập bóp chết. Trong khi đó, những ngành như chế biến thực phẩm phục vụ quân 

nhu, chế biến gỗ, vật liệu xây dựng lại phát triển mạnh. Đặc biệt, ngành luyện kim 

phát triển rất nhanh mặc dù miền Nam Việt Nam không có những mỏ kim loại. Chính 

phế thải kim loại của chiến tranh mới là nguồn nguyên liệu dồi dào và rẻ cho ngành 

luyện kim. Trên cơ sở sự phát triển của ngành luyện kim, ngành gia công kim loại 

cũng phát triển vượt bậc.  

 

- Giai đoạn sau 1972: Các ngành luyện kim và điện vẫn phát triển với nhiều nhà 

máy mới được xây dựng. Còn các ngành sản xuất vật liệu xây dựng là những ngành 

suy giảm mạnh. Cơ cấu công nghiệp của Việt Nam Cộng Hòa tại thời điểm 1973 

cho thấy công nghiệp của Việt Nam Cộng Hòa chủ yếu là công nghiệp nhẹ. Công 

nghiệp nặng và hóa chất mới ở trình độ sơ khai. Nguyên liệu cho ngành chế tạo chủ 

yếu phải nhập khẩu từ nước ngoài. 

 
 

- Năm 1973, chính phủ đã tổ chức 2 vòng đấu thầu khai thác dầu lửa ngoài khơi thềm 

lục địa. Nhiều công ty khai thác dầu lửa nước ngoài đã tham gia, bất chấp là tình 

hình an ninh chưa ổn định. Chính phủ cấp giấy phép cho sáu tổ hợp công ty dầu lửa 

được khai thác 13 địa điểm trong một khu vực 82.000 km² mới chỉ là 16% của thềm 

lục địa. Tới tháng 10, 1974 hãng Mobil khoan mỏ Bạch Hổ, tại lô 04-TLD, tìm được 

https://1.bp.blogspot.com/-6NIYViMYq_4/UH2gY-sJegI/AAAAAAAAs2M/s4QoAPZ_mIM/s1600/saigon924.png
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dầu dưới độ sâu trên 2,7 km. Ước tính là vào cuối 1975, sẽ có ít nhất 20 giàn khoan. 

Sản xuất một lượng dầu khả quan sắp được bắt đầu muộn lắm là vào cuối năm 1977. 

Các Công ty dầu đề nghị Chính phủ hai điểm: thứ nhất, cho công ty đào ngay mà 

không phải qua thủ tục đấu thầu, hành chánh; thứ hai, khi khai thác được dầu sẽ chia 

đôi, một nửa cho công ty, một nửa cho Chính phủ. Sau 1975, các mỏ dầu này do 

Liên doanh Vietsopetro của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quản lý và khai 

thác.  

 

Thứ nhất, số liệu và nhận xét trên wiki có links sau: 

http://vi. wikipedia. org/wiki/Kinh_tế_Việt_Nam_Cộng_hòa:  

 

“Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã tích cực triển khai chiến lược công nghiệp 

hóa thay thế nhập khẩu. Các hàng rào thuế quan và phi thuế quan được dựng lên để 

bảo hộ một loạt ngành công nghiệp nhẹ. Kết quả phải kể đến nhà máy giấy đầu tiên 

ở Việt Nam: nhà máy giấy Cogido An Hảo (1961) ở Biên hòa, thỏa mãn 30-40% nhu 

cầu tiêu thụ giấy trong nước [4]; hai xưởng dệt Vinatexco và Vimytex với năng suất 

13,2 triệu mét vải mỗi năm; nhà máy thủy tinh Khánh Hội năng suất 15.000 tấn/năm; 

hai nhà máy xi măng, một ở Hà Tiên, một ở Thủ Đức với năng suất 540.000 tấn mỗi 

năm; và đập thủy điện Đa Nhim, hoàn thành năm 1961 [5]. Đồng thời, các loại máy 

móc, kim loại - những đầu vào cho các ngành được bảo hộ - được ưu tiên nhập khẩu. 

Trong khi hạn chế nhập khẩu, xuất khẩu được khuyến khích. Một số mặt hàng xuất 

khẩu còn được chính quyền trợ cấp. Ngay cả tỷ giá hối đoái cũng được điều chỉnh 

thuận lợi cho xuất khẩu (thông qua trừ đi một mức phụ đảm).  

 

 

Ở nông thôn thì Cải cách ruộng đất (lúc đó gọi là "Cải cách điền địa") được triển 

khai từ năm 1955 và kéo dài tới cuối năm 1960. Những ruộng đất của địa chủ bỏ 

hoang sẽ bị thu hồi và cấp cho tá điền. Địa chủ không được phép sở hữu quá 100 

hecta đất (riêng các đồn điền dù hơn 100 ha vẫn được phép). Số dư ngoài 100 ha sẽ 

bị buộc phải bán cho chính quyền để bán lại cho tá điền. Tá điền được yêu cầu lập 

hợp đồng khai thác ruộng đất với địa chủ, gọi là khế ước tá điền trong đó có ghi 

mức địa tô mà tá điền phải trả cho địa chủ. Thời hạn khế ước là 5 năm, có tái ký. Tá 

điền có quyền trả đất và phải báo trước chủ đất 6 tháng.” 

 

Về thu nhập bình quân, theo “số liệu kinh tế - GDP” bình quân, ở miền Nam vào 

thời trước 1975 là 190USD. Thu nhập này tuy chưa cao mấy thời đó, nhưng cao hơn 

ở các nước Thái Lan, Bangladesh, Ấn Độ, và Pakistan. Trong khi đó 36 năm sau, 

GDP bình quân đầu người của Việt nam là khoảng 1100 USD, thua xa Thái Lan 

(khoảng 4000 USD).  

 

Như vậy rõ ràng sau khi nắm đất nước thì nền kinh tế VNCH đã có những bước phát 

triển vượt bậc và bước đầu tạo ra dấu ấn cho nhân dân Việt Nam. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
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Một thời Hòn ngọc Viễn Đông 

 

Thứ hai, năm 1950 nền kinh tế của Đài Loan gần như không có gì đáng kể. Năm 

1960 lợi tức đầu người USD170 thua miền Nam lúc đó (190 USD). Năm 2010 Đài 

Loan có GDP khoảng US$37.000/năm. Dự trữ ngoại tệ 400 tỉ USD. Năm 1954 kinh 

tế Hàn quốc thua xa miền Nam lúc đó. Năm 2010 Hàn quốc có GDP khoảng 

US$20.757/năm. Dự trữ ngoại tệ 311 tỉ USD. Năm 1959 Singapore được tự trị, một 

quốc gia nghèo, nhỏ bé, thiếu tài nguyên, lúc đó thua miền Nam mọi lĩnh vực. Năm 

2010 Singapore có GDP US$43.000/năm. Dự trữ ngoại tệ 300 tỉ USD. Những con 

số mà tôi lấy thống kê trích từ “Tạp chí kinh tế Châu Á” năm 2010 bạn đọc có thể 

kiểm chứng.  

 

Qua những con số biết nói đó chúng ta thấy được gì? Đó là những nước có nền kinh 

tế vượt xa cả trăm lần CHXHCN Việt Nam hiện nay thì trước năm 1975 họ thua kém 

VNCH rất nhiều. Vậy mà sau khi “thống nhất” đất nước thì chúng ta có gì? Có chăng 

chỉ là sự lạc hậu và thua kém. Vậy thì VNCH đâu phải là một chế độ bù nhìn? Họ 

bù nhìn tại sao lại làm cho thu nhập bình quân của nhân dân cao hơn cả những nước 

kể trên. Và quan trọng nếu với đà phát triển như con số đã nêu thì nếu còn tồn tại 

VNCH sẽ là con rồng Châu Á thật sự chứ không phải kiểu rồng đất, rồng tre như 

CHXHCN Việt Nam ngày nay.  

 

Thứ ba, nhìn chung đa phần dân chúng thời đó vẫn sống ở nông thôn, làm nghề nông 

là chính. Với chương trình “Người Cày Có Ruộng” đầu thập niên 1970, chính phủ 

đã chia hằng triệu mẫu ruộng cho nông phu. Đời sống dân chúng cải thiện đáng kể.  

 

Mặc dù miền Nam hiếm có những ngành công nghiệp nặng, nhưng tiểu thủ công 

nghệ phát triển mạnh. Các ngành dệt vải, kim khí điện máy khá xôm tụ. Thương mại 

https://1.bp.blogspot.com/-4IZ0IKAF-2Y/UH2gmX-TXFI/AAAAAAAAs2U/LX1frseEe8o/s1600/saigon-02.png
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và các hoạt động tiểu thương cũng sầm uất. Cần kể thêm thái độ của người dân. 

Nhiều sản phẩm nội địa được ưa chuộng, chiếm nhiều cảm tình như: kem đánh răng 

"Hynos", xà bông "Cô Ba", bột giặt "Viso"... Điều này cho thấy người tiêu thụ miền 

Nam thời đó có tinh thần yểm trợ hàng nội hóa khá cao.  

 

Một thế mạnh nữa của VNCH là thế hệ trí thức, kỹ sư, cán sự được huấn luyện kỹ 

lưỡng, làm việc tận tâm. Về mặt này, VNCH hoàn toàn vượt xa các lân bang cùng 

thời như Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapore... Có thống kê cho thấy 3 trong 

số 4 kỹ sư trong toàn vùng khi đó là công dân Nam Việt nam. Năm 1961, kỹ sư miền 

Nam tiếp tục đón nhận nhà máy thủy điện Đa Nhim từ Nhật. Từ thời này, các chuyên 

gia Nam Việt Nam cũng đã manh nha dự án khu chế biến lọc dầu Dung Quất ngày 

nay.  

 

Nguồn chuyên viên lành nghề, mẫn cán còn giúp thực thi các kế hoạch, khai triển 

nhiều khu kỹ nghệ: Khu Kỹ Nghệ Biên Hòa, Khu Kỹ Nghệ Phong Dinh... Ngay khi 

tin vui về mỏ dầu hỏa ở Vũng Tàu loan ra, VNCH cũng có đủ chuyên viên để thiết 

lập ngay Tổng Cục Dầu Hỏa.  

 

 
Trung tâm nguyên tử năng Đà Lạt, hoạt động từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa,  

do kiến trúc sư tài danh Ngô Viết Thụ vẽ mẫu thiết kế.  

 

Thứ tư, theo sách “Lịch sử Kinh tế Việt Nam” 1945-2000, viết về giai đoạn 1955-

1975, xuất bản tại Hà Nội năm 2004 (tài liệu mới của nhà nước cộng sản Việt 

Nam) cho biết: 

 

“Năm 1973 nông dân thu hoạch gần 5 triệu tấn gạo, gần đủ cho nhu cầu quốc nội. 

Ước lượng sang 1976 có thặng dư để xuất cảng. Cũng có kế hoạch xuất cảng tôm 

lên đến 30 triệu Usd năm 1975. Về hạ tầng cơ sở, đến đầu 1970, Việt Nam Cộng 

Hòa có trên 1,200 cây số đường xe lửa, khoảng 20,000 điện thoại, 50 đài phát 

thanh và 4 đài truyền hình lớn (ở Sài Gòn, Huế, Quy Nhơn và Cần Thơ. Cuối thập 

niên 1950, VNCH xây xa lộ Biên Hòa ở phía Bắc Sài Gòn, là công trình giao thông 

công cộng có thể nói tân tiến nhất toàn vùng Đông Nam Á khi đó... Có thể kể thêm 
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nhà máy giấy Cogido An Hảo (1961, Biên Hòa) có lúc sản xuất giấy đủ đến 40% 

nhu cầu nội địa. Hai xưởng dệt Vinatexco và Vimytex trình làng hơn 13 triệu mét 

vải hằng năm. Hai nhà máy xi măng, một ở Hà Tiên và một ở Thủ Đức cho ra lò 

hơn 540,000 tấn mỗi năm...”  

 

Chính những con số mà chính đảng cộng sản công nhận cũng đã đủ nói lên thực tế 

không thể chối bỏ đó là VNCH có một nền kinh tế tự do và phát triển ổn định. Ngoài 

những con số trên chúng ta còn thấy được gì? Đó là: Nhiều người từng sống ở miền 

Nam trước đây có lẽ vẫn còn nhớ chiếc xe La Dalat, biểu tượng của công nghệ xe 

hơi non trẻ. Vào thời điểm này, sáng lập viên của hãng xe Hyundai mới chỉ là tiểu 

thương tại Hàn Quốc. Dù lắp ráp với nhiều phụ tùng ngoại quốc, La Dalat vẫn là 

chiếc xe hơi đầu tiên mang nhãn "Made in Vietnam", mẫu mã của riêng Việt Nam.  

 

 
Xe hơi La DaLat trước khách sạn Continetal 

 

Trước 1975, có 11 dàn máy tính IBM 360 hiện đại đã được đưa về Bộ Tổng Tham 

Mưu và Bộ Giáo Dục. Lúc đó, toàn vùng Đông Nam Á chỉ có Singapore sắm được 

vỏn vẹn... 1 chiếc máy tương tự.  

 

 
Máy tính IBM thời VNCH  

 

Thứ năm, Trung cộng trong nỗ lực phát triển kinh tế và cạnh tranh với Mỹ và âm 

mưu triệt tiêu nội lực của Việt Nam đã phải thừa nhận. Hãy nghe tác giả Hà Cẩn mà 
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tôi nhiều lần giới thiệu cuốn sách “Mao chủ tịch của tôi” trong loạt bài “Những sự 

thật không thể chối bỏ”. Tác giả thuộc Viện văn học Trung quốc, cho in cuốn sách 

năm 1997 và tái bản năm 2000, tại trang 222 có đoạn: “Miền Nam Việt Nam có nền 

kinh tế phát triển, đó là điều bất lợi cho chúng ta...” Tác giả Trung cộng này cũng 

công nhận sự phát triển của miền Nam về kinh tế và khẳng định đó là bất lợi cho âm 

mưu Hán hóa mà ông Hồ đang thực hiện theo lệnh Mao. Đây là một điểm khẳng 

định cho sự thật về nền kinh tế phát triển của VNCH và cũng thêm minh chứng cho 

âm mưu của Trung cộng và ông Hồ Chí Minh.  

 

Trong khi các con số và tài liệu cho thấy VNCH là nước có nền kinh tế phát 

triển trong đa số các lĩnh vực thì VNDCCH được cai trị bởi những kẻ độc tài 

và bạo tàn thì sao?  

 

Thứ nhất, đó là những con số người chết khủng khiếp trong chiến dịch CCRĐ man 

rợ do ông Hồ Chí Minh chỉ đạo mà tôi đã đề cập trong bài Những sự thật không thể 

chối bỏ - phần 5 - Nỗi đau Cải Cách. Bên cạnh đó là một nền kinh tế nghèo nàn, lạc 

hậu mà nhân dân là những người hứng chịu trực tiếp.  

 

Trên Wiki 

(http://vi.wikipedia.org/wiki/Cải_cách_ruộng_đất_tại_miền_Bắc_Việt_Nam) có 

viết:  

 

“Tổng cộng chiến dịch Giảm tô tịch thu của địa chủ, phú nông 31.110 tấn thóc tô, 

15.475 ha ruộng, 8.246 trâu bò. Tổng cộng chiến dịch Cải cách Ruộng đất tịch thu 

của địa chủ 810.000 ha ruộng, 106.448 trâu bò, 1.846.000 nông cụ, 148.565 ngôi 

nhà. Số tài sản này được phân chia cho 2.104.138 hộ bần nông, trung bình mỗi hộ 

được 0,38 ha, 0,87 nông cụ, 0,071 ngôi nhà.”  

 

 

Thu nhập bình quân đầu người ở các hộ xã viên hợp tác xã nông nghiệp có sự bất 

bình thường về cơ cấu. Trong tổng thu nhập của họ thì khoản thu nhập trong hợp 

tác xã nhỏ hơn thu nhập ngoài hợp tác xã, trong khi 95% ruộng đất và toàn bộ công 

cụ sản xuất (trâu, bò, cày, bừa…) đều nhập vào tập thể. Phần 5% ruộng đất chia về 

các hộ chỉ nhằm tạo thêm thu nhập phụ, mà thường là những thửa ruộng đầu thừa 

đuôi thẹo. Trong cuốn “Những điều cần nhìn lại sau CCRĐ” - NXB Văn hóa của 

ĐCSVN có đoạn: “Năm 1961: Tổng thu nhập bình quân đầu người là 11,50 

đồng/tháng, trong đó thu nhập trong hợp tác xã là 4,5 đồng, còn thu nhập ngoài hợp 

tác xã là 7,0 đồng.” 

 

Ngoài ra, theo tác giả Bernard Fall, một gia đình nông dân bốn người cần có ít nhất 

1,5 mẫu tây để bảo đảm đời sống, đó là chưa kể đến thuế nông nghiệp phải đóng 

hằng năm. (Bernard Fall, sđd. tt. 271, 282).  

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_c%C3%A1ch_ru%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BA%A5t_t%E1%BA%A1i_mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc_Vi%E1%BB%87t_Nam
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Thứ hai, kể cả sau khi kết thúc CCRĐ thì nền kinh tế của VNDCCH không sáng 

sủa và kém xa so với VNCH. Trong cuốn sách được nhà xuất bản Lịch sử của Liên 

Bang Nga xuất bản năm 1995 có tên gọi tạm dịch ra tiếng Việt “Liên Xô- Trung 

Quốc và Việt Nam, vấn đề chưa được biết” của tác giả người Nga, Ruslan 

Kobachenko, một đảng viên đảng cộng sản Liên Xô và cũng là nhà giáo kiêm nhà 

nghiên cứu lịch sử Châu Á từng giảng dạy tại đại học Minsk-Nga, có đoạn trong 

trang 197 như sau: 

 

“So với Miền Nam thì người đồng chí Miền Bắc của chúng ta chịu thua kém nhiều 

về kinh tế. Chúng ta đã nhận ra điều này như là một yếu điểm cần phải được sửa 

chữa của lãnh đạo Miền Bắc mà đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng thật 

khó làm điều này vì kinh tế Miền Bắc rất lạc hậu và theo mô hình của Trung 

Hoa...” 

 

Đoạn trích cho thấy tác giả người Nga chê nền Kinh tế VNDCCH không bằng 

VNCH do lạc hậu và theo mô hình Trung cộng. Vậy thì những gì tuyên truyền của 

đảng cộng sản về một nền kinh tế bị “kìm kẹp” chỉ là một sự bịa đặt nhằm ngậm 

máu phun người đối với VNCH.  

 

 
Đường phố VNDCCH 

 

Thứ ba, theo sách “Lịch sử Kinh tế Việt Nam” 1945-2000, viết về giai đoạn 1955-

1975, xuất bản tại Hà Nội năm 2004 thì: 

 

“Cho đến 1973 nông dân miền Bắc sản xuất gần 4 triệu tấn gạo, chưa đủ chi dùng 

cho nhân dân và vẫn phải nhận viện trợ từ Trung Quốc, Liên Xô bột mì, bobo... Về 

hạ tầng cơ sở, đến đầu 1972, VNDCCH chỉ có trên 500 cây số đường xe lửa, điện 

https://2.bp.blogspot.com/-KYr8R4xxrCo/UH2W8QZ8UGI/AAAAAAAAs0c/trZ6HnVu2Hw/s1600/Hanoi-01.png
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thoại chỉ có trong cơ quan nhà nước, 2 đài phát thanh, chưa có máy điện toán...”  

 

Chỉ cần bạn đọc điểm lại những con số trên và xem những con số cùng loại và 

cũng thời điểm đó đã nêu trên thì VNCH rõ ràng có nền kinh tế, hạ tầng phát triển 

hơn hẳn VNDCCH.  

 

Kết luận: Một nền kinh tế VNCH phát triển bền vững và có chiều sâu, chiều 

rộng cho thấy VNCH đã nỗ lực phát triển để đem lại đời sống tốt đẹp cho nhân dân. 

Như vậy đây là kết luận đầu tiên cho thấy chính sách ngậm máu phun người của 

đảng cộng sản về một miền Nam khốn khó, chịu kìm kẹp là điều không tưởng.  

 

2. Việt Nam Cộng Hòa – Một đất nước tự do, dân chủ thật sự:  

 

Như ở mục 1 tôi đã chứng minh so với VNDCCH thì VNCH hơn hẳn về mặt kinh 

tế, đời sống nhân dân. Vậy còn các mặt khác về đời sống, văn hóa, giáo dục và chính 

trị thì ra sao? Tôi xin trình bày ở mục 2 này.  

 

Thứ nhất, để nói về tự do dân chủ chúng ta có thể thấy rõ nét nhất là văn hóa và 

biểu tình, tự do lập đoàn thể, hội họp và thậm chí cả chống chính phủ khác hẳn so 

với VNDCCH và CHXHCNVN hiện nay là độc tài toàn trị.  

 

Minh chứng rõ nét cho việc này đó là xuất hiện những thành phần cộng sản nằm 

vùng trong lòng VNCH như ông Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng… Chính quyền 

VNCH biết rõ họ là cộng sản và biết những hành động của họ làm chống chính 

quyền. Nhưng họ vẫn được biểu tình, kích động dân chúng theo cộng sản. Điều này 

trái ngược hẳn với quyền tự do bị chà đạp của nhân dân yêu nước khi tham gia biểu 

tình chống Trung cộng xâm lược…  

 

 
 

https://4.bp.blogspot.com/-xjTOpD-cnc8/UH2WCSQRgAI/AAAAAAAAs0E/VEHuqPbaOsA/s1600/saigon-bieutinh1.png
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Biểu tình tại VNCH  

 

 

 
Biểu tình tại CHXHCNVN   

 

Ngoài ra, chúng ta có thể thấy tại VNCH, các bài hát phản chiến của Trịnh Công 

Sơn vẫn được phép tồn tại. Hay thậm chí các bài hát có nội dung lãng mạn bị đảng 

cộng sản triệt để cấm đoán vì lo ngại sẽ hỏng mất chính sách tuyên truyền hận thù 

của cộng sản thì tại VNCH vẫn được tự do ca hát. Đó chính là do chính quyền VNCH 

tôn trọng quyền tự do tư tưởng và thưởng thức âm nhạc của nhân dân. Xin lấy một 

ví dụ. Bài hát “Những đồi hoa sim” thực chất là bắt nguồn từ một nhà thơ Miền Bắc 

và trước khi về quê ở ẩn do không chấp nhận sự thối nát của cộng sản cũng là người 

theo đảng cộng sản, ông là Hữu Loan nhưng vẫn được các nhạc sỹ của VNCH phổ 

biến và tự do ca hát. Ngược lại VNDCCH thì tuyên truyền “Không nghe, không 

dùng văn hóa của Ngụy” Mặc dù những bài hát, bài thơ đó hoàn toàn không có mưu 

đồ chính trị và giàu tính nhân văn.  

 

Nạn nhân của những nghệ sỹ trong chế độ độc tài nhiều vô kể như nhạc sỹ Tô Hải 

hay nạn nhân của cái gọi là “Phản cách mạng” Nhân văn Giai Phẩm. Trong khi đó 

VNCH không có một cuộc thanh trừ nào kiểu như vậy, và quan trọng hơn cả VNCH 

không hề có một cuộc cách mạng thực chất là CẮT MẠNG người như “Cải cách 

ruộng đất - long trời lở đất”.  

 

Thứ hai, trong cuốn sách nghiên cứu khá sâu sắc về quốc tế cộng sản “Chủ thuyết 

của chúng ta” của học giả A.Schenalder - một đảng viên đảng cộng sản CHDC Đức 

- được ấn hành tại Đông Đức năm 1981 có viết tại trang 189: “Nếu cứ tự do như 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-5-noi.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-5-noi.html
https://4.bp.blogspot.com/-dN4fc1uRoQM/UH2WDJaNNqI/AAAAAAAAs0M/_rS6glgyhRU/s1600/saigon-bieutinh2.png
https://2.bp.blogspot.com/-8ZJStMUe1IE/UH2WVYJW6BI/AAAAAAAAs0U/rwfPVL90OdM/s1600/AmBinh-3.jpg
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VNCH thì VNDCCH sẽ bị đánh mất chủ thuyết của mình...” Tác giả này đã công 

nhận VNCH có tự do về tư tưởng và VNDCCH thì ngược lại rất độc tài và quân 

phiệt chỉ nhằm giữ cho được “Chủ thuyết “ cộng sản sai lầm cho mình nhằm cai trị 

nhân dân ta, đấy nhân dân ta đến cuộc chiến huynh đệ tương tàn (Xin xem 

thêm “Những sự thật không thể chối bỏ - phần 13 - Nướng dân đen trên ngọn lửa 

hung tàn!”).  

 

Chỉ cần thấy câu: Tổ quốc - Danh dự - Trách nhiệm (1954-1967) (Fatherland - 

Honour - Duty) và Tổ quốc - Công minh - Liêm chính (1967-1975) (Fatherland - 

Justice - Integrity) của VNCH đặt Tổ quốc lên trên hết cũng đã thấy khác hẳn 

với “Trung với đảng, hiếu với dân” của CHXHCNVN vì đảng cộng sản đặt lợi ích 

của mình trên cả nhân dân và chẳng thấy bóng dáng Tổ Quốc đâu cả.  

 

Thứ ba, Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa mang triết lý giáo dục nhân bản, dân tộc, 

và khai phóng. Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa nhấn mạnh quyền tự do giáo dục, và 

cho rằng “những người có khả năng mà không có phương tiện sẽ được nâng đỡ để 

theo đuổi học vấn”. Hệ thống giáo dục Việt Nam Cộng Hòa gồm tiểu học, trung học 

và đại học, cùng với một mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, và tư thục 

ở cả ba bậc học và hệ thống tổ chức quản trị từ trung ương cho tới địa phương.  

 

Điều này đã được minh chứng bằng việc học sinh đi học dưới chế độ VNCH không 

hề mất học phí. Năm học 1973-1974, Việt Nam Cộng hòa có một phần năm (20%) 

dân số là học sinh và sinh viên đang đi học trong các cơ sở giáo dục. Con số này bao 

gồm 3.101.560 học sinh tiểu học, 1.091.779 học sinh trung học và 101.454 sinh viên 

đại học; số người biết đọc biết viết ước tính khoảng 70% dân số. Đến năm 1975, 

tổng số sinh viên trong các viện đại học ở miền Nam là khoảng 150.000 người 

(không tính các sinh viên theo học ở Học viện Quốc gia Hành chính và ở các trường 

đại học cộng đồng). Những con số nêu trên được lấy từ cuốn “Giáo dục Việt Nam” – 

NXB Giáo dục năm 2001 – cuốn sách của đảng cộng sản Việt Nam.  

 

Năm 1958, dưới thời Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Trần Hữu Thế, Việt Nam 

Cộng Hòa nhóm họp Đại hội Giáo dục Quốc gia (lần I) tại Sài Gòn. Đại hội này quy 

tụ nhiều phụ huynh học sinh, thân hào nhân sĩ, học giả, đại diện của quân đội, chính 

quyền và các tổ chức quần chúng, đại diện ngành văn hóa và giáo dục các cấp từ tiểu 

học đến đại học, từ phổ thông đến kỹ thuật... Ba nguyên tắc “nhân 

bản” (humanistic), “dân tộc” (nationalistic), và “khai phóng” được chính thức hóa 

ở hội nghị này. Đây là những nguyên tắc làm nền tảng cho triết lý giáo dục của Việt 

Nam Cộng Hòa, được ghi cụ thể trong tài liệu Những nguyên tắc căn bản do Bộ 

Quốc gia Giáo dục ấn hành năm 1959 và sau đó trong Hiến pháp Việt Nam Cộng 

Hòa (1967). Theo văn bản phụ lục của hiến pháp VNCH ghi rõ:  

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-13_9.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-13_9.html


- 39 - 

 

“Giáo dục Việt Nam là giáo dục nhân bản. Triết lý nhân bản chủ trương con người 

có địa vị quan trọng trong thế gian này, lấy con người làm gốc, lấy cuộc sống của 

con người trong cuộc đời này làm căn bản, xem con người như một cứu cánh chứ 

không phải như một phương tiện hay công cụ phục vụ cho mục tiêu của bất cứ cá 

nhân, đảng phái, hay tổ chức nào khác. Triết lý nhân bản chấp nhận có sự khác biệt 

giữa các cá nhân, nhưng không chấp nhận việc sử dụng sự khác biệt đó để đánh giá 

con người, và không chấp nhận sự kỳ thị hay phân biệt giàu nghèo, địa phương, tôn 

giáo, chủng tộc... Với triết lý nhân bản, mọi người có giá trị như nhau và đều có 

quyền được hưởng những cơ hội đồng đều về giáo dục.  

 

 

Giáo dục Việt Nam là giáo dục dân tộc. Giáo dục tôn trọng giá trị truyền thống của 

dân tộc trong mọi sinh hoạt liên hệ tới gia đình, nghề nghiệp, và quốc gia. Giáo dục 

phải bảo tồn và phát huy được những tinh hoa hay những truyền thống tốt đẹp của 

văn hóa dân tộc. Dân tộc tính trong văn hóa cần phải được các thế hệ biết đến, bảo 

tồn và phát huy, để không bị mất đi hay tan biến trong những nền văn hóa khác.  

 

Giáo dục Việt Nam là giáo dục khai phóng. Tinh thần dân tộc không nhất thiết phải 

bảo thủ, không nhất thiết phải đóng cửa. Ngược lại, giáo dục phải mở rộng, tiếp 

nhận những kiến thức khoa học kỹ thuật tân tiến trên thế giới, tiếp nhận tinh thần 

dân chủ, phát triển xã hội, giá trị văn hóa nhân loại để góp phần vào việc hiện đại 

hóa quốc gia và xã hội, làm cho xã hội tiến bộ tiếp cận với văn minh thế giới.”  

 

Trong khi đó thì ở VNDCCH, học sinh bị nhồi nhét tư tưởng Mỹ “xâm lược” mà 

thực chất không phải vậy, “bác Hồ yêu nước, cả đời vì nước vì non” mà thực tế 

ngược lại khi bạn đọc 15 bài “Những sự thật không thể chối bỏ”và hàng trăm ngàn 

tư liệu, bằng chứng sống lại chứng minh được điều ngược lại. Hay là “yêu nước là 

phải yêu đảng cộng sản “ – một định nghĩa dốt nát và ấu trĩ.  

 

Những bài thơ như của ông Tố Hữu với những câu như “Giết, giết nữa...” lại được 

nhà trường VNDCCH gieo vào đầu con trẻ ý tưởng giết người ngược hẳn với xu thế 

nhân bản của thế giới nói chung và VNCH nói riêng.  

 

Trên Website của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Nam có bài viết 

(http://phuly.edu.vn/bacho/chuyen83.htm) nói về việc ông Hồ gửi thư cho học sinh 

nhân ngày 1-6. Trên báo Sự Thật, số 134 ra ngày 1-6-1950, đăng bức thư gửi thiếu 

nhi toàn quốc nhân ngày 1-6. Ông Hồ có viết: “Song ở các nước tư bản, cha mẹ là 

người lao động bị bóc lột, thì trẻ con cũng bị bóc lột, phải chịu cực khổ”. Điều này 

cho thấy đảng cộng sản và ông Hồ chủ trương tuyền truyền bịa đặt ngậm máu phun 

người về cuộc sống của trẻ em ở những nước dân chủ trong đó có Mỹ và VNCH là 

bị “bóc lột”. Nhìn lại những người lính trẻ bị bắt buộc phải cầm súng khi chưa đủ 

tuổi thành niên thời trước hay nhìn cảnh tượng của trẻ em đang làm nô lệ tình dục, 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html
http://phuly.edu.vn/bacho/chuyen83.htm
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nô lệ lao động... ở Việt Nam hiện nay mới thấy được tuyên truyền của cộng sản chỉ 

là bịa đặt nhằm đưa đến một ý thức lệch lạc cho nhân dân.  

 

Thứ tư, từ ngày 7 đến ngày 28 tháng 6 năm 1975 (tức là sáu tuần sau sự kiện ngày 

30 tháng 4), Arthur W. Galston, giáo sư sinh học ở Viện Đại học Yale, viếng thăm 

miền Bắc Việt nam (lúc đó vẫn là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa). Theo tường trình 

của Galston cho tạp chí Science số ra ngày 29 tháng 8 năm 1975 thì một trong 

những chủ đề khiến các nhà lãnh đạo miền Bắc bận tâm vào lúc đó là vấn đề thống 

nhất với miền Nam. Theo tạp chí Science thì: 

 

“Việc thống nhất trong lĩnh vực khoa học và giáo dục có lẽ sẽ có nhiều khó khăn vì 

hai miền đã phát triển theo hai chiều hướng khác nhau trong nhiều thập niên. 

Nhưng dù cho có nhiều khó khăn, Galston nhận thấy các nhà lãnh đạo miền Bắc 

công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhiều đặc điểm của nền khoa học và giáo 

dục ở miền Nam; họ dự định kết hợp những đặc điểm này vào miền Bắc khi quá 

trình thống nhất đang được thảo luận sôi nổi vào lúc đó thực sự diễn ra.”  

 

Theo Galston, các nhà lãnh đạo miền Bắc, cụ thể được nhắc đến trong bài là 

Nguyễn Văn Hiệu (Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam) và Phạm Văn Đồng 

(Thủ tướng Việt nam Dân chủ Cộng hòa), đặc biệt quan tâm đến hệ thống giáo dục 

nhấn mạnh đến các ngành kỹ thuật và điện tử cùng hệ thống các trường đại học 

cộng đồng hệ hai năm đã được thiết lập ở miền Nam (nguyên văn tiếng Anh: "the 

widespread educational emphasis on engineering and electronics and the system of 

two-year, community colleges").  

 

Như vậy cho thấy ngay cả đảng cộng sản cũng phải thừa nhận nền giáo dục của 

VNCH chính là cái gương cho họ tự soi vào. Nhưng thực chất họ nói như vậy nhưng 

lại không làm như vậy chủ yếu chỉ để ngu dân, cai trị độc tài.  

 

Lời chứng và đánh giá của ông Mai Thái Lĩnh, cựu sinh viên Viện Đại học Đà Lạt, 

nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Lạt dưới chính thể Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: 

 

“Tôi là con của một cán bộ Việt Minh – tham gia Cách mạng tháng Tám tại Lâm 

Đồng sau đó tập kết ra miền Bắc. Chế độ Việt Nam Cộng hòa lúc đó biết lý lịch 

của tôi, nhưng vẫn không phân biệt đối xử, cho nên tôi vẫn có thể học hành đến 

nơi đến chốn. Tính chất tốt đẹp của nền giáo dục cũ của miền Nam là điều tôi công 

khai thừa nhận, vì vậy suốt 14 năm phục vụ trong ngành giáo dục "xã hội chủ 

nghĩa" (1975-1989), tôi bị người ta gán cho đủ thứ nhãn hiệu, chụp cho nhiều thứ 

mũ chỉ vì tôi nêu rõ những ưu điểm của nền giáo dục cũ cần phải học hỏi. Chính là 

do thừa hưởng nền giáo dục đó của miền Nam mà tôi có được tính độc lập trong tư 

duy, không bao giờ chịu nô lệ về tư tưởng...” 
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Đánh giá của nhà phê bình văn học Thụy Khuê: 

 

“Có thể nói, trong suốt thời gian chia đôi đất nước, mặc dù với những tệ nạn của 

xã hội chiến tranh, tham nhũng; miền Nam vẫn có một hệ thống giáo dục đứng 

đắn. Trong chương trình giáo khoa, các giai đoạn lịch sử và văn học đều được 

giảng dạy đầy đủ, không thiên hướng. Ở bậc trung học học sinh gặt hái những kiến 

thức đại cương về sử, về văn, và tới trình độ tú tài, thu thập những khái niệm đầu 

tiên về triết học. Lên đại học, sinh viên văn khoa có dịp học hỏi và đào sâu thêm về 

những trào lưu tư tưởng Đông Tây, đồng thời đọc và hiểu được văn học nước 

ngoài qua một nền dịch thuật đáng tin cậy, dịch được những sách cơ bản.”  

 

Thứ tư, ngay từ thời điểm 1960-70 thì cấu trúc của chính phủ VNCH đã đầy đủ 

chuẩn mực, khuôn mẫu, của một đất nước văn minh ngày hôm nay - Tổng Thống và 

Lưỡng viện Quốc Hội (Thượng và Hạ Viện). Tự do báo chí thật sự với hơn 50 tờ 

báo tư nhân các loại tại Sài Gòn so với không có tờ báo tư nhân nào dưới chế độ 

CSVN ngày nay, sau gần 70 năm trời chứ chưa nói đến VNDCCH cùng thời điểm 

với VNCH. Vậy thì tự do dân chủ ở đâu?  

 

 
Quốc hội VNCH họp 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-upbwAbpXKU0/UH2XrOhpvJI/AAAAAAAAs0k/cHYp4yiy-Ko/s1600/quochoi-vnch1.jpg
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Nghị gật CHXHCNVN  

 

Dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, chính quyền đi theo chủ nghĩa Cần lao Nhân 

vị. Trong khoảng 5 năm, Việt Nam Cộng Hòa đã có một số thành tựu: xã hội ổn 

định, kinh tế phát triển, định cư gần 1 triệu dân di cư từ miền Bắc, thành lập Viện 

Đại học Huế...  

 

Hiến pháp 1967 xác lập cơ cấu tổ chức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa rất hoàn 

chỉnh, theo mô hình của nhà nước Hoa Kỳ. Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa đã thể 

hiện khá đầy đủ tinh thần của chủ nghĩa hợp hiến. Quốc hội có những quyền hạn 

sau: Biểu quyết các đạo luật; Phê chuẩn các hiệp ước và hiệp định quốc tế; Quyết 

định việc tuyên chiến và nghị hòa, quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; Kiểm 

soát chính phủ trong việc thi hành chính sách quốc gia; Hợp thức hóa sự đắc cử của 

dân biểu hoặc nghị sĩ quốc hội; Quyền khuyến cáo thay thế từng phần hay toàn thể. 

Chính phủ với đa số 2/3 tổng số dân biểu và nghị sĩ. Nếu Tổng thống không có lý do 

đặc biệt để khước từ, sự khuyến cáo sẽ có hiệu lực. Trong trường hợp Tổng thống 

khước từ, Quốc hội có quyền chung quyết sự khuyến cáo với đa số 3/4 tổng số dân 

biểu và nghị sĩ.  

 

Tính đến năm 1975 thì Việt Nam Cộng Hòa đã thiết lập ngoại giao với 87 quốc gia 

trên thế giới và 6 quốc gia ở cấp bán chính thức.  

 

(Bạn đọc có thể tham khảo ở links sau: 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%

B2a)  

 

Chúng ta có thể thấy gì khi VNCH có hàng chục đảng phái, tổ chức hoạt động 

chính trị còn ngược lại VNDCCH và CHXHCNVN hiện nay chỉ có 1 đảng độc tài 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://3.bp.blogspot.com/-d7HGkMaQ99Q/UH2YgKzHc1I/AAAAAAAAs0s/uy8DDozhytE/s1600/quochoi-ngu.jpg
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duy nhất hoạt động với tiêu chỉ “Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát”. Ngoài ra ta phải 

thấy rõ ràng sự tự do trong bầu cử của VNCH khác hẳn với bầu cử theo sự sắp đặt 

của VNDCCH hay CHXHCNVN. Đó chính là sự tự do và dân chủ thật sự khác với 

tuyên truyền giả hiệu, ngậm máu phun người.  

 

Thứ năm, một tác giả của Trung cộng khác là Vương Văn khi viết cuốn sách “Tư 

bản hay dân chủ“”xuất bản tại Trung cộng năm 2002 cũng nói về VNCH như sau 

tại trang 92: 

 

“Dân chủ trong chủ nghĩa tư bản cho nhân dân hưởng nhiều cái lợi nhưng lại là sự 

bất lợi cho chính quyền vì chính quyền không thể kiểm soát nổi nhân dân tự do. Hãy 

nhìn Việt Nam Cộng hòa ở Miền Nam Việt Nam làm tấm gương...” 

 

Tác giả Trung cộng này cho rằng VNCH chính là một chính quyền tự do, dân chủ 

nên đã bị thất bại. Điều này không sai nhưng chưa đủ. Vì sao? Vì thực chất cái đúng 

là tác giả công nhận sự tự do dân chủ thật sự của VNCH. Tuy nhiên tác giả nên nhớ 

một điều rằng chính đảng cộng sản Việt Nam đã lợi dụng sự tự do và dân chủ này 

để gây chia rẽ, dẫn đến sự sụp đổ của một nền dân chủ non trẻ nhưng đã làm được 

những điều tốt đẹp lớn lao cho nhân dân miền Nam.  

 

Thứ sáu, một khi để nói là VNCH là tay sai của Mỹ, là bán nước, là Ngụy quân, 

ngụy quyền thì phải có bằng chứng rõ ràng. Nhưng như phần A tôi đã chứng minh 

Mỹ không hề xâm lược Việt nam, không lấy đất, biển đảo, tài nguyên của Việt Nam, 

cũng không sưu cao thuế nặng như Thực dân Pháp trước 1945 thì VNCH đâu có bán 

nước, đâu có là “tay sai” như đảng cộng sản tuyên truyền?.  

 

Quan trọng hơn, tại sao một chế độ bị vu cáo là “ngụy” lại anh dũng chống trả quân 

thù Trung cộng cướp nước còn CHXHCNVN lại “tri ân” giặc Tầu? Để mặc ngư dân 

bị đánh đập ngay trên biển đảo quê hương mình? Ai là Ngụy thì thực chất bạn đọc 

cũng tự tìm cho mình câu trả lời rồi.  
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https://3.bp.blogspot.com/-AK18x5I7D94/UH2aiRhS8jI/AAAAAAAAs1M/eoqpogL0OjI/s1600/hoangsa_vnch-chinhluan2.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-OvcP8Fwg2Ug/UH2ZdYjBFsI/AAAAAAAAs08/LUh1krqemdM/s1600/hoangsa_vnch-bieutinh.jpg
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VNCH và Hoàng Sa 

 

https://2.bp.blogspot.com/-cWoj5vOKU54/UH2Z1JlHoqI/AAAAAAAAs1E/YXZRS9Z5DI0/s1600/hoangsa_vnch-chinhluan.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-YzLkUAl8uuA/UH2cagDkTKI/AAAAAAAAs1s/wx972UaYFyY/s1600/bieutinhsaigon001a.png
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CHXHCNVN và Hoàng Sa 

 

Thứ bảy, Tự do tôn giáo cũng là vấn đề được đề cập tại VNCH. Chúng ta có thể 

thấy các cuộc biểu tình rầm rộ của giới tăng ni, cái chết của vị sư theo cộng sản 

Thích Quảng Đức... cho thấy chính quyền VNCH không hề đối xử phân biệt với các 

tôn giáo, không có hiện tượng đập phá nhà thờ như ở Thái Hà... hiện nay.  

 

Để khẳng định điều này, xin trích lời của tác giả người Đông Đức đã giới thiệu ở 

trên “Chủ thuyết của chúng ta” của học giả A.Schenalder - một đảng viên đảng cộng 

sản CHDC Đức - được ấn hành tại Đông Đức năm 1981 có viết tại trang 193:“Tự 

do tôn giáo ở Miền Nam là sự tổng hòa cân bằng giữa các tôn giáo nhưng lại là 

điểm tựa cho đảng cộng sản ở Việt Nam lợi dụng để chiến thắng chính quyền ông 

Diệm, ông Thiệu...”  

 

Thứ tám, một nét tiêu biểu đó là lĩnh vực y tế của VNCH tại thời điểm trước năm 

1975 đã hơn hẳn CHXHCNVN hiện nay chứ đừng nói đến VNDCCH trước kia sau 

mấy chục năm “thống nhất, giải phóng “ ảo tưởng. Cụ thể VNCH vào thời điểm đó 

xây dựng được nhiều bệnh viện hiện đại của Đông Nam Á và không có cảnh 2-3 

người nằm 1 giường như thiên đường XHCN. Mời bạn đọc tham khảo links sau nói 

về y tế VNCH 

(http://vi.wikipedia.org/wiki/Y_t%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1

%BB%99ng_h%C3%B2a):  

 

“Dịch vụ y tế bắt đầu ở cấp xã. Mỗi xã có một ủy viên y tế và một nữ hộ sinh, thường 

gọi là "cô đỡ" trông coi và giúp đỡ sản phụ ở thôn quê. Ủy viên y tế làm việc dưới 

sự giám sát của Hội đồng xã. 

 

 

Ở cấp quận thì có Chi y tế dưới sự điều hành của cán sự y tế. Mỗi tỉnh thì có một 

bệnh việnthuộc Ty y tế. Trưởng ty y tế là một bác sĩ phụ trách chương trình y tế trong 

tỉnh. Giám đốc bệnh viện cũng là một bác sĩ y khoa. Bệnh nhân nhập viện vào các 

bệnh viện công cộng không phải trả tiền. Những bệnh viện công cộng lớn gồm có 

Bệnh viện Chợ Rẫy, Vì Dân, Bệnh viện Nhi Đồng Sài Gòn, và Từ Dũ.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Y_t%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
http://vi.wikipedia.org/wiki/Y_t%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://2.bp.blogspot.com/-3dLtjryKXgQ/UH2c5wqxJ6I/AAAAAAAAs10/f6A6vbWNB3I/s1600/phannguyenb.jpg
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Tổng số bệnh viện dân sự toàn quốc vào năm 1965 là 101 cơ sở với 25.000 giường. 

Riêng thủ đô Sài Gòn có 11 bệnh viện công cộng cung cấp gần 5.000 giường. Tính 

vào năm 1970 thì trên toàn quốc có hơn 570.000 ca nhập viện. 

 

 

Một số chuyên khoa có bệnh viện riêng như Bệnh viện Nhi đồng Sài Gòn (220 

giường). Khoa tâm thần có ba cơ sở chính: Bệnh viện Chợ Quán ở Sài Gòn, Bệnh 

viện Huế, và Bệnh viện Nguyễn Văn Hoài ở Biên Hòa. 

 

 

Nằm ngoài hệ thống của chính phủ là các phòng mạch, dưỡng đường và bệnh viện 

tư nhân (bốn bệnh viện ở Sài Gòn với hơn 800 giường). Vào giữa thập niên 1960 

Việt Nam Cộng hòa có khoảng 800 bác sĩ y khoa. Bệnh viện tư lớn phải kể Bệnh viện 

Grall và Bệnh viện Saint Paul ở Sài Gòn, Bệnh viện Sùng Chính (200 giường) ở Chợ 

Lớn ”  

 

Còn “thiên đường” bánh vẽ của chúng ta thì sao? Hãy đọc một bài viết từ 

trang Baomoi.com trích bài trên báo Tuoitre Online của đảng cộng sản Việt Nam 

(http://www.baomoi.com/Thieu-benh-vien-tai-sao-khong-xay-

them/82/7484744.epi)  

 

“Chuyện 3, 4 bệnh nhân nằm chung một giường đã có từ lâu lắm rồi, nhưng thật 

đáng tiếc khi gần đây bộ trưởng Bộ Y tế mới biết và thấy nỗi khổ nhục của người 

bệnh. Người dân luôn đặt ra câu hỏi rằng tại sao khi xây các dự án nhà ở, các khách 

sạn, sân golf... mọc lên nhanh thế nhưng các bệnh viện xây mới lại không có hoặc 

rất ít (với tiến độ con rùa). Vậy mong các vị đứng đầu hãy quan tâm và trả lời cho 

cử tri biết... Rất nhiều bệnh viện quá tải, nhất là Bệnh viện Nhi Đồng, Bệnh viện Ung 

bướu, Bệnh viện Từ Dũ... người ta dễ "phát sợ hơn cả là bệnh" khi nhìn thấy cảnh 

đông đúc. Quá tải... chắc khoảng... 300% chứ không phải là vừa.”  

 

 
Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM thường xuyên bị quá tải 

http://baomoi.com/
http://www.baomoi.com/Thieu-benh-vien-tai-sao-khong-xay-them/82/7484744.epi
http://www.baomoi.com/Thieu-benh-vien-tai-sao-khong-xay-them/82/7484744.epi
https://2.bp.blogspot.com/-DOHl5FzfuSY/UH2b7lMU45I/AAAAAAAAs1k/bpKWf2IO3nc/s1600/benhviennhidong-quatai.jpg
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Kết luận: VNCH là một nền dân chủ non trẻ nhưng thật sư là dân chủ trong cả 

tư tưởng, chính trị và tôn giáo, giáo dục... Nó khác xa với tuyên truyền giả tạo của 

VNDCCH và CHXHCNVN. Nhưng VNCH đã bị đảng cộng sản lừa bịp nhân dân, 

ngậm máu phun người để tuyên truyền họ là chế độ “Ngụy quân, Ngụy quyền”.  

 

Kết luận chung:  

 

Qua các dẫn chứng tôi đã chứng minh hai điều: Mỹ không xâm lược Việt Nam và 

VNCH rất tự do và dân chủ. Vậy thì luận điệu quy kết cho Mỹ xâm lược Việt Nam 

là bịa đặt. Và chính vì không có kẻ xâm lược thì làm gì có kẻ làm tay sai bán nước 

như cách VNDCCH và đảng cộng sản ngậm máu phun người cho VNCH - một chế 

độ dân chủ non trẻ thật sự.  

 

Dẫu rằng quá khứ đã qua, VNCH trên thực tế đã không còn tồn tại. Nhưng trong 

lòng những người dân đã từng sống tại miền Nam trước năm 75 và người thân của 

họ dù sống ở Hải Ngoại hay Việt Nam đều thương tiếc cho VNCH vì họ hiểu rõ sự 

thật về một xã hội tốt đẹp đang hình thành dần theo năm tháng đã bị chính sách 

“ngậm máu phun người “ của đảng cộng sản Việt nam bức tử. Và trong bản thân 

chúng tôi, những người sinh ra và lớn lên giữa xã hội toàn trị của đảng cộng sản 

nhưng cũng đã kịp nhận ra sự thật không phải như đảng cộng sản vẫn tuyên truyền.  

 

Có thể khẳng định một câu ngắn gọn: VNCH không phải là “Ngụy” mà chính 

VNDCCH và CHXHCNVN hiện nay chính là Ngụy khi làm tay sai cho Trung cộng, 

Liên Xô và bức hại dân tộc Việt Nam gần 1 thế kỷ. Nhiệm vụ của chúng ta phải tìm 

hiểu và trả lại sự thật lịch sử để cho thế hệ sau phải biết và nhân dân hiểu được bản 

chất xấu xa chuyên “ngậm máu phun người” của đảng cộng sản Việt nam.  

 

Như một lời tri ân từ đáy lòng với những công dân yêu nước VNCH của một công 

dân trẻ sống trong chế độ độc tài cộng sản!  

 

16/10/2012  

Đặng Chí Hùng  

danlambaovn.blogspot.com  

________________________________ 

 

Lời kêu gọi 

 

Kính thưa bạn đọc Danlambao (DLB) cũng như toàn thể nhân dân yêu tự do, hòa 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
https://3.bp.blogspot.com/-t9s96rBJsxA/UH2EhcCVqNI/AAAAAAAAsyg/OFNtdoK1dCM/s1600/Traitimxanh-sig.png
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bình, dân chủ trên toàn thể đất nước Việt Nam và đồng bào ở Hải Ngoại. Đảng 

cộng sản và ông Hồ Chí Minh đã gây biết bao đau thương và điêu tàn cho dân tộc 

Việt Nam mà hậu quả chúng ta đã thấy qua quá khứ và hiện tại.  

 

Đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đã chịu nhiều cảnh hoang tàn và đau 

thương trong 2 cuộc chiến phi nghĩa và cuộc thanh trừng khủng khiếp do đảng cộng 

sản và ông Hồ gây ra. Cùng với đó hiện nay đất nước cũng đang tụt hậu khủng khiếp 

và có nguy cơ nhãn tiền sẽ bị thôn tính hoàn toàn bởi bè lũ bành trướng nước lớn 

Trung Cộng với sự giúp sức của những kẻ phản bội Tổ quốc.  

 

Hơn lúc nào hết, chúng ta dù ở đâu cũng phải chung tay liên kết lại để lật mặt toàn 

bộ thủ đoạn và tội ác xấu xa của đảng cộng sản và ông Hồ nhằm kêu gọi sự chi viện 

của cộng đồng quốc tế trong việc giải thể đảng cộng sản VN, trả lại quyền tự quyết 

cho dân tộc và mới có thể thoát được âm mưu bán nước của đảng CSVN đang ngày 

càng hiện hữu rõ nét. Nếu chúng ta không chung sức lại thì không sớm thì muộn 

chúng ta sẽ trở thành nô lệ của dân tộc Hán. Muốn làm được điều này chúng ta cần 

có sức mạnh của dân tộc, của cộng đồng quốc tế để đánh tan bè lũ bán nước đảng 

CSVN là tay sai cho Trung cộng. Chỉ có khi nào tiêu diệt được nội gian đảng CSVN 

thì âm mưu xâm lược của Trung Quốc mới bị dẹp bỏ.  

 

Chúng ta không thiếu gương đấu tranh cho dân chủ, cho tự do nhưng tất cả đều chưa 

tạo được sức mạnh quần chúng cũng như sự hỗ trợ quốc tế. Chính vì vậy hàng loạt 

cuộc biểu tình diễn ra nhưng chưa mang lại hiệu quả cao nhất. Hàng loạt nhà đấu 

tranh như T.S Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần... đều bị tù đầy trong 

lao tù cộng sản. Đất nước VN tiếp tục bị đảng cộng sản VN bán rẻ cho Trung cộng.  

 

Là một người con đất Việt tôi tự cảm thấy cần phải có hành động cụ thể để chấm dứt 

tình trạng trên tại Việt Nam, tôi không mong muốn những gì tôi làm để mong muốn 

trở thành một vị lãnh tụ hay chức sắc trong tương lai nếu dân tộc có tự do, dân chủ 

thực sự. Mong muốn của tôi chỉ muốn được uống chén rượu mừng cùng nhân dân 

trong ngày thái bình với tư cách một công dân- một kỹ sư bình thường trên đất nước 

mến yêu. Những gì cá nhân tôi đã trình bày trước bạn đọc về bản than hoàn toàn là 

chính xác: Tôi ở tại Hà nội - Việt Nam. Tôi là một công dân trẻ và là kỹ sư năm nay 

tròn 30 tuổi. Duy nhất tên bài viết là bút danh của tôi vì tôi còn đang ở Việt Nam và 

chịu nhiều hiểm nguy rình rập của bè lũ còn đảng còn mình. Tôi xin cam đoan những 

gì tôi tuyên bố là chính xác và xin chịu trách nhiệm trước nhân dân sau này nếu tôi 

không thông tin chính xác về bản thân và nội dung việc làm của mình.  

 

Để có sự can thiệp của cộng đồng quốc tế, tập hợp sức mạnh của dân tộc cũng như 

giúp cho nhận thức rộng rãi trong nhân dân đã bị đảng cộng sản và ông Hồ lừa đảo 

suốt gần 70 năm trời, tôi muốn chúng ta cần phải đoàn kết triệu người như một để tố 
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cáo tội ác của đảng cộng sản VN và ông Hồ ra trước cộng đồng quốc tế. Việc tố cáo 

không phải là điều mới mẻ vì theo như tôi biết trước đây đã có những ủy ban tố cáo 

tội ác ở Hải Ngoại làm điều này. Nhưng do chưa được cộng đồng người Việt trên 

toàn thế giới cũng như đồng bào trong nước ký tên ủng hộ, đồng thời những bản cáo 

trạng trước đây chưa có trong tay nhiều chứng tích của chính đảng cộng sản các nước 

thân cộng cũng như các bằng chứng khách quan nên chưa có được tiếng vang.  

 

Trong nỗ lực cá nhân của mình, tôi hoạt động độc lập và không chịu chi phối bởi bất 

cứ mưu đồ chính trị hay chính đảng nào nên đã có những tài liệu và bằng chứng 

khách quan nhất được cô đọng và đúc kết trong loạt 15 bài "Những sự thật không 

thể chối bỏ" đã đăng tải trên DLB trong thời gian qua. Ngoài ra tôi cũng còn 1 số tài 

liệu chưa công bố vì lý do an ninh nhưng rất quan trọng để làm bằng chứng tố cáo 

tội ác Hồ Chí Minh và đảng cộng sản ra trước công luận quốc tế về 2 tội danh chủ 

yếu: 

- Tội ác gây chiến tranh phi nghĩa tại Việt Nam mà đỉnh điểm là thảm sát Mậu thân 

tại Huế.  

 

- Tội diệt chủng, giết người: Thảm sát CCRD, nhân văn giai phẩm.  

 

Việc tố cáo đến LHQ, HRW... mang lại những lợi ích không nhỏ như: Đem ánh sáng 

sự thật đến với đông đảo nhân dân Việt Nam bị lừa đảo bao năm nay; Thức tỉnh lòng 

tự hào dân tộc và lòng căm thù với kẻ thù gây tội ác; Kêu gọi sự can thiệp của cộng 

đồng quốc tế để can thiệp vào các vấn đề nhân quyền, ODA, FDI tại VN, để đẩy 

nhanh tiến trình dân chủ, đạp tan cường quyền của lũ bán nước cộng sản Việt Nam.  

 

Tôi đã viết trong các bài trước, tôi nghiên cứu những sử liệu trên trong hoàn cảnh 

tôi còn ở trong nước, chịu nhiều sức ép của giới côn đồ đảng cộng sản Việt Nam nên 

tôi phải chấp nhận ẩn mình. Tôi hoàn toàn không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ 

cá nhân nào để hoàn thành bài viết và nghiên cứu của mình. Như cũng đã từng đề 

cập các bản cáo trạng của tôi cần được dịch sang tiếng Anh, Pháp... và tìm luật sư 

cũng như gửi bản cáo trạng đến các tổ chức quốc tế, cho nên để kịp thời trước nguy 

cơ mất nước ngày càng đến gần nên ngay từ lúc này tôi kêu gọi những bạn đọc có 

lương tri và nhiệt huyết với đất nước hãy chung tay góp sức cùng tôi. Để thực hiện 

khối công việc lớn lao đó tôi không thể làm một mình và nhất là đang trong hoàn 

cảnh sống trong bầy lang sói an ninh cộng sản VN.  

 

Tôi xin phép được thông báo tới quý bạn đọc DLB và nhân dân tôi đã chọn 

được người đại diện cho tôi tạm thời là anh Trần Phong tại cộng hòa Áo. Tôi 

và anh Trần Phong tự cảm thấy chúng tôi chưa thể thực hiện được những điều 

lớn lao đó, nhất là cần có sự đồng thuận về mặt ý kiến thông qua những chữ ký 

của bạn đọc. Chính vì vậy tôi mong muốn bạn đọc có quyết tâm cùng tôi đi trên 
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con đường tố cáo tội ác của ông Hồ và đảng cộng sản nhằm chấn hưng dân trí, 

kêu gọi sự can thiệp của cộng đồng quốc tế. Hãy liên lạc với người đại diện của 

tôi theo thông tin sau:  

 

Họ và tên: Trần Phong  

Địa chỉ: Ing. Robert Dunz Str.1/2  

2640 Gloggnitz.  

Austria.  

Nghề nghiệp: Aircraft-Technik.  

E-Mail: toandantocao@gmail.com  

Fone: 00436803067973  

 

Chúng ta cần ít nhất mỗi nước một đại diện ở các quốc gia khác nhau như: Hoa Kỳ, 

Úc, Pháp, Canada, Đức, Anh để tổ chức xin chữ ký... Hơn lúc nào hết chúng ta cần 

đoàn kết lại cùng nhau đóng góp công sức, chữ ký để tiến tới con đường độc lập, dân 

chủ thực sự cho Việt Nam, chống lại bè lũ cướp nước đảng CSVN và bè lũ bán nước 

đảng CSVN.  

 

Như tôi đã đề cập, chúng ta không thuộc vào bất cứ đảng phái nào, chúng ta chỉ là 

những người kêu gọi công lý và đánh thức sự thật bị đảng cộng sản VN bóp méo 

bao năm nay. Chúng ta không tiến hành thành lập tổ chức bởi vì thành lập tổ chức 

sẽ dễ bị cộng sản VN phá hoại. Nhưng chúng ta cần có một ban đại diện theo từng 

quốc gia để phối hợp hành động và tổ chức xin chữ ký. Chính vì vậy tôi kêu gọi bạn 

đọc và toàn dân tất cả những người VN có lương tri vì sự tồn vong của dân tộc hãy 

giúp đỡ và ủng hộ bằng tất cả khả năng của mình để chúng ta có một bản cáo trạng 

đến được với LHQ và các tổ chức quốc tế. Thời gian không cho phép chúng ta chần 

chừ, đắn đo trước họa mất nước đến gần.  

 

Việc tố cáo này không những thức tỉnh những cá nhân còn u mê và lầm tưởng về 

chủ nghĩa cộng sản quái thai. Cũng như đánh động lương tri của các tổ chức quốc tế 

trong công cuộc can thiệp vào ODA, FDI... tại Việt Nam. Nhanh chóng đưa đến sự 

sụp đổ của bè lũ bán nước hại dân.  

 

Đồng thời đó là việc làm cần thiết ngăn cản việc CHXHCNVN tiến hành gia nhập 

tổ chức Nhân quyền thế giới mà họ là những kẻ đang vi phạm nhân quyền nghiêm 

trọng tại Việt Nam.  

 

Vì dân tộc! Vì nhân dân chúng ta cùng quyết chiến với bọn bán nước đảng CS VN 

và bè lũ cướp nước đảng CS TQ!  

 

Sau đây ít ngày tôi sẽ tham khảo tư vấn của hệ thống luật sư mà người đại diện của 

tôi đang tiến hành đàm phán và xin tư vấn để gửi tới bạn đọc bản cáo trạng của tôi 
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trên DLB. Mọi đóng góp và phản hồi xin gửi email theo địa chỉ tôi đã cung cấp của 

người đại diện của tôi. Xin chân thành cảm ơn DLB và bạn đọc.  

 

Đặng Chí Hùng  
 
 

(Phần 3) 
 Nổi dậy hay khủng bố? 

 

 
 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Chính sách khủng bố nằm trong chiến lược của 

đảng cộng sản Việt Nam và họ đã giấu nó dưới từ ngữ bóng bẩy là “Nhân dân nổi 

dậy và đồng khởi” để biện minh cho hành động dã man của mình. Ngay từ khi quân 

đội Mỹ chưa có mặt ở Việt Nam trước năm 65 và sau khi họ đã rút về nước thì hàng 

loạt các cuộc bắn giết, khủng bố bừa bãi, ám sát vẫn diễn ra. Vậy người đảng cộng 

sản đang “giết Mỹ” hay là giết chính đồng bào của mình? Trong bài viết này tôi xin 

nêu ra một sự thật: chính đảng cộng sản ấy là kẻ đã xâm phạm chủ quyền của nước 

khác một cách thô bỉ nhất. Sự kiện gây chiến và xâm lăng của VNDCCH đối với 

VNCH đã được biết đến như một góc độ lịch sử đau thương của dân tộc... 

 

* 

Phần 1: Những sự thật cần phải biết về Việt Nam Cộng Hòa 

- Bài 3: Nổi dậy hay khủng bố? 

 

Đọc cuốn sách “Lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam” của nhà xuất bản Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh tái bản năm 2000 có đoạn:  

http://danlambaovn.blogspot.com/
https://2.bp.blogspot.com/-ZtHsxtjtJ6o/ULP5qYQlMKI/AAAAAAAA4fc/H4VsDIsojxg/s1600/toiaccs-danlambao.jpg
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“Trong giai đoạn 1957-1959, cách mạng miền Nam gặp nhiều khó khăn. Hàng loạt 

cơ sở của ta bị chính quyền Ngô Đình Diệm phát hiện và bắt giữ. Tháng 1/1959, 

diễn ra hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Lao Động Việt Nam, 

đã quyết định cho phép lực lượng miền Nam sử dụng bạo lực để đánh đổ chính quyền 

Mỹ-Diệm. 

 

Kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang để lật đổ chính quyền Mỹ-Diệm, 

cao trào diễn ra ở các địa phương: Bắc Ái (02/1959), Trà Bồng (08/1959)... phong 

trào lan nhanh ra khắp miền Nam, đặc biệt là phong trào Đồng khởi ở tỉnh Bến Tre. 

 

17/1/1960, phong trào nổ ra ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, sau đó lan ra các huyện 

Giồng Trôm, Thạnh Phú, Ba Tri... phong trào đã phá tan từng mảng lớn chính quyền 

Mỹ-Diệm. 

 

Từ Bến Tre, phong trào lan rộng ra khắp miền Nam Việt Nam, Tây Nguyên, và các 

nơi khác như miền Trung. Cuối năm 1960, phong trào đã làm chủ nhiều thôn xã ở 

miền Nam, Tây Nguyên, và ven biển miền Trung Việt Nam. 

 

Sự thành công của phong trào đã chiếm được nhiều vùng rộng lớn và thúc đẩy sự 

thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960).” 

 

Đọc lướt qua thì hiển nhiên không thấy điều gì là bất ngờ. Nhưng thực sự thì lại 

khác. Đảng cộng sản Việt Nam đã vô tình để lộ ra những tình tiết mà đi sâu vào 

nghiên cứu chúng ta sẽ thấy hết sức mâu thuẫn với thực tiễn lịch sử cũng như những 

tuyên truyền mang tính mị dân của đảng cộng sản. Tại sao lại nói như vậy? Đó chính 

là nội dung mà tôi xin đề cập đến trong bài 3 này trong loạt bài “Những sự thật cần 

phải biết”. Những điều vô lý và mâu thuẫn trong đoạn trích nêu trên có liên quan 

mật thiết đến Việt Nam cộng hòa – Một nạn nhân của chính sách ngậm máu phun 

người mà tôi đã có dịp trình bày ở bài số 2 - Việt Nam Cộng Hòa - Nạn nhân của 

chính sách “Ngậm máu phun người”. 

 

I. Nhân dân nổi dậy “đồng khởi” hay là hành vi can thiệp 

nội bộ của nước khác?  

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-can-phai-biet-su-that-ve.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-can-phai-biet-su-that-ve.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/10/nhung-su-that-can-phai-biet-2-viet-nam.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/10/nhung-su-that-can-phai-biet-2-viet-nam.html
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Như chúng ta đã biết cho đến ngày nay khi có đấu tranh nhân quyền hay thậm chí là 

đấu tranh chống Trung cộng xâm lược hoặc chống lại hành vi cướp đoạt đất đai, tài 

sản của nhân dân trong nước thì đảng cộng sản Việt Nam luôn vu khống cho nhân 

dân yêu nước, bị oan khuất là làm theo “thế lực thù địch” và bị Mỹ, tàn dư “ngụy” 

can thiệp vào nội bộ của một nước có chủ quyền. Ai cũng biết điều này là hoàn toàn 

bịa đặt. Ngay cả bản thân tôi viết bài này với tư cách là công dân của nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Thiên đường mù mà cũng được rất nhiều chiến sỹ “còn 

đảng còn tiền” phong cho là thế lực thù địch hải ngoại thì đủ thấy chính sách ngậm 

máu phun người của đảng cộng sản nó lên đến mức thượng thừa như thế nào.  

 

Những luận điệu ngậm máu phun người ấy thì ai không phải là đảng viên cộng sản 

đều biết, có lẽ tôi không cần nhắc lại. Và trong quá khứ cũng đã được làm sáng tỏ 

qua bài số 2 của tôi và hàng trăm cây viết có lương tri khác. Tuy nhiên trong bài viết 

này tôi xin nêu ra một sự thật: chính đảng cộng sản ấy là kẻ đã xâm phạm chủ quyền 

của nước khác một cách thô bỉ nhất. Sự kiện gây chiến và xâm lăng của VNDCCH 

đối với VNCH đã được biết đến như một góc độ lịch sử đau thương của dân tộc. Và 

trong bài này chúng ta thấy sự xâm lăng đó đã được thể hiện ngay từ trong sự tổ 

chức chính trị hay nói cách khác chính đảng cộng sản là “Kẻ can thiệp vào nội bộ 

của nước khác”.  

 

Như chúng ta đã biết Việt Nam cộng hòa đã ra đời sau khi kết thúc chiến tranh thế 

giới lần 2. Những sự kiện liên quan xin đọc thêm ở phần 11,12,13 của loạt 

bài “Những sự thật không thể chối bỏ” của tôi đã đăng trên Danlambao. Và cho 

đến nay sự thật lịch sử đã chứng minh: Việt Nam cộng hòa đã được thành lập và 

đó là một quốc gia độc lập được quốc tế công nhận.  

 

Điều này được chứng minh qua các tài liệu sau đây:  

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/10/nhung-su-that-can-phai-biet-2-viet-nam.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html
http://danlambaovn.blogspot.com/
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Thứ nhất, theo như tuyên bố của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa về sự độc lập và 

dân chủ của mình thì thực tế VNCH đã được 56 quốc gia trên thế giới công nhận 

trong khi đó VNDCCH lúc đó chỉ được có 10 nước cộng sản công nhận. Hãy đọc 

đoạn sau: “Những tổ chức dân chủ và các tiến bộ mà chính phủ chúng tôi đã đạt 

được trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội, đã được cảm thông của cả thế 

giới. Đến ngày hôm nay đã có 56 quốc gia công nhận chính phủ chúng tôi, duy trì 

quan hệ ngoại giao với chúng tôi, hoặc đã đề nghị chúng tôi được gia nhập Liên 

Hiệp Quốc. Nhà cầm quyền cộng sản ở miền Bắc chỉ được sự công nhận của 

khoảng 10 chính phủ cộng sản. Trong những năm gần đây, ảnh hưởng của Việt 

Nam Tự Do đã được tăng đáng kể: Nước chúng tôi hiện nay là thành viên của 33 tổ 

chức quốc tế và Sài Gòn được chọn là trụ sở của nhiều hội nghị quốc tế.” - (Tuyên 

Bố Của VNCH Về V/Đ Thống Nhất Đất Nước, Nguyễn Hội)  

 

Qua đây chúng ta thấy điều gì? Đó là VNCH đã là quốc gia độc lập và có chủ quyền, 

được các quốc gia khác công nhận. Như vậy về danh chính ngôn thuận, VNCH 

không chịu áp lực chính trị hay chi phối của bất cứ quốc gia nào khác về chủ quyền 

và nội bộ của VNCH. 

 

Thứ hai, trong cuốn sách “Chỉ dẫn lịch sử” của nhà xuất bản quốc gia Liên Xô do 

nhóm tác giả tại viện nghiên cứu lịch sư Liên Bang Xô Viết tại trang 42 có viết “Việt 

Nam Cộng Hòa là một Quốc Gia Hợp Pháp được công nhận bởi nhiều quốc gia trên 

thế giới qua Hiệp Định Genève 1954, đã từng có quy chế là một quốc gia quan sát 

viên của Liên Hiệp Quốc. Từ năm 1954 cho đến năm 1975.” Như vậy ta có thể thấy 

được rằng ngay người đàn anh cộng sản Liên Xô của cộng sản Việt Nam cũng phải 

công nhận tính chính danh và hợp pháp của nước Việt Nam cộng hòa mà bất cứ nước 

nào cũng không có quyền xâm phạm. 

 

http://www.vietthuc.org/2011/10/20/tuyen-b%E1%BB%91-c%E1%BB%A7a-chinh-ph%E1%BB%A7-vi%E1%BB%87t-nam-c%E1%BB%99ng-hoa-ngay-26-thang-4-nam-1958-v%E1%BB%81-th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-trong-v%E1%BA%A5n-d%E1%BB%81-tai-th%E1%BB%91ng-nh%E1%BA%A5/
http://www.vietthuc.org/2011/10/20/tuyen-b%E1%BB%91-c%E1%BB%A7a-chinh-ph%E1%BB%A7-vi%E1%BB%87t-nam-c%E1%BB%99ng-hoa-ngay-26-thang-4-nam-1958-v%E1%BB%81-th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-trong-v%E1%BA%A5n-d%E1%BB%81-tai-th%E1%BB%91ng-nh%E1%BA%A5/
https://1.bp.blogspot.com/-Vnm-Yb2XpgU/ULP6kSIkcpI/AAAAAAAA4f0/YS2vuvQ0QiM/s1600/VNCH-01-danlambao.jpg
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Thứ ba, trong tài liệu của Liên Hiệp Quốc lưu chiểu tháng 2/1998 có ghi tại danh 

sách thành viên mục 3 trang 236 về Việt Nam cộng hòa có đoạn: “84 quốc gia trên 

thế giới đã từng đặt nền tảng bang giao với Nước Việt Nam Cộng Hòa từ 1954 – 

1975.” 

 

Vậy thì cái quốc gia được công nhận đó có đáng bị can thiệp và bị xâm lược hay 

không? Nhưng sự thật lại khác. Về sự xâm lược toàn diện của một quốc gia với một 

quốc gia khác tôi xin dành ở bài 4 “Những sự thật cần phải biết”. Trong khuôn khổ 

bài này tôi xin chứng minh phần nhỏ về sự “đồng khởi” hay chính là một âm mưu 

can thiệp vào nội bộ chính trị của một quốc gia có chủ quyền khác mà kẻ thủ ác 

không phải ai khác mà chính là đảng cộng sản Việt Nam. 

 

Qua ba tài liệu dẫn chứng của các bên cho thấy thực sự Việt Nam Cộng Hòa là một 

quốc gia có chủ quyền được tồn tại dưa trên sự công nhận của Liên Hiệp Quốc và 

hàng loạt các quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Vậy thì hành động “Tháng 

1/1959, diễn ra hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Lao Động 

Việt Nam, đã quyết định cho phép lực lượng miền Nam sử dụng bạo lực để đánh đổ 

chính quyền Mỹ-Diệm.” của đảng cộng sản nói lên điều gì? Đó là chính đảng cộng 

sản Việt Nam đã can thiệp vào nội bộ của một quốc gia khác khi ngang nhiên kích 

động và chỉ đạo lực lượng cánh tay nối dài của họ chống phá nhà nước VNCH. Tiếp 

sau đó là chúng ta thấy thời điểm họ ra nghị quyết chống lại một quốc gia độc lập là 

từ những năm 1959 còn người Mỹ thì nhảy vào Việt Nam tận năm 1965 sau khi tổng 

thống Ngô Đình Diệm mất vì tinh thần quốc gia không muốn người Mỹ vào Việt 

Nam của ông. Điều đó cho thấy thêm một lần nữa chiêu bài “chống Mỹ cứu 

nước” chỉ là một chiêu bài lừa phục vụ cho mục đích xâm lược một quốc gia độc 

lập khác của VNDCCH. Và cũng qua đây cho thấy chữ “dùng bạo lực” ở đây chính 

là cho phép, khuyến khích các cuộc khủng bố đẫm máu tại VNCH của chính quyền 

cộng sản. Hay nói cách khác chính đảng cộng sản là tổ chức khủng bố.  

 

https://1.bp.blogspot.com/-iYSm4xEFYbU/ULP7M3ehOzI/AAAAAAAA4f8/xcEV1zlW5U4/s1600/NgodinhDiemTime.jpg
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Và ngay trong bài 2 của “Những sự thật cần phải biết” tôi đã chứng minh hai điều: 

Mỹ không hề xâm lược Việt Nam và chính quyền VNCH không phải là “ngụy” bán 

nước hại dân mà chính là một chính thể biết lo cho dân nhất trong lịch sử Việt Nam 

cận đại. Hơn thế nữa đó là một chính quyền tạo ra sự no ấm, dân chủ, tự do cho một 

nửa đất nước cho đến năm 1975. Vậy thì ai cần “nổi dậy”, “nổi dậy” để được cái gì? 

Thực tế đã trả lời là do chính đội ngũ cộng sản nằm vùng dưới sự chỉ đạo của đảng 

cộng sản VNDCCH giật dây. 

 

Vậy thực chất các cuộc “đồng khởi” như cuộc nổi dậy ở Bến Tre là gì? Đó chính là 

một trong những âm mưu chính trị bẩn thỉu của đảng cộng sản Việt Nam nhằm vào 

Việt Nam Cộng Hòa.  

 

Như trong bài 2 “Những sự thật cần phải biết” tôi đã chứng minh đó là thực tế nhân 

dân VNCH có nền kinh tế, giáo dục, y tế, đời sống... hơn hẳn so với VNDCCH. Vậy 

thì luận điệu “bị kìm kẹp” của đảng cộng sản khi nói về nhân dân VNCH là hoàn 

toàn “ngậm máu phun người”. Vậy thì tại sao nhân dân đang yên ấm lại phải đứng 

lên “đồng khởi”, “nổi dậy” để làm gì? Và chính đoạn văn trên của cuốn sách “Lịch 

sử đảng cộng sản Việt Nam” đã hé lộ cho ta thấy thực tế đảng cộng sản đã chỉ đạo, 

giật dây những cuộc “đồng khởi” ấy nhằm mục đích lừa dối nhân dân hai miền, âm 

mưu dùng khủng bố để gây xáo trộn nhằm xâm chiếm VNCH bằng vũ lực theo chỉ 

đạo của Trung cộng mà ông Hồ Chí Minh là một gián điệp tay sai cho Bắc Kinh 

(Xin xem thêm phần 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14 của “Những sự thật không thể chối bỏ”). 

Và cái nghị quyết không thể che giấu của đảng Lao động (Tên gọi khác của đảng 

cộng sản) kia đã phơi bày ra tất cả sự thật về sự tráo trở khi tuyên bố những hành 

động biểu tình, đặt bom... của cộng sản tại VNCH là hành động “nổi dậy” của nhân 

dân.  

 

Về cơ bản chính đảng cộng sản Việt Nam đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm và 

can thiệp của một quốc gia độc lập, có chủ quyền đó là VNCH. Điều này hiện nay 

đã được hé mở nhiều hơn trong nhiều tài liệu gần đây. 

 

Thứ nhất, trên trang chủ của đảng bộ tỉnh Bến Tre cũng đã công nhận sự kiện này. 

Đoạn văn có viết “Tháng 12-1959, Hội nghị đại biểu các tỉnh miền Trung Nam Bộ 

được triệu tập để truyền đạt Nghị quyết 15 của Trung ương và bàn chủ trương 

chuyển hướng phong trào. Đêm 2-1-1960, Hội nghị cán bộ lãnh đạo Bến Tre do 

Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập tại một địa điểm ở Mỏ Cày để truyền đạt nghị quyết của 

Trung ương và bàn kế hoạch phát động quần chúng nổi dậy diệt ác, phá thế kiềm 

kẹp của địch. Nghị quyết của hội nghị là phát động một tuần lễ nổi dậy đồng loạt 

trong tĩnh từ 17-1-1960 đến 25-1-1960. Ngày 17-1-1960, theo kế hoạch đã định, 

cuộc Đồng khởi nổ ra thắng lợi đúng như dự kiến tại 3 xã Định Thủy, Phước Hiệp, 

Bình Khánh (Mỏ Cày).” 
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Bạn đọc có thể xem nội dung bài viết trên trang chủ của tỉnh ủy Bến Tre theo links 

sau: http://www. bentre.gov.vn/index. php? 

option=com_content&task=view&id=301&Itemid=47 

 

Như vậy rõ ràng cộng sản Việt Nam công nhận sự “nổi dậy” của nhân dân Việt Nam 

chính là một hình thức kích động bạo lực mà người khởi điểm là đảng cộng sản. Vậy 

thì ai là kẻ can thiệp vào nội bộ quốc gia khác? Đó chính là đảng cộng sản Việt Nam. 

Vậy mà họ luôn kêu gào sự xâm lăng một quốc gia khác là “chính nghĩa” còn nhân 

dân trong nước oan ức biểu tình ôn hòa họ lại cho là “bị thế lực nước ngoài can 

thiệp”. Thật là mâu thuẫn đến mức lố bịch.  

 

Thứ hai, nhưng theo một tài liệu do đảng cộng sản ấn hành, Việt Minh đã để lại 

miền Nam 60,000 đảng viên (trích trong Tổng Kết Cuộc Kháng Chống Thực Dân 

Pháp, Thắng Lợi và Bài Học, Hà Nội, 1996): “Cán bộ và đảng viên được đặt dưới 

quyền lãnh đạo của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Xứ Ủy Nam Bộ. Vào ngày cuối cùng 

của thời hạn tập kết ở Cà Mau, sau khi chúng ta đánh lừa địch bằng cách giả bộ lên 

tàu tập kết, đồng chí Lê Duẩn đã tìm cách rời khỏi tàu vào lúc nửa đêm để ở lại.”  

 

Như vậy, rõ ràng miền Bắc đã chuẩn bị tấn công miền Nam ngay khi Hiệp Ước 

Genève chưa kịp ráo mực, chứ không phải vì miền Nam không chấp nhận tổng tuyển 

cử vào năm 1956 hoặc vì có sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại miền Nam mà 

đảng cộng sản luôn tìm cách tuyên truyền mị dân.  

 

Và kết quả là cuộc “đồng khởi” Bến Tre kia cũng chỉ là chiêu bài khủng bố chính trị 

cũng như đời sống nhân dân VNCH dưới chiêu bài “Nhân dân Chống Mỹ” mà thôi. 

Khi mà Mỹ chưa nhảy vào thì kích động “nổi dậy” làm gì? Đó chẳng phải là hành 

động can thiệp vào nội bộ một quốc gia độc lập là gì nữa?  

 

Thứ ba, để kết hợp với sự kiện “Đồng Khởi” được kích động bởi trung ương đảng 

cộng sản Việt Nam thì đảng cộng sản cũng tiến hành công cuộc xâm chiếm chủ 

quyền một nước khác một cách bất hợp pháp một cách có hệ thống. Họ cho thành 

lập đoàn 559 khi chưa có bóng dáng quân Mỹ tại Việt Nam với khẩu hiệu “chống 

Mỹ cứu nước”.  

 

Đây là nguyên văn bài viết trên trang của ban tuyên giáo trung ương Việt 

Nam “Ngày 19-5-1959, “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” - Đoàn 559 ra đời, với 

nhiệm vụ mở đường, đưa đón cán bộ, bộ đội, vũ khí, đạn được, lương thực… từ miền 

Bắc vào miền Nam và vận chuyển vật chất giúp nước bạn Lào. Được khai sinh vào 

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), đường mang tên "Đường Hồ Chí Minh".” 

 

Bạn đọc có thể kiểm chứng ở website có địa chỉ sau: http://tuyengiao.vn/Home/Viet-

Lao/Tu-lieu-lich-su/2012/10/46657.aspx 

http://www.bentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=301&Itemid=47
http://www.bentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=301&Itemid=47
http://tuyengiao.vn/Home/Viet-Lao/Tu-lieu-lich-su/2012/10/46657.aspx
http://tuyengiao.vn/Home/Viet-Lao/Tu-lieu-lich-su/2012/10/46657.aspx
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Thế ra đảng cộng sản đã chủ trương “đồng khởi” kết hợp với xâm chiếm VNCH - 

một quốc gia hợp pháp ngay từ khi quân Mỹ còn ở tận đâu đó bên nhà của họ. Trên 

thực tế người Mỹ trước năm 1965 chỉ vào Việt Nam dưới dạng cố vấn xây dựng 

quân đội cũng như hoạt động nhân đạo. (Xem “Những sự thật cần phải biết” – bài 

2).  

 

Để làm rõ âm mưu kết hợp “đồng khởi” với xâm chiếm này thì hãy xem người Liên 

Xô - đàn anh của cộng sản Việt Nam nói gì. Tài liệu của Liên Xô đăng trong cuốn 

sách có tên “Một bước đi lớn” - bởi nhóm tác giả đã từng hoạt động trong KGB và 

do NXB Quân đội Liên bang Nga xuất bản năm 1999 nói về hoạt động tình báo của 

Liên Xô (đã giới thiệu ở bài “Những sự thật không thể chối bỏ – phần 13 -Nướng 

dân đen trên ngọn lửa hung tàn!” có đoạn ở trang 130 có viết: “Chính quyên 

VNDCCH dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh có đường lối rõ rệt để có thể 

tiến công Miền Nam Việt Nam. Họ biết kết hợp kích động nổi dậy do các chiến sỹ 

nòng cốt được cử vào Miền Nam làm chỉ huy với việc cho xây dựng con đường vận 

tại chiến lược 559 sau này mang tên của chính chủ tịch Hồ Chí Minh…”  

 

Đoạn trích cho thấy Liên Xô đánh giá và nói rất đúng về cái gọi là “kích động nổi 

dậy” và kết hợp xây dựng con đường nhằm gây nên cuộc chiến huynh đệ tương tàn 

và phi nghĩa. Điều này minh chứng nhân dân “nổi dậy” chỉ là cái hình thức cho một 

sự xúi giục có chỉ huy của cộng sản Việt nam tại VNDCCH. Nhân dân cả hai miền 

đã bị cộng sản lừa!.  

 

Thứ tư, một đồng minh khác của VNDCCH khẳng định chẳng có cuộc “nổi dậy” tự 

phát nào của nhân dân như cách đảng cộng sản tuyên truyền. Trong cuốn sách có tên 

“Đối nghịch” của tác giả J. Leroy – một nhà hoạt động xã hội người Pháp và cũng 

là đảng viên đảng cộng sản Pháp (giới thiệu ở bài “Những sự thật không thể chối bỏ 

– phần 14 – Ai làm cho Huế đau thương?”). Cuốn sách của ông đi sâu phân tích về 

tính chất đối lập của đảng cộng sản và các đảng phái khác và dẫn chứng về cuộc 

chiến Việt nam như là một sự đối nghịch đỉnh điểm về ý thức hệ. Trong trang 192 

của cuốn sách in năm 2000 tại Pháp có nội dung trích như sau: “Lực lượng cách 

mạng do VNDCCH chỉ đạo làm rất tốt công việc đầu tàu trong việc gây nên tâm lý 

hoang mang cho chính quyền ông Diệm tại Miền Nam Việt Nam trong cuộc nổi dậy 

ở một số tỉnh Miền Trung và Bến Tre...”  

 

Cuốn sách này của đảng viên đảng cộng sản cũng đã công nhận sự thật về bàn tay 

của đảng cộng sản Việt Nam nhúng tay vào tất cả các hành động được loan tin là 

“nhân dân nổi dậy” trước sự “kìm kẹp” của chính quyền VNCH.  

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/10/nhung-su-that-can-phai-biet-2-viet-nam.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/10/nhung-su-that-can-phai-biet-2-viet-nam.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-13_9.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-13_9.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-14-ai.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-14-ai.html
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Kết luận: Ở phần này chúng ta thấy Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập 

và có chủ quyền xác lập, bang giao với nhiều nước trên thế giới. VNCH cũng được 

LHQ công nhận và có chính thể tồn tại độc lập.  

 

Hành động tự cho mình cái quyền xâm phạm nền chính trị của nước khác của 

VNDCCH đứng đầu là đảng cộng sản và ông Hồ Chí Minh chính là sự xâm phạm 

và can thiệp thô bạo vào chủ quyền chính trị cũng như công việc nội bộ của VNCH.  

 

Cũng chính đảng cộng sản và ông Hồ Chí Minh đã kích động các cuộc “nổi dậy” 

của những người nhẹ dạ nghe theo lời lừa phỉnh của đảng cộng sản đi đến bạo lực 

thể hiện bằng ngay những lời mà đảng cộng sản công nhận qua nghị quyết trong hội 

nghị lần thứ 15 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Lao Động Việt Nam.  

 

Điều này cho thấy chính đảng cộng sản Việt Nam là những kẻ không tôn trọng chủ 

quyền chính trị cũng như quân sự của nước khác. Cũng từ đó càng thấy rõ dã tâm 

xâm chiếm VNCH để nhuộm đỏ Việt Nam, gây nên sự suy kiệt cho nội lực dân tộc 

để ông Hồ Chí Minh có thể toàn tâm thực hiện giấc mộng bành trướng chủ nghĩa 

cộng sản và Hán hóa toàn cõi Đông Dương của Trung cộng.  

 

II. Khủng bố đẫm máu!  

 

Để cụ thể hóa công việc tiến hành “nổi dậy” của mình thì đảng cộng sản Việt Nam 

tiến hành nhiều phương án trong đó có biện pháp “đã quyết định cho phép lực lượng 

miền Nam sử dụng bạo lực”. Đó chính là một hình thức khủng bố được đảng cộng 

sản tô vẽ để tránh tội. Điều này sẽ được tôi chứng minh rõ ở phần này.  

 

1. Chính sách khủng bố:  
 

Việc thực hiện chính sách khủng bố được đảng cộng sản lén lút thực hiện với những 

lời lẽ như “nổi dậy”, “anh hùng”, “căm thù giặc”... để chối tội. Nhưng cùng với thời 

gian và những phân tích cụ thể thì bộ mặt thật đó đã hiện ra một cách rõ nét nhất.  

 

Thứ nhất, trong cuốn sách “Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Thắng 

lợi và bài học”, Nxb. CTQG, H, 1995, có đoạn viết: “Kết hợp đấu tranh xuống 

đường với nổi dậy vũ trang khiến cho chính quyền Mỹ-Diệm rối loạn và thiệt hại về 

kinh tế cho chúng là phương pháp cách mạng bạo lực đem lại thành công...”  

 

Qua đoạn trích ta thấy gì? Đó là một đảng chủ trương đem hình thức khủng bố đến 

với nhân dân một nước khác mà họ lại đánh giá tự hào cho thấy bản chất xấu xa của 

đảng cộng sản.  
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Ngoài ra điều này cũng minh chứng cho sự thật là các cuộc “nổi dậy” thực chất chỉ 

là những cuộc kích động khủng bố của đảng cộng sản.  

 

Thứ hai, trên trang chính dư địa chí của tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có links như sau: 

 http://www3.thuathienhue.gov.vn/GeographyBook/Default.aspx?sel=3&id=279 

 

 
 

Có đoạn viết: “Tháng 11/1957, Tỉnh ủy Thừa Thiên họp tại bản Ấp Rùng, xã Thượng 

Long miền Tây Thừa Thiên Huế. Hội nghị đã quyết định xây dựng miền núi Thừa 

Thiên Huế thành căn cứ cách mạng. Tỉnh ủy bố trí cán bộ từ đồng bằng lên, cùng 

với một số cán bộ đã cắm bản từ trước kiên trì bám trụ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 

đồng bào nhanh chóng giác ngộ, phong trào đấu tranh chính trị kết hợp với đấu 

tranh vũ trang tự vệ bằng vũ khí thô sơ đã nảy sinh trong phong trào quần chúng.  

 

Giữa lúc phong trào cách mạng miền núi Thừa Thiên Huế đang có bước chuyển biến 

quan trọng thì ánh sáng Nghị quyết 15 (1/1959) của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa II) về đường lối cách mạng miền Nam được truyền đến Đảng bộ và nhân 

dân tỉnh nhà. Tỉnh ủy khẩn trương tổ chức học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết 

15 của Trung ương. Một trong những nhiệm vụ chiến lược của Nghị quyết Trung 

ương 15 là việc mở đường 559 - đường Hồ Chí Minh. Miền núi Thừa Thiên Huế với 

con đường 559 nối liền mạch máu với cả nước từng bước trở thành căn cứ địa cách 

mạng vững chắc làm chỗ dựa cho đồng bằng.”  

 

Cũng trên trang này ở bài viết khác có đoạn: “Sau năm 1963, Tỉnh ủy Thừa Thiên 

Huế tích cực, khẩn trương chuẩn bị mọi mặt nhằm đưa phong trào lên một thời kỳ 

mới, thời kỳ phá kìm, giành dân, đưa phong trào đồng bằng lên thế đấu tranh chính 

trị, quân sự, tiến công địch bằng cả ba mũi giáp công: chính trị, quân sự, binh vận.  

 

Đầu năm 1964, Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chủ trương: “Phát huy sức 

mạnh của quần chúng có sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, lợi dụng sự sụp đổ của 

chính quyền Sài Gòn mà tổ chức lực lượng, tiến công mạnh mẽ, đều khắp, làm tan 

rã, tê liệt chính trị, tư tưởng và tổ chức, phá ấp chiến lược, chuẩn bị thiết thực cho 

http://www3.thuathienhue.gov.vn/GeographyBook/Default.aspx?sel=3&id=279
https://1.bp.blogspot.com/-4x2SsosOQns/ULP74NqBKjI/AAAAAAAA4gE/fSL4BSPybcc/s1600/Hue1d.jpg
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việc phá thế kìm kẹp của địch”. Thực hiện chủ trương trên, nhân dân Thừa Thiên 

Huế bước vào phong trào đồng khởi đồng bằng năm 1964.  

 

Đến mồng 5 rạng ngày 6/7/1964, phong trào đồng khởi diễn ra khắp vùng đồng bằng 

trong tỉnh. Ở phía Bắc tỉnh, nhân dân nhiều xã nổi dậy phối hợp với bộ đội và đội 

công tác võ trang tiến hành tấn công địch, phá ấp chiến lược, xóa bỏ ngụy quyền, 

tuyên bố thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng ở cơ sở và chính quyền tự quản của 

nhân dân. Phong trào Đồng Khởi đã mở ra một vùng giải phóng rộng lớn gồm nhiều 

xã: Phong Sơn, Phong An, Phong Thái, Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương 

(Phong Điền), Phong Nhiêu, Quảng Thái (Quảng Điền) và Hương Vân, Hương Thọ, 

Hương Hồ, Hương Mai, Hương Thái, Hương Bình, Hương Thạnh (Hương Trà). Ở 

phía Nam, lực lượng vũ trang phối hợp với nhân dân tấn công và nổi dậy giải phóng 

các xã Phú Đa, Phú Hồ và một số thôn của Vinh Phú, Vinh Thái, Phú Xuân, Phú 

Lương (Phú Vang); Lộc An, Lộc Tụ (Phú Lộc); nhiều thôn xã của xã Thủy Bằng, 

Thủy Thanh, Thủy Phương (Hương Thủy)...” 

 

(links: http://www3.thuathienhue.gov.vn/GeographyBook/Default.aspx?sel=3&id=

280)  

 

Qua hai đoạn trích trên đây cho thấy xuyên suốt quá trình trước năm 1965 mặc dù 

chưa hề có quân Mỹ tại VNCH và đặc biệt là những chính sách của nền đệ nhất cộng 

hòa như “Người cày có ruộng” hay “Cải cách kinh tế” đã làm cho đời sống nhân dân 

đi dần vào ổn định thì hành động của đảng cộng sản chỉ đạo hoàn toàn là dùng bạo 

lực khủng bố nhân dân, chính quyền và xâm phạm quyền tụ chủ của đất nước khác. 

Những kích động bạo lực đó minh chứng cho chủ trương sắt máu của đảng cộng 

sản.  

 

Thứ ba, các bạn quay ngược lại phần 9 “Những sự thật không thể chối bỏ” khi tôi 

đã giới thiệu về tác giả Trung cộng - Hà Cẩn (Viện văn học Trung quốc) có một cuốn 

sách được in năm 1997 và tái bản năm 2000 với tiêu đề tạm dịch sang tiếng 

Việt: “Mao chủ tịch của tôi” bởi NXB Trung ương Trung quốc. Cuốn sách dày 438 

trang có đoạn trang 198 nói về chiến Tranh Việt Nam. Đoạn đó tạm dịch như 

sau: “Với sự chỉ đạo và giúp đỡ của Trung Hoa mà đứng đầu là Mao chủ tịch thì 

nhân dân miền Bắc đủ sức chi viện và lãnh đạo các cuộc đánh bom, gài mìn, nổi dậy 

tại Miền Nam của ông Diệm.” 

 

Thì ra là như vậy. Trung cộng đã chỉ đạo và tài trợ cho VNDCCH vũ khí để họ tiếp 

tục “lãnh đạo” nhân dân Miền Nam “khủng bố” và nổi dậy thông qua các hành động 

đặt bom, cài mìn mà chính Hà Cẩn nêu đích danh.  

 

http://www3.thuathienhue.gov.vn/GeographyBook/Default.aspx?sel=3&id=280
http://www3.thuathienhue.gov.vn/GeographyBook/Default.aspx?sel=3&id=280
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-9-ho.html
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Những hành động đó được gọi là gì? là khủng bố chứ không thể khác. Một nhà nước 

đi kích động việc này có sai trái không? Và làm gì có quân Mỹ thời điểm ông Diệm 

còn tại vị? Thế mà vẫn cứ khủng bố “chống Mỹ”. Thật là vô lý.  

 

Thứ tư, tác giả J. Leroy - một nhà hoạt động xã hội người Pháp và cũng là đảng viên 

đảng cộng sản Pháp đã giới thiệu ở trên - Trong cuốn sách của mình mang tên “Đối 

nghịch” vẫn ở trang 192 còn viết: “Sự quá đà trong việc sử dụng bạo lực cách mạng 

tại Miền Nam Việt Nam đã khiến cho nhiều dân thường tại Miền Nam chết oan...”  

 

Thật ra tác giả cộng sản Pháp này nói đến “bạo lực cách mạng” như một sự biện hộ 

cho những hành động khủng bố của đảng cộng sản đối với nhân dân VNCH. Nhưng 

với một con người dù sao cũng nhìn nhận khách quan hơn ông đã nói đến “sự quá 

đà” và những sự việc gây tang thương cho nhân dân miền Nam một cách oan uổng. 

Vậy là thêm một bằng chứng cho thấy chủ trương của đảng cộng sản: khủng bố.  

 

Kết luận: Như vậy chúng ta có thể thấy tất cả các tài liệu đều đi đến một điểm 

chung đó là đảng cộng sản chủ trương sử dụng chính sách khủng bố trên toàn cõi 

VNCH. Đây là một việc làm sai trái vì nó sai quy tắc ứng xử của một quốc gia với 

một quốc gia khác. Đồng thời cho thấy chủ nghĩa khủng bố là chủ trương của đảng 

CSVN. Không có một cuộc “nổi dậy” nào tự phát mà đó chỉ là chiêu bài khích động 

khủng bố của đảng CS mà thôi. Vậy hậu quả của nó gây ra cho VNCH thế nào? Xin 

xem tiếp tại phần dưới đây.  

 

2. Tang thương cho nhân dân VNCH:  

 

 
 

Những hậu quả để lại cho nhân dân VNCH dưới chính sách khủng bố của đảng cộng 

sản Việt Nam rất lớn lao. Trong khuôn khổ bài này tôi xin chỉ dẫn ra những ví dụ 

nhỏ bé trong vô vàn sự kiện để nói lên tính chất dã man của đảng cộng sản Việt Nam 

trong âm mưu khủng bố quốc gia khác.  

 

Thứ nhất, trên trang baomoi.com có dẫn trích một bái báo của báo quân đội nhân 

dân của đảng cộng sản Việt Nam có links:  

http://baomoi.com/
https://4.bp.blogspot.com/-VrdbBbO-eHE/ULP8KQziJDI/AAAAAAAA4gM/qHw0kTHrh1c/s1600/Crying+Woman+-+gray.jpg
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http://www.baomoi.com/Home/HinhSu//www.qdnd.vn/Huynh-Phi-Long-va-tran-

danh-nha-hang-My-Canh/3719339.epi 

 

Có đoạn viết nguyên văn như sau: “Diễn biến trận đánh như sau: Phi Long đi xe 

máy mô-bylet chở một trái mìn đi trước, đồng chí Rãy đạp xe giả làm người bán báo 

chở một trái DH10 đi sau đủ tầm nhìn thấy nhau. Gần đến cầu Hang, Phi Long đi 

chậm lại quan sát, chờ thời cơ vượt trạm gác. Khi người dân tập trung đi về phía 

giữa cầu, lợi dụng đông người che khuất, Phi Long cho xe vượt qua, đồng chí Rãy 

cũng đạp xe theo qua khỏi trạm gác cùng lao nhanh về hướng mục tiêu. Dừng lại 

một phút để quan sát, thấy 3 tên cảnh sát vẫn đứng trước cầu thang lên xuống nhà 

hàng, còn phía trên bờ sông 4 tên cảnh sát đứng dàn hàng ngang súng tiểu liên cầm 

tay, hai tên công an chìm đi lại ngay bãi trống đối diện nhà hàng. Tại các ngã tư 

địch tăng cường xe bọc thép và bọn lính dã chiến hình thành thế bảo vệ quanh mục 

tiêu. Đây là một sự bất thường xảy ra trong khu vực, một tình huống ngoài dự kiến. 

Nhưng Phi Long quyết tâm là phải đánh và đây cũng là thời cơ đánh khi địch tập 

trung cao nhất. Anh động viên đồng chí Rãy: Dù hy sinh hai anh em mình cũng phải 

hoàn thành nhiệm vụ trước Đảng và Quân đội trong trận đánh này. Quan sát thêm, 

Phi Long thấy có vài người bán hàng rong qua lại trước mục tiêu và kế đó lại có 

hàng bán thuốc lá. Nhìn đồng hồ đeo tay chỉ còn vài phút nữa thôi, Long liền chạy 

xe cập mục tiêu.  

 

Long tự nhủ thật bình tĩnh để địch không nghi ngờ phát hiện, anh dừng xe máy nhắm 

đúng hướng mìn thổi vào 2/3 thân tàu. Mồ hôi rịn đầy trên trán, song anh vẫn cố tỏ 

ra ung dung thản nhiên móc tiền bước đến quầy mua thuốc lá, những tên công an 

vẫn qua lại không biết gì. Chỉ còn 2 phút nữa thôi, trái mìn DH10 sẽ nổ. Anh nhanh 

chóng đi đến bên cạnh công viên, áp sát người vào một trụ cột, lợi dụng bóng tối bỏ 

2 trái thủ pháo xuống sông rồi lẹ làng lách người qua công viên cách đó 5m nhảy 

lên chiếc xe gắn máy mà đồng chí Tám Sâm đã để sẵn.  

 

Đồng chí Rãy cũng đã gài xong quả mìn định hướng thứ hai. Hai người lên xe, vừa 

chạy ra khoảng 50m thì trái mìn thứ nhất mà Phi Long gài đã nổ. Lao xe đến bùng 

binh Nguyễn Huệ thì Long bị cảnh sát chặn lại khám xét, kiểm tra thấy giấy tờ hợp 

pháp bọn chúng để cho hai người đi. Vừa lúc đó, trái mìn thứ hai của đồng chí Rãy 

gài nổ tiếp. Cả Sài Gòn như bừng lên khí thế tiến công. Tiếng còi báo động của địch 

vang lên inh ỏi, đường phố trở nên một cảnh tượng hỗn loạn, chỉ riêng những người 

lính đặc công biệt động mừng vui khôn tả. 

 

Vài phút sau, đại sứ Mỹ ở Sài Gòn cũng có mặt và chứng kiến cảnh tan nát này đã 

lắc đầu thất vọng và ủ rũ cúi đầu leo lên xe như không dám tin vào những gì vừa 

xảy ra. 

 

http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/www.qdnd.vn/Huynh-Phi-Long-va-tran-danh-nha-hang-My-Canh/3719339.epi
http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/www.qdnd.vn/Huynh-Phi-Long-va-tran-danh-nha-hang-My-Canh/3719339.epi
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Ngày 23-6-1965, Huỳnh Phi Long được cấp trên tặng thưởng huân chương Chiến 

công hạng nhất, các đồng chí Lê Văn Rãy, Tám Sâm, Kiều Nương và Nguyễn Thị 

Hoài đều được tặng huân chương Chiến công hạng 3. Riêng tập thể đội biệt động 

67 được tặng thưởng huân chương Quân công hạng 3.” 

 

Qua đoạn trích ta thấy gì? Đó là sự chuẩn bị khủng bố kỹ lưỡng và hết sức táo tợn. 

Còn ngay sau đó là sự kiện ông Long và đội quân khủng bố của ông được thưởng 

huân chương cho thấy tính chất dã man không còn tính người của những người cộng 

sản. Hãy xem vài bức ảnh trong cuộc khủng bố đó để thấy sự thật: 

 

 
 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-d9nSNLUfML4/ULPptpqaPbI/AAAAAAAA4cQ/2U43usgFN1E/s1600/vcdatbomnhahangmycanh1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ZO88tsR5abU/ULPpupwF9SI/AAAAAAAA4cY/Mkv47d7fEOs/s1600/vcdatbomnhahangmycanh2.jpg
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Nhà hàng Mỹ Cảnh 

https://1.bp.blogspot.com/-Lfr9KsGf7wA/ULP-sMnCKOI/AAAAAAAA4hw/L49FiOKGnn0/s1600/toiacVC7.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-nzSgSOU1H18/ULPp4x6XKqI/AAAAAAAA4cg/4hHaFAdMZGg/s1600/vcdatbomnhahangmycanh01.jpg
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Khủng bố Huỳnh Phi Long 

 

Thứ hai, Uwe Siemon-Netto, ký giả nổi tiếng người Đức sau khi đi theo một tiểu 

đoàn Miền Nam vào ngôi làng bị Việt cộng khủng bố năm 1965 báo cáo như sau:  

 

“Lung lẳng trên các cành cây và sào trong sân làng là thân xác xã trưởng, người vợ 

va 12 đứa con vừa trai, vừa gái kể cả cháu bé. Tất cả nam đều bị cắt cu dái nhét vào 

mồm, còn nữ bị cắt rời vú. Dân làng được lệnh bắt buộc tập trung chứng kiến cảnh 

tàn sát. Việt cộng bắt đầu giết em bé rồi với một điệu bộ thao diễn chậm rãi ra tay 

lần lượt giết các em lớn, tới giết người mẹ và sau cùng là giết người cha. Việt cộng 

đã giết cả nhà 14 người, giết một cách lạnh lùng như thể bấm cò súng đại liên bắn 

máy bay”. 

 

“Việc VC tàn sát thế này là việc bình thường hàng ngày... Vì với chúng tôi nó đã trở 

thành bình thường nên chúng tôi không tường thuật tới, tường thuật lui mãi mãi”.  

 

Đây là đoạn tạm dịch của nguyên bản tiếng Anh “Dangling from the trees and poles 

in the village square were the village chief, his wife, and their twelve children, the 

males, including a baby, with their genitals cut off and stuffed into their mouths, the 

females with their breasts cut off". The Vietcong had ordered everyone in the village 

to witness the execution. They started with the baby and then slowly worked their 

way up to the elder children, to the wife, and finally to the chief himself... It was done 

very coolly, as much an act of war as firing anti-aircraft gun. " It was routine... 

Because it became routine to us, we did not report it over and over again”. (Trích 

trong cuốn “The Real War” của cựu tổng thống R. Nixon trang 39-40.) 

 

Qua đây cho thấy bản chất dã man của đảng cộng sản mà nhân dân VNCH phải gánh 

chịu. Họ đâu có “nổi dậy” mà thực chất họ đang khủng bố một quốc gia khác. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-2aMu5A_KaZY/ULPps3a0yEI/AAAAAAAA4cI/ZCUF_roAKYw/s1600/vcdatbomnhahangmycanh-huynhphilong.jpg
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Thứ ba, vụ thảm sát mậu thân tại Huế năm 1968 cũng là một trong những minh 

chứng tang thương cho số phận của nhân dân vô tội VNCH trong chính sách tàn bạo 

và khủng bố của đảng cộng sản. Bạn đọc có thể đọc lại những con số khủng khiếp 

của sự kiện này tại phần 14 - “Những sự thật không thể chối bỏ - Ai làm cho Huế 

đau thương”. Tôi xin chỉ nêu lai một điều đó là qua các dẫn chứng trong phần 14 

của các bên liên quan cho thấy con số từ 4000-5000 là con số người chết oan trong 

tết mậu thân 1968 ở Huế. 

 

Vấn đề con số chính xác đến từng người không phải là vấn đề quá quan trọng. Ở đây 

là dù với con số hàng nghìn, 4000 hay 5000 nghìn cũng cho thấy tội ác mà cộng sản 

đã gây ra cho nhân dân Huế vô tội. Đó là tội ác giết người cần phải được lên án. 

 

 
 

Thứ tư, sự kiện pháo kích tại Cai Lậy. Là chiến dịch khủng bố Việt cộng đã pháo 

kích hỏa tiễn (DKZ 122 mm) vào trường tiểu học tại thị trấn Cai Lậy, tỉnh Định 

Tường, (Tiền Giang) ngày 9 tháng 3 năm 1974. Đúng ngay vào lúc các em đang 

trong giờ ra chơi. Giết chết 32 em học sinh và 55 học sinh khác bị thương. Vụ thảm 

sát tuy nổi tiếng, gây ấn tượng mạnh trong dân chúng lúc bấy giờ nhưng không được 

thế giới biết đến nhiều, cũng như không được báo chí nhắc đến.  

 

Hiện còn 3 người tận mắt chứng kiến cuộc pháo kích của VC sáng ngày 9/3/1974 

vào Trường Tiểu Học Cộng Đồng Cai Lậy thuộc tỉnh Định Tường làm chết tại chỗ 

29 em học sinh. Chính ba người này đã đích thân bồng các em bị thương đầy máu 

me lên xe cứu thương chở về Trung Tâm Y Tế Toàn Khoa tỉnh Định Tường cấp cứu. 

Ba người này, 2 người hiện đang sống ở Westminster, California, Hoa Kỳ; 1 người 

hiện sống tại Jacksonville, Florida, Hoa Kỳ.  

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-14-ai.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-14-ai.html
https://3.bp.blogspot.com/-K3PTzOmyeuw/ULPrzCCksqI/AAAAAAAA4co/B532Q9NNJHk/s1600/hue01-danlambao.jpg
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...Hỡi bé thơ ơi, sao tội tình gì em lại bỏ đi, em lại bỏ đi 

Kìa thầy giảng bài tình thương trong lớp, 

Bạn bè còn ngồi chăm chỉ lắng nghe. 

Sao em vội bỏ mái trường ngày xưa thân mến, vội bỏ ra đi.... 

(Nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác bài hát nhằm tố cáo Việt cộng  

pháo kích dã man vào trường tiểu học ở Cai Lậy) 

 

Sự kiện tại Định Tường đã không được báo chí nhắc đến nhiều và phía đảng cộng 

sản cho rằng đó chỉ là sự “bịa đặt” nhưng rất may mắn là nhân chứng còn sống và 

những hình ảnh như trên đã nói lên tất cả sự thật. Nhưng ngoài ra rất may một tài 

liệu của nhóm KGB tại Liên Xô đã xác nhận sự kiện này. Tài liệu của Liên Xô đăng 

trong cuốn sách có tên “Một bước đi lớn” – bởi nhóm tác giả đã từng hoạt động tại 

KGB và do NXB Quân đội Liên bang Nga xuất bản năm 1999 nói về hoạt động tình 

báo của Liên Xô (đã giới thiệu ở trên) có đoạn ở trang 200 nhắc: “Có vài sự kiện mà 

phía quân đội VNDCCH gây ra thiệt hại cho trẻ nhỏ mà sau này được giấu đi như 

một phần tất yếu của cuộc chiến như cuộc tấn công băng DKZ và 122mm vào một 

trường học tại Miền Nam Việt Nam năm 1974”. Cuốn sách như một lời khẳng định 

của người đàn anh Xô Viết cho sự kiện gây tội ác này của đảng cộng sản Việt Nam. 

 

Thứ năm, về sự thật của cuộc “nổi dậy” tại Bến Tre hãy nghe những người đứng 

đầu chế độ cộng sản kể thành tích.  

 

Trong cuốn Lê Duẩn, Thư vào Nam, Nxb Sự thật, 1985, tr. 397 có viết: “Cuối năm 

1959 tại nhiều nơi ở Nam Bộ, quần chúng đã vùng lên diệt ác, phá kìm, khiến cho 

bộ máy tề ngụy của hàng trăm thôn, xã phải tan vỡ. Đặc biệt đêm 17-1-1960, dưới 

sự chỉ đạo của Đảng bộ Bến Tre, nhân dân huyện Mỏ Cày đã nổi dậy khởi nghĩa 

đồng loạt mở đầu cho một cao trào mới. Từ đó, làn sóng “Đồng khởi” như nước vỡ 

bờ lan ra toàn tỉnh Bến Tre và khắp các tỉnh Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung Trung 

Bộ”(1). 

 

https://1.bp.blogspot.com/-OXpCfzsha-4/ULPtizR0mcI/AAAAAAAA4cw/eIEQsMFkrqk/s1600/thamsatcailay-danlambao.jpg
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“... Những cuộc đấu tranh cách mạng ấy thực chất là cao trào khởi nghĩa của quần 

chúng, bao gồm những cuộc khởi nghĩa từng phần, để giành thế mạnh về chính trị, 

xây dựng một hình thức chính quyền cách mạng ở thôn xã, hình thức bước đầu lực 

lượng vũ trang của nhân dân”(2). 

 

* Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn miền Nam do TƯCMN và Quân ủy miền 

chủ trì (1968) có đại biểu các tỉnh, thành và Bộ Tư lệnh các quân khu 5, 6, 7, 8, 9 và 

đặc khu Sài Gòn - Gia Định về dự đã nhất trí tuyên dương 3 tỉnh đạt những thành 

tích xuất sắc trong sự nghiệp chống Mỹ (giai đoạn 1954 - 1968) với các danh hiệu 

sau đây: 

 

1 - Tỉnh Bến Tre: “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ diệt ngụy”. 

2 - Tỉnh Long An: “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”. 

3 - Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng: “Trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ” 

 

(Bạn đọc có thể kiểm chứng tại links thành ủy Bến Tre:  

http://nguoibentre.vn/threads/khu-di-t%C3%ADch-l%E1%BB%8Bch-

s%E1%BB%AD-%C4%90%E1%BB%93ng-kh%E1%BB%9Fi-b%E1%BA%BFn-

tre.15212/) 

 

Và kết quả của nó ra sao? Trong bài giảng về lịch sử của đảng cộng sản có viết: “Sau 

một tuần: 22 xã được giải phóng, 29 xã khác tiêu diệt ác ôn, vây đồn, giải phóng 

nhiều ấp”. Các bạn có thể xem tại links: 

http://violet.vn/th-tanphu-dongphu-

binhphuoc/present/showprint/entry_id/3765592/cat_id/2761132 

 

Như vậy cho thấy những người cộng sản rất hả hê về những “thành tích” khủng bố 

của họ mà cụ thể là họ làm cho các xã phường tiêu điều và kiệt quệ, dân lành bị chết 

oan. 

 

 
 

http://nguoibentre.vn/threads/khu-di-t%C3%ADch-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-%C4%90%E1%BB%93ng-kh%E1%BB%9Fi-b%E1%BA%BFn-tre.15212/
http://nguoibentre.vn/threads/khu-di-t%C3%ADch-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-%C4%90%E1%BB%93ng-kh%E1%BB%9Fi-b%E1%BA%BFn-tre.15212/
http://nguoibentre.vn/threads/khu-di-t%C3%ADch-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-%C4%90%E1%BB%93ng-kh%E1%BB%9Fi-b%E1%BA%BFn-tre.15212/
http://violet.vn/th-tanphu-dongphu-binhphuoc/present/showprint/entry_id/3765592/cat_id/2761132
http://violet.vn/th-tanphu-dongphu-binhphuoc/present/showprint/entry_id/3765592/cat_id/2761132
https://3.bp.blogspot.com/-oKRT5O9glD4/ULPvcIJqtnI/AAAAAAAA4c4/0wnt_CPv8Mw/s1600/29_doi643to.jpg
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Thứ sáu, vụ ám sát ông giáo sư Nguyễn Văn Bông mà cho đến nay người cộng sản 

cho rằng đó là thành tích của họ. Trên tờ báo Dân Việt của đảng cộng sản Việt Nam 

có bài báo “Tôi ám sát người sắp làm thủ tướng Sài Gòn” 

 

 
 

Theo wikipedia, ông Nguyễn Văn Bông (ảnh trên) sinh ngày 2/6/1929 tại Gò Công 

(Tiền Giang) trong một gia đình lao động. Ông nổi tiếng là một học sinh học giỏi và 

tự lập. Năm 12 tuổi đã tự làm những nghề như sửa xe đạp, phụ đánh máy, quét dọn 

trường học để kiếm tiền đi học (vì cha mẹ ly dị). Ông tự đi du học bên Pháp, tốt 

nghiệp với bằng tú tài, cử nhân luật từ Đại học Sorbonne (1956), tiến sĩ chính trị học 

(1960), thạc sĩ công pháp quốc tế (1962). Ông về nước dạy học, và sau này giữ chức 

viện trưởng Học viện Quốc gia Hành chánh (thời ông Thiệu). Cuối năm 1968 ông 

làm chính trị, thành lập Phong trào Quốc gia cấp tiến, một tổ chức đối lập với chính 

phủ của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông bị mưu sát lần đầu vào năm 1968, 

nhưng đến lần 2 (1971) ông bị ám sát chết lúc mới 42 tuổi. Gs Nguyễn Văn Bông 

qua đời để lại vợ mới 30 tuổi, hai trai và một gái. Sau 1975, vợ ông là Lê Thị Thu 

Vân, còn gọi là “Cô Út” (người ông gặp ở Paris) bà tái giá với một nhà ngoại giao 

Mĩ là Lacy Wright, và lấy tên mới là Jackie Bông Wright. Sau này bà có viết và xuất 

bản một cuốn sách giống như hồi kí có tựa đề là Autumn Cloud: From Vietnamese 

War Widow to American Activist (Mây mùa thu: từ một góa phụ chiến tranh đến một 

người hoạt động xã hội). 

 

 
Lúc mới nghe tin ông bị ám sát, phu nhân ông là bà Thu Vân tố cáo thủ tướng Trần 

Thiện Khiêm là thủ phạm giết hại chồng bà. Lời tố cáo này xuất phát từ suy luận 

http://www.danviet.vn/41332p1c24/toi-am-sat-nguoi-sap-lam-thu-tuong-sai-gon.htm
https://1.bp.blogspot.com/-l7Cc56lHz9E/ULPwDIExfAI/AAAAAAAA4dA/AHENSgShdSI/s1600/nguyenvanbong.jpeg
https://3.bp.blogspot.com/-tWOz6LEX_Lk/ULPxJPgquPI/AAAAAAAA4dQ/Sex1QAz-1MI/s1600/103_anh-vu-am-sat-thu-tuong-sai-gon.jpg
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rằng Gs Nguyễn Văn Bông đã nhận lời làm thủ tướng trong chính phủ Nguyễn Văn 

Thiệu (và thế là ngăn chận bước đường công danh của ông Trần Thiện Khiêm - 

người sau này là thủ tướng). Thế nhưng bà Thu Vân đã sai. Người ám sát Gs Nguyễn 

Văn Bông là ông Vũ Quang Hùng, tức tác giả bài viết đã nói trên trong tờ Dân Việt. 

Ông Vũ Quang Hùng, theo như một nguồn tin, lúc đó là sinh viên năm thứ ba Đại 

học Khoa Học Sài Gòn (tức Đại học Khoa học Tự nhiên ngày nay) và là thành viên 

của tổ trinh sát vũ trang của Ban An Ninh T4. Còn người ngồi sau xe honda là Lê 

Văn Châu như trong bài báo tường thuật là trung úy quân đội VNCH nhưng đồng 

thời cũng là cơ sở của An Ninh T4. Nhưng chi tiết về cuộc ám sát thì chỉ mới tiết lộ 

gần đây, nhất là qua bài báo tuần này. Theo lời kể trên Dân Việt thì hai người trinh 

sát giết ông bằng cách ném cái cặp da chứa chất nổ và lựu đạn dưới gầm xe của ông 

đang ngừng tại đèn đỏ ngã tư cao Thắng – Phan Thanh Giản. Giáo sư Nguyễn Văn 

Bông chết tại chỗ cùng những người thân cận ông (3 vệ sĩ và 1 tài xế). 

 

 

Vũ Quang Hùng, Lê Văn Châu và chiếc xe củaông Nguyễn Văn Bông 
  

Và tên khủng bố Vũ Quang Hùng đã kể lại hành vi giết hại một giáo sư, một nhà 

giáo của mình một cách tự hào như sau “Và nếu tình huống này xảy ra, cách mạng 

có thể gặp khó khăn hơn bởi Nguyễn Văn Bông là một trí thức có uy tín và chính 

quyền ngụy chuyển từ quân sự sang dân sự mọi diễn tiến sẽ có lợi cho địch”. 

 

Đoạn ghi lời nói trên cho thấy tình chất dã man của đảng cộng sản vì tại sao họ lại 

phải giết hại một giáo sư dạy học và họ lại phải lo sơ sự dân sự hóa chính quyền 

VNCH? Đó chính là sự thật là đảng cộng sản chẳng phải chống chính quyền quân 

sự của ông Thiệu như họ từng tuyên bố mà họ chống cả những người đang theo đuổi 

mục đích dân sự và dân chủ hóa VNCH. Vậy thì làm gì có chính danh “giải phóng” 

ở đây? Đó thực sự là chính sách khủng bố. 

 

Thứ bảy, Còn rất, rất nhiều trường hợp nữa mà trong khuôn khổ vài bài viết cũng 

không thê kể hết tội ác khủng bố của đảng cộng sản với nhân dân Miền Nam. Trong 

dẫn chứng thứ bảy này tôi chỉ xin gửi đến bạn đọc 1 links bài viết vê âm mưu khủng 

https://2.bp.blogspot.com/-zBydpZaZySQ/ULPwyyVCxaI/AAAAAAAA4dI/Ko1d_1NCpls/s1600/Vuquanghung-levanchau.jpg
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bố ám sát tổng thống một quốc gia độc lập được chính đảng cộng sản công nhận để 

bạn đọc nghiền ngẫm. Bài viết trên trang Dantri của đảng cộng sản Việt Nam:  

 

http://dantri.com.vn/phong-suky-su/chan-dung-nu-du-kich-tung-muu-sat-tong-

thong-nguyen-van-thieu-477455.htm 

 

Và kèm theo một số hình ảnh hâu quả của đặt mìn, khủng bố cho thấy nhân dân 

VNCH đã chịu bao nhiêu sự đau khổ trong chính sách khủng bố của đảng cộng sản 

Việt Nam. 

 

 
 

 
 

http://dantri.com.vn/phong-suky-su/chan-dung-nu-du-kich-tung-muu-sat-tong-thong-nguyen-van-thieu-477455.htm
http://dantri.com.vn/phong-suky-su/chan-dung-nu-du-kich-tung-muu-sat-tong-thong-nguyen-van-thieu-477455.htm
https://3.bp.blogspot.com/--8lPczuOzUw/ULPyoVy4nOI/AAAAAAAA4dY/iNaYrguYcVM/s1600/KHUNG-BO-HCM.gif
https://4.bp.blogspot.com/-K5Ej97lwOdM/ULPy2ht8MZI/AAAAAAAA4dg/s1KuX3EPzxQ/s1600/toiacvc1.jpg
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https://3.bp.blogspot.com/-zVRVmrr8sX4/ULPzBAJAFBI/AAAAAAAA4do/6T41h8PDCHM/s1600/mauthan_hue_1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-7okB_FkLS0c/ULPziWhq_pI/AAAAAAAA4dw/aoi4Jllgz4Y/s1600/VCterror-MyCanh2.jpg.jpeg
https://4.bp.blogspot.com/-DHud8yBDJX8/ULPz1gLzTrI/AAAAAAAA4d4/_VGjgW9BhLU/s1600/ed4df6ae.jpg
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III. Kết luận chung 

 

Chính sách khủng bố nằm trong chiến lược của đảng cộng sản Việt Nam và họ đã 

giấu nó dưới từ ngữ bóng bẩy là “Nhân dân nổi dậy và đồng khởi” để biện minh cho 

hành động dã man của mình. Ngay từ khi quân đội Mỹ chưa có mặt ở Việt Nam 

trước năm 65 và sau khi họ đã rút về nước thì hàng loạt các cuộc bắn giết, khủng bố 

bừa bãi, ám sát vẫn diễn ra. Vậy người đảng cộng sản đang “giết Mỹ” hay là giết 

chính đồng bào của mình? Hậu quả chúng ta thấy rõ toàn thường dân, trẻ em vô tội. 

Thật là độc ác. 

 

Ngoài ra cũng có thể thấy là việc một quốc gia khác kích động và gây ra khủng bố 

tại một quốc gia khác là hoàn toàn trái luật quốc tế và là hành vi đáng lên án và kết 

tội khủng bố. Bấy lâu nay chính đảng cộng sản đang tự vả vào mặt mình khi nói họ 

chính là những tên thù địch, kẻ khủng bố đi xâm lược và khủng bố quốc gia khác. 

 

Một tội ác không thể bỏ qua! 

 

27/11/2012 

Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

 

(Phần 4) 

"THỐNG NHẤT"  

 Xin đừng xảo ngôn! 
 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
https://4.bp.blogspot.com/-M8ysBTro0WI/UMZE1pkgFYI/AAAAAAAA8Hk/EV6yG6o8luQ/s1600/toiaccsvn-1-danlambao.jpg
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Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Đằng nào thì cũng đã "thống nhất" bằng đổ máu 

rồi, đằng nào thì nhân dân và các vị "lão thành cách mạng, nhân sỹ XHCN" cũng bị 

đảng "XẢO NGÔN" lừa dối rồi. Bây giờ không phải lúc kêu than đảng sửa sai, van 

xin đảng thay đổi vì đảng cộng sản không thể thay đổi. Và cũng vì chính danh dự 

của mình đã bị đảng, bị ông Hồ lợi dụng, lừa đảo bao năm qua, tôi xin kêu gọi các 

vị hãy quay về với nhân dân để tranh đấu cho tự do, dân chủ thực sự tại Việt Nam. 

Chỉ có thế thì mới đúng với tinh thần dân tộc Việt Nam trường tồn. Đừng để đảng 

lừa nữa và cũng đừng để thế hệ con cháu như chúng tôi phải xấu hổ về những nhận 

thức ngây thơ, tự hào quá khứ "cách mạng" của các vị. Hãy để tinh thần dân tộc lên 

tiếng trong con tim các vị và hãy để cho chúng tôi thế hệ trẻ Việt Nam tôn trọng sự 

thật. Sự thật thì mất lòng, nhưng mất lòng mà nhận ra cái sai của lũ bán nước, để 

nhân dân cùng một lòng đứng lên dẹp bỏ nó thì cũng là việc nên làm... 

 

 

* 

Muốn hiểu, nhìn rõ hơn về bản chất bán nước 

và xảo trá của đảng CSVN ngày hôm nay, cần nhìn xuyên suốt 

bản chất và quá trình bán nước của đảng trong suốt mấy mươi năm qua. 

 

Kính thưa bạn đọc Danlambao, 

 

Như tôi đã từng đề cập ở các bài trước, ngoài loạt bài "Những sự thật không thể chối 

bỏ" về tội ác của ông Hồ Chí Minh, thì còn tiếp theo là loạt bài "Những sự thật cần 

phải biết". Loạt bài này gồm 30 bài nói về Việt Nam Cộng Hòa, đảng cộng sản Việt 

Nam và những cá nhân lãnh tụ khác của đảng cộng sản Việt Nam cho đến thời điểm 

hiện tại.  

 

Dựa trên tinh thần những bài "Những sự thật không thể chối bỏ" và "Những sự thật 

cần phải biết", tôi xin trân trọng gửi đến bạn đọc bản cáo trạng tố cáo tội ác ông Hồ 

và đảng cộng sản Việt Nam, mong muốn bạn đọc tham gia ký tên hưởng ứng và 

đóng góp thêm tư liệu. 

 

Thưa bạn đọc gần xa, 

 

Trên thực tế đến hôm nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ trong nhân dân và kể cả 

giới trí thức XHCN đang bị căn bệnh đó là căn bệnh xuất phát từ tù ngữ "thống 

nhất". Chính bởi cái cụm từ "thống nhất - giải phóng" mà hàng triệu con tim đất 

Việt đã phải ngừng đập. Và cũng chính bởi cái cụm từ đó mà cho đến nay chưa nhiều 

người dám đứng thẳng người để nhìn nhận lại lịch sử, nhìn nhận lại thực tế, nhìn 

nhận lại chính mình. Bản thân tôi cũng đã và đang ở trong cái môi trường của sự 

nhồi nhét và tẩy não của đảng cộng sản, tuy nhiên thật may mắn cho tôi là tôi sớm 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/nhung-su-that-can-phai-biet-noi-day-hay.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/nhung-su-that-can-phai-biet-noi-day-hay.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/nhung-su-that-can-phai-biet-noi-day-hay.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/nhung-su-that-can-phai-biet-noi-day-hay.html
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nhận ra nó chỉ bằng những quan sát, tìm hiểu và suy ngẫm, đặt câu hỏi cho những 

vấn đề liên quan. 

 

Tôi viết bài này ngoài trả lại sự thật lịch sử, còn có thêm một ý nghĩa đó là một tiếng 

nói của một con người đồng cảnh ngộ bị nhồi nhét như rất nhiều người muốn cảnh 

tỉnh cho ai còn bị lầm tưởng về sự thống nhất đất nước của đảng cộng sản. 

 

Trên thực tế, từ "giải phóng" và "thống nhất" luôn đi kèm như một thứ bình phong 

của đảng cộng sản biện hộ cho tội ác chất chồng của họ đối với dân tộc Việt Nam. 

Tôi đã đề cập đến sự xảo trá của cộng sản trong việc dùng từ "giải phóng" để lừa dối 

nhân dân ta qua các bài số 11,12,13 của "Những sự thật không thể chối 

bỏ", bài 2, 3 của "Những sự thật cần phải biết". Trong khuôn khổ bài này tôi xin 

phân tích thêm về một từ khác trong cụm từ làm bình phong tội ác của cộng sản - đó 

là "thống nhất". 

 

Như tôi từng đề cập, không thể có chuyện "giải phóng ngược" khi một nước có nền 

kinh tế, văn hóa, giáo dục, dân trí, đời sống... nhân dân thua kém và trì trệ lại đi "giải 

phóng" cho một nước phát triển hơn mình. Và cái cớ "giải phóng" càng trở nên lố 

bịch hơn khi chẳng có nhân dân bị "kiềm kẹp" cũng như "xâm lược" của Mỹ. Đảng 

cộng sản chỉ dùng chính sách "ngậm máu phun người" để khủng bố nhân dân VNCH 

để đạt được mục tiêu xâm lăng VNCH - hoàn thành thâu tóm quyền lực, thâu tóm 

của cải, cũng như thực hiện chỉ thị của Trung cộng. Như tôi đã chứng minh tại loạt 

bài trước của mình, nước Việt Nam đã bị thống nhất trong yếu đuối, suy tàn là mục 

tiêu của Trung cộng, được thực hiện bởi ông Hồ Chí Minh. Bởi vậy hãy nhìn vào 

thực tại hiện nay, LẪN NHỮNG GÌ ĐÃ DIỄN RA HÀNG MẤY CHỤC NĂM QUA 

thì sẽ nhận thấy: CSVN đã và đang bán đứng, chuyển giao Việt Nam từng bước 

cho Trung cộng.  

 

Tại sao? Tại sao nhân dân vẫn còn chưa đấu tranh mãnh liệt trước những hành vi 

bán nước trắng trợn, đàn áp, bóc lột nhân dân đến tột độ của đảng CSVN? Bởi vì 

chính những người đã từng bước nhận ra bộ mặt thật của đảng cộng sản vẫn nhầm 

lẫn ở vấn đề "THỐNG NHẤT". 

 

Thứ nhất, theo từ điển tiếng Việt online (1) có định nghĩa như sau: "thống nhất là 

một động từ: hợp thành một khối có chung cơ cấu, tổ chức, thống nhất là một tính 

từ: có sự nhất trí với nhau." 

 

Thứ hai, theo wiki (2) thì thống nhất là "Có sự phù hợp, nhất trí với nhau, không 

mâu thuẫn nhau, hợp lại thành một khối." 

 

Như vậy có thể thấy là trên thực tế, thống nhất chỉ là một từ vừa là động từ, vừa là 

tính từ nói lên sự: hợp thành chung một cơ cầu và có sự nhất trí với nhau. 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-11-lua.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-12-su.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-13_9.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/10/nhung-su-that-can-phai-biet-2-viet-nam.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/nhung-su-that-can-phai-biet-noi-day-hay.html
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Vậy tại sao tôi lại nói "Thống nhất - Xin đừng xảo ngôn!" bởi vì cho đến giờ phút 

này thì cả hai sự định nghĩa về từ "thống nhất" đều bị đảng cộng sản lợi dụng nó như 

một món thuốc mê bịp bợm biết bao thế hệ người Việt Nam. Tôi xin chứng minh 

quan điểm của mình bằng tài liệu và luận cứ trong bài này. 

 

1. Thống nhất để làm gì? 

 

Nói cho đúng, bất cứ ai là con dân Việt Nam đều mong muốn có một đất nước độc 

lập, toàn vẹn và thống nhất thực sự. Đó là điều mà cá nhân tôi cũng rất, rất mong 

muốn. Nhưng thống nhất cũng không phải là cái cớ để làm bừa, làm sai, làm theo 

kiểu trò cướp giật, khủng bố chỉ để mong có quyền lực, làm suy yếu đất nước và đẩy 

những người anh em Việt Nam vào cảnh huynh đệ tương tàn, đầu rơi máu chảy. 

 

Tôi đã từng đề cập, kẻ gây chiến là VNDCCH trong cuộc chiến 20 năm tại Việt 

Nam. Họ tiến hành việc khủng bố núp dưới chiêu bài "nhân dân nổi dậy" mà tôi đã 

vạch rõ trong bài 3 "Những sự thật cần phải biết". Và đảng cộng sản lợi dụng chiêu 

bài "Thống nhất đất nước" để đẩy nhân dân 2 miền vào khói lửa đau thương. Tại sao 

lại nói "thống nhất để làm gì?" bởi vì:  

 

Thứ nhất, như tôi đã từng chứng minh rằng VNCH đang có sự dân chủ, phát triển 

hơn hẳn VNDCCH thì không cần đến giai phóng ngược (xin xem "Những sự thật 

không thể chối bỏ" phần 2, 3, 11, 12, 13 và "Những sự thật cần phải biết" phần 2). 

Vậy thì trong một chừng mực nhất định, hãy để cho sự dân chủ, tự do và phát triển 

được sinh sôi nảy mầm tại Việt Nam, ít ra là trên lãnh thổ Miền Nam Việt Nam. Như 

vậy theo dòng tiến hóa của lịch sử, của thời gian và quy luật đào thải tất yếu sự thống 

nhất sẽ phải đến. Tại sao phải có sự thống nhất vội vàng bằng vũ lực của cộng sản? 

Chỉ tại họ tham lam quyền lực cá nhân và vâng lời bán nước cho Trung cộng.  

 

Thứ hai, như đã biết về đúng khái niệm "thống nhất" thì đây là một khái niệm chỉ 

sự nhất trí với nhau. Nhưng cộng sản và dân chủ làm sao có thể thống nhất bằng vũ 

lực, bằng chiến tranh. Đó là một sự cưỡng bức khái niệm cũng như xảo ngôn của 

cộng sản. 

 

Nói rộng hơn thì nước VNCH là một nước độc lập, có chủ quyền hợp pháp được 

LHQ công nhận (xin xem thêm phần 3 của "Những sự thật cần phải biết") thì tại sao 

cần phải "thống nhất" bởi một nước khác bằng vũ lực? Đó chính là xự xâm lăng bất 

hợp pháp được biện hộ bằng xảo ngữ của cộng sản: Thống nhất. 

 

Sẽ có nhiều người cho tôi là không muốn thống nhất đất nước và chia rẽ vùng miền, 

nhưng tôi xin khẳng định là không phải như vậy. Đơn giản là tôi muốn thống nhất 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/nhung-su-that-can-phai-biet-noi-day-hay.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-2-ho.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-3-bac.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-11-lua.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-12-su.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-13_9.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/10/nhung-su-that-can-phai-biet-2-viet-nam.html
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nhưng không phải bằng con đường vũ lực mà phải để cho nhân dân tự do quyết định 

số phận đất nước mình chứ không thể là ý thích, là mệnh lệnh ác độc của các chóp 

bu cộng sản. Điều này tôi xin giải thích rõ ở mục 2. 

 

Thứ 3, như tôi đã từng đề cập, chính ông Lê Duẩn đã khẳng định cuộc chiến 20 năm 

với VNCH là "ta đánh cho Liên Xô, Trung Quốc" thì đâu phải là "thống nhất" nữa? 

mà nó đơn thuần là cuộc cưỡng chiếm một nước khác bất hợp pháp dưới chiêu 

bài "Thống nhất". 

 

Chính việc "ta đánh cho Trung Quốc, Liên Xô" cho thấy sự phí nghĩa của sự "thống 

nhất" bằng bạo lực của cộng sản, bằng chứng là họ đẩy hàng triệu thanh niên hai 

miền vào cõi chết cùng với một nước Việt Nam suy tàn về nội lực cho Trung cộng 

dễ chiếm (xin xem thêm tại "Những sự thật không thể chối bỏ" phần 10). Đó là sự 

xảo ngôn của đảng cộng sản Việt Nam. 

 

Thứ tư, nhận xét về sự việc này tác giả người Nga A. Steanovki của Viện nghiên 

cứu lịch sử Liên Xô cũ đã viết trong cuốn "Hồi ức Châu Á" của mình tại trang 44 

như sau: "Về căn bản, cuộc nội chiến nào cũng xuất phát từ mâu thuẫn tôn giáo, 

chính trị hoặc lãnh thổ. Người ta có vô vàn lý do để biện minh cho mình. Đó là 

những sai lầm mà chính chúng ta từng ủng hộ nhiệt thành. Giá mà chúng ta biết 

dừng lại ở mức độ quan sát và hòa giải thì đã không có cuộc chiến Việt Nam. Ở đó, 

chúng ta đạt được mục đích là gây khó khăn cho người Mỹ. Nhưng cái giá phải trả 

là quá đắt cho hàng triệu sinh mạng vô tội". 

 

Theo tôi, đây là một nhận xét khá khách quan của một đảng viên nhiệt thành của 

đảng cộng sản Liên Xô. Ông ta đã nhận xét đúng về nội chiến và đặc biệt nhận xét 

đúng về chiến tranh Việt Nam. Cuộc nội chiến mà đem đến chết chóc đau thương 

cho hàng triệu người vô tội đã bị che lấp bởi từ ngữ bóng bẩy "thống nhất" mà tác 

giả Steanovki viết trong cuốn sách dày 200 trang, xuất bản năm 2002 của ông là "vô 

vàn lý do để biện minh". Ông cũng cho rằng việc Liên Xô ủng hộ cái mỹ từ "thống 

nhất" của đảng cộng sản Việt Nam là sai lầm vì nó trả giá rất đắt: Mạng người. 

 

Thứ năm, trong cuốn sách “Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 

năm qua” của Nhà xuất bản Sự Thật công bố 14/10/1979, phụ trách bản thảo đưa in 

là Phạm Xuyên và Đình Lai có đoạn: 

 

“Trong chiến lược toàn cầu của những người lãnh đạo Trung Quốc, nếu họ coi Liên 

Xô và Mỹ là những đối tượng chủ yếu cần phải chiến thắng, thì họ coi Việt Nam là 

một đối tượng quan trọng cần khuất phục và thôn tính để dễ bề đạt được lợi ích 

chiến lược của họ...”, “Đường vẽ chấm là “biên giới” của Trung Quốc theo quan 

điểm bành trướng, những vùng đánh số là những lãnh thổ mà nhà cầm quyền Bắc 

Kinh cho là đã bị nước ngoài “chiếm mất” bao gồm: một phần lớn đất vùng Viễn 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-10.html
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Đông và Trung Á của Liên Xô (số 1, 17, 18), Át Xam (số 6), Xích Kim (số 4), Butan 

(số 5), Miến Điện (số 7), Nêpan (số 3), Thái Lan (số 10), Việt Nam (số 11), Lào, 

Campuchia…” và “Chủ tịch Mao Trạch Đông còn khẳng định trong cuộc họp của 

Bộ Chính trị ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, tháng 8 năm 

1965: 

 

 

“Chúng ta phải giành cho được Đông nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, 

Thái Lan, Miến Điện, Malayxia và Singapore… Một vùng như Đông nam châu Á rất 

giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản… xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm 

lấy… Sau khi giành được Đông nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức 

mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối 

Liên Xô-Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây…” 

 

Rõ ràng đoạn trích này của người cộng sản Việt Nam cho thấy họ phải công nhận 

Trung cộng muốn “khuất phục” Việt Nam mà bao đời họ đã không làm được. Trung 

cộng tự coi Việt Nam là một phần của họ. Cuốn sách này lại đề cập tiếp: 

 

“Trong cuộc gặp giữa đại biểu bốn đảng cộng sản Việt Nam, Trung Quốc, Inđônêxia 

và Lào tại Quảng Đông tháng 9 năm 1963, thủ tướng Chu Ân Lai nói: “Nước chúng 

tôi thì lớn nhưng không có đường ra, cho nên rất mong Đảng Lao động Việt Nam 

mở cho một con đường mới xuống Đông nam châu Á.” 

 

“Để làm suy yếu và nắm lấy Việt Nam, họ ra sức phá sự đoàn kết giữa ba nước ở 

bán đảo Đông Dương, chia rẽ ba nước với nhau, đặc biệt là chia rẽ Lào và 

Campuchia với Việt Nam. Đồng thời họ cố lôi kéo các nước khác ở Đông nam châu 

Á đối lập với Việt Nam, vu khống, bôi xấu, hòng cô lập Việt Nam với các nước trên 

thế giới.” Và:  

 

“Trong 30 năm qua, những người lãnh đạo Trung Quốc coi Việt Nam là một trong 

những nhân tố quan trọng hàng đầu đối với chiến lược của họ, luôn luôn tìm cách 

nắm Việt Nam. Muốn như vậy, nước Việt Nam phải là một nước không mạnh, bị chia 

cắt, không độc lập và lệ thuộc Trung Quốc.” 

 

Như vậy âm mưu thôn tính Việt Nam bằng con đường cô lập, và gây chia rẽ và muốn 

gây nội chiến tại Việt Nam là một cứu cánh cho Trung cộng. Chính những người 

cộng sản Việt Nam cũng phải nói lên sự thực này. Trung cộng muốn một Việt Nam 

yếu đuối về cả con người và tài nguyên để họ dễ dàng nắm cổ. Trung cộng rất khôn 

khéo ở chỗ muốn Việt Nam chia đôi nhưng lại bán vũ khí cho Miền Bắc để gây chiến 

với Miền Nam. Nam Bắc đánh nhau chính là điều Trung cộng muốn. Chúng ta hoàn 

toàn có thể kiểm chứng thông tin về cuốn sách đã viết trên website của quân đội Việt 

Nam (Cộng sản) (3) 
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Nếu VNCH và VNDCCH tiếp tục cuộc chiến, Trung cộng có lợi thế: bán vũ khí đổi 

lấy biển đảo (xem "Những sự thật không thể chối bỏ" - phần 3); về chiến lược và 

chính trị là o bế được đảng cộng sản Việt Nam, giảm ảnh hưởng của Liên Xô và gây 

khó cho Mỹ. 

 

Nếu VNDCCH thắng thì Trung cộng sẽ có thể yên tâm mà lấy Việt Nam một cách 

dần dần vì lúc này Việt Nam đã "thống nhất" trong suy yếu đuối và những người 

đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam là của Trung cộng. Trung cộng xâm chiếm Việt 

Nam thật nhẹ nhàng không tốn đạn dược nữa. Bạn đọc quan sát kỹ tình hình Việt 

Nam và Trung cộng 80 năm qua sẽ thấy điều đó. Ngày nay điều đó càng rõ ràng hơn 

sau hội nghị Thành Đô và những biểu hiện như Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam 

thành Tam Sa của Trung cộng hay Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm... đã, 

đang và sẽ là Tây Nguyên... rồi cả Việt Nam. Nếu không sớm nhận ra âm mưu bán 

nước của đảng cộng sản Việt Nam, cả dân tộc sẽ rơi vào vòng nô lệ Trung cộng như 

Tây Tạng. 

 

Thứ sáu, tài liệu của Liên Xô viết bởi nhóm tác giả đã từng hoạt động ở KGB, đăng 

trong cuốn sách có tên “Một bước đi lớn” do nhà xuất bản quân đội Liên bang Nga 

phát hành vào năm 1999 nói về hoạt động tình báo của Liên Xô có đoạn ở trang 

126: “Khả năng rất lớn là Mỹ sẽ có vai trò quan trọng trong việc thiết lập hòa bình 

ở Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Trung quốc cũng hiểu điều này. Chính vì thế 

Liên Xô phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là chủ nghĩa tư bản ngự trị tại nơi 

mà Liên Xô đang mong muốn xây dựng chủ nghĩa Xã hội…” 

 

Rõ ràng là người Liên Xô một lần nữa khẳng định Mỹ vào Việt Nam để "thiết lập 

hòa bình" và Liên Xô đã thúc đẩy cho VNDCCH gây chiến với VCCH để mở mang 

chủ thuyết cộng sản chứ làm gì có "thống nhất" mà đảng cộng sản lừa dối nhân dân 

ta. 

 

Thứ bảy, chúng ta cũng nên nhìn lại một chút xíu về sự việc công hàm 1958 của ông 

Phạm Văn Đồng do ông Hồ chỉ đạo công nhận Hoàng Sa - Trường Sa là của Trung 

cộng (xem "Những sự thật không thể chối bỏ" - phần 2).  

 

Sự việc này nếu nhìn kỹ sẽ thấy điều gì? Về sự việc bán nước đổi vũ khí để gây chiến 

thì tôi đã chứng minh rõ ràng với bạn đọc rồi. Nhưng sự việc đó nói lên một khía 

cạnh khác của sự việc. Thời điểm đó thì HS-TS thuộc sự quản lý của VNCH. Cứ cho 

là đảng cộng sản Việt Nam muốn "thống nhất" đất nước thực sự đi thì tại sao lại 

không thống nhất phần đất thuộc về một nước Việt Nam thống nhất mà VNCH 

đang quản lý. Vậy đảng cộng sản không muốn "thống nhất" cả HS-TS hay sao? 

Vậy thì với lý do nào đảng cộng sản cũng cho thấy họ là những kẻ bán nước cho 

Trung cộng và cũng là những kẻ chỉ muốn tham lam quyền lực đỏ và tay sai cho 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-3-bac.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-2-ho.html
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quốc tế cộng sản chứ làm gì có "thống nhất". Chẳng có từ THỐNG NHẤT đúng 

nghĩa nào lại đem lãnh thổ của cái THỐNG NHẤT đó giao cho nước ngoài cả. 

 

Kết luận: Đảng cộng sản chỉ lợi dụng từ ngữ "thống nhất" để lừa đảo nhân dân, 

đặc biệt là nhân dân miền Bắc để hi sinh cho lợi ích của đảng, của cá nhân lãnh tụ. 

Họ cũng lấy lý do "thống nhất" để gây chiến tranh phi nghĩa, bán nước cho Trung 

cộng. Đảng cộng sản thật sự là những kẻ xảo ngôn! 

 

2. Thống nhất như thế nào? 

 

Như trên tôi đã trình bày, tôi cũng như bao người Việt Nam cũng đều muốn "thống 

nhất" đất nước. Tôi viết bài này không có ý chia rẽ nhân dân và đất nước. Phải nói 

cho đúng, dù là làm gì thì các thể chế chính trị phải tôn trọng nguyện vọng của nhân 

dân và tôn trọng cuộc sống của nhân dân. Không thể dùng biện pháp bạo lực và 

khủng bố để thống nhất trong cưỡng bách được. Đảng cộng sản đã không làm điều 

này vì họ biết rằng nếu để nhân dân biết sự thật thì họ sẽ không ủng hộ cộng sản. 

Điều này kết hợp với bản chất gian manh của cộng sản là làm tay sai cho Trung 

cộng, cho quốc tế cộng sản đã không cho phép cộng sản thực thi điều này. Cộng sản 

đã tiến hành bạo lực để cướp nước khác, ép buộc nhân dân vào cái "thống nhất" theo 

thòng lọng của họ. Nếu mong muốn thật sự thống nhất và thương yêu dòng máu Việt 

Nam tại sao đảng cộng sản không làm theo những phương pháp sau đây?: 

 

Thứ nhất, cứ thực hiện đúng hiệp định Geneve hoặc sau này là Paris 1973 để không 

gây chiến tranh với VNCH. Tại sao không chăm lo cho đời sống nhân dân miền Bắc 

như chính quyền VNCH đã làm đối với nhân dân Miền Nam. Nếu thực sự đảng cộng 

sản muốn thống nhất thì họ cứ lo cho nhân dân đi rồi thì tự khắc nhân dân sẽ tin họ 

trong một cuộc tổng tuyển cử dân chủ 2 miền như cách Đông và Tây Đức đã làm. 

Tại sao? Tại sao? Đảng cộng sản thực chất không lo cho dân, họ chỉ lo cho bản thân 

họ và đẩy nhân dân hai miền đến những đau thương vô hạn. Nói cho đầy đủ thì đảng 

cộng sản chỉ muốn cướp bóc thành quả của VNCH cũng như để thỏa mãn mục tiêu 

bành trướng và bản năng khát máu của chủ nghĩa cộng sản mà thôi. 

 

Thứ hai, nếu đảng cộng sản muốn thật sự thống nhất tại sao không để cho nhân dân 

tự quyết định, đặc biệt là nhân dân Miền Nam. Như trong bài "Những sự thật cần 

phải biết" - phần 3 tôi đã chứng minh đảng cộng sản Việt Nam đã dùng chính sách 

khủng bố nhân dân để tiến hành xâm chiếm bằng bạo lực với nước khác. Nếu thật 

sự muốn nhân dân hạnh phúc và đất nước "thống nhất" thì đảng cộng sản không phải 

thi hành chính sách kích động khủng bố này. 

 

Thứ ba, nếu thật tâm lo cho dân tộc, đặt quyền lợi của đất nước, dân tộc lên trên hết 

thì tại sao họ không học theo VNCH để yên dân, phát triển đất nước thì lúc đó nhân 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/nhung-su-that-can-phai-biet-noi-day-hay.html
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dân Miền Nam sẽ không cần kích động mà vẫn có thể theo cộng sản. Phải chăng 

cộng sản chỉ là những kẻ vô học, khát máu và hiếu chiến nên họ không thể làm gì 

khác ngoài "bạo lực cách mạng"? 

 

Thứ tư, trong cuốn sách nghiên cứu khá sâu sắc về quốc tế cộng sản “Chủ thuyết 

của chúng ta” của học giả A. Schenalder - một đảng viên đảng cộng sản CHDC Đức 

- được ấn hành tại Đông Đức năm 1981, trên trang 93 có nói đến nhân vật Hồ Chí 

Minh được tạm dịch như sau: “Người cộng sản chân chính không đánh giá quá cao 

về tấm lòng nhiệt thành và lý tưởng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh). 

Nhiều vị lãnh tụ như Stalin nhận thấy ở ông ta một sự tư lợi cá nhân mà một người 

có tinh thần dân tộc ít có.” 

 

Đoạn trích cho thấy ngay cả người cộng sản trong thâm tâm họ cũng nghĩ rằng ông 

Hồ không phải hoàn toàn hoạt động vì vấn đề dân tộc mình, ông ta nặng về “sự tư 

lợi” cho bản thân thì đúng hơn. Điều này cho thấy ông Hồ không hề hoạt động đơn 

thuần cho lý tưởng dân tộc mà chỉ vì lợi ích cá nhân. Như vậy chúng ta thấy, người 

đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam không có "tinh thần dân tộc" thì "thống nhất" chỉ 

là cái cớ mà thôi. Thống nhất phải đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu, nhưng ông Hồ 

không có thì thống nhất cái gì? Chỉ là xảo ngôn.  

 

Thứ năm, một đoạn văn trên website của tỉnh Thừa Thiên Huế đã công nhận sự kiện 

Nhật trao trả độc lập cho Việt Nam là có thật. Trong bài giới thiệu về điện Kiến 

Trung (4) có đoạn: “Ngày 9 tháng 3, Nhật đảo chính Pháp và thỏa thuận trao trả 

độc lập cho Việt Nam. Hai ngày sau, 11 Tháng Ba vua Bảo Đại triệu cố vấn tối cao 

của Nhật là đại sứ Yokoyama Masayuki vào điện Kiến Trung để tuyên bố nước Việt 

Nam độc lập. Cùng đi với Yokoyama là tổng lãnh sự Konagaya Akira và lãnh sự 

Watanabe Taizo.” Một website của đảng cộng sản cũng phải công nhận một sự thật 

lịch sử hiển nhiên là Nhật đã chấp nhận trao trả độc lập cho Việt Nam thông qua 

chính quyền của vua Bảo Đại. 

 

Chính quyền Liên Xô sau khi nhận được tin Nhật trao trả độc lập cho Việt Nam đã 

phải thốt lên qua lời của Stalin “Thật sự khó khăn cho hệ thống xã hội chủ nghĩa khi 

Việt Nam được người Nhật ưu ái” - được ghi trong cuốn sách tại trang 233 có tên 

tạm dịch “Đường dài xã hội chủ nghĩa”. Cuốn sách này là tổng kết những phát biểu 

về xã hội chủ nghĩa Liên Xô và thế giới của Lê Nin, Stalin, Breznep.. được viết bởi 

N. Badasov, một nhà nghiên cứu lịch sử tại Liên Xô và cũng là đảng viên đảng cộng 

sản Liên Xô. Điều này càng minh chứng thêm cho sự kiện chính quyền Nhật trao trả 

độc lập cho Việt Nam là có thật. 

 

Qua hai sự kiện này chúng ta thấy điều gì? Đó là Việt Nam đã bước vào giai đoạn 

thống nhất đâu có cần đảng cộng sản phải cướp chính quyền của ông Trần Trọng 

Kim - một chính quyên của Việt Nam thống nhất mà không cần đánh nhau, đổ máu? 
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(xin xem thêm "Những sự thật không thể chối bỏ" phần 11, 12). Tại sao không thống 

nhất bằng cách cứ để cho chính quyền của ông Trần Trọng Kim hoạt động và điều 

hành đất nước rồi thông qua tuyển cử mà thi thố "tài năng" với chính quyền đó? Bản 

chất lừa đảo của đảng cộng sản là đây. 

 

Kết luận: Đảng cộng sản không đi theo con đường hòa bình để thống nhất đất 

nước, không chấp nhận đảng phái đối lập nắm quyền đất nước dù đảng phái đó thực 

chất tốt hơn đảng cộng sản, dân chủ, tự do hơn đảng cộng sản rất nhiều. Không thiếu 

gì cơ hội cho thống nhất đất nước trong hòa bình. Đảng cộng sản cố tình bỏ qua điều 

đó. Họ chỉ muốn gây chiền mà thôi. Bản chất của kẻ khát máu và hiếu chiến thì 

không có chỗ cho THỐNG NHẤT TRONG HÒA BÌNH. 

 

3. Kết luận chung: 

 

Kính thưa bạn đọc!  

 

Thống nhất đất nước là điều hợp lý và cũng là ước muốn có một Việt Nam thật sự 

vững mạnh. Nhưng không thiếu gì cơ hội mà đảng cộng sản đã cố tình bỏ qua. Họ 

cũng cố tình muốn chiếm thế độc quyền đến độc tài để nắm đất nước không thông 

qua các biện pháp ngoại giao cũng như tổng tuyển cử dân chủ.  

 

Vì sao vậy? vì cộng sản chỉ làm say sai cho Liên Xô, Trung cộng để âm mưu nhuộm 

đỏ đất nước, làm đất nước suy yếu và dễ dàng giao cho Trung cộng theo từng bước. 

Nếu Việt Nam chúng ta thống nhất trong hòa bình thì với bản chất láo, lừa, đảng 

cộng sản không bao giờ đủ uy tín, tài đức để nhân dân bầu chọn. Vì vậy ông Hồ đã 

thực hiện cho được âm mưu của Trung cộng để "thống nhất" trong bạo lực dẫn đến 

cái chết của hàng triệu thanh niên hai miền một cách vô nghĩa. Hậu quả thì đến nay 

nhân dân vẫn đang ngày đêm gánh chịu. 

 

Tôi viết bài này chỉ là sự khẳng định thêm mục đích của đảng cộng sản không phải 

là "giải phóng" cũng như "thống nhất" đất nước gì cả. Họ chỉ dùng biện pháp xảo 

ngôn để biện minh cho âm mưu đen tối của mình với nhân dân Việt Nam. Đã đến 

lúc những người tự cho mình là "nhân sỹ trí thức, lão thành cách mạng, có công với 

đảng..." hãy nhìn nhận lại sự việc "thống nhất" một cách rõ nét và thẳng thắn nhất 

để thấy chính họ bị đảng cộng sản mà đứng đầu là ông Hồ lừa dối. Những gì họ đang 

ân hưởng từ ân huệ của đảng cộng sản không phải là ân huệ mà đại bộ phận nhân 

dân được hưởng. Những ân hưởng đó như một thứ để lấy lòng, để che mắt các vị gọi 

là "nhân sỹ trí thức XHCN, lão thành cách mạng" mà thôi!. 

 

Đằng nào thì cũng đã "thống nhất" bằng đổ máu rồi, đằng nào thì nhân dân và các 

vị "lão thành cách mạng, nhân sỹ XHCN" cũng bị đảng "XẢO NGÔN" lừa dối rồi. 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-11-lua.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-12-su.html
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Bây giờ không phải lúc kêu than đảng sửa sai, van xin đảng thay đổi vì đảng cộng 

sản không thể thay đổi. Và cũng vì chính danh dự của mình đã bị đảng, bị ông Hồ 

lợi dụng, lừa đảo bao năm qua, tôi xin kêu gọi các vị hãy quay về với nhân dân để 

tranh đấu cho tự do, dân chủ thực sự tại Việt Nam. Chỉ có thế thì mới đúng với tinh 

thần dân tộc Việt Nam trường tồn. Đừng để đảng lừa nữa và cũng đừng để thế hệ 

con cháu như chúng tôi phải xấu hổ về những nhận thức ngây thơ, tự hào quá 

khứ "cách mạng" của các vị. Hãy để tinh thần dân tộc lên tiếng trong con tim các vị 

và hãy để cho chúng tôi thế hệ trẻ Việt Nam tôn trọng sự thật. Sự thật thì mất lòng, 

nhưng mất lòng mà nhận ra cái sai của lũ bán nước, để nhân dân cùng một lòng đứng 

lên dẹp bỏ nó thì cũng là việc nên làm.  

 

Và cuối cùng xin chuyển thông điệp này đến với đảng cộng sản Việt Nam: Thống 

nhất ư? Các vị đừng xảo ngôn! 

 

 
 

11/12/2012 

Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

 

 

 (Phần 5) 

Mất! 
 

 
            Viết cho ngày 30/04 – ngày mà đất nước Việt Nam đã thực sự Mất!  

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
https://3.bp.blogspot.com/-ZZVTL0PWeZQ/UMZHwD0XZII/AAAAAAAA8IE/yWQ9RhoBuCY/s1600/danap3-danlambao.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-OdATqL__a_8/UXm5oqtoaZI/AAAAAAABPs8/tbre0G9IxVI/s1600/REDMAN-01-danlambao.jpg
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Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Quá khứ đã qua, giờ là lúc nhìn lại quá khứ bằng 

lăng kính trung thực nhất để trả lại cho lịch sử những gì là của lịch sử. Từ ngày 

30/4/1975, cái mất đã mất. Lúc này là lúc chúng ta đứng lên từ quá khứ đổ nát của 

dân tộc.  

 

Điều duy nhất an ủi chúng ta đó là chính nhờ cái mất đó mà chúng ta có cái được: 

Ít nhất là những người miền Bắc như chúng tôi đã được giải phóng bởi sự hi sinh 

của VNCH để chúng tôi không phải sống như dân Bắc Hàn ngày này. Và cũng nhờ 

cái mất đó mà người dân ngày nay nhìn nhận rõ cộng sản hơn. Để ai còn ảo tưởng 

về cộng sản nhận ra họ sai lầm... 

 

 

* 

 

Tôi băn khoăn mãi không biết đặt tựa đề của bài viết số 5 này. Rất may mắn là tôi 

đã tìm được nhờ âm nhạc. Cảm ơn nhạc sỹ Lam Phương đã cho tôi và đồng bào tôi 

nghe bài hát Mất để tôi có thể lấy nó làm tựa đề cho bài viết này. Xin mạn phép tác 

giả Lam Phương được sử dụng ngay tựa đề của bài hát với câu hát làm tôi xúc động 

cho đến giờ phút viết những dòng này “Em có biết ngày 30 mất nước, ngày chia ly 

ngày của tù đầy...”  

 

Vâng! Tôi biết rằng tác giả Lam Phương đã viết bài hát này cho những người dân 

Việt Nam cộng hòa (VNCH) ngày 30 là ngày mất nước, ngày chia ly, tù đày của 

hàng triệu gia đình. Tuy nhiên trên quan điểm của mình tôi cho rằng ngày 30 là ngày 

đánh dấu cho cái Mất của cả Việt Nam chứ không riêng VNCH, đó là: Mất tự do, 

mất dân tộc và mất cả tương lai.  

 

Để đi vào bài này tôi xin khẳng định lại chính Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

(VNDCCH) là những kẻ thua cuộc chứ không phải “bên thắng cuộc” như tác giả 

Huy Đức viết, bởi vì bắt đầu kể từ ngày có “bên thắng cuộc” thì dân tộc Việt 

Nam: Mất.  

 

Giải phóng cho ai?  

 

Thưa bạn đọc! Trong những phần của loạt bài “Những sự thật không thể chối 

bỏ” và “Những sự thật cần phải biết” đã đăng, tôi đã chứng minh được những luận 

điểm sau đây:  

 

Việt Nam Cộng hòa không phải là “ngụy” mà là thể chế tự do, dân chủ, biết lo cho 

đời sống nhân dân dẫu rằng còn nhiều khiếm khuyết cần thời gian sửa đổi.  

 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/10/nhung-su-that-can-phai-biet-2-viet-nam.html
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Chính họ là nạn nhân của chính sách “ngậm máu phun người “ của đảng cộng sản 

Việt Nam. Những người lính VNCH đã ngã xuống vì họ ngã cho chính nghĩa và tự 

do của nhân dân. Chính VNDCCH là ngụy khi đánh thuê cho Liên Xô, Trung cộng 

(lời ông cựu tổng bí thư Lê Duẩn).  

 

VNCH đã bị chính sách khủng bố của đảng cộng sản núp dưới danh nghĩa “nổi dậy” 

để khủng bố nhân dân, phá hoại cuộc sống yên bình của VNCH.  

 

Thông qua mỹ từ “giải phóng”, đảng cộng sản Việt Nam và ông Hồ đã tiến hành 

“nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn”, cưỡng chiếm một nước có chủ quyền hợp 

pháp nhằm đạt mục đích quyền lực, cho thế giới cộng sản và cho kẻ chủ mưu thôn 

tính Việt Nam: Trung cộng.  

 

Như vậy thì sự thật về giải phóng đã rõ ràng, không phải là giải phóng cho nhân dân 

một nước có nền kinh tế, văn hóa, đời sống chính trị hơn hẳn nước khác. Giải phóng 

ở đây thực chất là giải phóng cho chính những người dân VNDCCH để họ thấy được 

bản chất láo lừa của cộng sản cũng như cho đất nước Việt Nam không phải như Bắc 

Hàn. Để minh chứng cho điều này tôi xin trình bày những luận điểm sau đây:  

 

Thứ nhất, tại văn kiện đại hội đảng lần thứ 3 năm 1993 của đảng cộng sản Việt 

Nam, trang 49 có viết “Nhờ có được vũ khí và cơ sở vật chất của chế độ Sài Gòn để 

lại mà chúng ta có thể nói là có sự vượt bậc tiến bộ về vũ khí cũng như giải quyết 

đời sống nhân dân bớt khó khắn sau nhiều năm chiến tranh. Cũng vì điều này mà 

bọn phản động lưu vong ở hải ngoại tuyên truyền chúng ta thôn tính Lào và 

Campuchia, chúng ví quân đội chúng ta như kẻ khổng lồ đi liên minh với 2 kẻ tý hon 

không nhằm mục đích thôn tính Lào và Campuchia…”  

 

Như vậy qua đoạn trích trên ta thấy gì? đó là đảng cộng sản đã thừa nhận với nhau 

rằng “nhờ” có tài nguyên, vũ khí và kinh tế VNCH thì nước Việt Nam của các ông 

đỉnh cao trí tuệ mới “bớt khó khăn”. Thì ra là giải phóng ngược kiểu này vậy sao? 

Ai giải phóng cho ai hỡi các vị lão thành cách mạng?  

 

Thứ hai, khi tiến hành “giải phóng miền Nam”, đảng cộng sản Việt Nam không chỉ 

bị chi phối bởi Liên Xô mà còn chịu nhiều tác động từ đảng cộng sản Trung Quốc.  

 

Chính trong cuốn sách “Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm 

qua” của Nhà xuất bản Sự Thật công bố 14/10/1979, phụ trách bản thảo đưa in là 

Phạm Xuyên và Đình Lai có đoạn: “Tháng 8 năm 1965, tại cuộc họp Bộ Chính trị 

BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Mao Trạch Đông tuyên bố: 

“Chúng ta phải giành cho được Đông Nam Á, gồm cả miền Nam Việt Nam, Thailand, 

Miến Điện, Malaysia, Singapore... Một vùng như Đông Nam Á rất giàu, ở đấy có 

nhiều khoáng sản, xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy”.  
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Thông tin này đã được chính đảng cộng sản thừa nhận trên website của 

mình: http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=9915.0 

 

Vậy sự thật ở đây là VNDCCH giải phóng cho chính họ và Trung cộng đang khát 

tài nguyên hay cho nhân dân? Nhân dân Việt Nam được gì từ cuộc chiến tranh đó? 

Không! Hoàn toàn là không được gì.  

 

Cũng cuốn sách này trang 53 còn có đoạn cho thấy dã tâm của cộng sản Việt Nam 

tiếp tay cho Trung cộng. Tại trang này có đăng nguyên văn nội dung lãnh đạo đảng 

cộng sản Việt Nam trả lời ông Đặng Tiểu Bình hồi năm 1966, như sau: “Sự nhiệt 

tình của một nước XHCN, với một nước XHCN khác là xuất phát từ tinh thần quốc 

tế vô sản. Chúng tôi không bao giờ nghĩ nhiệt tâm là có hại. Nếu các đồng chí nhiệt 

tâm giúp đỡ thì chúng tôi có thể đỡ hy sinh 2-3 triệu người... Miền Nam chúng tôi sẽ 

chống Mỹ đến cùng và chúng tôi vẫn giữ vững tinh thần quốc tế vô sản”.  

 

Ở trang 73 của tác phẩm này, những người cộng sản Việt Nam đã cay đắng thú 

nhận: “Những người cầm quyền Trung Quốc, xuất phát từ lợi ích dân tộc, họ có giúp 

Việt Nam khi nhân dân Việt Nam chiến đấu chống Mỹ, nhưng cũng xuất phát từ lợi 

ích dân tộc, họ không muốn Việt Nam thắng Mỹ và trở nên mạnh, mà chỉ muốn Việt 

Nam yếu, lệ thuộc Trung Quốc... Họ lợi dụng xương máu của nhân dân Việt Nam để 

buôn bán với Mỹ... Họ muốn chia rẽ Việt Nam với Liên Xô và các nước XHCN 

khác”.  

 

Thứ ba, một tài liệu được lưu trữ ở Trung tâm Wilson - Hoa Kỳ cho thấy, trong cuộc 

họp với Mao Trạch Đông hồi năm 1970, ông Lê Duẩn đã cho ông Mao Trạch Đông 

biết, Việt Nam đang trường kỳ kháng chiến chống Mỹ là vì Trung Quốc. Ông Lê 

Duẩn đã nói, nguyên văn như sau: “Tại sao chúng tôi giữ lập trường bền bỉ chiến 

đấu cho một cuộc chiến kéo dài, đặc biệt trường kỳ kháng chiến ở miền Nam? Tại 

sao chúng tôi dám trường kỳ kháng chiến? Chủ yếu là vì chúng tôi phụ thuộc vào 

công việc của Mao Chủ tịch... Chúng tôi có thể tiếp tục chiến đấu, đó là vì Mao Chủ 

tịch đã nói rằng 700 triệu người Trung Quốc đang ủng hộ nhân dân Việt Nam một 

cách vững chắc”.  

 

Như vậy thì giải phóng miền Nam cho ai? Cho Việt Nam hay cho Trung cộng? Bạn 

đọc hẳn đã tìm ra câu trả lời.  

 

Thứ tư, trong cuốn sách của tác giả Hà Cẩn (Viện văn học Trung quốc), đó là cuốn 

sách được in năm 1997 và tái bản năm 2000 với tiêu đề tạm dịch sang tiếng 

Việt: “Mao chủ tịch của tôi” bởi nhà Xuất bản Trung ương Trung quốc. Cuốn sách 

dày 438 trang có đoạn ở trang 154 nói về quan hệ với Việt Nam. Đoạn đó tạm dịch 

như sau: 

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=9915.0
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“Việt Nam sẽ chỉ yếu đi nếu họ cứ tiếp tục chiến tranh và bất ổn liên miên. Trung 

Hoa tin rằng Hồ Chủ tịch biết điều này chỉ có lợi cho chúng ta. Nhưng Mao chủ tịch 

cũng tin tưởng Hồ Chủ Tịch sẽ làm đúng nghĩa vụ của mình.”  

 

Ở đây tác giả Hà Cẩn khẳng định ông Hồ và ông Mao đều hiểu rõ về nhau. Nhưng 

ông Hồ được ông Mao tin tưởng “sẽ làm đúng nghĩa vụ”. Nghĩa vụ đó là gì? Đó 

chính là việc thực hiện âm mưu làm suy yếu nội lực Việt Nam. Rõ ràng ông Hồ đã 

được ông Mao giao cho nhiệm vụ cần phải thực hiện để làm suy yếu Việt Nam và 

ông Hồ do tham quyền lực (nếu thắng) và cũng để thực hiện nhiệm vụ của mình đã 

gây cho Việt Nam biết bao đau thương trong chiến tranh Nam Bắc. (Xin xem 

thêm “Những sự thật không thể chối bỏ phần 10”). Vậy “giải phóng” cũng là một 

trong nhiệm vụ mà ông Hồ và đảng cộng sản thực hiện cho quyền lợi của mình và 

Trung cộng mà thôi.  

 

Thứ năm, cuốn sách “MAO: The Unknown Story” - Sách được phát hành năm 2005 

do hai nhà xuất bản Anchor Books và Random House của tác giả Jung Chang và Jon 

Halliday trang 470 viết: “Có một nơi gần Trung Quốc, nơi đã có người Mỹ, đó là 

Việt Nam. Cuối năm 1963, miền Nam Việt Nam có khoảng 15,000 cố vấn quân sự 

Mỹ. Kế hoạch của Mao là tạo tình huống làm cho Mỹ phải gởi thêm quân đội vào 

miền Nam, ngay cả có thể xâm chiếm miền Bắc giáp giới với Trung quốc.”  

 

Qua đây ta có thể thấy gì? đó là Mao và Trung cộng đâu phải sai Hồ chí Minh và 

đảng cộng sản Việt Nam “giải phóng” cho nhân dân Miền Nam Việt Nam mà chỉ là 

cuộc chơi của Trung cộng với Mỹ và nhân dân Việt Nam là con tốt thí thông qua 

con rối: đảng cộng sản Việt Nam.  

 

Thứ 6, qua phần 2 của “Những sự thật không thể chối bỏ” và phần 2 của “Những 

sự thật cần phải biết” tôi đã chứng minh VNCH đâu cần ai giải phóng cho mình? 

Chẳng lẽ giải phóng ngược? Sự thật là qua những câu chuyện mà ai cũng thấy về sự 

chênh lệch văn minh sau ngày 30 tháng 4 đã cho thấy những gì tôi nói là chính xác. 

Dẫn chứng này chỉ xin nhắc lại câu của bà Dương Thu Hương - một người đi “giải 

phóng” người khác: “30 tháng 4 năm 75, nền văn minh đã thua chế độ man rợ”. Xin 

nói rõ từ “thua” này tôi đã giải thích rõ ở bài 1 “Những sự thật cần phải biết” đó là 

-  chính VNDCCH đã được “giải phóng” bởi VNCH.  

 

Thứ bảy, cuốn sách “365 ngày ở Việt Nam” của nhóm công tác do Liên Xô chỉ đạo 

trong năm 1975 tại Việt Nam đã được giải mật năm 2008 cho biết tại trang 

69 “Chúng ta đã thắng Mỹ nhưng người dân miền Nam không chào đón những 

người anh miền Bắc của chúng ta trên chính quê hương miền Nam của họ...” Thì ra 

nhân dân miền Nam sau cái ngày “giải phóng” ấy đâu có chào đón người giải phóng 

cho họ. Chính bởi nhân dân VNCH không cần ai giải phóng cho mình cả.  

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-10.html
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Thứ 8, cho đến này đảng cộng sản chưa chịu thừa nhận họ thất bại hoàn toàn trong 

công cuộc “xây dựng Xã hội chủ nghĩa”. Tuy nhiên như lời Ts. Cù Huy Hà Vũ đã 

phát biểu với VOA rằng: “Như chúng ta đã thấy, chủ nghĩa cộng sản dưới màu sắc 

chủ nghĩa xã hội chưa bao giờ là một hiện thực ở Việt Nam bởi cho đến ngày hôm 

nay hệ tư tưởng ấy vẫn chỉ là “định hướng” như chính ban lãnh đạo cộng sản Việt 

Nam thừa nhận. Nói cách khác, tính ưu việt hay hơn hẳn của chủ nghĩa xã hội so 

với chủ nghĩa tư bản mà Hoa Kỳ đại diện chưa bao giờ được chứng minh ở Việt 

Nam nên sẽ là quàng xiên khi nói rằng bên chiến thắng trong cuộc chiến tranh Việt 

Nam là hệ tư tưởng cộng sản. Sự sụp đổ ngoạn mục của Liên Xô và phe xã hội chủ 

nghĩa ở Đông Âu vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước chỉ có thể xác nhận quan 

điểm này của tôi.” thì đảng cộng sản chính là những kẻ thua cuộc, những kê được 

VNCH giải phóng. (http://m.voatiengviet.com/a/862106.html) 

 

Mất!  
 

Thực tế cho đến nay thì chúng ta đều biết đảng cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh 

chỉ là con rối trong tay cộng sản quốc tế và đặc biệt là tay sai cho Trung cộng giày 

xéo đất nước. Chính vì thế chúng ta - toàn thể Việt Nam chứ không riêng gì VNCH 

đã mất, mất rất nhiều thứ kể từ ngày 30/4/1975 đó. Vậy chúng ta mất gì?  

 

Thứ nhất, chúng ta mất biển đảo (Hoàng Sa và Trường Sa) mà điển hình là các hành 

động vây bắt tàu cá của ngư dân Việt Nam.  

 

Thứ hai, chúng ta đang mất dần các vị trí chiến lược như Tây Nguyên và trong quá 

khứ đã mất cho Trung cộng: Ải Nam quan, Thác Bản Giốc, bãi đá Tục Lãm.  

 

Thứ ba, rồi chúng ta sẽ mất nước không phải bắt đầu từ hiệp ước Thành Đô mà 

chính xác từ năm 1953 mà ngày 30/4 là cái mốc thể hiện toàn nước Việt Nam dần 

về tay Trung cộng (luận điểm này tôi sẽ công bố ở một bài gần đây khi đầy đủ tài 

liệu).  

 

Thứ tư, chúng ta mất tự do: biểu tình của dân oan mất đất bị đàn áp, đàn áp người 

yêu nước (nhạc sỹ Việt Khang, blogger Điếu Cày... là những ví dụ điển hình)  

 

Thứ năm, chúng ta đang bị đảng cộng sản lừa mị bởi chiêu trò “phát triển kinh 

tế” bằng những đồng vốn đi vay để làm giàu túi quan tham.  

 

Thứ sáu, chúng ta mất niềm tin, dân khí sau nhiều năm bị cộng sản tiến hành chính 

sách ngu dân. 

 

... 

http://m.voatiengviet.com/a/862106.html
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Còn rất, rất nhiều thứ mất mà chúng ta có thể lấy ngày 30 tháng 4 năm 1975 làm cái 

mốc chỉ dấu. Đúng như nhạc sỹ Lam Phương đã viết “Ngày của chia ly ngày của tù 

đày”. Những quân dân cán chính VNCH đã là những người mất trước hết vì họ là 

những nạn nhân của cái gọi là giải phóng với vạn người chết trong lao tù và làm mồi 

cho những con song dữ biển Đông.  

 

Sau đó là cũng kể từ ngày đó cả nước Việt Nam mất, mất dần mòn, mất tất cả vào 

tay cộng sản khát máu và Trung cộng bá quyền.  

 

Ba mươi là ngày chia ly  

Là ngày tang tóc hai miền Việt Nam  

Ai làm cho mẹ lầm than?  

Là loài cộng phỉ, là bầy vong nô  

Tại vì nô lệ Trung Xô  

Phơi thân người Việt, hoang tàn nước non  

Sau này muôn lớp cháu con  

Hờn căm muôn thuở, nước nào rửa đây?  

Mong rằng sông núi cỏ cây  

Hồn thiêng dân tộc phơi bày trắng đen…  

(ĐCH)  

 

Kết luận:  
 

Quá khứ đã qua, giờ là lúc nhìn lại quá khứ bằng lăng kính trung thực nhất để trả lại 

cho lịch sử những gì là của lịch sử. Từ ngày 30/4/1975, cái mất đã mất. Lúc này là 

lúc chúng ta đứng lên từ quá khứ đổ nát của dân tộc.  

 

Điều duy nhất an ủi chúng ta đó là chính nhờ cái mất đó mà chúng ta có cái được: Ít 

nhất là những người miền Bắc như chúng tôi đã được giải phóng bởi sự hi sinh của 

VNCH để chúng tôi không phải sống như dân Bắc Hàn ngày này. Và cũng nhờ cái 

mất đó mà người dân ngày nay nhìn nhận rõ cộng sản hơn. Để ai còn ảo tưởng về 

cộng sản nhận ra họ sai lầm. Người Mỹ đã cho ta thấy muốn thắng cộng sản phải 

cho cộng sản tạm thời thắng.  

 

Tuy vậy người mà chúng ta phải cảm ơn là những người lính VNCH, những con dân 

VNCH vì chính họ đã hi sinh, đã mất cho những cái được ngày hôm nay và tương 

lai. Không có họ thì Việt Nam cũng chỉ là Bắc Hàn không hơn không kém. Và họ 

xứng đáng với biểu tượng đã “phải thua” để cho toàn dân tộc Việt Nam “sẽ thắng” 

trong cuộc chiến chống cộng sản sau này.  

 

Ôi! 30/4 - Ngày của triệu người buồn, ngày mà đất nước Việt Nam Mất quá nhiều.  
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25/04/2013  

Đặng Chí Hùng  

danlambaovn.blogspot.com 

 

 

  (Phần 6) 

Lê Duẩn: Kẻ đồng mưu với Hồ Chí Minh tàn sát 

nhân dân Mậu Thân 1968 
 

 
 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Lê Duẩn là một trong những lãnh tụ của đảng cộng 

sản Việt Nam, ông ta là người phải chịu trách nhiệm về cái chết của trên 10.000 

người: “Có 16 nhân vật, trong số đó có cố Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam- Lê 

Duẩn.” Thông tin trên được tờ thời báo Polska của Ba Lan xếp hạng cùng với nhân 

vật Hồ Chí Minh cũng của cộng sản Việt Nam. Về tội ác của Hồ Chí Minh tôi đã 

trình bày tóm lược trong 15 bài “Những sự thật không thể chối bỏ”. Nay tôi xin trình 

bày tội ác của Lê Duẩn trong cái chết của hàng nghìn nạn nhân trong sự kiện thảm 

sát vào Mậu Thân Huế. Lê Duẩn là hiện thân của một kẻ khát máu cùng với Hồ Chí 

Minh lúc đó vạch ra kế hoạch man rợ này với nhân dân Việt Nam Cộng Hòa 

(VNCH). 

 

Bài viết về các nhân vật gây tội ác lịch sử trên báo Poska có thể tìm hiểu tại link sau: 

http://www.polskatimes.pl/artykul/775659,dwunastu-najbardziej-krwawych-

dyktatorow-w-historii-xx,1,3,id,t,sm,sg.html#galeria-material 

 

Vậy con người Lê Duẩn và tội ác ông ta gây ra thế nào trong sự kiện mậu thân 1968? 

Xin trình bày trong bài viết này của tôi.  

 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html
http://www.polskatimes.pl/artykul/775659,dwunastu-najbardziej-krwawych-dyktatorow-w-historii-xx,1,3,id,t,sm,sg.html#galeria-material
http://www.polskatimes.pl/artykul/775659,dwunastu-najbardziej-krwawych-dyktatorow-w-historii-xx,1,3,id,t,sm,sg.html#galeria-material
https://1.bp.blogspot.com/-wSAZS-Ps9e4/UYrTAOwLrUI/AAAAAAABQSE/h21o3QzV72o/s1600/mauthan-phanxet23-danlambao.jpg
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Theo sách tài liệu lịch sử của cộng sản Việt Nam thì Lê Duẩn tham gia tổ chức của 

cộng sản năm 21 tuổi và nhanh chong tiến thăng thành một trong những lãnh đạo 

chủ chốt của đảng cộng sản Việt Nam và tay chân thân tín của Hồ Chí Minh. Sách 

lịch sử của cộng sàn Việt Nam viết: 

 

 
“Đồng chí Lê Duẩn (tên khai sinh là Lê Văn Nhuận) sinh ngày 07/4/1907 tại Làng 

Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Đồng chí tham gia 

Hội thanh niên cách mạng năm 1928 và năm 1930 trở thành một trong những đảng 

viên lớp đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1937 - 1939, đồng chí Lê 

Duẩn được cử giữ chức Bí thư Xứ ủy Trung Kì và hoạt động tích cực của đồng chí 

góp phần quan trọng dẫn đến cao trào đấu tranh cách mạng sôi nổi trong cả nước. 

Năm 1939, đồng chí Lê Duẩn được cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng và đã 

cùng đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Tổng Bí thư của Đảng, chủ trì Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành Trung ương, quyết định thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc Phản 

đế Đông Dương thay Mặt trận Dân chủ, chuyển hướng cuộc đấu tranh cách mạng 

sang thời kì mới. Năm 1946, ra Hà Nội, đồng chí Lê Duẩn làm việc bên cạnh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, góp phần cùng Trung ương Đảng chuẩn bị cuộc kháng chiến lâu 

dài chống Pháp. Cuối năm đó, đồng chí được Bác Hồ và Trung ương Đảng cử vào 

lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Nam Bộ.”  

 

(Thông tin được viết trên website dạy lịch sử của giáo viên tại Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa: http://www.daykemtainha.com/home/modules.php?name=News&op=views

t&sid=272).  

 

Như vậy Lê Duẩn đã thăng tiến khá nhanh trên con đường quan lộ cộng sản của ông 

ta. Ông ta đã là một đệ tử thân tín của Hồ Chí Minh từ năm 1946 và đã có công lớn” 

Tiêu diệt Mỹ Ngụy” trong sự kiện Mậu thân 1968 – sự kiện mà mới đây vị đạo diễn 

Lê Phong Lan dám viết hoàn toàn sai về lịch sử trong loạt phim tài liệu của mình. 

Hồ Chí Minh là kể chủ mưu (Xin xem lại “Những sự thật không thể chối bỏ 14”) 

tuy nhiên điều đó đúng nhưng chưa đủ, trong bài này tôi xin trình bày cụ thể về vai 

trò của Lê Duẩn.  

 

http://www.daykemtainha.com/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=272
http://www.daykemtainha.com/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=272
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-14-ai.html#.UDJWGERhNBo
https://2.bp.blogspot.com/-Qi55H0AMlao/UYrMHgX5BTI/AAAAAAABQQ0/Jyeq5IroBuw/s1600/leduan-01.jpg
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Để chứng minh vai trò của Lê Duẩn trong sự kiện Mậu Thân 1968, tôi xin được trình 

bày các tài liệu và bằng chứng sau đây để bạn đọc thấy rõ bản chất độc ác của cộng 

sản Việt Nam nói chung và Hồ Chí Minh, Lê Duẩn nói riêng.  

 

 
 

Thứ nhất, Lê Duẩn trong một bài phát biểu có nội dung là “Một cú đập lớn để tung 

tóe ra các khả năng chính trị” (Lê Duẩn) trước bộ chính trị của đảng cộng sản Việt 

Nam và cục tác chiến cộng sản Việt Nam đã nói về sự kiện Mậu Thân trước khi nó 

xảy ra như sau: 

 

“Ý kiến của đồng chí Lê Duẩn được Quân ủy Trung ương và Tổng Tham mưu trưởng 

Văn Tiến Dũng tán thành và trở thành ý định quyết tâm chiến lược năm 1968: chuyển 

hướng tiến công chiến lược chủ yếu từ rừng núi, nông thôn vào đô thị - nhất là Sài 

Gòn, Huế, Đà Nẵng. Tổng bí thư Lê Duẩn nhấn mạnh: “Mỹ không còn con đường 

nào khác là phát huy sức mạnh quân sự. Đối phó với âm mưu này của Mỹ, ta phải 

đưa hoạt động quân sự lên một bước mới, đến mức Mỹ không chịu nổi và phải chấp 

nhận thất bại về quân sự, cô lập về chính trị. Nếu ta thực hiện được, Mỹ sẽ phải rút 

khỏi miền Nam.”  

 

Đây là ý kiến của Lê Duẩn được ghi lại trong cuốn sách của Cục Tác chiến có tựa 

đề: “Lịch sử cục tác chiến 1945-2000”. Trích dẫn này được website của đảng cộng 

sản Việt Nam trích dẫn lại: 

http://www.xaydungdang.org.vn/Home/Lyluan-Thuctien-

Kinhnghiem/2013/5974/Cuoc-Tong-tien-cong-va-noi-day-Tet-Mau-Than-1968-

Mot.aspx  

 

Điều này cho thấy Lê Duẩn đã thực hiện ý tưởng của Hồ Chí Minh (Xem “Những 

sự thật không thể chối bỏ 13”) bằng một ý tưởng cứng rắn hơn sau khi Văn Tiến 

Dũng còn đang lên một kế hoạch đánh du kích theo truyền thống cộng sản. Chính 

đảng cộng sản là kẻ chủ mưu sự kiện Mậu Thân và giao cho Văn Tiến Dũng soạn 

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Du%E1%BA%A9n
http://www.xaydungdang.org.vn/Home/Lyluan-Thuctien-Kinhnghiem/2013/5974/Cuoc-Tong-tien-cong-va-noi-day-Tet-Mau-Than-1968-Mot.aspx
http://www.xaydungdang.org.vn/Home/Lyluan-Thuctien-Kinhnghiem/2013/5974/Cuoc-Tong-tien-cong-va-noi-day-Tet-Mau-Than-1968-Mot.aspx
http://www.xaydungdang.org.vn/Home/Lyluan-Thuctien-Kinhnghiem/2013/5974/Cuoc-Tong-tien-cong-va-noi-day-Tet-Mau-Than-1968-Mot.aspx
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-13_9.html#.UDJVDkRhNBo
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-13_9.html#.UDJVDkRhNBo
https://1.bp.blogspot.com/-7p5o4d-fpbI/UYrRMznE9sI/AAAAAAABQRE/6cWVYFt-POE/s1600/hue-mauthan9585.jpg
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thảo, nhưng rồi Hồ Chí Minh và Lê Duẩn là hai người đưa ra ý tưởng và chỉ đạo cuối 

cùng: 

 

“Tháng 6-1967, Bộ Chính trị chủ trương: “Nhân lúc đế quốc Mỹ đang đứng trước 

thế tiến lui đều khó, lại phải tập trung vào cuộc vận động bầu cử Tổng thống Mỹ, ta 

cần chuẩn bị đánh một đòn quyết định tạo chuyển biến nhảy vọt cho cuộc đấu tranh 

cách mạng ở miền Nam, buộc Mỹ phải thua” (Trích “Lịch sử quân sự Việt Nam, 

t.11, Nxb CTQG, H. 2005, tr.205-207).  

 

Qua hai tài liệu của chính cộng sản Việt Nam đã công nhận thì sự thật đảng cộng sản 

đã vạch ra kế hoạch khủng bố một nước khác VNCH và thông qua ý tưởng của Hồ 

Chí Minh, chỉ đạo cụ thể của Lê Duẩn để tạo ra một trong những thảm sát kinh khủng 

của nhân loại.  

 

 
Thứ hai, một cuốn sách được cho là có “nhẹ nhàng” hơn với cộng sản đó là 

cuốn “Bên thắng cuộc” của tác giả Huy Đức. Dù không nói cụ thể nhưng đã nói lên 

vai trò của Lê Duẩn suốt từ năm 60 cho đến sau này. Điều này cho thấy sự kiện Mậu 

Thân ông ta đúng thật sự có vai trò lớn lao trong tội ác tày trời đối với nhân dân Việt 

Nam. Tác giả Huy Đức viết: “Sau Hồ Chí Minh, Lê Duẩn là nhà thiết kế chính, nếu 

không nói là duy nhất của mô hình kinh tế miền bắc suốt từ năm 1960 đến năm 

1975”.  

 

Rồi cũng lại chính Huy Đức viết đã trích dẫn lại hồi ký của tướng Giáp nói về vai 

trò chỉ đạo quân đội của Lê Duẩn: “Với tôi, những năm công tác trong Bộ Chính trị, 

Anh (Lê Duẩn) đã thường xuyên trao đổi ý kiến, thường là nhanh chóng đi đến nhất 

trí trong những vấn đề lớn; khi có ý kiến khác nhau thì tranh luận thẳng thắn, những 

điều chưa nhất trí thì chờ thực tiễn kiểm nghiệm. Lúc mới ra Bắc, Anh thường tâm 

sự với tôi những khó khăn trong công việc... Từ sau Đại hội III và Đại hội IV, tôi đã 

ba lần đề nghị Anh là Tổng Bí thư kiêm luôn Bí thư Quân ủy Trung ương, nhưng 

Anh nói với tôi: “Anh là Tổng chỉ huy lâu năm nên tiếp tục làm Bí thư Quân ủy 

Trung ương, như vậy có lợi cho lãnh đạo”.  

https://3.bp.blogspot.com/-8q1spGZItkw/UYrRW1GyERI/AAAAAAABQRM/NoZyB3IRl4k/s1600/hue-mauthano95.jpg
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Như vậy qua hai sự việc nhà báo Huy Đức đã viết thì Lê Duẩn chính là thủ phạm chỉ 

đạo không những về kinh tế mà còn là quân sự trong đó có chủ trương sắt máu đối 

với nhân dân miền Nam năm 1968 theo ý tưởng của Hồ Chí Minh:  

 

“Trong khoảng thời gian này, sức khỏe của chủ tịch Hồ Chí Minh bị sa sút, nên phải 

gác lại công việc và đi Trung Quốc chữa bệnh. Tuy nhiên với bề dày kinh nghiệm, 

uy thế to lớn trong Đảng Lao động và nhân dân, mọi quyết sách lớn vẫn phải được 

phê duyệt bởi chủ tịch. Do vậy Hồ Chủ tịch đã có một chuyến về nước ngắn để nghe 

Quân ủy Trung ương trình bày kế hoạch. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lưu ý những điểm 

sau: 1. Dự thảo báo cáo tốt, toàn diện, nhưng cần xem báo cáo của Quân ủy có chủ 

quan không 2. Tranh thủ giành thắng lợi sớm, nhưng phải chú ý đánh lâu dài. 3. 

Thuận lợi có nhiều nhưng phải thấy những khó khăn như mặt hậu cần bảo đảm. 4. 

Nói giành thắng lợi quân sự, nhưng phải chú ý đến việc giữ sức dân. 5. Phải chú ý 

mở rộng chiến tranh du kích, tăng cường trang bị cho du kích. 6. Phải làm sao ta 

càng đánh càng mạnh, đánh liên tục, đánh được lâu dài (nghĩa là có khả năng thực 

hiện một cuộc chiến tranh lâu dài” (Trích cuốn sách của Cục Tác chiến quân đội 

cộng sản “ Cục Tác chiến, Lịch sử cục tác chiến 1945-2000”).  

 

 
 

Thứ ba, sử gia Villard viết về sự kiện Mậu Thân như sau với vai trò của Lê Duẩn:  

 

“Quan niệm về một cuộc tổng công kích tổng nổi dậy thực ra đã bắt nguồn từ những 

năm giữa thập niên 1960. Và kế hoạch đó sau cùng đã là sản phẩm chung của tướng 

Văn Tiến Dũng, thuộc cấp cao cấp nhất của tướng Giáp, và tổng bí thư Lê Duẩn, 

đối thủ lâu năm của vị tướng được cả quân dân miền Bắc ngưỡng mộ và thường gọi 

là anh Văn. Tháng 9 năm 1964, bộ chính trị quyết tâm đạt chiến thắng toàn diện, 

điều động vào miền Nam một đại đơn vị thiện chiến đầu tiên, với nhiệm vụ chuẩn bị 

tổng công kích sau khi quân đội miền Nam bị đánh bại. Một kế hoạch quân sự gọi 

là kế hoạch X được soạn thảo, nhằm tấn công Sài Gòn từ năm hướng, sử dụng các 

đơn vị đặc công làm mũi tiến công tiền đạo, sách động dân chúng nổi dậy lật đổ 

chính quyền Sài Gòn. Kế hoạch này y hệt kế hoạch được sử dụng trong chiến cuộc 

https://2.bp.blogspot.com/-DR9X-lL6fd0/UYrRfrZytHI/AAAAAAABQRU/Aa-lUGaIyPQ/s1600/hue-mauthan-me-con.jpg
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Mậu thân 1968. Bí thư thứ nhất Lê Duẩn là đồng tác giả và người chủ động nhất 

trong kế hoạch này, sau đó phải ngưng kế hoạch lại vì lực lượng Mỹ và Việt Nam 

Cộng Hòa vào mùa hè 1965 đã đánh tiêu tan mọi hy vọng về tổng công kích tổng 

nổi dậy vào năm đó.”  

 

Qua sự kiện này chúng ta thấy tác giả Vilard cũng khẳng định kế hoạch Mậu Thân 

68 được chính Lê Duẩn là đồng tác giả và chủ động nhất theo sự gợi ý của bộ chính 

trị do Hồ Chí Minh đứng đầu. Kế hoạch khủng bố nhân dân VNCH được sắp đặt cho 

năm 1964-65 chứ không phải đến 68. Tuy nhiên, do người Mỹ đưa quân vào Việt 

Nam giúp đỡ VNCH nên đã đẩy lùi kế hoạch của Hồ Chí Minh và Lê Duẩn tới 1968. 

Điều này cũng cho thấy 2 ý đó là: Cộng sản luôn có tư tưởng khát máu bất cứ lúc 

nào và năm 1964 chưa có quân chiến đấu Mỹ tham chiến tại Việt Nam nhưng cộng 

sản vẫn vạch kế hoạch khủng bố và tuyên truyền “Chống Mỹ cứu nước”.  

 

Trích dẫn của tác giả Villard đã được chính người cộng sản Việt Nam thừa nhận trên 

website của mình: http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=473.50).  

 

 
 

Thứ tư, trong cuốn sách có tên “Đối nghịch” của tác giả J. Leroy - một nhà hoạt 

động xã hội người Pháp và cũng là đảng viên đảng cộng sản Pháp. Cuốn sách in năm 

2000 tại Pháp này đi sâu phân tích về tính chất đối lập của đảng cộng sản và các 

đảng phái khác trong đó có dẫn chững về cuộc chiến Việt Nam như là một sự đối 

nghịch đỉnh điểm về ý thức hệ. Trong trang 243 có đoạn viết: “Những cái chết của 

khoảng 5000 người ở Huế ngoài ông Hồ Chí Minh có vai trò như một người chỉ đạo 

về ý tưởng thì ông Lê Duẩn lúc đó cũng có trách nhiệm như một tổng công trình 

sư...”  

 

Cuốn sách này đã được tôi giới thiệu tại “Những sự thật không thể chối bỏ phần 

14” và nay tôi xin trích dẫn thêm đoạn văn viết về vai trò của Lê Duẩn để bạn đọc 

thấy vai trò của ông ta không hề nhỏ trong việc đưa hàng nghìn người dân Huế vô 

tội đi vào cõi chết vào tết Mậu Thân.  

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=473.50
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-14-ai.html#.UDJWGERhNBo
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-14-ai.html#.UDJWGERhNBo
https://2.bp.blogspot.com/-Ma1IDrCg5hw/UYrRqoub6lI/AAAAAAABQRc/LqvGczmO1n8/s1600/6913418943_a7c716c069_b.jpg
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Thứ năm, theo một tài liệu do đảng cộng sản ấn hành, Việt Minh đã để lại Miền 

Nam 60.000 đảng viên (trích trong Tổng Kết Cuộc Kháng Chống Thực Dân Pháp, 

Thắng Lợi và Bài Học, Hà Nội, 1996): “Cán bộ và đảng viên được đặt dưới quyền 

lãnh đạo của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Xứ Ủy Nam Bộ. Vào ngày cuối cùng của thời 

hạn tập kết ở Cà Mau, sau khi chúng ta đánh lừa địch bằng cách giả bộ lên tàu tập 

kết, đồng chí Lê Duẩn đã tìm cách rời khỏi tàu vào lúc nửa đêm để ở lại”.  

 

Như vậy, rõ ràng Miền Bắc đã chuẩn bị tấn công Miền Nam ngay khi Hiệp ước 

Genève chưa kịp ráo mực, chứ không phải vì Miền Nam không chấp nhận tổng tuyển 

cử vào năm 1956 hoặc vì có sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Miền Nam mà 

đang cộng sản luôn tìm cách tuyên truyền mị dân.  

 

Và cũng chính nhờ ở lại nằm vùng mà Lê Duẩn đã tư vấn cho Hồ Chí Minh tiến 

hành cuộc thảm sát đẫm máu người dân Huế vô tội nhằm thỏa mãn cơn khát quyền 

lực của cộng sản: “Đồng Chí Lê Duẩn rất hiểu miền nam và nhân dân miền nam, 

chúng ta nhất trí thông qua phương án của đông chí Lê Duẩn vì nó đồng nhất với 

gợi ý của đồng chí Hồ Chí Minh” (Trích Nghị quyết Bộ Chính trị tháng 12-1967 

được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua tháng 1-1968, thành Nghị quyết 

Trung ương lần thứ 14. Tài liệu lưu tại Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.) 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-TQYYcyK2Fu0/UYrR8KZ9zPI/AAAAAAABQRk/1cniiedYg5g/s1600/Bones+2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-YTmlmg6SaD0/UYrSEy0ChQI/AAAAAAABQRs/5kLRdGNl1lk/s1600/Crying+Woman+-+gray.jpg
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Thứ sáu, chính Lê Duẩn chứ không phải ai khác khẳng định “ta đánh Mỹ là đánh 

cho Liên Xô và Trung Quốc”. Ông ta nói không sai, vì như tôi đã chứng minh rõ 

ràng qua nhiều bài viết thì thực chất cuộc chiến Việt Nam là cuộc chiến của tập đoàn 

cộng sản khát máu với nhân dân tự do. Và câu nói của Lê Duẩn còn hiểu theo nghĩa 

nữa đó là: Đánh theo kiểu của Trung cộng - diệt sạch và giết sạch.  

 

Lời khẳng định của Lê Duẩn đã được thể hiện khi Lê Duẩn và Hồ Chí Minh chỉ đạo 

Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp sang Trung cộng báo cáo với Chu Ân Lai vào 

ngày 04/07/1967 về tình hình và chiến lược quân sự, bao gồm cuộc tổng tấn công 

này.  

 

Phạm Văn Đồng đã báo cáo Chu Ân Lai như sau: “Một số chiến lược đang được áp 

dụng trên chiến trường miền Nam theo lời đề nghị khi trước của các đồng 

chí”. Chiến tranh nhân dân là chiến lược đã được áp dụng trên chiến trường miền 

Nam. Chiến lược này do Mao Trạch Đông đề xướng, chủ yếu là “lấy nông thôn bao 

vây thành thị” và “vũ trang tổng tấn công và nổi dậy”. Chiến lược này được sử dụng 

như kim chỉ nam cho cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968.  

 

Trong buổi họp, Chu Ân Lai than thở ông và các đồng chí của ông đều đã trên dưới 

bảy mươi, và nhấn mạnh: “Mặc dù tôi đã già, tham vọng vẫn còn đó. Nếu chiến 

tranh ở miền Nam không chấm dứt vào năm tới, tôi sẽ thăm các đồng chí và tham 

quan”. Năm tới mà Chu Ân Lai muốn nhấn mạnh là Mậu Thân 1968.  

 

Những câu nói trên được trích trong cuốn “Biên niên sử đảng cộng sản Việt Nam” – 

NXB Quân đội năm 1983. Điều mà chúng ta cần đặt câu hỏi là khi ông Phạm Văn 

Đồng nói đã áp dụng chiến lược của các đồng chí thì đó là chiến lược gì? Đó chính 

là việc thực hiện tổng công kích đẫm máu mà tôi đã chứng minh Trung cộng muốn 

Việt Nam đánh Mỹ tới người Việt Nam cuối cùng.  

 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-DC3OaB4PI7g/UYrSXc3PcGI/AAAAAAABQR0/eNYEWV7l0hg/s1600/mauthan-000d6.jpg


- 101 - 

 

Thứ bảy, một người chứng kiến sự kiện Mậu Thân như ông Liên Thành với tác 

phẩm “Biến động miền trung” cũng đã nhắc đến vai trò của Lê Duẩn như một kẻ 

chỉ huy khát máu: 

“Ngày 28 tháng 12 năm 1967, bộ chính trị họp phiên họp đặc biệt, dưới sự chủ tọa 

của Hồ chí Minh. Lê Duẩn, bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng báo cáo 

lên Hồ toàn bộ kế hoạch tấn công Mậu Thân. Ngoài kế hoạch quân sự, vào ngày 21 

tháng 1 năm 1968 [trước trận đánh Mậu Thân], bộ chính trị trung ương đảng gởi 

mật điện cho trung ương cục miền Nam, khu ủy khu 5, và khu ủy Trị-Thiên, bộ chính 

trị yêu cầu Phạm Hùng, Võ Chí Công, Trần Văn Quang, thành lập mặt trận chính 

trị thứ hai lấy tên là "Liên minh dân tộc, dân chủ và hòa bình’’ nhằm phân hóa chính 

quyền miền Nam, tập họp những lực lượng, những cá nhân chống chính quyền miền 

Nam, chống Mỹ, tranh thủ mọi tầng lớp dân chúng” (Trích Liên Thành – “Biến động 

miền trung” trang 40).  

 

 
 

Thứ tám, tại trang 208 cuốn “Mao chủ tịch của tôi” có viết được tạm dịch như sau:  

 

“Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cần phải thanh trừ bọn chống đối nhân dân khi 

các thành phố được giải phóng trong cuộc tổng nội dậy tết 1968, chúng không có 

lợi cho lực lượng cách mạng vào tiếp quản thành phố. Hồ Chủ tịch đã học theo cách 

làm của Mao Chủ Tịch khi Trung quốc tiến hành Vạn lý Trường Chinh... Đồng chí 

Lê Duẩn - một chiến sỹ trung thành của chủ tịch Hồ Chí Minh là người vạch ra kế 

hoạch chi tiết nhất...” 

 

Qua đây chúng ta thấy chính ông Hồ Chí Minh học theo sách lược của Mao để “thanh 

trừ “ cái gọi là bọn chống đối nhân dân. Họ là những nhân dân vô tội, vậy mà ông 

Hồ đã học theo thầy ông ta là Mao để đem lại kết quả bi thương cho xấp xỉ 5000 

người dân vô tội ở Huế. Và Lê Duẩn thì lại chính là kẻ vạch kế hoạch chi tiết cho 

những đau thương ấy.  

 

https://3.bp.blogspot.com/--E_JzVI2qxg/UYrSqNAnqZI/AAAAAAABQR8/eh_HSNJbeP4/s1600/Crying+Girls-gray.jpg
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Kết luận: Bằng tám dẫn chứng cơ bản nhất của các tác giả trung lập, thân cộng, tác 

giả trong cuộc và ngay chính bản thân các tài liệu của đảng cộng sản đã thừa nhận 

một điều quan trọng. Điều đó là ngoài kẻ chủ mưu Hồ Chí Minh ra còn một kẻ đáng 

bị vạch mặt và kết tội vì hơn 5000 nạn nhân chết oan khuất tại Huế. Đó là: Lê Duẩn.  

 

Tội ác của Hồ Chí Minh và Lê Duẩn là không thể nào tha thứ được. Ngày nay lịch 

sử không cho phép chúng ta để tội ác của lãnh đạo đảng cộng sản được chìm vào 

quên lãng. Vạch ra sự thật sẽ giúp nhân dân thấy rõ bộ mặt thật của họ - những đồ 

tể cộng sản.  

 

05/09/20112  

Đặng Chí Hùng  

danlambaovn.blogspot.com 

 

 

 (Phần 7)  
 Lê Duẩn và sự tàn ác với quân dân cán chính 

 Việt Nam Cộng Hòa. 
 

 
 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Quá khứ đã trôi qua gần 40 năm , tuy nhiên quá 

khứ đó vẫn là nỗi đau với nhân dân Việt Nam nói chung và quân dân cán chính 

Việt Nam Cộng Hòa nói riêng. Vết thương không thể lành lặn nếu đảng cộng sản 

vẫn tiếp tục xúc phạm danh dự của quân dân Việt Nam Cộng Hòa và đàn áp nhân 

dân Việt Nam. Tôi viết bài này chỉ xin góp một tiếng nói chân thật của lịch sử 

nhằm phanh phui tội ác của Lê Duẩn và cộng sản Việt Nam, để như một nén 

hương với người đã khuất trong lao tù cộng sản hay tri ân những ai đã vì tự do mà 

phải chịu đọa đày trong ngục tù cộng sản. 

 

 

Như trong “Những sự thật cần phải biết 6”, bài Lê Duẩn: Kẻ đồng mưu với Hồ 

Chí Minh tàn sát nhân dân Mậu Thân 1968, tôi đã trình bày với bạn đọc tội ác 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/05/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-6-le.html#.UbHDp0BgfBs
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/05/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-6-le.html#.UbHDp0BgfBs
https://2.bp.blogspot.com/-b7ijv60uO0w/UbHR9WNZmhI/AAAAAAAAm-Q/UQc1MapNS4Q/s1600/ld1.jpg
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của Lê Duẩn trong việc đồng mưu cùng Hồ Chí Minh tàn sát hàng nghìn người dân 

Huế vô tội tết mậu thân 68. Trong khuôn khổ bài này, tôi xin trình bày về tội ác tiếp 

theo của Lê Duẩn trong việc trả thù tàn bạo đối với quân dân cán chính Việt Nam 

Cộng Hòa sau năm 1975. Đây là một trong những tội ác không thể bỏ qua vì nó là 

một trong bốn nhóm tội ác được dự liệu tại Đạo Luật Rome (The Rome Statute) và 

thuộc quyền xét xử của Toà Án Hình Sự Quốc Tế (The International Criminal Court, 

viết tắt là ICC). 

 

Trên thực tế , những ai là quân dân, cán chính Việt Nam cộng hòa sau khi bị bị cộng 

sản đưa vào tù đều thấy điều này. Ngoài ra, gia đình họ bị cộng sản bức hại đi lên 

vùng kinh tế mới, con em bị ghi lý lịch xấu, nhà của bị tịch thu là những nỗi thống 

khổ của những quân dân cán chính VNCH. Trong khuôn khổ bài viết này, tội ác của 

Lê Duẩn và đảng cộng sản đối với quân dân, cán chính Việt Nam cộng hòa trong lao 

tù của cộng sản. 

 

I. Cả nước Việt Nam là một trại tù khổng lồ :  

 

Thứ nhất, ngày Thứ Hai, 23/7/2007, Website của The Wall Street Journal, nhà báo 

James Taranto đã trích dẫn cuộc điều tra quy mô của nhật báo Orange County 

Register được phổ biến trong năm 2001 về “học tập cải tạo” tại Việt Nam và đã kết 

luận rằng: "Ngay sau khi xâm chiếm VNCH, cộng sản đã đưa một triệu quân dân 

cán chính VNCH vào tù vô thời hạn - dưới cái nguỵ danh học tập cải tạo – trong ít 

nhất là 150 trại tù được thiết lập trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam kể cả những nơi 

rừng thiêng nước độc với khí hậu khắc nghiệt. Theo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, đại đa 

số những người này đã bị giam cầm từ 3 tới 10 năm và có một số người đã bị giam 

giữ tới 17 năm. Nếu lấy con số trung bình là bẩy năm tù cho mỗi người, số năm tù 

của một triệu người là 7,000,000 năm.”  

 

Đây là một tội ác hình sự mang tính lịch sử của đảng cộng sản cộng sản và những 

người đứng đầu đảng cộng sản. Nó xứng đáng được được đưa vào cáo trạng mà 

chúng tôi đang thực hiện nhằm đưa tội ác của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản ra 

trước ánh sáng công lý. 

 

Cũng theo cuộc điều tra nói trên cho biết: “Cứ mỗi ba gia đình tại Miền Nam, có 

một gia đình có người phải đi tù cải tạo. Và trong số một triệu người tù kể trên, đã 

có 165,000 người chết vì bị hành hạ, tra tấn, đánh đập, bỏ đói, lao động kiệt sức, 

chết vì bệnh không được chữa trị, bị hành quyết… Cho tới nay, hài cốt của 165,000 

nạn nhân này vẫn còn bị Việt Cộng chôn giấu trong rừng núi, không trả lại cho gia 

đình họ. Hiện nay chỉ có Việt Cộng mới biết rõ tên tuổi các nạn nhân cùng nơi chôn 

giấu hài cốt của họ. Đây là tội ác thủ tiêu mất tích người, một tội ác chống loài 

người đã và đang diễn ra tại Việt Nam suốt 35 năm nay mà thủ phạm là Lê Duẩn…”. 
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Thứ hai, trong tập tài liệu ghi bí số TN/QP-14 được lưu chiểu ngày 14/02/1977 tại 

cục lưu trữ Bộ Quốc Phòng Cộng sản ghi rõ như sau tại trang số 6: "Tổng số tù nhân 

tham gia học tập cải tạo để trở thành con người mới sau khi chế độ Sài Gòn đầu 

hàng là 1.321.506 người. Trừ những số trốn trại, bị chết trong lúc cải tạo và già yếu 

trả về với gia đình , bộ quốc phòng giao lại cho bộ nội vụ quản lý là 1.236.569 

người". 

 

Qua tài liệu nói trên của nhà nước cộng sản nói lên điều gì? Đó là họ đã coi những 

quân dân cán chính Việt Nam cộng hòa là những “Tù nhân”. Trên thực tế, họ không 

phải là tù nhân vì theo như cộng sản tuyên truyền họ chỉ đi học tập chủ trương đường 

lối của “cách mạng”. Nhưng chính tài liệu của cộng sản đã coi họ là tù nhân. 

 

Ngoài ra con số người mà đảng cộng sản cho biết chính là con số nói lên thực tế về 

trại tù khổng lồ mà cộng sản cùng Lê Duẩn bày ra nhằm trả thù quân dân cán chính 

VNCH. 

 

Thứ ba, theo tài liệu của Viện Bảo Tàng Việt Nam tại San Jose ghi nhận số lượng 

tù cải tạo thực sự đều là tù chính trị như sau: “Năm 1975 QLVNCH có 980.000 quân 

nhân gồm 1/10 cấp Tá và cấp Tướng tổng cộng 9.600, cấp úy là 80.000, còn lại là 

hạ sỹ quan và binh sĩ . Binh sĩ VNCH bị bắt đi cải tạo sau ngày 30 tháng 

4, 1975.AFP/Getty Images – Cấp Tướng tại ngũ đến 30 tháng 4 năm 75 là 112; bị 

tù cải tạo: 32 vị, 80 tướng lãnh di tản và 1 số nhỏ không bị bắt giam. – Ðại tá có 

600, bị tù 366. – Trung tá có 2.500, bị tù 1.700. – Thiếu tá có 6.500, bị tù 5.500. – 

Cấp úy có 80.000, bị tù 72.000. Trong số này bao gồm cả nữ quân nhân cũng như 

thành viên đảng phái và các cấp chính quyền. Ðây là con số ghi nhận được từ phía 

Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, không có tài liệu của các trại giam phía cộng sản 

để đối chiếu; và không có con số chính xác tù cải tạo bị chết trong khi giam cầm”. 

 

Như vậy, mặc dù do thất lạc khi rút bỏ Miền Nam, cộng với những thống kê những 

người chết do cộng sản đạo đày trong tù thì những con số mà Viện Bảo tàng cũng 

cho thấy cộng sản đã biến cả nước Việt Nam thành một địa ngục tù ngục trong chính 

sách trả thù man rợ của mình đối với những ai liên quan đến VNCH. 

 

Thứ tư, để thừa nhận thêm về chính sách bỏ tù quân dân cán chính VNCH, cũng 

cần phải nhắc lại đảng cộng sản Việt Nam chủ trương theo chủ nghĩa cộng sản độc 

tài của Liên Xô và Trung Cộng. Hồ Chí Minh khi đem chủ nghĩa cộng sản vào Việt 

Nam chủ trương làm tay sai cho quốc tế thứ 3 (Xin xem thêm “Những sự thật 

không thể chối bỏ" phần 4,10,11,12) và làm con tốt thí trong tay sai Liên Xô. Những 

tư tưởng của Lê Nin đã được Hồ Chí Minh truyền thụ cho đàn em của mình trong 

việc trả thù những ai bất đồng chính kiến, trong trường hợp này là quân dân quán 

chính VNCH. Vì vậy nhìn lại Việt Nam sau năm 1975 như một trại tù khổng lồ của 

http://1975.afp/Getty
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cộng sản không có gì là điều lạ lùng . Hãy đọc cuốn “Lê Nin và Xã hội chủ 

nghĩa" xuất bản tại Liên Xô dày 820 trang, tại trang 233 có viết:  

 

"Chiếm được một tỉnh, giải phóng được một nước thì dễ nhưng giữ yên được đất 

nước, địa phương ấy mới là khó. Muốn vậy sau khi chiếm được lãnh thổ, trước hết 

phải tập trung giam giữ lâu dài bọn phản động, thành phần làm việc cho chế độ cũ, 

chỉ khi nào ổn định được xã hội, nắm vững tình hình an ninh nội chính mới thả chúng 

về”. 

 

Và cũng là sư phụ của Hồ Chí Minh cũng như Lê Duẩn sau này không quên nói 

thêm: "Bọn này gồm những tên đầu đường xó chợ, đói khát rách rưới, Vô sản lưu 

manh rất nguy hiểm, chúng là kẻ thù số một của chuyên chính vô sản vì dễ bị bọn 

phản động mua chuộc, chúng cần bị giam giữ, loại trừ”(Trích cuốn “Lê Nin tuyển 

tập và Bản tuyên ngôn đảng cộng sản” có nói về Vô sản lưu manh.). 

 

Qua đây chúng ta có thể thấy, việc cộng sản Việt Nam học tập tư tưởng của Lê Nin 

nhằm trả thù man rợ quân dân cán chính Việt Nam cộng hòa cũng là điều hết sức 

thường tình đối với bản chất của cộng sản. 

 

Thứ năm, trong cuốn sách có tên “Đối nghịch” của tác giả J. Leroy - một nhà hoạt 

động xã hội người Pháp và cũng là đảng viên đảng cộng sản Pháp (giới thiệu ở 

bài “Những sự thật không thể chối bỏ - phần 14 - Ai làm cho Huế đau thương?”). 

Cuốn sách của ông đi sâu phân tích về tính chất đối lập của đảng cộng sản và các 

đảng phái khác và dẫn chứng về cuộc chiến Việt nam như là một sự đối nghịch đỉnh 

điểm về ý thức hệ. Trong trang 202 của cuốn sách in năm 2000 tại Pháp có nội dung 

trích như sau: “Sau ngày 30/4/1975, tư tưởng của Mác, Lê Nin đã hoàn toàn làm 

chủ cả Việt Nam. Hàng triệu người theo chế độ cũ do người Mỹ giúp đỡ đã phải vào 

tù theo lệnh cải tạo của nhà nước Việt Nam”.  

 

Cuốn sách này cho thấy người cộng sản Pháp đã phải công nhận có hàng triệu người 

quân dân cán chính Việt Nam cộng hòa bị cộng sản đẩy vào tù để phục vụ cho mục 

đích trả thù những ai không theo cộng sản độc tài. 

 

II. Trả thù man rợ : 

 

Từ sau năm 1975 đến nay, nhà nước cộng sản Việt Nam, đã thi hành chính sách bắt 

những người là quân dân cán chính đi cải tại các trại tập trung. Thực chất là đi tù. 

Khi ra khỏi trại thành kẻ tứ cố vô thân. Rồi chính sách cải tạo công thương nghiệp 

làm cho nhiều người điêu đứng phải vượt biên... Rồi trấn áp, bắt bớ người vượt biên. 

Một số địa phương ven biển còn lợi dụng “bắt vượt biên” để trấn vàng, trấn của… 

Những thương phế binh VNCH thì bị đẩy ra lề đường. 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-14-ai.html
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Để nói lên thực tế này, ngay một tờ báo cộng sản đã phải thừa nhận sự thật này . Xin 

trích dẫn đến bạn đọc đoạn viết trên Tuần Vietnamnet: "Anh tên Ngô Công Vò, quê 

xã Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế, đi lính cho chế độ Sài Gòn năm 

1970… So với nhiều anh em lính chế độ cũ, tôi còn may mắn hơn nhiều. Nhưng cuộc 

sống vẫn vất vả lắm. Anh em thương binh phía Bắc còn có chế độ, chứ chúng tôi 

chẳng có gì, làm việc quần quật mà chẳng đủ nuôi vợ con. Công việc của gia đình 

anh Vò chủ yếu làm ruộng, và ai thuê gì làm nấy. Công việc khá thường xuyên của 

anh là lấy đất thải san ủi nền nhà, và cả tháo gỡ những quả bom mìn còn sót lại 

trong vùng đem bán. Công việc vất vả, mạo hiểm đủ để tùng tiệm cuộc sống”. (Links 

của bài báo : http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-04-27-hoa-hop-dan-toc-va-su-

hoi-sinh-tu-noi-dau). 

 

Còn đối với những người bị giam trong tù thì ra sao? Xin điểm lại một số chứng cứ 

để thấy cộng sản đã đối xử với quân dân cán chính Việt Nam cộng hòa như thế nào. 

 

Trên thực tế,quân dân cán chính Việt Nam cộng hòa được thông báo: "Công chức 

trung ương từ Chánh sở, địa phương từ trưởng ty, phó quận cho tới Tổng thống; sĩ 

quan cảnh sát từ thiếu tá trở lên; các thành phần đảng phái, nhân viên tình báo ra 

trình diện học tập tại trường Gia Long…, mang theo quần áo, lương thực.. đủ dùng 

trong một tháng”. 

 

Khoảng hơn một năm sau ngày nhập trại, bộ nội vụ bèn gom tù lại, ra Chính sách 12 

điểm, tất cả học viên thành tù hết, án phạt ba năm… do Công an quản lý, đối xử hà 

khắc, bắt lao động cực nhọc, giai đoạn này cho ăn đói, mỗi bữa chỉ có vài củ khoai 

và một hai bát bo bo… rồi nhiều người bị đẩy ra những trại tù ở miền Bắc như: 

Hoàng Liên Sơn, Cổng Trời, Thanh Hóa, Hà Nam Ninh… 

 

Những người bị giam ở trong nam thì còn đỡ khổ vì có gia đình thăm nuôi vả lại 

miền nam khá hơn miền Bắc, những người bị đưa ra Bắc vô cùng thê thảm, đói khát, 

lạnh lẽo, bệnh tật, làm việc quá sức.. nhiều người chết bỏ xác miền Bắc hoặc hóa ra 

thân tàn ma dại. Sĩ quan cấp thiếu úy, những người quá trình nhẹ hoặc có thân nhân 

là cán bộ bảo lãnh phần nhiều được về trong vòng ba năm, cấp trung úy hoặc ty sở 

trưởng, những người có liên hệ an ninh tình báo thường là được về sau 5 hay 6 năm... 

Trong thời gian đó, cộng sản hành hạ quân dân cán chính VNCH hết sức tàn tệ: 

 

Thứ nhất, sau ngày 30/04/75, mọi người đều e ngại về một cuộc tàn sát trả thù đẫm 

máu vì đã có những lời đồn đại về hành động này. Nhưng cộng sản đã nghĩ ra một 

giải pháp thâm độc và tránh được sự lên án của Quốc tế đó là giam cầm và hành hạ 

quân dân cán chính VNCH. Quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã được khuyến 

dụ trình diện để “học tập” ngắn hạn. Gọi là “tìm hiểu đường lối, chính sách của nhà 

nước và để gột bỏ tàn tích chống phá cách mạng khi xưa”. Chính quyền mới hứa là 

thời gian học tập chỉ vài tháng rồi ai nấy trở về với gia đình, phục vụ đất nước. 

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-04-27-hoa-hop-dan-toc-va-su-hoi-sinh-tu-noi-dau
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-04-27-hoa-hop-dan-toc-va-su-hoi-sinh-tu-noi-dau
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Nhưng thực ra đây là một sự tù đầy, tẩy não, hành xác. Có người vài ba năm. Rất 

nhiều người mươi năm. Và số người triền miên tù đầy gần hai chục năm cũng không 

ít. Lại còn một số đáng kể chết mất xác trong tù đầy hành hạ. Người sống sót trở về 

đã kể lại nhiều thảm cảnh mà họ phải gánh chịu trong thời gian đau khổ ấy. Những 

thảm cảnh mà nghe lại ai cũng rùng mình.  

 

“Rồi mai đây, nếu vì may mắn nào đó, tôi được sống trong môi trường khác, tôi có 

bổn phận phải nhớ và nhớ thật kỹ tất cả những gì đã xẩy ra, đã khắc xâu vào tâm 

khảm tôi những chứng tích khổ đau, hờn hận!”, (Tạ Tỵ - Đáy Địa Ngục, trang 152.). 

 

Người tù bất khuất Tạ Tỵ đã mô tả cảnh đói khát trong nhà tù cộng sản hết sức kinh 

khủng vì có lẽ bỏ cho đói khát là chính sách để kiềm chế, kiểm soát người tù. Nên 

bất cứ tù nhân nào cũng nói rất nhiều về sự hành xác này. 

 

“Đã hơn hai tháng nay, chúng tôi không được ăn miếng thịt nào. Lao động mỗi ngày 

8 tiếng, toàn việc nặng. Cơm không có, mỗi ngày lãnh hai chiếc bánh mì luộc, mỗi 

cái khoảng 200 gram và một nửa chiếc bánh buổi sáng 50gram, như vậy chúng tôi 

chỉ được ăn 450 gram chất bột với muối, không có chất béo, chất rau và chất đạm 

nào! Do đó, ai nấy đều gầy rộc hẳn, da khô khốc. Trên nguyên tắc theo giấy tờ chúng 

tôi được ăn 18 kí lô chất bột, 300 gram thịt mỗi tháng, nhưng thực tế chúng tôi chỉ 

được ăn 13 kí 500 chất bột”, (Đáy Địa Ngục -Tạ Tỵ trang 378- 379.). 

 

Thứ hai, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ là một trong những người đã chứng kiến cảnh 

tượng đó. Và ông đã mô tả chân thực cuộc sống của nhà tù cộng sản giành cho quân 

dân cán chính VNCH. Chật chội, ngột ngạt hơi người, mùi hôi của mọi người, mọi 

bệnh riêng của mỗi người, cả tháng không tắm. Cả ngàn người có một giếng nước, 

kéo một lúc đã cạn nước, nhiều khi có chuột bọ chết thối trong giếng. Ăn uống vào 

là bị kiết lỵ. Đi cầu vào các dẫy hố đào trên mặt đất… 

 

“Cả trại nhốn nháo về bệnh kiết lỵ. Hầu như không khu nào thoát. Chưa bao giờ 

buổi sáng lại đông người chờ đi cầu như vậy. Mặt mũi người nào cũng nhăn nhó, 

mệt mỏi trông thật thảm hại... Thật đau khổ, lúc nào bụng cũng quặn đau, mỗi lần 

đi cầu són ra một chút, phân ít, mũi máu nhiều. Từ nơi tôi ở ra nhà cầu khá xa. Để 

tiện việc, tôi không về nhà, ngồi ngay ở căn nhà chiếu Tivi sẵn sàng chạy ra hố cầu 

khi cần. Không phải mình tôi như vậy mà hàng chục người tay cầm lon nước, ngồi 

bệt xuống mặt cát. Bệnh của tôi kéo dài cả tuần sau khi uống cả lọ tetracycline do 

Lan cho. Trong thời gian kỷ luật chúng tôi được xuống sông tắm mỗi hai tuần một 

lần. Tuy nhiên nhiều khi cán bộ bận hay có việc gì bất thường thì phải chờ lâu tới 

ba tuần”, (Tầng Ðầu Địa Ngục - Linh Mục (LM) Nguyễn Hữu Lễ.). 
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Và cùng đó là cảnh thiếu thốn: “Điều quan trọng đối với tôi là cái đống rác! Mỗi 

lần đi ngang đống rác trước cổng trại là mỗi lần đời tôi lên hương. Hai con mắt 

hoạt động tích cực để tìm nhặt những thứ cần thiết cho cuộc sống trong buồng như 

vải rách dùng đại tiện, bọc nylon làm nhiên liệu chất đốt, hoặc may mắn hơn thì cái 

bàn chải đánh răng cũ hoặc ít giấy bao xi măng làm vở viết chữ Tầu, thứ ngôn ngữ 

tôi đang cố học”, (Tầng Ðầu Ðịa Ngục - LM Nguyễn Hữu Lễ.). 

 

Cùng đó là những hành động bị hành hạ cơ thể: 

 

“Tùy theo mức độ nặng nhẹ khác nhau của các hình thức vi phạm nguyên tắc mà tù 

nhân bị “đại ca” ra hình phạt tương xứng theo luật giang hồ tù. Nếu chỉ để cảnh 

cáo và áp đảo tinh thần những lính mới để bắt phải đi vào khuôn phép thì chỉ cần 

sử dụng “chưởng” tức là đánh bằng hòn đá bọc trong cái vớ hoặc “bẻ ngà” là dùng 

đá cà hoặc đập gẫy hết cả hai hàm răng. Trường hợp nặng hơn thì “lấy cấp pha” 

tức là móc đôi mắt, hoặc “ xin cặp nạng” nghĩa là cắt gân gót chân. Trường hợp 

nghiêm trọng thì đối phương sẽ được “cất” có nghĩa là giết chết”, (Tầng Ðầu Ðịa 

Ngục - LM Nguyễn hữu Lễ.) 

 

 
 

Thứ ba, cũng cần nhắc qua cuốn Đại Học Máu của Hà Thúc Sinh để thấy sự tàn tệ 

của nhà tù cộng sản đối với quân dân cán chính VNCH như thế nào. Hình ảnh cánh 

binh cộng sản bắt phạt tù nhân “ngụy” được mô tả như sau: “Nói đến sùi bọt mép 

mà thấy nét mặt của mười thằng “ngụy” vẫn trơ thổ địa ra, thằng quản giáo cáu 

quá hét: Tao phạt chúng mày quỳ hai tiếng. Quỳ xuống! Bọn tù chỉ liếc nhìn nhau 

chẳng ai chịu quỳ. Thằng quản giáo đâu có chịu thua. Hắn móc súng bắn đến đùng 

một phát. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, anh em lần lượt êm ái quỳ. Thằng quản giáo 

đứng chửi rủa một lúc rồi mới chịu bỏ đi...”, (Đại Học Máu - Hà Thúc Sinh, trang 

116).  
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Tác giả Hà Thúc Sinh cũng không quên mô tả tình trạng thiếu thuốc men và y tế của 

cộng sản đối xử với quân dân cán chính VNCH: "Mặt đứa nào đứa nấy trông như 

những quả dưa bở chín rục, chân tay bụ bẫm vì bị phù do thiếu chất, cứ như những 

cái xác chết trôi ba ngày, đang xếp hàng dài trước bếp xin chút nước vo gạo về uống 

với hy vọng mong manh tí chất cám có thể cứu nổi căn bệnh phù thũng trầm kha...”, 

(Đại Học Máu - Hà Thúc Sinh, tr. 251.). 

 

 
 

Thứ tư, cũng có rất nhiều tác giả khác đã từng ngồi tù cộng sản bằng mỹ từ “học 

tập cải tạo” đã viết lên những khốn khổ trong tù cộng sản mà trong khuôn khổ bài 

này tôi không thể kể xiết. Xin điểm lại một số điểm chính để bạn đọc thấy rõ bản 

chất tàn bạo của cộng sản. 

 

Ông Nguyễn Cao Quyền từng là một viên chức cao cấp trong chính quyền VNCH. 

Tốt nghiệp khóa 1 Trừ Bị Nam Định và khoá 51-53 trường Saint Cyr (Pháp), đỗ cử 

nhân luật và cao học tiến sĩ kinh tế Đại học Luật khoa Sài Gòn (1963), thẩm phán 

Tòa Án Quân Sự, Đại tá Chánh thẩm Tòa Án Đặc Biệt (1966-1968), Cố vấn ngoại 

giao tại Paris (1968-1974), Nha Thông Tin Báo Chí Bộ Ngoại Giao (1974-1975), 

Sau năm 1975, ông bị đưa đi tù cải tạo (1975-1985), rồi sau đó sang định cư tại 

Maryland, Hoa Kỳ từ năm 1990. Ông từng là Chủ tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính 

Trị vùng Hoa Thịnh Đốn, nguyên Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Tổng Hội Cựu Tù Nhân 

Chính Trị, nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng VN vùng Hoa Thịnh Đốn (1996-1998). 

Ông còn viết nhiều bài khảo luận về kinh tế, chính trị được phổ biến rộng rãi có viết:  

 

"Tại trại Thanh Cẩm, chế độ lao động còn khắt khe và nặng nhọc hơn ở trại Quảng 

Ninh. Dưới mũi súng canh gác của công an gốc dân tộc Mường, chúng tôi phải đi 
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rất xa để lấy cát làm nhà. Mỗi chuyến vừa đi vừa về vào khoảng 3 cây số. Mỗi ngày 

phải đi ba chuyến mà chỉ đươc ăn có 4 chén cơm với vài cọng rau muống luộc thì 

sức nào chiụ nổi. Nếu đội nào không đi xe cát thì phải xe đá hoặc vào rừng đẵn 

luồng vác về cho cán bộ làm nhà. Những người lao động ở trại cưa, trại mộc cũng 

không sung sướng gì hơn. Cả ngày quần nhau với những cây gỗ lớn, cưa sẻ liên hồi 

hoặc đục đẽo luôn tay thi lấy năng lượng đâu mà bù đắp. Cuốc đất trồng khoai ngô 

mới là mệt vì đất núi bạt ngàn mà nhân công thì thưa thớt. Ấy là chưa kể nhũng vụ 

gánh phân đi bón nặng gẫy sương sườn và chốc lở sương vai.Sức người có hạn còn 

nhu cầu của trại thì mỗi ngày môt tăng thêm. Bên cạnh những cái chết vì tại nạn lao 

động như bị đá núi đè, lợp nhà té xuống đất hay bị cây luồng đâm thủng bụng, dần 

dần người ta thấy xuất hiện những cái chết vì đói, vì thiểu lực. Sau hơn ba năm bị 

lưu đầy ra Bắc anh em tù nhân chôn nhau, vì chết đói, đã chật cả một phần đồi sắn. 

Có một thời gian, trong tâm tư và trước mắt mọi người cái chết đã trở thành quen 

thuộc, không gây sợ hãi và cũng không gây súc động. Tù nhân chờ đợi Thần Chết 

đến thăm như chờ đợi một sự giải thoát”. 

(Links:  

http://ongvove.wordpress.com/2010/05/09/tr%E1%BA%A1i-c%E1%BA%A3i-

t%E1%BA%A1o-c%E1%BB%A7a-csvn-sau-nam-1975/). 

 

 
 

Tác giả Nguyễn Chí Thiệp trong cuốn “trại kiên giam “ nổi tiếng của mình thì viết: 

"Tiêu chuẩn ngừoi phạm kỷ luật mỗi tháng còn 9 kg lương thực ăn với nước muối, 

mỗi ngày hai bữa hai chén nhỏ xíu . Cơm mới bỏ vào miệng chưa kịp nhai cái lưỡi 

đã đưa cơm vào cổ. Đến bữa ăn phải kềm hãm cố nhai cho thật kỹ, vừa để cho đỡ 

buồn, cho qua thời giờ có việc làm. Khi nhai thức ăn, vừa phải nhai kỹ để thức ăn ít 

ỏi và quí báu được tiêu thật hết, khỏi phí phạm, giúp cơ thể bòn từng chút bổ dưỡng 

để thân xác chịu đựng con người được sống, nhai thật kỹ để chất thải ra thật ít, 5,7 

http://ongvove.wordpress.com/2010/05/09/tr%E1%BA%A1i-c%E1%BA%A3i-t%E1%BA%A1o-c%E1%BB%A7a-csvn-sau-nam-1975/
http://ongvove.wordpress.com/2010/05/09/tr%E1%BA%A1i-c%E1%BA%A3i-t%E1%BA%A1o-c%E1%BB%A7a-csvn-sau-nam-1975/
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ngày mới đại tiện một lần, vì đại tiểu tiện đều vào cái thùng đại liên để ngay bên 

cạnh bục nằm, đến lúc đầy tràn trật tự mới đổ đi, nên suốt ngày đêm phải nằm bên 

cạnh cái của nợ khai thúi đó”. (Nguyễn Chí Thiện - Trại Tù Kiên Giam, trang 35).  

 

Hoặc: “Hai chân tôi bị còng chéo để bức cung. Còng chéo hai chân bị đóng cứng 

chặt giữa hai cái còng hình chữ U và thanh sắt xuyên. Vì độ cao của thanh sắt giở 

hổng hai chân lên thành ra không thể nằm thẳng lưng, vì nằm như vậy thân mình 

căng ra hai chân bị siết chặt vào sắt đau buốt tận tủy óc. Người bị còng phải dùng 

hai khuỷu tay để chống hoặc cởi hết quần áo ra chêm ngang thắt lưng mới chịu được 

một thời gian. Chờ một vài ngày hai cổ chân gầy đi xoay được lật úp thì hai chân sẽ 

thẳng ra nhưng phải nằm sấp. Nhưng chỉ vài ngày chân đã sưng húp vì ban đêm bị 

lắc còng điểm danh”, (Trại Tù Kiên Giam - Nguyễn Chí Thiện, tr 473). 

 

Thứ năm, trên thực tế còn rất nhiều bằng chứng từ chính những người bị cộng sản 

trả thù man rợ. Nhưng còn phe cộng sản nói gì về điều này? Xin giới thiệu cuốn 

sách “365 ngày ở Việt Nam” của nhóm công tác do Liên Xô chỉ đạo trong năm 

1975 tại Việt Nam đã được giải mật năm 2008 (Đã giới thiệu ở “Những sự thật cần 

phải biết” phần 5) cho biết tại trang 75 như sau: "Những hình phạt của đảng cộng 

sản Việt Nam giành cho tù nhân chế độ Sài Gòn đã cho thấy những người anh em 

của chúng ta đã không quên phương pháp mà Xtalin áp dụng...”. 

 

Cuốn sách này còn nói thêm tại trang 82: "Trong một điều kiện khó khăn và kỷ luật 

hà khắc, chính quyền mới tại nước Việt Nam thống nhất đã thanh lọc rất tốt tư tưởng 

của những người đi theo Mỹ…”. 

 

Như vậy, ở đây ta có thể thấy, cuốn sách đã chỉ rõ cộng sản Việt Nam học tập phương 

pháp tàn bạo của kẻ giết người hàng loạt đó Xtalin. Và cuốn sách nhắc đến cum từ 

“Kỷ luật hà khắc” cho thấy bản chất bạo tàn của cộng sản trong đó có cộng sản Việt 

Nam áp dụng đối với quân dân cán chính VNCH. 

 

III. Lê Duẩn là đầu xỏ : 

 

Việc trả thù quân dân cán chính VNCH do chủ trương của đảng cộng sản gây ra. 

Những người trực tiếp thực hiện đó là Võ Văn Kiệt, Trần Văn Trà, Cao Đăng 

Chiếm… Nhưng chủ trương và phương án này chính là do Lê Duẩn cầm đầu.  

 

Thứ nhất, Lê Duẩn chính là một người tuy thích thân Liên Xô hơn Tầu nhưng Duẩn 

cũng học tập chính sách của Hồ Chí Minh trong cải cách ruộng đất. Và chính đảng 

cộng sản Việt Nam đã thừa nhận điều này: "Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là “người học 

trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng, người cống 

hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tiến lên chủ 
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nghĩa xã hội…” (Trích: Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, ngày 11/7/1986). 

 

Và tại thời điểm sau năm 1975, Duẩn với cương vị đứng đầu của nhà nước cũng như 

đảng cộng sản (Lúc đó có tên là đảng lao động) chính là kẻ đã chỉ đạo và quyết định 

việc đối xử tàn tệ với quân dân cán chính VNCH.Là kẻ đứng đầu đảng và nhà nước, 

đương nhiên Duẩn biết điều này và không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai: "Ngày 30 tháng 

4 năm 1975, Việt Nam Cộng hòa sụp đổ, nước Việt Nam thống nhất. Ngày 16 tháng 

5 năm 1975, Bí thư thứ Nhất Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn đã trực tiếp vào 

miền Nam nắm tình hình, gồm cả tình hình kinh tế.” 

(Trích Wiki 

: http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam,_197

6-1986). 

 

Và: "Năm 1960, tại Đại hội lần thứ III của Đảng, đồng chí được bầu lại và Ban 

Chấp hành Trung ương vào Bộ Chính trị, giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng.Tại Đại hội lần thứ IV Đảng (năm 1976) và lần thứ V của Đảng 

(năm 1982), đồng chí Lê Duẩn tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương 

và Bộ Chính trị, giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng".(Trích bài 

phát biểu của Nông Đức Mạnh: Báo Điện tử đảng cộng sản Việt Nam 6/4/2007 ) 

 

Thứ hai, trong cuốn “Lê Duẩn, Nội dung cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa 

ở Việt Nam”, xuất bản lần 1 tại trang 482 có viết: "Sức mạnh vô địch của cách mạng 

Việt Nam được tích luỹ qua gần nửa thế kỷ đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng và 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, kết tinh cả truyền thống chiến đấu và tài thao lược của 

tổ tiên ta. Bằng ý chí của chúng ta, những kẻ một thời lầm đường lạc lối theo Mỹ - 

Ngụy đã được lao động cải tạo để trở thành những công dân có ích cho xã hội mới..”. 

 

Bỏ qua những từ ngữ huyênh hoang quen thuộc của cộng sản để tự lăng xê chính 

mình. Bỏ qua những mỹ từ “Cải tạo, lao động” thì chúng ta thấy Lê Duẩn đã rất tâm 

đắc với chủ trương của mình trong việc hành hạ những người là quân dân cán chính 

VNCH. 

 

Thứ ba, cũng vẫn cuốn sách: “365 ngày ở Việt Nam” của nhóm công tác do Liên 

Xô chỉ đạo trong năm 1975 tại Việt Nam đã giới thiệu ở phần trên cũng viết tại trang 

83: "Đồng Chí Tổng bí thư đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn cùng ban chấp hành 

trung ương đảng đã tiến hành ổn định nhanh chóng tình hình sau ngày 30/4/1975. 

Chính sách kỷ luật hà khắc mà nhà nước áp đặt cho những người lính chế độ Sài 

Gòn đã được chính đồng chí Tổng bí Thư Lê Duẩn đề ra trong một cuộc họp của bộ 

chính trị…”. 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam,_1976-1986
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam,_1976-1986
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Qua đây có thể thấy, đảng cộng sản mà đứng đầu là Lê Duẩn đã vạch ra kế hoạch 

“hà khắc” đối với quân dân cán chính Việt Nam cộng hòa. Những hành động đầy tội 

ác mà tôi đã nêu ra ở phần hai chính là do Lê Duẩn – một đồ tể tay chân của Hồ Chí 

Minh gây ra. 

 

Thứ tư, ngày 1-11-1978, Lê Duẩn và Phạm Văn Ðồng dẫn đầu một phái đoàn đảng 

và chính phủ sang Mạc Tư Khoa để cùng Brezhnev ký bản hiệp ước “hợp tác và hữu 

nghị”, theo đó hai nước sẽ liên minh với nhau cả về chính trị, kinh tế lẫn quân sự. 

Ðiều 6 của hiệp ước này nói rõ là nếu một trong hai nước bị tấn công, cả hai nước 

sẽ dùng những biện pháp thích hợp đối phó. Từ đó, Liên Xô đã hết lòng viện trợ cho 

Việt Nam. Số tiền viện trợ và cho vay lên tới nhiều tỷ Mỹ kim. Bù lại, Việt Nam sẽ 

để cho Liên Xô sử dụng hải cảng Cam Ranh và có thể Ðà Nẵng làm đầu cầu quân 

sự để kiềm chế Trung Hoa và đối đầu với hạm đội thứ 7 của Hoa Kỳ trong vùng Thái 

Bình Dương. Trong cuộc găp với Brezhnev, ngoài báo cáo tình hính quan hệ với 

Trung cộng, CamPuchia thì Lê Duẩn đã báo cáo: “Cơ bản tình hình trong nước 

chúng tôi đã ổn định do tôi và các đồng chí trong bộ chính trị không để cho ngụy 

quân, ngụy quyền có thể nổi lên bằng việc áp dụng mô hình nhà tù như thời đồng 

chí Xtalin. Chúng tôi chỉ lo lắng là Campuchia đang leo thang khủng bố…”( 

Trích: "Văn thư lưu trữ của đảng cộng sản Liên Xô trang 422”).  

 

Vậy không ai khác mà chính Lê Duẩn cùng cộng sản Việt Nam đã đẩy quân dân cán 

chính VNCH vào lao tù khắc nghiệt. 

 

IV. Kết Luận : 

 

Qua những hành động trả thù man rợ quân dân cán chính Việt Nam cộng hòa của 

cộng sản nói chung và Lê Duẩn nói riêng cho thấy bản chất của cộng sản là không 

thay đổi qua các thê hệ từ sau Hồ Chí Minh. Tội ác đó vi phạm công ước về tù binh 

chiến tranh cũng như luật nhân đạo. Sau nhiều chục năm bị bưng bít bởi chế độ cộng 

sản toàn trị, đã đến lúc chúng ta cần cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ thấy được 

bản chất tàn bạo của cộng sản. 

 

Trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc, chưa bao giờ dân tộc Việt Nam lại rơi 

vào thảm cảnh như ngày hôm nay do bàn tay độc ác của cộng sản. Chúng ta cần phải 

đoàn kết lại để lên án và lật đổ chế độ bán nước hại dân cộng sản Việt Nam. Xin trả 

lại sự thật lịch sử và danh dự cho những người quân dân cán chính VNCH để tôn 

vinh họ - Những người anh hùng không chịu khuất phục lao tù cộng sản. 

 

6/6/2013 

Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
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Những sự thật cần phải biết (Phần 8)  

 Lịch sử lá cờ của dân tộc 
 

 
 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Trong lịch sử dân tộc, đã không thiếu những lần 

đất nước Việt Nam gặp sự xâm lăng của giặc Tầu từ phương Bắc. Và cũng chính từ 

những lần xâm lăng ấy, dân tộc Việt Nam đã xuất hiện những Bà Trưng, Bà Triệu, 

Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Quang Trung… để đánh bại ngoại xâm, 

đem lại tự do cho đất nước. Để có được những chiến thắng lẫy lừng như Hàm Tử, 

Chương Dương, Chi Lăng... những vị anh hùng dân tộc đã biết cách đoàn kết tất cả 

sức mạnh của dân tộc dưới ngọn cờ chính nghĩa, ngọn cờ của đấu tranh, ngọn cờ 

của dân tộc. Sức mạnh đấu tranh của cả dân tộc khi hội tụ dưới một ngọn cờ đã 

đem lại sức mạnh vô biên để chiến thắng kẻ thù hung bạo. 

 

 

Cho đến lịch sử cận đai, dân tộc Việt Nam vì sự đô hộ của thực dân Pháp, tham vọng 

mở rộng vòng quyền lực của cộng sản mà đứng đầu là Liên Xô, Trung cộng đã dẫn 

đến tình cảnh non nước chia ly, lòng người đau xót. Cả dân tộc vướng vào một trong 

những giai đoạn mất mát đau thương nhiều nhất trong lịch sử cũng bởi sự thèm muốn 

quyền lực của cộng sản và sự đấu tranh chống lại sự độc tài đó của Việt Nam Cộng 

Hòa (VNCH). Dân tộc bị chia ly bởi hai bờ sông Bến Hải và cũng từ đó có hai ngọn 

cờ cho Việt Nam. Cờ đỏ sao vàng cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) 

phía Bắc và cờ vàng 3 sọc đỏ của VNCH phía Nam. Nói đúng ra thời kỳ này có 3 lá 

cờ tồn tại, ngoài cờ vàng, cờ đỏ còn có cờ xanh đỏ của Mặt trận Dân Tộc GPMN 

Việt Nam, nhưng trên thực tế như đã biết đây là cánh tay nối dài, hay nói cách khác 

là đứa con của đảng cộng sản (cờ đỏ) và tồn tại  trong thời gian ngắn, thực chất chỉ 

là bù nhìn cho VNDCCH nên không cần xét tới. Trong bài viết này, tôi xin gửi tới 

bạn đọc sự thật về lá cờ lịch sử của dân tộc đã bị đảng cộng sản bôi nhọ là “Cờ ba 

que xỏ lá”, trong khi đó, lá cờ vay mượn từ Trung cộng lại được đảng cộng sản tô 

http://danlambaovn.blogspot.com/
https://4.bp.blogspot.com/-TKQlT3JMOJc/UczJQCzAWxI/AAAAAAABSoE/qwwyN6eY5n8/s686/covanglichsu-danlambao.jpg
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vẽ là cờ dân tộc. Chính sự mập mờ, không cho người dân biết rõ lịch sử lá cờ dân 

tộc của đảng cộng sản đã khiến bao thế hệ phải hi sinh oan uổng cho những âm mưu 

bẩn thỉu của cộng sản. 

 

I. Lịch sử của lá cờ Vàng ba sọc đỏ của dân tộc: 

 

Cho đến hôm nay, rất nhiều hệ người Việt Nam vẫn bị nhầm về lịch sử của lá cờ 

Việt Nam Tự Do nền vàng ba sọc đỏ, họ cứ tưởng rằng lá cờ này mới có từ thời chế 

độ Việt Nam Cộng Hòa. Và rất nhiều người lầm tưởng như cộng sản tuyên truyền 

rằng đó là lá cờ “Ngụy”. Nhưng thực chất lá cờ vàng 3 sọc đỏ chính là lá cờ xuất 

phát lâu đời hơn rất nhiều cờ đỏ sao vàng của cộng sản và còn là lịch sử của dân tộc.  

 

Nguồn gốc sự hình thành lá cờ vàng:  
 

Theo học giả Nguyễn Hữu Quang trong tác phẩm "Hồn Nước Trong Kinh Dịch và 

Luận Giải Về Lẽ Biến Dịch của Lá Cờ Việt Nam Quốc Gia" đăng trên báo Cộng 

Đồng, số 3 tháng 12, 1992, tại Ottawa, Canada, thì vào năm 40 Dương Lịch, Hai Bà 

Trưng đã "đầu voi phất ngọn cờ Vàng" đem quân đánh Tô Định lấy được 65 thành 

trì để lập quốc xưng vương. Sau này vào thời nhà Nguyễn, triều vua cuối cùng của 

nước ta, hai sọc đỏ được thêm vào lá cờ vàng. 

 

Trong thời Bắc thuộc, khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống quân Tô Định năm 40, 

Hai Bà Trưng đã mặc áo giáp vàng cưỡi voi ra trận dưới bóng cờ vàng. Suốt gần một 

ngàn năm Bắc thuộc, lá cờ dân tộc dưới hình thức này hay hình thức khác vẫn xuất 

hiện trong những cuộc khởi nghĩa chống lại quân Hán như của Bà Triệu, Lý Bôn, 

Triệu Quang Phục, nhưng phải đợi đến thời Ngô Vương Quyền đánh tan quân Hán 

trên sông Bạch Đằng gây dựng nền độc lập năm 938, lá cờ dân tộc mới lại phất phới 

tung bay. Trải qua các triều đại tự chủ tiếp theo như Đinh, Lê, Lý, Trần, nước ta luôn 

có quốc kỳ hình vuông hoặc chữ nhật gồm có nhiều màu viền quanh theo màu của 

ngũ hành, ngoài cùng là tua răng cưa và có hình con rồng hoặc một chữ Hán chỉ tên 

triều đại ngay chính giữa. Để chứng minh cho điều này, xin điểm qua các dẫn chứng 

sau đây. 

 

Thứ nhất, rrên báo Hà Nội mới của chính quyền cộng sản có bài nói về cuộc khởi 

nghĩa Hai Bà Trưng chống xâm lược đã có post tấm ảnh mô tả cờ vàng của Hai Bà 

Trưng. 
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http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/575465/ky-niem-1973-nam-khoi-nghia-

hai-ba-trung 

 

Điều này cho thấy không có nghi ngờ gì về mặt lịch sử của lá cờ vàng thời Hai Bà 

đánh đuổi quân xâm lược phương Bắc. 

 

Thứ hai, mặc dù là website được lập bởi đội ngũ dư luận viên thân cận của chủ tịch 

nhà nước cộng sản Trương Tấn Sang, nhưng website này đã có bài viết công nhận 

cờ vàng là lịch sử của dân tộc. Lá cờ đó có từ thời Hai Bà Trưng, có lịch sử lâu đời 

hơn cờ đỏ của cộng sản: “Cờ vàng” theo đúng ý nghĩa lịch sử dân tộc Việt Nam là 

một hình ảnh đẹp, thấp thoáng từ thời hai vị nữ anh hùng dân tộc Hai Bà Trưng: 

“phất ngọn cờ vàng”, đứng lên đánh đuổi quân Tàu vào năm 40 sau Công nguyên.” 

 

http://truongtansang.net/co-vang-va-nhung-tro-lua-bip-den-toi.html 

 

Qua đây cho thấy chính cộng sản cũng phải công nhận sự việc cờ vàng có trước cờ 

đỏ và cờ vàng là biểu trưng xuất phát từ lịch sử của anh hùng dân tộc Hai Bà Trưng 

chống quân xâm lược. 

 

Thứ ba, cũng cần phải nhắc đến cuốn sách “Đại Nam quốc sử diễn ca” - Phạm Đình 

Toái và Lê Ngô Cát đã được nhà in Thực nghiệp- Hà Nội, 1934 có viết về cuộc khởi 

nghĩa Hai Bà Trưng có đoạn như sau: “...Theo kế của nàng, Triệu Quốc Đạt dựng 

cờ khởi nghĩa, dưới trướng có đến hàng chục hổ tướng, quân đông đến năm mươi 

vạn người. Ẩu nữ lại dùng sắc vàng chế ra quần áo, màu cờ riêng để quân mình 

khỏi lẫn với quân Ngô. Một thời gian sau, thanh thế của hai anh em trở nên lừng 

lẫy, quân đội của họ đã nhổ sạch các đồn lũy của quân Tàu phía Bắc Na Sơn. Ẩu nữ 

được mọi người gọi tôn là Bà Vương, tiếng tăm vang khắp cõi Giao Chỉ. Thái thú 

quận Cửu Chân nghe tin hốt hoảng phải cho người phi báo về Tàu xin viện binh 

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/575465/ky-niem-1973-nam-khoi-nghia-hai-ba-trung
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/575465/ky-niem-1973-nam-khoi-nghia-hai-ba-trung
http://truongtansang.net/co-vang-va-nhung-tro-lua-bip-den-toi.html
https://3.bp.blogspot.com/-KL4cm4fUfXM/Ucy6mJY66UI/AAAAAAABSls/28BFxitYSJ0/s450/co-vang-danlambao1.jpg


- 117 - 

 

sang đánh dẹp. Bà Vương liền thẳng đường rong ruổi tiến ra Cửu Chân, đi đến đâu 

yết bảng an dân đến đó, dân chúng dọc đường kéo đến đón rước đông như kiến cỏ.” 

 

Như vậy qua đây có thể thấy, cờ vàng chính là lá cờ có nguồn gốc xuất phát lịch sử 

xa xưa, gắn liền với ý chí không chịu khuất phục giặc ngoại xâm của dân tộc Việt 

Nam mà minh chứng bằng bốn câu thơ trong “Đại Nam quốc sử diễn ca”: 

 

Đầu voi phất ngọn cờ vàng, 

Sơn thôn mấy cõi chiến trường xông pha 

Chông gai một cuộc quan hà, 

Dù khi chiến tử còn là hiển linh. 

 

Lịch sử cờ vàng có từ Hai Bà Trưng và cho đến khi triều Nguyễn, lá quốc kỳ mới 

được chính thức thiết kế lại một cách cẩn thận hơn, nhưng vẫn lấy nền vàng làm chủ 

đạo. Vua Gia Long (1802-1820) dùng màu vàng tiêu biểu cho vương quyền và lá cờ 

vàng tiêu biểu cho quốc gia Việt Nam. Từ năm 1863 cho đến năm 1885, triều đình 

Huế dụng cờ Long Tinh Kỳ (nền vàng, viền xanh, chấm đỏ lớn ở giữa) làm cờ hiệu. 

Sau đó là Vua Thành Thái (1/2/1889). Lá cờ vàng ba sọc đỏ lấy làm cờ hiệu thay thế 

cho cũ là Đại Nam Kỳ (nền vàng viền lam, chấm đỏ lớn ở giữa đã được dụng từ năm 

1885 đến năm 1890). Lá cờ vàng ba sọc đỏ này còn được tiếp tục sử dụng cho đến 

khi vua Duy Tân kháng Pháp bất thành vào năm 1916 và được thay thế bằng lá cờ 

Long Tinh (có nền vàng và một vạch đỏ lớn nằm vắt ngang, phần đỏ nhiều hơn phần 

vàng). 

 

Vua Khải Định (1916-1925) thêm hai vạch đỏ tượng trưng cho hình rồng vào giữa 

lá cờ vàng thành Cờ Long Tinh. Năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim thêm một 

vạch đỏ đứt khúc vào giữa hai vạch đỏ của cờ Long Tinh thành cờ Quẻ Ly (Quẻ thứ 

tư trong Bát Quái Đồ theo Kinh Dịch, tượng trưng cho mặt trời, văn minh). Năm 

1948, Hoàng Đế Bảo Đại một lần nữa ra lệnh nối liền vạch đứt khúc ở giữa để cờ 

Quẻ Ly trở thành cờ Quẻ Càn (Quẻ thứ nhất trong Bát Quái Đồ, tượng trưng cho 

trời, quyền lực) và vào ngày 2 tháng 6, 1948, chính phủ lâm thời Nguyễn Văn Xuân 

chính thức dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ làm quốc kỳ của quốc gia Việt Nam. Từ đó, lá 

quốc kỳ vàng ba sọc đỏ đã tung bay khắp mọi miền đất nước từ Ải Nam Quan đến 

Mũi Cà Mau. 
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Để chứng minh hành trình lịch sử của lá cờ vàng chúng ta có những dẫn chứng như 

sau: 

 

Thứ nhất, lịch sử của các lá cờ này đã được blog Zings được sự đồng ý của nhà cầm 

quyền cộng sản công nhận trong một bài viết “Cờ Việt Nam qua các thời kỳ”:  

http://blog.zing.vn/jb/dt/ngocdai2988/3098316 

 

Một Website khác của sinh viên nhà nước cộng sản cũng đã cho đăng lại bài viết 

này: 

http://hanhtrangsinhvien.net/forum/showthread.php?t=5227 

 

Thứ hai, trên một website độc lập nói đến cờ của các quốc gia trên thế giới đã có 

phần thống kê lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ và cho biết lịch sử chính xác của lá 

cờ vàng thông qua phần lịch sử “Cờ và Tiền tệ” tại Việt Nam. Bạn đọc có thể tham 

khảo tại đường link trích dẫn:  

http://blog.zing.vn/jb/dt/ngocdai2988/3098316
http://hanhtrangsinhvien.net/forum/showthread.php?t=5227
https://3.bp.blogspot.com/-Jx4-algUIK4/Ucy7eg1Z4BI/AAAAAAABSl0/3Vxox6sFKPs/s589/co-vang-danlambao2.png
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http://www.worldstatesmen.org/Vietnam.html 

 

Qua đây chúng ta có thể thấy hai điều: Điều thứ nhất đó là lá cờ có nền Vàng có 

nguồn gốc lịch sử lâu đời của dân tộc; thứ hai đó là lá cờ nền Vàng 3 sọc đỏ xuất 

hiện chính thức lần đầu từ thời Vua Thành Thái cho đến Khải Định. Và lần thứ hai 

thì lá cờ vàng xuất hiện là thời kỳ Vua Bảo Đại cho đến đệ I, Đệ II Cộng Hòa. Nhưng 

xen lẫn giữa hai thời kỳ đó cũng có một lá cờ vàng 3 sọc hình quẻ ly của chính phủ 

ông Trần Trọng Kim bị cộng sản cướp đoạt trái phép. 

 

Như chúng ta đã biết, sau khi Mỹ thả 2 quả bom nguyên tử xuống đất Nhật, san bằng 

2 thành phố Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945, và Nagasaki ngày 9 tháng 8 năm 

1945, Hoàng Đế Nhật Bản phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện vào ngày 15 tháng 

8 năm 1945. Nhờ vậy, đại chiến thế giới lần II, do phe Phát Xít Đức, Ý, Nhật chủ 

xướng từ năm 1939 được coi là chấm dứt hoàn toàn trên cả 5 Châu: Âu, Phi, Á, Úc, 

và Mỹ. 

 

Khi kết thúc đại chiến thế giới lần II, chính phủ Mỹ hỗ trợ Cao trào các Tiểu nhược 

quốc Thuộc địa trên toàn Thế giới, đang bị các nước Thực dân Đế quốc da trắng đô 

hộ cai trị áp bức, vùng lên giành lại Độc lập Tự do cho Dân tộc mình, để xây dựng 

Thể chế Chính trị theo mô thức Dân chủ Tự do Tư bản. 

 

Trong cùng lúc đó, Khối Quốc tế Cộng sản do Liên Xô lãnh đạo cũng nhân cơ hội 

này, dùng các tay sai người bản xứ lôi cuốn các nhóm công nông vô sản dùng bạo 

lực hăm dọa song hành với phương thức tuyên truyền xảo quyệt, buộc quảng đại 

quần chúng dân lành phải đi theo dưới mỹ từ làm Cách mạng giải phóng quê hương, 

để bành trướng thế lực nhằm thực hiện sách lược nhuộm đỏ Toàn cấu và tiến lên 

“Thế giới đại đồng”. 

 

Trên thực tế Việt Nam đã được độc lập mà không cần cộng sản:  
 

Tại Việt Nam, vào ngày 11 tháng 3 năm 1945 (hai ngày sau khi quân Nhật lật đổ 

Pháp nắm toàn quyền cai trị Đông Dương), Vua Bảo Đại được Vua Nhật giúp tái lập 

Quốc Gia Việt Nam Độc Lập (thống nhất cả 3 miền Bắc Trung Nam) trong Khối 

Đại Đông Á do Nhật chủ xướng. Ông Trần Trọng Kim đã được Vua Bảo Đại cử làm 

Thủ Tướng thành lập chính phủ điều hành Quốc gia, và ban bố chương trình hưng 

quốc vào ngày 8 tháng 5 năm 1945, trong đó quy định Quốc Kỳ là cờ Quẻ Ly, Quốc 

Ca là bài “Việt Nam minh châu trời Đông” của nhạc sĩ Hùng Lân. 

 

Để chứng minh cho luận điểm này tôi xin đưa ra các bằng chứng sau đây để khẳng 

định rằng nước Việt chúng ta không cần Hồ Chí Minh và đảng cộng sản vẫn được 

độc lập như các nước khác. 

 

http://www.worldstatesmen.org/Vietnam.html
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Thứ nhất, một đoạn văn trên website của tỉnh Thừa Thiên Huế đã công nhận sự 

kiện Nhật trao trả độc lập cho Việt Nam là có thật. Trong bài giới thiệu về điện 

Kiến Trung có đoạn: “Ngày 9 tháng 3, Nhật đảo chính Pháp và thỏa thuận trao trả 

độc lập cho Việt Nam. Hai ngày sau, 11 Tháng Ba vua Bảo Đại triệu cố vấn tối 

cao của Nhật là đại sứ Yokoyama Masayuki vào điện Kiến Trung để tuyên bố nước 

Việt Nam độc lập. Cùng đi với Yokoyama là tổng lãnh sự Konagaya Akira và lãnh 

sự Watanabe Taizo.” Đây là link của bài 

viết: http://dulichhue.com.vn/new/vi/a4841/dien-kien-trung.html 

 

Một website của đảng cộng sản cũng phải công nhận một sự thật lịch sử hiển nhiên 

là Nhật đã chấp nhận trao trả độc lập cho Việt Nam thông qua chính quyền của vua 

Bảo Đại. 

 

Thứ hai, chính quyền Liên Xô sau khi nhận được tin Nhật trao trả độc lập cho Việt 

Nam đã phải thốt lên qua lời của Stalin ghi trong cuốn sách có tên tạm dịch “Đường 

dài xã hội chủ nghĩa”. Cuốn sách này là tổng kết những phát biểu về xã hội chủ 

nghĩa Liên Xô và thế giới của Lê Nin, Stalin, Breznep... được viết bởi N. Badasov - 

một nhà nghiên cứu lịch sử tại Liên Xô - đảng viên đảng cộng sản Liên Xô. Cuốn 

sách tại trang 233 có viết về Stalin đã thốt lên: “Thật sự khó khăn cho hệ thống xã 

hội chủ nghĩa khi Việt Nam được người Nhật ưu ái”. Điều này càng minh chứng 

thêm cho sự kiện chính quyền Nhật trao trả độc lập cho Việt Nam là có thật. 

 

Chính phủ của ông Trần Trọng Kim không phải chính phủ bù nhìn: 

 

Chính phủ của ông Trần Trọng Kim được Hoàng Đế Bảo Đại thành lập sau ngày 9 

tháng 3 năm 1945, ngày Nhật đảo chính Pháp và chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, 

rất ngắn, từ ngày 17 tháng 4 năm 1945 đến ngày 25 tháng 8 năm 1945 kể cả thời 

gian xử lý thường vụ. Tổng cộng hơn bốn tháng. Chính phủ này thường bị những 

người Cộng Sản và luôn cả các tác giả các sách giáo khoa hay những nhà nghiên cứu 

chuyên môn ở miền Bắc thời trước và sau năm 1975 trực tiếp hay gián tiếp gọi là bù 

nhìn, là Việt gian, là tay sai của Nhật. Nhưng sự thật có phải như vậy hay không? 

 

Thứ nhất, sự việc minh chứng rõ rệt nhất cho một chính phủ hợp hiến và không phải 

bù nhìn đó là việc chính quyền của ông Trần Trọng Kim tồn tại được bốn tháng, rất 

ngắn ngủi nhưng đã làm được nhiều việc lớn như điều đình thành công với người 

Nhật để họ trả lại toàn bộ ba xứ bắc-trung-nam, thống nhất đất nước, chính phủ "có 

quyền tự trị khác hẳn với lời đồn rằng chính phủ ông là bù nhìn". Điều này được thể 

hiện rất rõ trong cuốn “Một cơn gió bụi” của chính ông Trần Trọng Kim - chương 

4 - Ra Huế lập chính phủ (xuất bản năm 1949 tái bản năm 1969). Một chính phủ đi 

từ số không, trong vòng 4 tháng tồn tại, không quân đội hùng mạnh mà chỉ thông 

qua đàm phán với Phát Xít Nhật đang hùng mạnh để lấy độc lập, tự trị cho nhân dân 

http://dulichhue.com.vn/new/vi/a4841/dien-kien-trung.html
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có đáng được gọi là “bù nhìn” không? Thực chất chỉ là luận điểm bôi nhọ và chụp 

mũ của cộng sản mà đó chính là ngón nghề quen thuộc của cộng sản. 

 

Thứ hai, cho đến nay chính những người cộng sản cũng đã phải công nhận một sự 

thật không thể chối bỏ đó là Chính phủ của ông Trần Trọng Kim không phải là một 

chính quyền bù nhìn mặc dù họ chưa dám thừa nhận sự vu khống của đảng cộng sản 

cho chính phủ của ông Kim. Trong một bài viết đăng trên website của sở văn hóa 

tỉnh Nghệ An có link như sau:  

 

http://vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanh-ta46/hue-

nam-1945-va-chinh-phu-tran-trong-kim* 

 

Tác giả Lê Xuân Khoa trong bài viết của mình có tên “Huế năm 1945 và chính phủ 

Trần Trọng Kim” đã viết: “Chính phủ Trần Trọng Kim ra đời trong một hoàn cảnh 

rất tình cờ của lịch sử, không do kết quả tranh đấu cho nền độc lập của Việt Nam 

dưới sự lãnh đạo của một đảng phái hay một phong trào chính trị nào. Sau gần một 

thế kỉ bị Pháp đô hộ, lần đầu tiên nước Việt Nam được độc lập (dù mới chỉ một phần) 

mà không phải hi sinh xương máu.” 

 

Rõ ràng việc tác giả này đánh giá nước Việt Nam chúng ta được độc lập (dù chỉ một 

phần) mà không phải hi sinh xương máu cũng cho thấy chính phủ của ông Trần 

Trọng Kim là một sự công nhận đầu tiên chính phủ đó rất hợp hiến. 

 

Tiếp sau đó tác giả Lê Xuân Khoa viết: “Chính phủ Trần Trọng Kim ra đời trong 

những điều kiện khó khăn về chính trị, an ninh và kinh tế như vậy. Trong phiên họp 

đầu tiên của Hội đồng Nội các, bên cạnh công tác khẩn cấp cứu trợ nạn đói ở miền 

Bắc đã làm ngót hai triệu người thiệt mạng, chính phủ Trần Trọng Kim đã ấn định 

một chương trình sáu điểm:  

 

1. Chuyển giao tất cả các cơ sở hành chính cho các viên chức Việt Nam.  

 

2. Thâu hồi đất Nam Kỳ và các nhượng địa đã dành cho Pháp.  

 

3. Ân xá toàn thể các phạm nhân chính trị.  

 

4. Cho phép thành lập các đảng phái chính trị.  

 

5. Miễn thuế cho công chức, thợ thuyền và dân nghèo.  

 

6. Thiết lập các Ủy ban tư vấn quốc gia để soạn thảo Hiến pháp và nghiên cứu cải 

tổ chính trị, hành chính và giáo dục.  

 

http://vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanh-ta46/hue-nam-1945-va-chinh-phu-tran-trong-kim*
http://vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanh-ta46/hue-nam-1945-va-chinh-phu-tran-trong-kim*
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Chỉ trong thời gian bốn tháng (từ 17 - 4 đến 16 - 8), chính phủ Kim đã thực hiện 

được gần hết chương trình này. Kết quả có thể được tóm tắt như sau:  

 

Cứu đói: Bộ Tiếp tế do bác sĩ Nguyễn Hữu Thi cầm đầu nỗ lực điều động việc vận 

tải thóc từ Nam ra Bắc. Lúc này, Pháp đã mất khả năng ngăn cấm việc tiếp tế gạo 

và, nhờ sự can thiệp của chính phủ Kim, giới quân phiệt Nhật cũng không còn thi 

hành chính sách độc đoán về sản xuất nông phẩm...” 

 

Như vậy chỉ trong một thời gian ngắn chính quyền của ông Trần Trọng Kim đã thực 

thi được những điều lớn lao mà một chính phủ đúng nghĩa không phải bù nhìn đã 

thực hiện được. Ngay như công việc hết sức khó khăn là phần cứu đói cũng đã thực 

hiện rất tốt thông qua đàm phán với Nhật. Vậy thì đây không thể là chính phủ bù 

nhìn được. Tại sao chính phủ bù nhìn lại toàn làm được những điều lợi cho dân cho 

nước? Đây là minh chứng cho sự bịp bợm của đảng cộng sản nhằm bôi nhọ chính 

phủ của ông Trần Trọng Kim. 

 

Có nhiều người sẽ thắc mắc một người có quốc tịch Mỹ, gốc Việt, nguyên Phó viện 

trưởng Viện Đại học Sài Gòn, tiến sĩ triết học như ông Lê Xuân Khoa viết sẽ có phần 

“bênh vực” cho ông Trần Trọng Kim. Nhưng sự việc nó được đăng tải trên một 

website của tình Nghệ An, của đảng cộng sản Việt Nam cho thấy tình chính xác của 

bài viết. 

 

Thứ ba, cũng cần nhắc lại cuốn sách “Đường dài xã hội chủ nghĩa” của tác giả N. 

Badasov đã giới thiệu ở trên. Chính tác giả cuốn sách này khi đánh giá về lịch sử 

Việt Nam cũng có đoạn viết: 

 

“Một chính phủ ngắn ngủi của một người theo trường phái dân tộc như ông Trần 

Trọng Kim đã nỗ lực làm được nhiều điều cho đất nước. Tiếc rằng nó không được 

hợp lắm trong xu hướng phát triển của phong trào cộng sản...” 

 

Đây là một mình chứng cho thấy người cộng sản Liên Xô không hề đánh giá thấp 

công lao của chính quyền ông Trần Trọng Kim. Và người Liên Xô không hề coi đây 

là một chính quyền bù nhìn như sự chụp mũ của cộng sản Việt Nam. 

 

Thứ tư, trong cuốn sách Décolonisation du Vietnam: Un Avocat Tðmoigne (Công 

cuộc giải thực dân của Việt Nam - Một luật sư, hồi ký) (Paris: L’Harmattan, 1994), 

62; Tác giả cuốn hồi ký bằng Pháp văn này là luật sư Trịnh Đình Thảo, viết sau năm 

1975 và trước khi ông mất năm 1986 nhưng tới năm 1994 mới được xuất bản ở Pháp, 

do trưởng nam của ông là luật sư Trịnh Đình Khải đứng tên tác giả, trang 62,63 có 

viết: 
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“Khoảng tháng 6 - 1945, khi Thủ tướng Kim gặp Tổng tư lệnh Tsuchihashi để yêu 

cầu Nhật dứt khoát trả lại ba tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và toàn bộ đất Nam 

Kỳ cho Việt Nam, ông đã nói: "Quân đội Nhật đã đánh quân đội Pháp và công nhiên 

hứa hẹn trả quyền tự chủ cho nước Việt Nam. Bởi vậy tôi không quản tuổi già và sự 

khó khăn của hoàn cảnh mà đứng ra lập chính phủ. Tôi làm việc một lòng giúp nước 

tôi, cũng như các ông lo việc giúp nước Nhật... Nếu các ông cho tôi là người làm 

việc cho nước Nhật, việc ấy không phải là phận sự của tôi, tôi sẵn lòng xin lui". Chỉ 

tiếc rằng vài tháng sau, lúc gần đạt được mục tiêu thì Chính phủ Kim phải ra đi.” 

 

Chính tuyên bố của ông Trần Trọng Kim đã cho thấy một sự thật là ông không chịu 

làm việc cho Nhật mà chỉ làm một việc duy nhất là cho sự độc lập cho dân tộc Việt 

Nam. Vậy càng có thể khẳng định sự thật chính quyền của ông Kim không phải là 

chính phủ bù nhìn. 

 

Bằng việc chứng minh tính hợp hiến của chính quyền của ông Trần Trọng Kim 

chúng ta có thể thấy rằng cờ Vàng quẻ ly của chính phủ ông Kim chính là bước tiếp 

nối cho lịch sử hào hùng của cờ vàng dân tộc. 

 

Cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện lần thứ hai: 

 

Từ năm 1920, Hồ Chí Minh đã là đảng viên của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản và từ 

đó được cộng sản Liên xô, Trung cộng huấn luyện, ủng hộ để trở thành đảng viên 

nòng cốt thi hành kế hoạch bành trướng Chủ nghĩa Cộng Sản tại Đông Nam Á bằng 

xương máu dân Việt. Lẽ ra Đảng cộng sản phải hợp lực với các đảng phái khác 

chống lại nước Pháp thực dân, ủng hộ triều đình Huế thì Hồ Chí Minh lại tuân lệnh 

quan thầy Liên xô, Trung cộng đấu tranh cho quyền lợi khối cộng sản quốc tế. Thay 

vì hợp lực với triều đình Huế cùng các đảng phái quốc gia yêu nước khác đánh đuổi 

quân Pháp thực dân thì Hồ Chí Minh đã ly khai với triều đình Huế, lợi dụng 

cảnh "giậu đổ bìm leo" để "đục nước béo cò" cho tham vọng cá nhân, âm mưu cướp 

chính quyền ông Trần Trọng Kim vào tháng 9 năm 1945 biến Đảng cộng sản Việt 

Nam thành một lực lượng phản bội lại dân tộc. 

 

Sau Hiệp Định Genève 1954 chia đôi đất nước, Hồ Chí Minh cùng Đảng cộng sản 

chiếm đoạt miền Bắc, tiếp thu Hà Nội mới tổ chức lễ thượng kỳ đầu tiên ngày 10 

tháng 10 năm 1954 và đảng kỳ nền đỏ sao vàng chính thức trở thành quốc kỳ của 

nước VNDCCH. Trong khi đó, Hoàng Đế Bảo Đại trị vì miền Nam dưới sự bảo hộ 

của Pháp và dần dần được Pháp dân chủ sau thế chiến thế giới lần II (Lúc này nước 

Pháp không còn thực dân nữa, xin bạn đọc xem thêm luận điểm này đã được chứng 

minh tại “Những sự thật không thể chối bỏ” phần 12 và phần 13) (*) trả lại quyền 

hành cùng nền độc lập qua Hiệp Ước Vịnh Hạ Long (1948). Ngày 2/6/1948, chính 

phủ lâm thời Việt Nam ra đời do tướng Nguyễn Văn Xuân chủ tọa, lá Cờ Vàng Ba 

Sọc Đỏ do họa sĩ Lê Văn Đệ đề nghị được chấp nhận làm quốc kỳ và lấy bài Tiếng 
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gọi Thanh Niên của Lưu Hữu Phước được đổi tên là Tiếng Gọi Công Dân đã được 

chấp nhận làm quốc ca của quốc gia Việt Nam. Năm 1954, Bảo Đại thoái vị, ông 

Ngô Đình Diệm được nhân dân miền Nam bầu thành tổng thống nước Việt Nam 

Cộng Hòa qua cuộc tổng tuyển cử dân chủ vào ngày 26 tháng 10 năm 1955 tiếp nối 

giòng chính sử nước ta bằng cách thay thế triều Nguyễn và giữ lá cờ vàng ba sọc đỏ 

truyền thống làm quốc kỳ của Miền Nam. Ngày 7/7/1954, Ông Ngô Đình Diệm về 

nước thành lập chính phủ và lập nên nền đệ Nhất Cộng Hòa VN. Quốc Hội Lập Hiến 

VNCH năm 1956 đã quyết định giữ lại bài Tiếng Gọi Công Dân làm quốc ca, nhưng 

lời được đổi lại như sau: 

 

Này công dân ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng. 

Đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống! 

Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên, 

Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. 

Dầu cho thây phơi trên gươm giáo, 

Thù nước lấy máu đào đem báo. 

Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy, 

Người công dân luôn vững bền tâm trí, 

Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi 

Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời!..... 

 

(*) http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-

12-su.html#.UcyDZr0y0wO 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-

13_9.html#.UcyGtL0y0wM 

 

Sự kiện tiếp nối của lá cờ vàng dân tộc đã được quy chỉnh đó chính là lá cờ vàng 3 

sọc đỏ của chính phủ VNCH. Qua hai thời kỳ Đệ nhất và Đệ nhị Cộng Hòa, nhân 

dân miền nam được no ấm và hạnh phúc. Lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng chính là sự tiếp 

nối truyền thống dân tộc Việt Nam đã tung bay trên khắp các con đường, góc phố, 

làng mạc ở miền Nam Việt Nam. Đó là biểu hiện cho tinh thần dân chủ và đoàn kết 

của dân tộc. Để biết rõ hơn mà chính thể VNCH đệ nhất và đệ nhị đã làm được cho 

nhân dân Miền Nam, xin bạn đọc tìm hiểu thông qua bài viết “Những sự thật cần 

phải biết”- phần 2 (**) đã được đăng tải. 

 

(**): http://danlambaovn.blogspot.com/2012/10/nhung-su-that-can-phai-biet-2-

viet-nam.html#.UcyIN70y0wM 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-12-su.html#.UcyDZr0y0wO
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-12-su.html#.UcyDZr0y0wO
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-13_9.html#.UcyGtL0y0wM
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-13_9.html#.UcyGtL0y0wM
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/10/nhung-su-that-can-phai-biet-2-viet-nam.html#.UcyIN70y0wM
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/10/nhung-su-that-can-phai-biet-2-viet-nam.html#.UcyIN70y0wM
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Nếu bạn đọc có điều kiện, xin đọc câu chuyện “Mẹ tôi và lá cờ vàng ba sọc đỏ” của 

tác giả Nguyễn Kiến để thấy tình cảm của người dân Miền Nam giành cho lá cờ dân 

tộc như thế nào. Trong bài viết có đoạn:“Trong lúc lục giấy tờ để làm khai tử cho 

mẹ, tôi tìm thấy chiếc ví nhỏ mà Mẹ tôi vẫn thường dùng để đựng ít tiền và các giấy 

tờ tùy thân như thẻ an sinh xã hội, thẻ căn cước... Trong một ngăn ví là lá Cờ Vàng 

Ba Sọc Đỏ bằng giấy, khổ bằng chiếc thẻ tín dụng mà có lẽ Mẹ tôi đã cắt ra từ một 

tờ báo nào đó. Tôi bồi hồi xúc động, thì ra Mẹ tôi vẫn giữ mãi lá Cờ Quốc Gia bên 

mình, có lẽ lá cờ vàng hiền lành này đối với Mẹ tôi cũng thiêng liêng như linh hồn 

của những người đã khuất.” 

 

http://thongtinberlin.de/diendan/juli/metoivalacovangsocdo.htm 

 

Và một câu chuyện ngắn khác của tác giả Nguyễn Duy An đã nói lên sự trân trọng 

của người dân đối với lá cờ vàng ba sọc, câu chuyện về người thầy giáo đã phải thốt 

lên khi nhìn thấy lá cờ vàng: “Tôi vừa quẹo xe vào cổng, thầy tôi đã nghẹn ngào thốt 

lên: - Ôi! Đẹp quá. Lá cờ… Lá Cờ Vàng… Ôi! Mấy chục năm rồi… Con nhớ chụp 

cho thầy mấy tấm hình dưới cột cờ nhé.” 

 

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nmn2ntn0n31n343tq83a

3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1 

 

Cho đến hôm nay, sau 38 năm cộng sản bành trướng khắp đất nước Việt Nam, nhưng 

đồng bào Việt Nam vẫn luôn tin tưởng và lá cờ chính nghĩa của dân tộc. Khắp nơi 

trên thế giới, người dân Việt vẫn luôn tự hào về lá cờ vàng truyền thống. 

 

http://thongtinberlin.de/diendan/juli/metoivalacovangsocdo.htm
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nmn2ntn0n31n343tq83a3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nmn2ntn0n31n343tq83a3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://1.bp.blogspot.com/-DKbqu03tRqs/Ucy-UbDnA9I/AAAAAAABSmE/0qtToIAM31s/s400/Covang03-danlambao.png
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Và ngay tại Việt Nam, hai sinh viên yêu nước là Phương Uyên và Nguyên Kha đã 

cho thấy sự lựa chọn của mình cho cờ vàng dân tộc là chính xác. Đồng hành cùng 

hai bạn trẻ là lá cờ vàng vẫn ngạo nghề tại Việt Nam, nơi cộng sản đang ngày cảng 

hung bạo và độc ác.  

 

 
 

Ý nghĩa triết lý và biểu trưng trên lá cờ vàng 

 

Cờ vàng đã được người dân VNCH nâng niu và trân trọng cho đến hôm nay sau 38 

năm lưu lạc vì cộng sản tàn ác. Không những vậy, những tầng lớp thanh niên như 

chúng tôi lớn lên sau năm 1975, khi tìm hiểu sự thật lịch sử đã thấy cờ vàng là lá cờ 

có nhiều ý nghĩa đối với dân tộc, nó không phải là “ba que xỏ lá” của “Ngụy” như 

cộng sản vẫn tuyên truyền. Vậy thực sự ý nghĩa của lá cờ vàng 3 sọc đỏ thế nào. Xin 

phép được gửi tới bạn đọc. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-3T-mF_O-eME/UczNYrdgfdI/AAAAAAABSoU/63lotR6rYpA/s546/covang-danlambao4.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-VZbi0VPLsRo/Ucy_Og3AzxI/AAAAAAABSmU/i7BZV5m21EE/s610/covang-danlambao4-image20.png
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Lá cờ Việt Nam Tự Do có nền vàng và ba sọc đỏ. Màu vàng là màu quốc thổ và 

cũng là màu da của giống nòi Việt Nam.Theo vũ trụ quan của người Việt, màu vàng 

còn thuộc về hành thổ và có vị trí trung ương, tượng trưng cho lãnh thổ và chủ quyền 

của quốc gia. Chính vì thế mà vua chúa thời xưa thường xưng là Hoàng Đế và mặc 

áo có tên hoàng bào. 

 

Màu đỏ thuộc hành hỏa và là màu của phương Nam. Đây là biểu tượng của một dân 

tộc bất khuất, anh hùng, và độc lập trong cõi trời Nam, tách biệt hẳn với nước Tàu ở 

phương Bắc. Ba sọc đỏ còn tượng trưng cho ba miền: Bắc, Trung, và Nam. Tuy gọi 

là ba miền (ba sọc đỏ) nhưng chúng có cùng chung một nhà (nền vàng). Đó là nhà 

Việt Nam, con dân muôn đời thương yêu đùm bọc lẫn nhau. 

 

Khi chính phủ Trần Trọng Kim cầm quyền vào năm 1945, một vạch đỏ đứt giữa 

được thêm vào giữa hai vạch đỏ đã có sẵn trên lá cờ vàng tạo thành lá cờ có hình Quẻ 

Ly Đơn. Tiếp đến, khi về nước làm Quốc Trưởng vào năm 1948, Cựu Hoàng Bảo 

Đại đã cho đổi vạch đứt chính giữa thành vạch liền tạo thành lá cờ có nền vàng và 

ba sọc đỏ giống nhau. Ba vạch đỏ kỳ này có hình Quẻ Kiền. Quẻ Kiền, còn gọi là 

Quẻ Càn, tượng trưng cho trời Nam, tức là nước Việt Nam ta. 

 

Trong bài "Quốc Kỳ và Quốc Ca Việt Nam", giáo sư Nguyễn Ngọc Huy giải thích 

về ý nghĩa của hình Quẻ Ly trên lá Cờ Vàng của thời chính phủ Trần Trọng Kim 

với đại ý là Quẻ Ly, một quẻ trong Bát Quái, tượng trưng cho mặt trời, lửa, ánh sáng, 

và cho văn minh. Ngoài ra, ông Huy còn giải thích thêm là bên trong quẻ Ly hiện 

lên một nền vàng gồm hai vạch liền và một vạch đứng nối liền hai vạch ấy. Đó là 

chữ công trong nghĩa của các từ công nhân và công nghệ, tức là người thợ và nghề 

biến chế các tài nguyên để phục vụ đời sống con người. Vì thế, Quẻ Ly còn hàm ý 

ca ngợi siêng năng cần mẫn và sự khéo léo của dân tộc Việt Nam. Giáo sư Nguyễn 

Ngọc Huy (1924 -1990) là một cựu chính khách Việt Nam Cộng hòa. Ông là một 

trong những người sáng lập đảng Tân Đại Việt và là Tổng thư ký đầu tiên của đảng 

này. Ông cũng là Tổng thư ký của Phong trào Quốc gia Cấp tiến và là một thành 

viên trong phái đoàn Việt Nam Cộng hòa tham dự Hòa đàm Paris. 

https://4.bp.blogspot.com/-hxRZ-74svyM/Ucy_gs84dmI/AAAAAAABSmc/56tsM3ZbSEc/s272/covang-danlambao5.jpg
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Ông Nguyễn Ngọc Huy cũng giải thích về ý nghĩa của lá cờ vàng có hình Quẻ Càn 

dưới thời Vua Bảo Đại. Theo ông, Quẻ Càn tượng trưng cho trời, cho vua, cho cha, 

và quyền lực. Ngày nay, chúng ta sống trong chế độ dân chủ thì Quẻ Càn trên quốc 

kỳ có thể dùng để tượng trưng cho quốc gia và dân tộc Việt Nam cùng sức mạnh của 

toàn dân ta. Tuy bắt nguồn từ đời Hai Bà, năm 40 Dương Lịch, tức là cách đây 1961 

năm, lá cờ Việt Nam Tự Do chỉ mới được qui định rõ ràng bằng sắc lệnh từ năm 

1948, tức là cách đây (2003) 55 năm. Thiếu Tướng Nguyễn Văn Xuân, với tư cách 

đứng đầu chính phủ lâm thời Quốc Gia Việt Nam thời đó đã ký Sắc Lệnh số 3 ngày 

2 tháng 6 năm 1948 để qui định những tiêu chuẩn về lá quốc kỳ của nước Việt Nam 

như sau: "Biểu hiệu Quốc Gia là một lá cờ nền vàng, chiều ngang bằng 2/3 chiều 

dài, giữa có ba sọc đỏ đi suốt lá cờ, rộng bằng 1/15 chiều dọc và cũng cách bằng 

nhau chừng ấy." 

 

Giáo sư Nguyễn Chính Kết, tên gọi khác là Đoàn Chính Kết, sinh tháng 5-1952, tại 

huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây. Năm 1954, Kết theo gia đình di cư vào Nam, ở tại 

xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM. Từ năm 1963 đến năm 1975, ông theo 

học tại Tiểu chủng viện Sài Gòn và Giáo hoàng Học viện Đà Lạt. Ông là một trong 

những nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam. Ngày 13-3-2007, Cơ quan An ninh Điều 

tra, Công an TPHCM của nhà cầm quyền cộng sản đã ra lệnh truy nã đối với ông tại 

thời điểm ông đang thường trú tại 6/8A đường Quang Trung, phường 12, quận Gò 

Vấp, TPHCM, vì đã có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam 

theo Điều 88 và 91 - Bộ Luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Giáo sư Kết cho 

biết: "cờ vàng ba sọc đỏ – đã có từ 118 năm trước (tính đến năm nay, 2008) - không 

phải chỉ là cờ của một chế độ hay một thể chế chính trị nào, mà là quốc kỳ truyền 

thống của dân tộc Việt Nam". 

 

Cờ Việt Nam Tự Do được hun đúc bằng khí thiêng trời đất và tinh thần quật khởi 

của dân tộc Việt suốt gần hai ngàn năm lịch sử. Nó tượng trưng cho hồn thiêng sông 

núi, cho vận hội thái hoà, và cho sự thành công vĩnh cửu của giống nòi Việt Nam. 

Kể từ năm 40 Tây lịch, thời Hai Bà Trưng, lá cờ Việt Nam Tự Do đã được cải tiến 

để có hình dạng màu sắc như hiện nay. Thật quả là một ý nghĩa cao cả và đáng được 

hãnh diện. Lá cờ Việt Nam Tự Do đã thăng trầm với lịch sử oai hùng của dân tộc, 

nhuốm khí thiêng sông núi, tượng trưng cho dân chủ tự do nhân quyền, cho ý chí 

kiêu hùng của nòi giống Việt, cho thái hòa thịnh trị của muôn dân, và cho đoàn kết 

trong việc giữ nước và dựng nước của tổ tiên ta. 

 

Như vậy có thể thấy Lá cờ Vàng 3 sọc đỏ chính là lá cờ của Việt Nam Tự Do không 

phải là của riêng một chế độ hay của riêng một chính phủ nào mà là của chung cho 

cả dân tộc Việt. Lá Cờ Việt Nam Tự Do là linh hồn của cả dân tộc Việt. Lá cờ còn, 

chính nghĩa còn. Lá cờ còn, tinh thần chiến đấu còn, vì nó là tín bài để chúng ta nhận 

diện những người Việt Tự Do. Chỗ nào có lá cờ Việt Nam Tự Do thì chỗ đó có tình 
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thương, có dân chủ, có tự do, và có nhân quyền. Giờ này, đa số nhân dân yêu tự do 

dân chủ, ở trong nước cũng như ở hải ngoại, mỗi khi nhìn thấy Lá Cờ Việt Nam Tự 

Do tức là như nhìn thấy vị cứu tinh dân tộc. 

 

 
 

Hơn thế nữa, lá Cờ Vàng - yếu tố Liên bang - Tam quyền phân lập. Dưới hai trào 

chánh phủ Trần Trọng Kim và Nguyễn Văn Xuân/Trần Văn Hữu, vua Bảo Đại dùng 

cờ vàng làm quốc kỳ. Theo thể chế Quân chủ Lập hiến, giống như Anh quốc, Nhật, 

Thái Lan. Chia Việt Nam ra làm 3 Miền: Nam, Trung, Bắc (giống như 3 Tiểu bang). 

Mỗi Miền có Khâm sai đứng đầu. Đây là hình thức Liên bang mà Hoa kỳ, Úc,... áp 

dụng rất thành công. 

 

Màu vàng là da vàng, sọc đỏ là máu đỏ. Màu vàng biểu tượng của vương quyền 

phương Nam, hành thổ là đất nuôi sống toàn dân. Ba sọc đỏ tượng trưng cho ba Tiểu 

bang (ba kỳ/ba miền) là ba anh em Nam Trung Bắc cùng chung sống hài hòa, an 

lành trên dãi đất Việt Nam. Ba sọc đỏ song song là biểu tượng của ba anh em đồng 

hành, đồng quyền, tương kính; không được quyền lấn lướt, hà hiếp, hãm hại nhau, 

cùng chung nhau xây dựng, phát triển, bảo vệ mảnh đất màu vàng Việt Nam để cùng 

cộng sinh và cộng hưởng. Ba sọc đỏ còn là biểu tượng của tam quyền phân lập (Lập 

pháp, Hành pháp, Tư pháp) và là ba biểu tượng của Tự do, Dân chủ, Nhân quyền mà 

Hoa kỳ và các quốc gia tự do đang áp dụng, kể cả VNCH. 

 

Lá cờ Vàng có một ý nghĩa cao cả, và đã thăng trầm với lịch sử oai hùng của dân tộc 

Việt. Nó nhuốm khí thiêng sông núi, tượng trưng cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền, 

https://2.bp.blogspot.com/-1BqdBszjq3c/UczN107hD5I/AAAAAAABSoc/-MvIGxnbJe0/s525/covang-danlambao5image21.png
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cho ý chí kiêu hùng của nòi giống Việt, cho thanh bình thịnh trị của muôn dân, và 

cho đoàn kết dân tộc trong việc giữ nước và dựng nước của tổ tiên ta. Lá Cờ Vàng 

Quốc Gia Việt Nam là linh hồn của cả dân tộc Việt. Lá cờ còn, chính nghĩa còn. Lá 

cờ còn, tinh thần chiến đấu còn. Lá cờ còn, sự đoàn kết còn, đó là sự khác biệt giữa 

người Việt Quốc Gia và Cộng Sản. 

 

II. Lịch sử của lá cờ Đỏ của cộng sản: 

 

Cờ đỏ sao vàng là cờ đảng cộng sản, là đảng kỳ, không phải Quốc kỳ. Hồ Chí Minh 

theo cộng sản, đưa chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam nhằm phục vụ Liên Xô và 

Trung cộng. Đảng cộng sản và Hồ Chí Minh lấy cờ đỏ một sao là mẫu cờ tỉnh Phúc 

Kiến làm cờ đảng, chấp nhận làm chư hầu Trung cộng. Vì thế, Phạm văn Đồng theo 

lệnh Hồ Chí Minh dùng công hàm trao Hoàng Sa Trường Sa cho Tàu năm 1958. Đổi 

lại, Hồ Chí Minh và cộng sản Hà nội được Trung cộng giúp vũ khí, đạn dược, quân 

trang, quân dụng thực hiện mục tiêu xâm lăng Miền Nam. Dẫn đến cảnh anh em hai 

miền Nam Bắc cùng chết và nghèo đói. (Xin xem thêm: Những sự thật không thể 

chối bỏ phần 2,3)(***) 

(***):  

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-2-

ho.html 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-3-

bac.html 

 

Thực hiện đúng mục tiêu của Hồ Chí Minh là dâng Việt Nam cho Trung cộng. Từ 

đó, các cấp lãnh đạo của đảng cộng sản theo gương bán nước của HCM tiếp tục 

nhượng đất, thác Bản giốc, Ải Nam quan, biển, Boxit Tây Nguyên... cho Tàu mà cả 

nước đã biết. Ngay cả Bộ giáo dục cộng sản trong nước đang muốn áp dụng môn 

học tiếng Tàu hầu biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung quốc. Để chứng minh 

cờ đỏ xuất phát từ cờ của tỉnh Phúc Kiến và làm chư hầu cho Trung cộng chúng ta 

có những chứng cứ sau đây: 

 

Thứ nhất, CỜ ĐỎ SAO VÀNG là cờ của tỉnh Phúc Kiến Trung quốc (1933). Trong 

tài liệu của (http://www.worldstatesmen.org/China.html) bạn đọc có thể thấy lá cờ 

của cộng sản vào 29/09/1945 là lá cờ đỏ ngôi sao vàng, với cánh sao cong bầu ra 

chớ không phải là đường thẳng, được ghi vào khoảng giữa trang như sau: 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-2-ho.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-2-ho.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-3-bac.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-3-bac.html
http://www.worldstatesmen.org/China.html
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Chú ý: lá cờ đỏ sao vàng này đã bị lấy ra sau khi Worldstatemen.org bị chính 

quyền cộng sản khiếu nại, bây giờ chỉ còn để lại hàng chữ: “Chairman of the 

People's Government (at Fuzhou) 21 Nov 1933 - 21 Jan 1934 Li Jishen (b. 1884 - 

d. 1959)”. Lá cờ của tỉnh Phúc Kiến (Trung Cộng), bị gỡ ra trong trang 

web: http://www.worldstatesmen.org/China.html từ 2005. 

 

Vào thời gian chỉ có 2 tháng, từ 21/11/1933 đến 21/01/1934, ông Li Jishen làm chủ 

tịch của thủ phủ Phúc Châu (Fuzhou) thuộc tỉnh Phúc Kiến (Fujian). Đây là tài liệu 

lịch sử có ghi chú (b. 1884 – d. 1959) và ông Li Jishen là một nhân chứng lịch sử. 

 

 
 

 
Sự giống nhau đến “lạ kỳ: của hai lá cờ Phúc Kiến-cộng sản Việt Nam 

http://www.worldstatesmen.org/China.html
https://3.bp.blogspot.com/-Zb0xc91sdX0/UczC6VxqtXI/AAAAAAABSm8/LmMJuJ_BUW8/s300/codo-danlambao.png
https://4.bp.blogspot.com/-NkmiT0IN1N0/UczDJxhSeoI/AAAAAAABSnE/p4TB5ePHZDg/s300/codo-danlambao-phuckien.png
https://2.bp.blogspot.com/-brWP293YNHg/UczDVLddP7I/AAAAAAABSnM/op94EBIuryM/s947/codo-danlambao-phuckien-caicachruongdat.png
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Thứ hai, bạn đọc có thể tham khảo bộ phim “Trường Chinh” 24 tập của TC do đạo 

diễn Kim Thao, với Đường Quốc Cường thủ vai Mao Trạch Đông đánh với quân đội 

của Tưởng Giới Thạch, nếu bạn để ý một chút sẽ thấy cảnh Hồng Quân TC phất cờ 

đỏ sao vàng mập trong các trận đánh. Phim này được chiếu trên đài truyền hình 

VTV3 tại Việt Nam. Như vậy có hai ý nghĩa ở đây đó là: Mao Trạch Đông đã có dã 

tâm xem Việt Nam như là một chư hầu, nên gạt lãnh đạo thời đó lấy lá cờ của tỉnh 

Phúc Kiến làm cờ nước, hoặc lãnh đạo thời đó đã tình nguyện làm quân khuyển mã 

cho Trung Cộng. Có nghĩa là sau khi VC trương lá cờ đỏ sao vàng vào năm 1945, 

thì 5 năm sau, 1949, Trung Cộng đổi lại lá cờ nước của họ thành lá cờ có 4 ngôi sao 

vàng và 1 ngôi sao lớn tượng trưng cho Đại Hán. Thế là lá cờ đỏ sao vàng trở thành 

lá cờ của 1 trong 4 chư hầu. Thêm một bằng chứng nữa là sau này, có lẽ vì nhiều 

người biết được sự thật là lá cờ của tỉnh Phúc Kiến, nên vào ngày 30/11/1955, cộng 

sản Việt Nam cho đổi lá cờ nước thành lá cờ hơi khác là những đường cong bầu, trở 

thành những đường thẳng:(http://www.worldstatesmen.org/Vietnam.html) 

 

 
29 Sep 1945 - 20 Jul 1954 North Vietnam 

 

 
Áp dụng 30 Nov 1955 (North only to 2 Jul 1976). 

 

http://www.worldstatesmen.org/Vietnam.html
https://4.bp.blogspot.com/-QEi43rPvMYM/UczDtQPoQ5I/AAAAAAABSnU/hVCRwxxNnxE/s324/codo-danlambao-2.png
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Lưu ý: Xin xem thêm dã tâm của Trung cộng và âm mưu bán nước của cộng sản 

Việt Nam tại “Những sự thật không thể chối bỏ “ phần 9,10, và bài viết của tác giả 

Truyền Tấn để biết tại sao cờ đỏ là cờ Phúc Kiến. 

 

Links: 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-9-

ho.html#.Ucyp4L0y0wM 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-

10.html#.UcyqAL0y0wM 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/ong-gop-them-su-that-cho-bai-viet-

nhung.html#.UcyqfL0y0wM 

 

Hình ảnh về lá cờ trong cuộc vạn lý Trường Chinh của Mao Trạch Đông: 

 

 
http://bhoffert.faculty.noctrl.edu/HST265/15.CommunistSurvival.html 

 

Thứ ba, Trong cuốn sách của tác giả Hà Cẩn (Viện văn học Trung quốc) có một 

cuốn sách được in năm 1997 và tái bản năm 2000 với tiêu đề tạm dịch sang tiếng 

Việt: “Mao chủ tịch của tôi” bởi nhà xuất bản Trung ương Trung quốc. Cuốn sách 

dày 438 trang có đoạn ở trang 130 nói về quan hệ với Việt Nam. Đoạn đó tạm dịch 

như sau: “Giữa Trung Hoa và Việt Nam còn có tình thân đó chính là biểu hiện của 

lá cờ. Lá cờ sao vàng thể hiện tình đồng chí mà Mao chủ tịch hằng gửi gắm...” 

 

Đọc đến đây chúng ta có thể thấy rõ bản chất bán nước và làm chư hầu của đảng 

cộng sản Việt Nam thể hiện ngay từ tư tưởng dùng lá cờ của tỉnh Phúc Kiến theo chỉ 

đạo “gửi gắm” của Mao Trạch Đông. Như vậy cờ đỏ sao vàng càng chứng tỏ không 

thể là cờ của dân tộc Việt Nam. 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-9-ho.html#.Ucyp4L0y0wM
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-9-ho.html#.Ucyp4L0y0wM
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-10.html#.UcyqAL0y0wM
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-10.html#.UcyqAL0y0wM
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/ong-gop-them-su-that-cho-bai-viet-nhung.html#.UcyqfL0y0wM
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/ong-gop-them-su-that-cho-bai-viet-nhung.html#.UcyqfL0y0wM
http://bhoffert.faculty.noctrl.edu/HST265/15.CommunistSurvival.html
https://1.bp.blogspot.com/-WNaFFdxTN74/UczETQ0ReAI/AAAAAAABSnk/NGHvabqoGCY/s960/codo-danlambao-4.png


- 134 - 

 

Thứ tư, cũng vẫn cuốn sách “Đường dài xã hội chủ nghĩa” là tổng kết những phát 

biểu về xã hội chủ nghĩa Liên Xô và thế giới của Lê Nin, Stalin, Breznep... được viết 

bởi N. Badasov - một nhà nghiên cứu lịch sử tại Liên Xô - đảng viên đảng cộng sản 

Liên Xô ở trang 237 có viết: “Sau khi giành chính quyền, dường như Việt Minh thể 

hiện sự thân thiện với người Trung Quốc hơn. Điều này minh chứng ngay ở việc lấy 

lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ...”. Chỉ cần tác giả Liên Xô bật mí như vậy, chúng ta 

có thể thấy đảng cộng sản đã dùng cờ của giặc làm cờ Việt Nam. Đây là một sự thật 

cần phải được người dân Việt Nam lên án. 

 

III. Kết Luận 

 

Tôi là một người trẻ tuổi, sống tại Việt Nam, được học tập dưới mái trường CNXH, 

tôi không được biết về VNCH, về cờ vàng 3 sọc đỏ... bài viết này tôi xin kính tặng 

những người Việt Quốc Gia (VNCH) như một lời khẳng định về lá cờ họ đã chọn 

cho mình là hoàn toàn chính nghĩa và phù hợp với lịch sử của dân tộc. Bài viết này 

tôi cũng xin dâng tặng cho những người cộng sản và những bạn trẻ như thế hệ tôi và 

sau tôi biết rằng: Chúng ta đã bị đảng cộng sản bán rẻ và lừa bịp mấy chục năm qua 

cho dã tâm bán nước và làm nô lệ cho Tầu. Tất cả sự việc đau khổ của dân tộc đều 

xuất phát từ lá cờ đỏ mang thân phận của chư hầu. Chính vì vậy cũng cần phải nhắc 

lại cho bạn trẻ lời của thi sĩ Trần Dần: 

 

Tôi bước đi không thấy phố không thấy nhà 

Chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ. 

 

Đó là những câu nói đầy ý nghĩa diễn tả cho sự điêu tàn của Việt Nam dưới sự lãnh 

đạo của cờ đảng CSVN - cờ đỏ sao vàng. Nếu chúng ta, những người dân Việt Nam 

còn tôn thờ và hiểu sai về ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng mà vẫn coi nó là lá cờ của 

dân tộc thì đó là một sai lầm lớn. Thật buồn là rất nhiều người được coi là có tư 

tưởng tiến bộ, đấu tranh với đảng vẫn không dám nhìn thẳng vào sự thật là cờ đỏ sao 

vàng chính là cờ bán nước. 

 

 
Cờ sáu sao bán nước của cộng sản Việt Nam. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-k5GBq8mdTDo/UczFMtaqVDI/AAAAAAABSnw/Uyq977cer-s/s1600/codo-6sao-danlambao.png
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Muốn có dân chủ tự do không còn cách nào khác là vứt bỏ đi lá cờ ô nhục, làm tay 

sai cho Trung Cộng. Nếu cần thiết có một lá cờ làm lá cờ đấu tranh thì đó chính là 

lá cờ vàng, vì cờ vàng chính là biểu trưng của dân tộc chứ không phải của đảng phái, 

chính quyền nào. Và với ý nghĩa đầy đủ về dân tộc Việt, con người Việt thì lá cờ 

vàng sẽ là lựa chọn cho tương lai như lịch sử đã từng lựa chọn. 

 

28/06/2013 

Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

 

 (Phần 9)  

Tinh thần dân tộc tiếp nối qua lá cờ 
 

 
 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Trong bài “Những sự thật cần phải biết - Phần 

8” tôi đã gửi tới bạn đọc sự hình thành của lá cờ Vàng dân tộc và bản chất nô lệ của 

cờ đỏ sao vàng cộng sản. Trong Phần 9 này, tôi xin gửi tới bạn đọc sự thật lịch sử 

sâu xa của lá cờ vàng dân tộc được tiếp nối phát triển như thế nào. 

 

 

I. Tính kế thừa và tiếp nối tinh thần dân tộc qua lá cờ: 

 

Như trong “Những sự thật cần phải biết - Phần 8”, tôi đã chứng minh lá cờ có Màu 

Vàng (nền vàng) có xuất phát từ thời Hai Bà Trưng khởi nghĩa. Kinh qua các thời 

kỳ thì cờ vàng được xuất hiện trở lại ở Triều Nguyễn và nổi bật là thời Đệ Nhất và 

Đệ Nhị Cộng Hòa. Tuy nhiên, thực tế lịch sử đã cho thấy màu Vàng của lá cờ không 

hẳn đứt đoạn lịch sử vì nó đã được trải qua các thời kỳ, các triều đại nước ta. Sau 

đây là lá cờ lịch sử của dân tộc được tiếp nối qua các thời kỳ: 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/06/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-8-lich.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/06/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-8-lich.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/06/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-8-lich.html
https://2.bp.blogspot.com/-84vO5EIzHSk/UdXoThjDe3I/AAAAAAABTJw/VEmZYh8jDqk/s686/covanglichsu2-danlambao.jpg


- 136 - 

 

 

 
Cờ của Hai Bà Trưng 

 

 
Cờ Triều Ngô 

 

 
Cờ Triều Đinh 
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Cờ Nhà Lê 

 

 
Cờ nhà Lý 

 

 
Cờ Nhà Trần 

 

https://1.bp.blogspot.com/-w9OiwFSA2K4/UdXhKveJLYI/AAAAAAABTIU/Lh_QaHQbwOU/s335/temp-danlambao-01.gif
https://2.bp.blogspot.com/-2yDvSnL5BuQ/UdXhQAxGUyI/AAAAAAABTIc/xwXavyeiC5c/s335/temp-danlambao-01.gif
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Cờ chúa Trịnh 

 

 
Cờ Chúa Nguyễn 

 

Bạn đọc có thể thấy rằng, trong suốt lịch sử của mình thì lá cờ dân tộc qua các thời 

kỳ đều là lá cờ có màu nền là màu vàng. Như vậy lá cờ có màu vàng đã có lịch sử 

rất xa xưa và tiếp nối truyền thống yêu nước, tự chủ và độc lập trước các triều đại 

bên Tầu. Để chứng minh màu chủ đạo là nền Vàng chúng ta có thể tham khảo tại 

những tài liệu sau: 

 

Thứ nhất, bạn đọc có thể tìm hiểu tại cuốn sách “Lịch sử Việt Nam” của ông Đào 

Duy Anh, xuất bản lần đầu năm 1955 bởi Nxb. Văn Hóa Thông Tin tại Hà Nội và 

tái bản 2002. Trong cuốn sách xuất bản lần 1 tác giả đã hệ thống các lá cờ trong các 

Triều đại lịch sử dân tộc tương tự như lá cờ đã gửi ở trên. Tác giả Đào Duy Anh 

trong cuốn lịch sử Việt Nam xuất bản năm 1955 cho biết tại trang 90: “Ở các thời 

Đinh, Lê, Lý, Trần…, cờ chỉ là tấm vải màu vàng trên đó có thêu tên của triều đại 

đang cai trị”. Bỏ qua việc đánh giá có phần ảnh hưởng bởi nhà cầm quyền cộng sản 

và bản thân là sử gia của cộng sản thì ông Đào Duy Anh đã khẳng định cờ của các 

triều đại chính là cờ có màu vàng là chủ đạo. 

https://4.bp.blogspot.com/-4pEslDmWMxk/UdXiFhBZ7CI/AAAAAAABTIw/3a9d9IAMhHk/s335/temp-danlambao-01.gif
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Thứ hai, cũng có thông tin về lá cờ lịch sử, Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm lá cờ tổ 

quốc tại link sau: http://ttxva.org/co-hoang-gia-viet-nam/ 

 

Qua cả hai dẫn chứng chúng ta có thể khẳng định màu Vàng chính là màu của các lá 

cờ qua các thời kỳ lịch sử dân tộc. 

 

Tại sao lại là màu Vàng? 

 

Như chúng ta đã thấy lá cờ vàng chính là lá cờ xuyên suốt lịch sử dân tộc. Vậy đâu 

là nguyên nhân trong suốt lịch sử dân tộc. 

 

Thứ nhất, người Việt Nam chúng ta chính là dân tộc tại châu Á có màu da là màu 

vàng. Màu của nền lá cờ chính là thể hiện màu da của người Việt. Sự tương đồng 

giữa “da” - một bộ phận bên ngoài, bao bọc cơ thể và “nền” của lá cờ cũng cho thấy 

từ xa xưa người Việt đã có ý thức rất cao về chủng tộc và màu da của mình. 

 

Thứ hai, theo vũ trụ quan của người Việt, màu vàng còn thuộc về hành thổ và có vị 

trí trung ương, tượng trưng cho lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia. Chính vì thế mà 

vua chúa thời xưa thường xưng là Hoàng Đế và mặc áo có tên hoàng bào. 

 

Thứ ba, xét về dịch lý thì chúng ta cũng có thể thấy như sau: 

 

1. Cờ Hai Bà Trưng: 

 

Cờ hai Bà là Cờ Vàng: Màu vàng theo Dịch Lý thuộc hành Thổ, và thổ là đất. Đất: 

Dịch dùng quẻ KHÔN hoặc CẤN để chỉ. 

 

Nếu là quẻ KHÔN hệ Bát Quái: Nội và ngoại quái đều là Khôn nên vượng. Đại ý: 

Quẻ Khôn chỉ ra rằng, người muốn làm việc lớn phải học lấy ý của Khôn là: Cái đầu 

tiên hay khởi thủy (Nguyên của “Khôn”), là cái gốc của mọi sự, mọi việc, cái gốc ấy 

là đức tính âm nhu, mang tính nuôi dưỡng, hổ trợ. 

 

Nếu là Số CẤN: Gắn bó với nhau trong tình thương và lòng quảng đại, không phân 

biệt mọi người. 

 

Như vậy dù là Khôn hay là Cấn, cờ cũng tượng trưng cho nền tảng đặt trên cơ sở 

Đất Mẹ hay Âu Cơ (Âu: Mẹ, cơ: Nền tảng), cũng là cái căn bản của tình thương 

người cùng chung một nước: 

 

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương 

Người trong một nước phải thương nhau cùng”. 

http://ttxva.org/co-hoang-gia-viet-nam/
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2. Cờ các triều đại: Ngô, Đinh, Tiền và Hậu Lê, Lý, Trần, Chúa Trịnh, Chúa 

Nguyễn: 

 

Các triều đại trong lịch sử trước đây, lá cờ thường là một khuông vải nền vàng (màu 

của vua chúa sử dụng) và cũng là màu da, màu đất Việt trên đó có viết tên của triều 

đại bằng chữ Hán, màu đỏ, như chữ Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, (Nguyễn Gia 

Long)... Trong thời vua Đinh Bộ Lĩnh, dùng cờ bông lau, và trên thực tế thì màu của 

cỏ Lau cũng là màu vàng. Khi làm vua thì triều Đinh cũng sử dụng cờ cũng tương 

tự như các triều đại về sau, nghĩa là cũng sử dụng chữ Đinh chỉ ra triều đại, viết trên 

nền vàng tượng trưng cho Đất Mẹ và tượng trưng cho vua chúa... 

 

Ý nghĩa tra cứu trên màu sắc: Màu đỏ (màu của chữ viết trên lá cờ) chỉ ra màu của 

máu, lửa..., là Hỏa (Li) của Dịch lý. Nền vàng là Khôn hoặc Cấn, kết hợp lại là Li 

trên Khôn là Hỏa Địa Tấn và nếu nền vàng là Cấn thì: Li trên Cấn là Hỏa Sơn Lữ. 

 

Ý nghĩa lá cờ xét quẻ Tấn: Tấn có tượng hình là ánh mặt trời rọi sáng trên mặt đất 

(Li trên Địa), từ sự gợi ý đó, Đại Tượng Truyện nhận ra tượng ý mà có lời khuyên 

cho người quân tử là nên theo tượng của Tấn mà tu dưỡng đức sáng suốt của mình 

và Tấn cũng có nghĩa là tiến tới trước. Nếu màu vàng tượng trưng cho Cấn (cũng 

thuộc hành Thổ) thì Hỏa trên Sơn là Hỏa Sơn Lữ: Đây là định phận của tộc Việt: Lữ 

là lữ thứ hay Lữ khách (từ huyền thoại gọi là theo “cha xuống biển”) để bung ra bên 

ngoài. Qua ý nghĩa được đọc thấy qua hai con lý số nầy, được bày tỏ qua màu cờ và 

qua màu sắc đó, khuyên dòng Việt tộc vừa phải gắn bó với đất Mẹ (theo Mẹ lên núi), 

vừa phải bung ra để mở mang kiến thức và lãnh thổ (theo cha xuống biển). 

 

Qua 3 dẫn chứng, chúng ta có thể thấy nền vàng vừa hợp với lý số, với màu da, với 

đất mẹ và ý nghĩa dân tộc. Do đó qua các thời kỳ ngoài ý nghĩa hoàng gia thì cờ có 

màu Vàng chính là thể hiện tính dân tộc. 

 

Tiếp nối truyền thống: 
 

Như chúng ta đã biết cờ có màu vàng đã là truyền thống của dân tộc qua các thời kỳ. 

Từ Đinh Bộ Lĩnh với cờ lau có màu vàng để phất cờ khởi nghĩa đến khi nhà Đinh 

thành lập vẫn là màu vàng chủ đạo. Tiếp sau đó, cũng cần phải nói đến 6 chữ Vàng 

trên lá cờ của Trần Quốc Toản trong triều đại nhà Trần vốn dùng cờ vàng. Điểm qua 

nhưng ví dụ như vậy để có thể thấy rằng lá cờ vàng đã được tiếp nối truyền thống 

dân tộc cho đến thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa. Hoàn toàn không phải như cộng 

sản tuyên truyền về một lá cờ vàng do Mỹ vẽ ra. Người Mỹ không thể vẽ được một 

lá cờ mang lý số, màu da của phương Đông của con người Việt Nam. Tất cả chỉ là 

hành động ngậm máu phun người của cộng sản Việt Nam. 
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Như bạn đọc đã biết trong Phần 8 thì lá cờ của cộng sản Việt Nam hiện nay chính là 

lá cờ xuất phát từ tỉnh Phúc Kiến bên Trung cộng. Trong giai đoạn lịch sử đau thương 

của dân tộc, mặc dù bị tuyên truyền là “ngụy” và “bán nước” nhưng VNCH đã thực 

hiện những điều rất ý nghĩa về lá cờ vàng mang biểu tượng và truyền thống dân tộc, 

ngược lại với cờ đỏ của Tầu trong hình hài cờ cộng sản Việt Nam. Ngay cả trong 

thời chiến, VNCH luôn cho thấy tinh thần dân tộc quốc gia của mình qua cả đồng 

tiền. Xin lấy ví dụ về đồng tiền in hình Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trên giấy 

bạc của VNCH(2): 

 

 
Hình Đức Thánh Trần Hưng Đạo in trên giấy bạc $500 Thời Việt Nam Cộng Hòa 

 

 
Hình các anh hùng lịch sử dân tộc 

http://danlambaovn.blogspot.com/2013/06/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-8-lich.html
https://3.bp.blogspot.com/-af_xCQLqsIg/UdXtSmAsQ5I/AAAAAAABTKQ/pduVm-m5nCI/s592/Tranhungdao-tien.png
https://3.bp.blogspot.com/-DpNz_qFvQUE/UdXnjRdHKsI/AAAAAAABTJo/Ipl_xB7X-F8/s1134/tien-VNCH2-Danlambao.jpg
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Bạn đọc có thể xem tại link sau: 

(2): http://todinhtudamhaingoai.org/vn/news_printpage.asp?News_ID=675 

(3): http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=699622&mpage=1 

 

Còn ngược lại thì đảng cộng sản Việt Nam không những sử dụng lá cờ tỉnh Phúc 

Kiến bên Tầu làm cờ của mình. Đây là một hành động thể hiện tính chất bán nước 

và nhu nhược của đảng cộng sản Việt Nam. 

 

 
 

II. Kết Luận: 

 

Lá cờ vàng đã gắn liền với lịch sử Miền Nam trong giai đoạn 1954 đến 1975. Có 

những người Miền Nam bất đồng chính kiến với những người lãnh đạo như ông Ngô 

Đình Diệm, ông Nguyễn Văn Thiệu nhưng họ vẫn xem lá cờ vàng là biểu tượng của 

xã hội Miền Nam. Điều này là xuất phát từ việc ý thức rất tốt của VNCH về việc tiếp 

nối truyền thống quốc kỳ của dân tộc. Bởi vì vậy dù là đảng phái nào nhưng trong 

chế độ VNCH người ta vẫn hướng đến cái đích cuối cùng là tinh thần quốc gia. 

 

Qua hai bài phân tích lịch sử lá cờ, chúng ta có thể thấy rằng lá cờ vàng có xuất xứ 

lai lịch cực kỳ rõ ràng và là truyền thống nối tiếp của dân tộc. Nó trái hẳn với những 

luận điệu chụp mũ của cộng sản và cũng qua đây thấy được bản chất cam phận bán 

nước của cộng sản cho Tàu xuất phát từ chính lá cờ. Không còn cách nào khác, 

chúng ta phải dẹp bỏ cờ đỏ sao vàng của cộng sản để xóa bỏ đi tư tưởng bán nước 

và làm chư hầu mà Hồ Chí Minh đã gieo rắc vào Việt Nam. Và lá cờ vàng lịch sử 

của dân tộc có lẽ lại một lần nữa lại lên ngôi. 

 

5/7/2013. 

 

Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

 

http://todinhtudamhaingoai.org/vn/news_printpage.asp?News_ID=675
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=699622&mpage=1
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
https://3.bp.blogspot.com/-BCjJAFThhwY/UdXqVdoT8iI/AAAAAAABTKA/mkTlI3P-rkA/s960/codo-codang-hcm2danlambao.png
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Những sự thật cần phải biết (phần 10) 

Cộng sản Việt Nam: Trẻ em là một con bài  

trong chiến tranh 
 

 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Kính thưa bạn đọc! 

Trong “Bản cáo trạng tội ác của cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh” phần 5 tôi đã 

gửi tới bạn đọc tội ác của cộng sản trong việc sử dụng trẻ em trong chiến tranh. Đó 

là bản cáo trạng nên sự việc đó phải thu gọn để gửi tới các cơ quan như LHQ, tòa án 

hình sự quốc tế. Trong khuôn khổ bài viết này. Tôi xin trình bày việc sử dụng trẻ em 

trong chiến tranh như là một sách lược của cộng sản Việt Nam. 

I. Những bằng chứng: 

Trong quá trình xâm lược trái phép VNCH, tiến hành chiến tranh phi nghĩa gây nên 

cảnh đau thương cho dân tộc Việt Nam đảng cộng sản cũng đã vắt kiệt sức lực của 

dân tộc. Bằng nhiều thủ đoạn ép buộc thanh niên phải vào Nam chiến đấu cho lợi 

ích của đảng như cắt khẩu phần ăn, hộ khẩu, ruộng đất, đày đọa những ai không 

muốn tham gia chiến tranh phi nghĩa. Đồng thời, đảng cộng sản còn vi phạm công 

ước quốc tế về trẻ em cũng như sử dụng trẻ em trong chiến tranh. 

Thứ nhất, trên báo Dân trí của đảng cộng sản có cho biết một người đã tham gia du 

kích và khủng bố từ khi mới 14 tuổi: “Năm 1964, khi đó chỉ mới 14 tuổi, chị đã 

quyết định tiếp bước bố và anh trai đi theo con đường cách mạng. Chị tham gia Đội 

thiếu niên An ninh mật làng Hà Xá và được giữ chức vụ Đội trưởng. Đội hoạt động 

trên địa bàn hết sức nguy hiểm, phức tạp; ban ngày là địch chiếm đóng càn quét, 

ban đêm là lực lượng cách mạng của ta bí mật về hoạt động…. Những ngày đầu 

tham gia cách mạng, dù tuổi đời còn trẻ song bằng mưu trí, sự khôn khéo, chị luôn 

hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lúc chị cải trang thành đứa trẻ chăn trâu, đứa cắt cỏ thuê 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.ca/2013/07/ban-cao-trang-toi-ac-cua-ang-csvn-va-ho.html
https://3.bp.blogspot.com/-L85dEQ2EAjU/Uee9jJuHHMI/AAAAAAAAOVw/5jDmJLwu2Mo/s1600/Toiac-congsan-treem-chientranh-danlambao.jpg
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để bí mật chuyển vũ khí, thuốc men vào căn cứ cách mạng; khi chị hóa thân vào làm 

người bán hàng rong trà trộn vào lòng địch cài bom hẹn giờ nổ đánh xe, tiêu diệt 

địch...” [1]. 

Qua đây cho thấy đảng cộng sản đã sử dụng một em bé gái khi đó mới 14 tuổi vào 

cuộc chiến khủng bố “cài bom hẹn giờ”. Như vậy việc làm này của đảng cộng sản 

đã vi phạm nghiêm trọng quyền của trẻ em. 

Thứ hai, cũng về việc sử dụng trẻ em trong cuộc chiến là trường hợp của ông thủ 

tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chính ông này và báo giới cộng sản tiết lộ ông Dũng tham 

gia quân đội cộng sản lúc 12 tuổi: “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kể với Hagel rằng 

ông đã tham gia cách mạng khi mới 12 tuổi”. [2] 

Đây là một ví dụ cho thấy trẻ em đã được sử dụng như một công cụ chiến tranh của 

cộng sản. Một hành động phi pháp của đảng cộng sản Việt Nam cần được lên án. 

Thứ ba, một người được báo giới cộng sản cho là năm 14 tuổi đã được chính Hồ 

Chí Minh phong cho danh hiệu “dũng sỹ diệt Mỹ”. Đây là sự việc thêm bằng chứng 

cho thấy Hồ Chí Minh và đảng cộng sản chủ trương lạm dụng trẻ em sai mục 

đích: “Năm lên 8, chị trở thành một liên lạc nhanh nhẹn, gan trường bên dòng sông 

Thu Bồn... Đến khi nghe gà gáy, biết trời sắp sáng, tôi vác cây súng Krăng M2 chạy 

về báo cho bộ đội địa điểm giấu súng. Tôi là người con gái đầu tiên của miền Nam 

được phong Dũng sĩ diệt Mỹ”, chị Thu nhớ lại.” [3] 

Trong đoạn trích từ báo Người Đưa Tin của nhà cầm quyền cộng sản cho thấy, đảng 

cộng sản thậm chí còn sử dụng trẻ em ngay từ lúc 8 tuổi để hoạt động cho mình. Đây 

là hành động bóc lột sức lao động cùng như sử dụng trẻ em sai mục đích trong chiến 

tranh của đảng cộng sản. 

Thứ tư, xin gửi đến bạn đọc một bài báo của nhà cầm quyền cộng sản giới thiệu một 

lúc 3 trẻ em được đảng cộng sản sử dụng vào mục đích khủng bố: “Đoàn Văn Luyện: 

Quê Quảng Ngãi, Luyện lẳng lặng mạng lựu đạn phục kích định hạ chiếc trực thăng 

Mỹ. Không đánh được, Luyện quăng trái lựu đạn vào tụi Mỹ, giết 5 tên, Em gài mìn 

bẫy giặc rất mưu trí và diệt thêm 9 tên nữa. Thành tích giết giặc đó đã đưa em tới 

danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ nhỏ tuổi”... Hồ Văn Mên: Mên đã tiêu diệt gần 80 tên 

địch gần gấp 6 lần tuổi mình. Tại đại hội chiến sỹ thi đua tỉnh, Mên được Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng 3 danh hiệu: “Dũng sĩ diệt Mỹ, dũng sĩ diệt cơ giới và 

dũng sĩ quyết thắng cấp ưu tú... Kơ- Pa - Kơ - Lơng: Người đội viên anh hùng của 

núi rừng Bơ-lây-me… Mười lăm tuổi, đánh tổng cộng 30 trận, khi trở thành chiến 

sỹ giải phóng, anh lại được tuyên dương là anh hùng các Lực lượng vũ trang Giải 

phóng Miền Nam.”[4] 
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Như vậy điều luật về quyền của trẻ em đã bị đảng cộng sản Việt Nam vi phạm 

nghiêm trọng. Đồng thời cho thấy đảng cộng sản còn dung trẻ em vào khủng bố là 

một hành động phi nhân cần phải nghiêm minh xét xử. 

Thứ năm, cũng vẫn báo Người đưa tin của nhà cầm quyền cộng sản có đưa tin: “Sinh 

ra trong một gia đình nghèo có truyền thống cách mạng ở xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cô bé Tuyết chưa học tròn chữ nhưng sớm có tinh thần giác 

ngộ cách mạng. Với lòng căm thù giặc sục sôi, năm 13 tuổi cô bé Tuyết đã theo mẹ 

cùng em trai che giấu, tiếp tế lương thực cho chiến sỹ cách mạng. 15 tuổi làm công 

tác thăm dò quân địch và thông tin cho cách mạng. Ngày ấy, năm 1965 giặc Mỹ bắn 

phá ác liệt tại quê hương Bình Sơn, cô bé 17 tuổi tham gia vào đội quân du kích xã 

Bình Đông, rồi góp phần vào chiến thắng vang dội tại thôn Vạn Tường (Bình Hải- 

Bình Sơn, ngày 18/8/1965).” [5] 

 

 

Năm 1967, Ngô Thị Tuyết được gặp Thủ tướng Trung cộng  

Chu Ân Lai khen “anh hùng”! - (Ảnh: Người đưa tin) 

 

Qua đoạn trích trên chúng ta thấy đảng cộng sản tiếp tục sử dụng trẻ em trong chiến 

tranh. Đây là một hành động phi nhân tính. 

 

Thứ 6, trên báo của tập đoàn Becamex- Bình Dương trích lại bài báo của tỉnh ủy 

Bình Dương (baobinhduong. org. com) có viết 1 bài ca ngợi những trẻ em tham 

chiến rất sớm tại chiến khu D của cộng sản: “Cũng giống như dũng sĩ diệt Mỹ 

Nguyễn Văn Lên và Thái Văn Cung, dũng sĩ diệt Mỹ Võ Thành Long sinh ra và lớn 

lên trong giai đoạn đất nước bị chiến tranh, ngày ngày chứng kiến cảnh giặc Mỹ 

giết hại dân lành, tàn phá quê hương. Lòng căm thù giặc của ông đến cao trào, năm 

17 tuổi ông theo các chú tham gia cách mạng. 8 năm liên tục chiến đấu và phục vụ 

chiến đấu, ông Long luôn thể hiện quyết tâm cao, hăng say đánh giặc.” [6] 

https://2.bp.blogspot.com/-puM9iglOEFM/Uee1_Nhc5DI/AAAAAAAAOS4/d_TIC4w5VME/s1600/1.png
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Bỏ qua những ngôn ngữ đao to búa lớn của cộng sản là một thực tại đáng buồn: Cộng 

sản sử dụng trẻ em như một công cụ tham chiến. 

 

Thứ bảy, xin bạn đọc chú ý đến một số hình ảnh chứng minh những trẻ em đã bị 

đảng cộng sản đẩy ra chiến trường. Đây là một tội ác không thể tha thứ. 

 
 

 

Tù binh cộng sản còn rất trẻ 

 

https://2.bp.blogspot.com/-PjCkSzYi78c/Uee2JV-IJ6I/AAAAAAAAOTY/jKJSj7qquYc/s1600/2.png
https://2.bp.blogspot.com/-OqOeh5UdhaQ/Uee2JIKSUpI/AAAAAAAAOTQ/72mgBxlS6bM/s1600/3.png
https://1.bp.blogspot.com/-XoAqRPVLWy0/Uee2I9K4cyI/AAAAAAAAOTA/b-awWLjJ1TQ/s1600/4.png
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Những tù binh còn trẻ con cho thấy cộng sản không chừa thủ đoạn nào cả 

 

 

Hai chiến binh nhí của cộng sản 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-FgD6ARP283Q/Uee2JpUiZ6I/AAAAAAAAOTM/ktX7EgdfRT8/s1600/5.png
https://4.bp.blogspot.com/-Q-N7KOmPpvk/Uee2KuEthHI/AAAAAAAAOTg/UwkuLBE-Ov0/s1600/6.png
https://2.bp.blogspot.com/-RRUEj3CQkn8/Uee3OmvaOCI/AAAAAAAAOTw/ajVT_eXZyi4/s1600/7.png
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 PFC. John Stananback, cõng trên lưng một  

em Việt Cộng đến một trạm cấp cứu gần Bàu Bàng 

 

 

Bộ đội Nguyễn Xuân Mai 14 tuổi, vẫn còn cầm trên tay (Giấy Thông Hành - Hồi chánh) 

 

 

Chiến binh cộng sản còn “búng ra sữa” 

https://2.bp.blogspot.com/-TFf2SZRjByY/Uee3PHpDSXI/AAAAAAAAOT4/8gLvTErz3uk/s1600/8.png
https://1.bp.blogspot.com/-RsMTSxeF7TU/Uee3QNzXUBI/AAAAAAAAOUI/_QhzpyXtXAY/s1600/9.png
https://3.bp.blogspot.com/-DW4iwub3Fxs/Uee3PMhgjxI/AAAAAAAAOT0/GxRhPNtpDrE/s1600/10.png
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II. Sử dụng trẻ em là chủ trương của đảng cộng sản: 

Trong khi trẻ em miền Nam dưới sự lãnh đạo của chính quyền VNCH được chăm 

sóc chu đáo và những hình ảnh người lính Mỹ, lính VNCH… thân thiện với trẻ em 

đã cho thấy những tuyên truyền của cộng sản về cái gọi “Mỹ - Ngụy” kìm kẹp chỉ là 

ngậm máu phun người... 

 
 Trẻ em VNCH vui vẻ bên 1 ký giả 

 

Năm 1966, Vũng Tàu Road, miền Nam Việt Nam --- Một người lính Úc làm trò giải 

trí với một nhóm trẻ em Việt Nam trong lúc hành quân ngang qua Vũng Tàu. --- 

Hình ảnh © / Corbis 

 

https://1.bp.blogspot.com/--pjXmgdaGLk/Uee5NfEDXgI/AAAAAAAAOU4/09WgjM84s7A/s1600/01.png
https://4.bp.blogspot.com/-RYZfY8TSxig/Uee5NUlRxsI/AAAAAAAAOU8/Et7gLy7lk3M/s1600/02.png
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1966, Vietnam --- 1966-Vietnam- Hình ảnh cho thấy một y tá lực lượng hải quân 

Mỹ đang điều trị cho trẻ em trong làng --- Image by © Bettmann/CORBIS 

 
Trẻ em mồ côi ở Gò Vấp 1971 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-5en0GWol9Q8/Uee5NwRpL2I/AAAAAAAAOVI/WAXQopvUik4/s1600/03.png
https://3.bp.blogspot.com/-YLFwdGFJHKk/Uee5QgLOxBI/AAAAAAAAOVQ/spVLzx_X36U/s1600/04.png
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Đầu cầu Phan Thanh Giản – Lính Mỹ di tản trẻ mồ côi khỏi khu vực giao tranh 1968 

 

Người cha quân nhân VNCH bồng con mình đã bị giết cùng cả nhà bởi Việt cộng 

 

https://1.bp.blogspot.com/-ed7dTaxKeQo/Uee5Q_8PNEI/AAAAAAAAOVU/7B7Ppg06ONQ/s1600/05.png
https://2.bp.blogspot.com/-QPWFd-LV7T4/Uee5RjS_x6I/AAAAAAAAOVc/NVIWXv_HAiQ/s1600/06.png
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Lính Mỹ băng bó vết thương cho trẻ em 

 

Trái ngược với những hình ảnh thân thương và cảm động đó là những đau thương 

mà cộng sản gây ra cho người dân VNCH, đặc biệt là trẻ em. 

 

 

Năm 1966, Tuy Hòa, miền Nam Việt Nam --- Mười lăm thường dân chết trong vụ vướng phải mìn 

cài cộng sản trong vùng giáp ranh trên đường quốc lộ Tuy Hòa. Hầu hết các nạn nhân đang ngồi 

trong một xe ba bánh Lambretta mà nó đã bị xé nát bởi vụ nổ.  

Một phụ nữ đang khóc than trước thi thể một trong các nạn nhân. --- Hình ảnh của Corbis © 

 

https://4.bp.blogspot.com/-eer_jgAoljA/Uee4ygqCYbI/AAAAAAAAOUs/VCN6UsQlY8o/s1600/07.png
https://3.bp.blogspot.com/-xPme8HG7jm4/Uee4yewMV8I/AAAAAAAAOUg/TNuqT9o9cYI/s1600/08.png
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Bức ảnh Horst Faas chụp tháng 6/1965, ghi lại cảnh một gia đình  

thường dân sống sót sau trận chiến kéo dài 2 ngày đêm ở Đồng Xoài. 

 

Cộng sản muốn đẩy thanh niên miền bắc vào “lò nướng thịt” Trường sơn bằng cách 

rút ngắn chương trình học phổ thông chỉ còn 10 năm thay vì phải đúng 12 năm như 

ngày nay. Rất nhiều cán binh cộng sản khi bị bắt chưa quá tuổi trưởng thành. 

 
Liệt sỹ “nhí” của cộng sản. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-LbDashfmgYg/Uee4ylccghI/AAAAAAAAOUk/V5__t-7aHH8/s1600/09.png
https://1.bp.blogspot.com/-7lmrbOK2lUo/Uee4ljb5ArI/AAAAAAAAOUY/Nm46jv9ngzU/s1600/009.png


- 154 - 

 

Câu hỏi đặt ra là tại sao cộng sản lại sử dụng nhiều trẻ em trong chiến tranh như vậy? 

Có rất nhiều mục đích như: tận dụng nhân lực tối đa, kích động những người trẻ 

đang hăng máu làm công cụ chiến tranh dưới danh nghĩa yêu nước và sẵn sàng vu 

vạ phía VNCH đàn áp trẻ em khi cần. Những tài liệu giải mật đã cho thấy những 

điều đó là sự thật. 

 

Thứ nhất, theo trang thông tin cung cấp tài liệu lịch sử của đảng cộng sản cho học 

sinh Việt Nam viết về ngày 26 tháng 3 có đoạn: “Đúng lúc ấy, ngày 15. 5. 1941, 

Đảng ta đã ra chỉ thị cho Đoàn thành lập đội Thiếu niên Tiền Phong và Hội Nhi 

đồng cứu vong và tổ chức thí điểm ngay tại Pác Bó (Cao Bằng). Sự kiện này có ý 

nghĩa lịch sử đối với công tác thiếu niên và nhi đồng ở nước ta, vì thế ngày 15. 5. 

1941 được coi là ngày chính thức thành lập Đội. Hoạt động của đội thời kỳ này 

nhằm vào mục đích “Dự bị vào giúp đánh Tây, đánh Nhật làm cho Việt Nam hoàn 

toàn độc lập” (điều lệ Hội Nhi đồng cứu vong). Các em trong đội được tổ chức học 

quốc ngữ, học hát những bài ca cách mạng. Các em còn tham gia bảo vệ cán bộ 

cách mạng, làm liên lạc cho các đội Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải 

phóng quân...” 

 

Ngay từ lúc thành lập đội thiếu niên tiền phong thì cộng sản và Hồ Chí Minh đã 

hướng hoạt động của trẻ em là tham gia chiến tranh. Sau đó tài liệu còn cho 

biết: “Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, thiếu niên hai miền Nam Bắc đã biểu 

lộ tinh thần yêu nước nồng nàn cùng cha anh đánh giặc. Truyền thống anh hùng của 

Kim Đồng, Lê Văn Tám được tiếp tục phát huy với tên tuổi của Đoàn Văn Luyện, 

Kơ-pa-kơ-lơng... (miền Nam), của Nguyễn Bá Ngọc, Nguyễn Đỗ Hùng (miền 

Bắc)”.[7] 

 

Như vậy chủ trương sử dụng trẻ em là chủ trương ngay từ ban đầu của đảng cộng 

sản chứ không phải hành động tự phát của thanh thiếu niên như cộng sản biện minh. 

 

Thứ hai, thêm một bằng chứng cho thấy chủ trương của cộng sản dùng trẻ em trong 

chiến tranh. Xin bạn đọc xem tại website của thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam đã 

viết như sau: “Tháng 8 năm 1964, tỉnh ủy Quảng Nam ra nghị quyết phát động quần 

chúng khởi nghĩa giải phóng đại bộ phận nông thôn đồng bằng, trong đó trọng điểm 

là giải phóng vùng đông quốc lộ I và vùng cát của các huyện. Thực hiện chủ trương 

đó, Đảng bộ Tam Kỳ đã chỉ đạo quân và dân Kỳ Anh vùng lên phá ấp chiến lược, 

giải phóng quê hương Kỳ Anh vào tháng 9/ 1964…Địa đạo có hầm cứu thương, hầm 

tác chiến, hầm chỉ huy, hầm chứa lương thực, thực phẩm... , lực lượng đào Địa đạo 
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là lực lượng tổng hợp, là sức mạnh dân quân: Bộ đội, du kích địa phương, phụ nữ, 

nông dân, thanh thiếu niên.” [8] 

 

Thứ ba, trên trang tin tức của Đội thiếu niên tiền phong của cộng sản có bài viết ca 
ngợi thiếu niên cộng sản có đoạn như sau: “Với tinh thần “Tuổi nhỏ chí lớn”, thiếu 
niên nhi đồng miền Nam gan dạ, anh hùng không sợ hi sinh đứng lên cùng cha anh 
đánh giặc. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, đế quốc Mĩ cho không quân đánh phá miền 
Bắc, thiếu nhi cả nước bước sang một thời kì mới với lời son sắt thêu trên lá cờ của 
Trung ương Đảng trao cho nhân dịp kỷ niệm lần thứ 25 ngày sinh nhật Đội 
(15/5/1966):” Vâng lời Bác dạy, Làm nghìn việc tốt, Chống Mĩ cứu nước, Thiếu niên 
sẵn sàng!”. [9] 

 

Như chúng ta đã biết, luận điệu Mỹ - Ngụy xâm lược chỉ là chiêu trò của cộng sản. 

Và việc Mỹ ném bom ra Bắc chính là việc trả đũa và ngăn cảm cộng sản miền Bắc 

xâm lược và khủng bố Miền Nam. Đây là một hành động tự vệ hoàn toàn chính đáng. 

Điều đáng nói ở đây đó là cộng sản đã tiến hành việc kích động trẻ em tham chiến 

thông qua những tuyên truyền và lá cờ mà Hồ Chí Minh cũng như cộng sản đưa đến 

cho trẻ em. Đây chính là mưu đồ của cộng sản. 

 

Thứ tư, tại trang 2 cương lĩnh hành động đội thiếu niên tiền phong số ra tháng 3 năm 

1967 mang số tài liệu TL/023- TNTP ghi rõ: “Quân ủy trung ương và bộ chính trị 

đã thống nhất giao nhiệm vụ cho đội thiếu niên tiền phong phải thúc đẩy mạnh mẽ 

tinh thần yêu nước của thanh thiếu niên. Chúng ta cần phải đưa thanh thiếu niên ra 

mặt trận nhằm đánh lừa kẻ thù, bù đắp vào lực lượng quân chính quy thiếu hụt. 

Ngoài ra chúng ta cần phải lợi dụng tình hình này để gây sức ép với Mỹ - Ngụy trong 

trường hợp cần thiết về vấn đề trẻ em…” - (Tài liệu này được bí mật lưu giữ tại cục 

lưu trữ trung ương cộng sản Việt Nam). 

 

Qua đây chúng ta thấy điều gì? Đó là cộng sản chủ trương dùng trẻ em như một công 

cụ tham chiến thay cho lính chính quy. Ngoài ra lợi dụng trẻ em như một sự kiện 

gây sức ép với truyền thông về “tội ác Mỹ - Ngụy”. Đây là hành động bỉ ổi và cũng 

là lừa dối trẻ em vào con đường hi sinh cho lợi ích riêng của cộng sản. 

 

Thứ năm, trên trang web của tỉnh đoàn Bình Thuận có bài:”. VÂNG LỜI BÁC 

DẠY, LÀM NGHÌN VIỆC TỐT, CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC, THIẾU NIÊN SẴN 

SÀNG” viết có đoạn như sau: “Nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng, dù trong hoàn 

cảnh khốc liệt, nhiều đoàn viên thanh niên và thiếu nhi vẫn kiên cường bám trụ, đấu 
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tranh chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn tìm cách “bôi đen” thiếu niên, nhi đồng của 

địch. Được Đảng giao phụ trách thiếu niên, nhi đồng, nhiều đoàn viên và thanh niên 

đã tìm mọi cơ hội hướng dẫn các em thiếu niên, nhi đồng tham gia các phong trào 

của nhân dân, như phong trào “Bảo vệ hòa bình” của nhân dân Sài Gòn do luật sư 

Nguyễn Hữu Thọ, giáo sư Phạm Huy Thông, và Nguyễn Văn Dưỡng lãnh đạo; cùng 

cha mẹ, anh chị xuống đường “ăn mừng hòa bình” ở Huế, ở Tây Nguyên; tham gia 

phong trào “Tuần lễ hòa bình” của nhân dân các tỉnh Trung Trung Bộ.” [10] 

Đoạn trích cho ta thấy điều gì? Đó chính là việc sử dụng trẻ em là “đảng giao, đảng 

chỉ đạo” chứ không phải là tự nguyện. Đó chính là một hình thức đẩy trẻ em vô tội 

vào chiến tranh, dùng trẻ em làm lá chắn cho cộng sản khủng bố nhân dân VNCH. 

Thứ sáu, trong cuốn sách có tên gọi tạm dịch ra tiếng Việt “Liên Xô- Trung Quốc 

và Việt Nam, vấn đề chưa được biết” của tác giả người Nga, Ruslan Kobachenko, 

nhà giáo kiêm nhà nghiên cứu lịch sử Châu Á từng giảng dạy tại đại học Minsk-Nga, 

ông cũng là đảng viên đảng cộng sản Liên Xô. Cuốn sách này đã được nhà xuất bản 

Lịch sử của Liên Bang Nga xuất bản năm 1995 (đã giới thiệu ở “Những sự thật 

không thể chối bỏ”- phần 10), có đoạn trong trang 250 như sau: “Trong chiến tranh 

Việt Nam, việc kích động và sử dụng thanh thiếu niên đã được đảng cộng sản áp 

dụng đem lại thành công vang dội ở cả hai mặt: truyền thông cổ động và tố ngược 

lại chính quyền của Sài Gòn khi cần …” 

 

Cuốn sách đã khẳng đinh: Đảng cộng sản dùng trẻ em là 1 chủ trương! 

 

III. Kết luận: 

Sau bao năm chiến tranh đã qua, nhìn lại cuộc chiến mới thấy hết những âm mưu 

thâm độc của đảng cộng sản. Cộng sản và Hồ Chí Minh không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn 

nào để đẩy trẻ em vào chỗ chết. Những sự việc phong tặng “anh hùng” chỉ là một 

tấm bình phong che dấu cho âm mưu bẩn thỉu nhằm đẩy trẻ em làm lá chắn, làm 

công cụ cho cuộc chiến đem về quyền lực đỏ cho đảng. Trên thực tế, cũng lợi dụng 

việc này mà cộng sản đã đánh lừa dư luận quốc tế về cái gọi là “tội ác Mỹ - Ngụy”. 

Người VNCH chỉ làm nhiệm vụ tự vệ mà thôi, chính những kẻ mang danh “giải 

phóng” dân tộc mới là những kẻ đẩy trẻ em vào ngọn lửa hung tàn của chiến tranh 

phi nghĩa do đảng cộng sản gây ra. 

 

Chính vì vậy, đây la một bằng chứng cho thấy đảng cộng sản là một lũ lừa dối. 

Không những dối lừa nhân dân mà cả dư luận quốc tế. Tội ác này cần phải sớm được 

lên án và đưa ra công luận. Hơn lúc nào hết, tất cả nhân dân Việt Nam cần phải thấy 



- 157 - 

 

rõ bộ mặt giả tạo của đảng cộng sản Việt Nam để đứng lên lật đổ lũ bán nước và 

sống dơ bẩn trên thân xác nhân dân. 

 

17/7/2013 

Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

 

 (Phần 11) 

Sinh Bắc Tử Nam 
 

 

Đặng Chí Hùng (Danlambao)  Những ngày cuối tháng 7 hàng năm ở Việt Nam đã 

mấy chục năm qua, đảng cộng sản thường lấy ngày 27/7 làm ngày gọi là “thương 

binh liệt sỹ”. Ngoài miệng thì đảng cộng sản nói là “tri ân gia đình thương binh 

liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng”. Nhưng thật ra đây chỉ là một trò lừa dối để tiếp tục 

mị dân nhằm che mờ đi tội ác của đảng đã đẩy hàng triệu thanh niên Miền Bắc tới 

những cái chết oan uổng mà thôi! 

Trong không khí của những ngày cuối tháng 7 năm 2013, tôi muốn gửi tới tất cả các 

chiến sỹ bộ đội cộng sản nói chung, các thương binh và gia đình các liệt sỹ, mẹ Việt 

Nam anh hùng nói riêng một điều: “Tất cả đều là nạn nhân của đảng cộng sản, đảng 

cộng sản đã lợi dụng tình yêu nước của người Việt Nam trong đó có những gia đình 

và chiến sỹbộ đội để đẩy họ vào cuộc chiến phi nghĩa để rồi một đi không trở lại 

hoặc thành tàn phế”. Nhưng những sự hi sinh đó đem lại điều gì? Đó là một đất 

nước Việt Nam hoang tàn, nghèo đói, độc tài và tham nhũng. Xa hơn nữa là Việt 

Nam đã sắp thành một tỉnh của Trung cộng sau khi đã mất Hoàng Sa- Trường Sa, 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
https://3.bp.blogspot.com/-QW4f8Y0e-v4/UeeURzqpg8I/AAAAAAAAORE/4TLEO6lFuA4/s1600/Traitimxanh-sig.png
https://3.bp.blogspot.com/-peOD1xwVCac/UfDZ92daYfI/AAAAAAAAOxk/yAHq015dssI/s1600/Toiac-congsan-phunu-treem-danlambao.jpg
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Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan… cho chính anh bạn vàng của nhà cầm quyền cộng 

sản. Bài viết này bày tỏ nỗi lòng cảm thông với những ai đã từng là lính, đang là 

lính, những bà mẹ mất con, những người đi không trở về và cả những ai trở về không 

lành lặn vì tất cả đều là nạn nhân của Sinh bắc tử nam. 

I. Đảng lừa dối tất cả: 

Điểm lại những gì sau cuộc chiến cho đến hôm nay thì chúng ta cũng thấy rất rõ ràng 

một điều là người Mỹ vào Việt Nam chỉ muốn có một Việt Nam tự do và dân chủ 

như cách họ làm với Nam Hàn, Nhật, Tây Đức (cũ) vv…mà thôi. Và hẳn chúng ta 

cũng dễ dàng nhận ra Việt Nam cộng hòa là một bước đi đúng đắn để đưa tới một 

Việt Nam giàu mạnh, thật sự tự do và độc lập. Nếu ai còn chút băn khoăn vui lòng 

quay lại đọc “Những sự thật cần phải biết” Phần 2, 3, 4 cùng với “Những sự thật 

không thể chối bỏ” phần 12, 13 sẽ rõ điều này. Chính vì vậy trong bài viết này, tôi 

muốn nhắc lại và bổ sung một lần nữa để khẳng định những gì đảng cộng sản đã lừa 

dối nhân dân Việt Nam để gây ra hàng triệu cái chết của thanh niên Miền Bắc và nỗi 

đau của ngày “thương binh liệt sỹ” ngày hôm nay chính là do đảng cộng sản gây ra. 

Để thấy rõ quyết tâm của đảng trong việc đánh Mỹ và phá tan dân chủ tự do tới 

người Việt Nam đến người cuối cùng, chúng ta có một số bằng chứng rất rõ nét sau 

đây. 

Thứ nhất, để khẳng định tinh thần “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng” thì 

chính Lê Duẩn đã phải thừa nhận “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Cho Trung 

Quốc”. Điều này được tiếp nối từ việc Hồ Chí Minh khẳng định một cách điên cuồng 

“sẵn sàng đốt cả dãy Trường Sơn để chống Mỹ’. Chính vì Hồ và đảng cộng sản Việt 

Nam muốn chiếm quyền độc tài nên phải ra sức làm tay sai cho Tàu chống Mỹ. Hồ 

và đảng biết rằng theo Mỹ thì có tự do nhưng đảng cộng sản không tự tung tự tác 

được, còn theo Tàu thì Hồ và đảng có ngai vua đè đầu cưỡi cổ nhân dân. Chính vì 

vậy theo một tài liệu do đảng cộng sản ấn hành, Việt Minh đã để lại Miền Nam 60, 

000 đảng viên (trích trong Tổng Kết Cuộc Kháng Chống Thực Dân Pháp, Thắng Lợi 

và Bài Học, Hà Nội, 1996): “Cán bộ và đảng viên được đặt dưới quyền lãnh đạo 

của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Xứ Ủy Nam Bộ. Vào ngày cuối cùng của thời hạn tập 

kết ở Cà Mau, sau khi chúng ta đánh lừa địch bằng cách giả bộ lên tàu tập kết, đồng 

chí Lê Duẩn đã tìm cách rời khỏi tàu vào lúc nửa đêm để ở lại”. 

Như vậy, rõ ràng Miền Bắc đã chuẩn bị tấn công Miền Nam ngay khi Hiệp Ước 

Genève chưa kịp ráo mực, chứ không phải vì Miền Nam không chấp nhận tổng tuyển 

cử vào năm 1956 hoặc vì có sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Miền Nam mà 

đang cộng sản luôn tìm cách tuyên truyền mị dân. 

Thứ hai, để tiếp tục khẳng định cho chủ trương đánh Mỹ giúp Trung cộng thì chính 

tướng Nguyễn Trọng Vĩnh trên trang của học viện Hành chính quốc gia Việt Nam 

tại Hà Nội có tên: (hanhchinh.com.vn) có một bài viết nói về phát biểu của tướng 

Nguyễn Trọng Vĩnh - nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc 
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từ năm 1974 đến năm 1987. Trong bài viết có đoạn tướng Vĩnh phát biểu: “Giúp 

nhiều như vậy, một mặt họ bắt ta phải hàm ơn, phải đi theo; mặt khác, buộc ta phải 

lệ thuộc họ về phụ tùng nguyên liệu. Vì vậy họ tiếp tục giúp ta về tiền và vật chất 

mãi đến khi chúng ta giải phóng hoàn toàn miền Nam...” 

“Sau khi ta ký hiệp định Giơ-ne-vơ, nước ta chia làm hai miền, Trung Quốc gợi ý ta 

xây dựng miền Bắc trước và thực hiện trường kỳ mai phục ở chiến trường miền Nam. 

Ý đồ là giữ chúng ta luôn ở thế yếu thì họ mới dễ khống chế (vì ta chỉ có một nửa 

nước). Họ không muốn ta hoàn toàn giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất 

toàn vẹn lãnh thổ, trở thành một nước mạnh tuột khỏi tay Trung Quốc…”  

“Sau Tết Mậu Thân, khi Mỹ dao động quyết tâm, ta cũng thấy có thời cơ thương 

lượng, thì Trung Quốc không muốn ta đàm phán mà muốn ta “đánh Mỹ đến người 

Việt Nam cuối cùng” vừa để cho ta kiệt quệ vừa để Mỹ sa lầy phải tìm đến Trung 

Quốc.” [1] 

Qua 3 đoạn trích lời của một vị tướng của Quân đội Nhân dân cộng sản, là người 

nằm trong guồng máy của đảng, chúng ta thấy Trung cộng đã muốn kìm hãm sự phát 

triển của Việt Nam và muốn chia đôi đất nước dẫn đến chiến tranh huynh đệ tương 

tàn. Chính câu nói “Trung quốc muốn đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng” đã 

nói lên âm mưu của Trung cộng. 

Trong khi đó thì chính chính đảng cộng sản Việt Nam cũng đã thừa nhận việc Mỹ 

hoàn toàn không có khả năng can thiệp trực tiếp vào Việt Nam sau khi chiến tranh 

Triều Tiên kết thúc. Tại sao VNDCCH lại phải bán HS-TS cho Trung cộng (1958) 

để gây chiến? Vì đó thực chất là một cuộc chiến phi nghĩa gây đau thương cho dân 

tộc. Bằng chứng cho thấy đảng cộng sản công nhận trước 1965 thì Mỹ không có khả 

năng trực tiếp can thiệp quân sự vào Việt Nam được thể hiện Trong cuốn “Sự thật 

về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua” (NXb Sự thật - Cơ quan của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) có viết:  

“Sự thật là sau cuộc chiến tranh Triều Tiên, Mỹ không có khả năng can thiệp quân 

sự trực tiếp vào Đông Dương” [2] 

 

https://1.bp.blogspot.com/-Mef3zZ5DJkA/UfDMyGv8DGI/AAAAAAAAOuQ/7VLP3Q735gE/s1600/1.jpg
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Chính điều vô lý này đã được đảng cộng sản khẳng định trong sách lịch sử của mình. 

trong bộ môn lịch sử chương trình lớp 12, đảng cộng sản Việt Nam tuyên truyền: 

“Mặt trận Giải phóng Miền Nam” thành lập ngày 20/12/1960 với mục tiêu “đấu 

tranh chống quân xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai, nhằm giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước”. Nhưng thực chất thì sao? Năm 1961 khi ông Ngô Đình Diệm 

ký Hiệp ước quân sự với Mỹ, thì miền Nam lúc đó chỉ có các cố vấn Mỹ và một ít 

quân mang tính yểm trợ (US Support Troopes) với nhiệm vụ chính là xây dựng phi 

trường, cầu cống, đường sá... 

Mỹ chỉ bắt đầu đưa quân vào miền Nam từ năm 1965, sau khi ông Ngô Đình Diệm 

qua đời do cương quyết từ chối không cho Mỹ trực tiếp can thiệp quân sự. Điều này 

ai cũng biết cả. Quân Mỹ thực sự đổ quân vào miền Nam sau sự kiện vịnh Bắc Bộ 

năm 1964 và để giúp VNCH chống lại cuộc chiến đang ngày càng leo thang của 

cộng sản ở miền Nam. Vậy thì vào thời điểm 20/12/1960, làm gì có bóng dáng lính 

Mỹ nào ở Miền Nam, làm gì đã có ai xâm lược mà chống? Đảng cộng sản phải chống 

ai, chống cái gì vào năm 1960? Chính sự mâu thuẫn trong lời nói của cộng sản cũng 

cho ta thấy bản chất nói dối, lật lọng trong việc kích động chiến tranh phi nghĩa tại 

Việt Nam. Và đây chính là cái bẫy đẩy hàng triệu người vào con đường địa ngục. 

Thứ ba, cũng là để khẳng định thêm mộng bá quyền của cộng sản Trung cộng tại 

Việt Nam, mượn tay chính thanh niên Miền Bắc nghe theo tiếng gọi yêu nước để 

cộng sản Việt Nam lợi dụng chúng ta cần phải thấy đó là Trung cộng đã chỉ đạo đảng 

cộng sản làm điều này. cuốn sách “MAO: The Unknown Story”. Sách được phát 

hành năm 2005 do hai nhàxuất bản Anchor Books và Random House của tác giả 

Jung Chang và Jon Halliday. [3] 

Xin phép được trích lại đoạn trong cuốn sách trang 470 mà tác giả Truyền Tấn đã 

trích: “Có một nơi gần Trung Quốc, nơi đã có người Mỹ, đó là Việt Nam. Cuối năm 

1963, miền Nam Việt Nam có khoảng 15, 000 cố vấn quân sự Mỹ. Kế hoạch của Mao 

là tạo tình huống làm cho Mỹ phải gởi thêm quân đội vào miền Nam, ngay cả có thể 

xâm chiếm miền Bắc giáp giới với Trung quốc. Được như vậy, nếu Mỹ oanh kích 

những căn cứ nguyên tử của ông ta, bộ binh Trung quốc sẽ tràn vào Việt Nam và 

bao trùm quân Mỹ như đã xảy ra ở chiến tranh Triều Tiên. Để thực hiện kế hoạch 

nầy, năm 1964 Mao thúc ép CSVN đẩy mạnh chiến tranh Đông Dương. Mao huấn 

thị Bắc Việt tránh đụng độ lớn, và cào xới khắp diện địa… biến thành cuộc chiến 

rộng lớn là tốt nhất. Mao bảo Bắc Việt phải đưa thêm Bộ Đội vào miền Nam, và 

đừng sợ sự can thiệp của Mỹ. Ông ta nói, cùng lắm là như chiến tranh Triều Tiên. 

Bộ đội Trung Cộng đã sẵn sàng. Nếu Mỹ tấn công Bắc Việt, Bộ Đội Trung Cộng sẽ 

tràn qua ngay, họ đang muốn có chiến tranh.” 

Chỉ cần đọc những phần trích dẫn thì chúng ta sẽ thấy 2 điều chính Mao chỉ huy Hồ 

đưa quân gây chiến với Miền Nam. Và trong cuốn sách “Sự thật về quan hệ Việt 

Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua” của Nhà xuất bản Sự Thật công bố 

14/10/1979, phụ trách bản thảo đưa in là Phạm Xuyên và Đình Lai có đoạn: và “Chủ 
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tịch Mao Trạch Đông còn khẳng định trong cuộc họp của Bộ Chính trị ban chấp 

hành trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, tháng 8 năm 1965: “Chúng ta phải 

giành cho được Đông nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến 

Điện,Malayxia và Singapore… Một vùng như Đông nam châu Á rất giàu, ở đấy có 

nhiều khoáng sản… xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy… Sau khi giành 

được Đông nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở 

vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô-Đông Âu, gió 

Đông sẽ thổi bạt gió Tây…” 

 

 

 

Trong cuốn sách có tên gọi tạm dịch ra tiếng Việt “Liên Xô- Trung Quốc và Việt 

Nam, vấn đề chưa được biết” của tác giả người Nga, Ruslan Kobachenko, nhà giáo 

kiêm nhà nghiên cứu lịch sử Châu Á từng giảng dạy tại đại học Minsk-Nga, ông 

cũng là đảng viên đảng cộng sản Liên Xô. Cuốn sách này đã được nhà xuất bản Lịch 

sử của Liên Bang Nga xuất bản năm 1995, có đoạn trong trang 235 như sau: “Trung 

Quốc muốn Việt Nam không toàn vẹn và nội chiến. Họ muốn chúng ta (ý nói Liên 

Xô) phải suy yếu khi đối đầu với Mỹ và Việt Nam là con bài trong tay họ”. 

 

Điều này cho thấy chính những người cộng sản Nga cũng đã công nhận rằng Trung 

cộng âm mưu về một Việt Nam suy yếu để họ lợi dụng cho mục đích bành trướng. 

Và cuộc chiến với người Mỹ thực chất là cộng sản Việt Nam theo lệnh Trung cộng 

đánh chiếm Miền Nam, đánh nhau với Mỹ tới người Việt Nam cuối cùng mà thôi. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-MQpdstk0B5w/UfDM_RDmMmI/AAAAAAAAOuY/rm74Xjcifp4/s1600/2.jpg
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Thứ năm, Lê Khả Phiêu đã từng nói: “Lớp tuổi 20 hiện nay hãy thể hiện lòng biết 

ơn sự ngưỡng mộ của mình với những người đi trước những anh hùng liệt sĩ bằng 

hành động và trái tim của tuổi trẻ...” chỉ nhằm biện minh cho việc nướng sức thanh 

niên tuổi trẻ vào con đường “sinh bắc tử nam” không có đường thoát. Và thực chất 

cái hình ảnh ‘Mỹ - Ngụy” tàn ác mà cộng sản gieo vào nhận thức của lớp trẻ miền 

Bắc trước năm 1975 như thế nào? Hãy nhìn để thấy “sự tàn ác” của Mỹ - Ngụy: 

 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-aP4zoVhEmOo/UfDNaFRl1rI/AAAAAAAAOug/uLYywDrLKQU/s1600/4.png
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https://2.bp.blogspot.com/-F6ZhL4TyZU0/UfDNb8u2s4I/AAAAAAAAOvE/mvvJSA4m-Kw/s1600/9.png
https://2.bp.blogspot.com/-446LF06GAfc/UfDNoiG1GMI/AAAAAAAAOvQ/nDGeOgfT3LQ/s1600/10.png
https://4.bp.blogspot.com/-87vvozi4p9g/UfDN3I48JnI/AAAAAAAAOvY/g9bm1hGlv78/s1600/11.png


- 165 - 

 

 

 

 

II. Sinh bắc tử nam: 

Sau khi nhận lệnh từ quan thầy là Liên Xô và Trung cộng, đặc biệt là theo lời xui 

giục cua Bắc Kinh thì Hồ và đảng cộng sản đã cho thấy dã tâm của mình là sẵn sàng 

đẩy thanh niên Miền Bắc vào con đường chết và xa hơn nữa là mượn súng ngoại 

bang về bắn giết chính đồng bào Miền Nam. Có một câu hỏi mà đến nay chưa có 

một lãnh đạo cầm quyền cộng sản nào dám công khai trả lời cho người dân biết đó 

https://1.bp.blogspot.com/-63t3IBdUC90/UfDN4YEuE0I/AAAAAAAAOvo/9Ra7g9Mpt7U/s1600/12.png
https://3.bp.blogspot.com/-LQGBHbS48Q8/UfDN3YRbD0I/AAAAAAAAOvc/TGYGOaSRt5g/s1600/13.png
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là: AI LÀ NGƯỜI GÂY CHIẾN TẠI VIỆT NAM?. ở phần I chúng ta thấy rõ ràng 

đảng cộng sản theo lệnh quan thầy gây chiến, cũng chính bởi vậy họ đành im lặng 

trước câu hỏi này, và những luận điệu đổ thừa cho người Mỹ đã trở thành vô nghĩa. 

Hậu quả của chính sách nhuộm đỏ điêm cuồng này là hàng triệu người đã ngã xuống 

oan uổng vì lòng yêu nước đặt sai chỗ. 

 

Thứ nhất, trong cuộc phỏng vấn tạp chí George năm 1998, chính tướng William 

Childs Westmoreland - Tư lệnh Bộ chỉ huy cố vấn quân sự Mỹ tại miền Nam Việt 

Nam- về tướng Võ Nguyên Giáp của quân đội cộng sản như sau: “Of course, he was 

a formidable adversary…. By his own admission, by early 1969, I think, he had lost, 

what, a half million soldiers? He reported this. Now such a disregard for human life 

may make a formidable adversary, but it does not make a military genius. An 

American commander losing men like that would hardly have lasted more than a 

few weeks”. Xin được tạm dịch là: “Dĩ nhiên, ông ta là một đối thủ (kẻ thù) ghê 

gớm…. Với sự thừa nhận của chính ông ta, đến đầu năm 1969, tôi nghĩ, ông ta đã 

mất nửa triệu lính? Ông ta đã báo cáo điều này. Hiện tại, một sự coi thường mạng 

người như thế có lẽ sẽ tạo nên một đối thủ (kẻ thù) ghê gớm, nhưng nó không tạo 

nên một thiên tài quân sự. Với một người lính Mỹ mất tình thì chỉ huy sẽ rất khó 

khăn trong vài tuần lễ”. 

 

Chúng ta cũng phải nhận thấy một điều là với Westmoreland, một chiến thắng quân 

sự dựa trên chiến thuật đẫm máu, coi thường sinh mạng binh sĩ chỉ có thể tạo nên 

một kẻ thù nguy hiểm chứ không tạo nên một thiên tài quân sự. Điều này cho thấy 

cộng sản Việt Nam thật sự tàn độc và coi thường sinh mạng binh sỹ. Đây không chỉ 

là điều ám chỉ mình tướng Giáp công thành khiến “vạn cốt khô” mà nó còn ám chỉ 

bản chất không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn nào của nhà cầm quyền cộng sản Việt 

Nam. Mục đích của cộng sản là lợi dụng xương máu của nhân dân để đem lại lợi ích 

cho đảng mà không có chút tình người, tình dân tộc nào ở đây. Tướng Westmoreland 

cũng khá sâu sắc khi dùng từ “formidable” vì nó có nghĩa như là sự khủng bố mà 

chính cộng sản Việt Nam gây ra cho nhân dân 2 miền. 

 

Thứ hai, Để khẳng định thêm về việc coi thường sinh mạng chính đồng chí mình 

trong cuộc chiến, mời các bạn đọc bức thư sau đây. 
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Bức thư nói lên điều gì? Đó là một sự thật đau lòng: Người Mỹ coi trọng sinh mạng 

con người và coi cuộc chiến tranh là một điều quy ước, còn cộng sản thì bất chấp cả 

việc dọn xác đồng đội mình và lao vào cuộc chiến như một con thiêu thân bất chấp 

https://3.bp.blogspot.com/-TpD4DbEg3HE/UfDOlWL50bI/AAAAAAAAOvw/G1Vfl3I6ac0/s1600/14.jpg
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mọi thủ đoạn. Đây chính là sự thật đằng sau tấm mặt nạ “vì nước vì dân” của đảng 

cộng sản. Đối với đảng, sinh mạng người chiến sỹ, người bộ đội chỉ là một thứ đồ 

chơi!. 

 

Trong khi sinh mạng của chính quân đội cộng sản đã không được các cấp chỉ huy 

cộng sản coi trọng thì hãy nhìn “những kẻ ác ôn” Mỹ - Ngụy làm gì với tù binh cộng 

sản: 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-q6r3MUKZT5w/UfDO8jcodaI/AAAAAAAAOv4/knwMeo7BtPc/s1600/15.png
https://1.bp.blogspot.com/-Y9_8-NxfUgU/UfDO8tjR7FI/AAAAAAAAOv8/fY1EhNJTSSU/s1600/16.png
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Thứ ba, Người chiến sỹ là bộ đội cộng sản ra trận không chỉ bởi những thúc ép từ 

quê nhà bằng chính sách hộ khẩu và đấu tố đào ngũ mà còn ngay tại mặt trận họ bị 

bắt ép phải chết vì đảng cộng sản. Xin lấy một vài ví dụ: 

 

https://3.bp.blogspot.com/-76VBheq-GoQ/UfDO8_a8O4I/AAAAAAAAOwA/yDI83f1j5mM/s1600/17.png
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Cuốn sách “Stalking the Vietcong” [5]. Tại trang 207 đã có hình ảnh và minh chứng 

cho việc quân đội cộng sản đẩy những thanh niên vào những sợi xích chân bắt buộc 

họ phải hi sinh oan uổng vì chủ nghĩa cộng sản.  

 

Cũng nói về việc cưỡng bức và lên dây cót tinh thần chiến đấu của các chiến sỹ bộ 

đội cộng sản, đảng đã không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào. Trong cuốn “Mặt trái của 

chiến tranh” do hội văn nghệ quân đội Nga xuất bản năm 1995 có viết tại trang 

https://2.bp.blogspot.com/-RD7ELKMNxIo/UfDO-tfUYKI/AAAAAAAAOwc/3wExmSkHSqc/s1600/19.png
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15: “Các cuộc chiến đều đem lại đau thương và người ta thậm chí còn kích thích 

tinh thần người chiến sỹ bằng những liều thuốc. Người Đức dùng Ma túy tổng hợp, 

người Trung Quốc dùng thuốc tự chế tên gọi “hùng tâm” mà sau này có dùng trong 

chiến tranh Việt Nam cho quân đội Miền Bắc…”  

 

Thứ tư, Cũng là một hậu quả của “sinh bắc tử nam” đó là sau khi rút đi quân đội 

cộng sản đã giết ngay chính thương binh của mình để kịp rút chạy với những hố 

chôn tập thể 

 

 

 

Và cũng không thiếu những em bé, những thiếu phụ còn đang mang thai bị đảng 

đẩy vào cõi chết 

https://4.bp.blogspot.com/-ofzOSH51y_U/UfDP8V4vtnI/AAAAAAAAOwo/K21ZDiEvDwQ/s1600/20.png
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Bé gái bị đảng xúi đi “giải phóng” trên đường Trường Sơn 

https://4.bp.blogspot.com/-K548RrS6duM/UfDQVYkVFWI/AAAAAAAAOw4/omM0-dIcJmM/s1600/22.png
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Các chị em nữ tù binh cộng sản... Có em dưới 16 tuổi, khi bị bắt đã mang thai 6 tháng... 

 

Thứ năm, nếu đọc lại những cuốn hồi ký, những bài thơ của chính những chiến sỹ 

cộng sản cũng cho ta thấy rất nhiều trong số họ đã sớm nhận ra sự lừa đảo của đảng 

cộng sản đã đẩy họ vào những ngày vô định, để chết cho chủ nghĩa hoang tưởng và 

phi nhân tính.  

 

Trong tác phẩm “Mai Lĩnh Chiến” – tác giả Nguyễn Hùng Kiệt cho biết một bài thơ 

của Sinh Viên Đại Học Tổng hợp Hà Nội: Nguyễn Quốc Dũng: Thiếu uý Trung đội 

trưởng (B trưởng) cùa sư đoàn Sao vàng thiện chiến miền Bắc Quân Đội Nhân Dân 

Việt Nam nuớc VNDCCH 

 

Mơì các bạn đọc bài thơ của Thiếu uý Dũng gửi cho mẹ trước khi Sinh Bắc tử Nam  

 

“Từ buổi con lên đường xa mẹ 

Theo anh em sang Lào, rồi dấn bước vào Trung 

Non xanh nước biếc chập chùng 

Sớm nắng biển, chiều mưa rừng gian khổ 

Tuổi thanh xuân cuộc đời như hoa nở 

Vì hoà bình đâu có ngại gian nguy 
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Mấy tháng trời đêm nghĩ ngày đi 

Giày vệt gớt, áo sờn vai sớm lạnh 

Rừng Trường sơn núi đồi hiu quạnh 

Mẹ hiền ơi con nhớ đến Quê mình 

Khói lam chiều giàn mướp lá lên xanh.  

Con bướm nhỏ, mái đình xưa, Ôi nhớ quá.  

Và nơi đây trong cảnh người đất lạ 

Nhưng một màu xanh vẫn một quê hương.  

Vẫn bóng dừa xanh, vẫn một con đường 

Con trâu về chuồng tăng thêm gợi nhớ 

Đã qua rồi phút xa đầu bở ngỡ 

Con nhìn ra, nào có giải phóng gì đâu? 

Buổi chợ đông vui, đồng lúa xanh màu.  

Mái chùa cong, buông hồi chuông tín mộ.  

Lớp học tung tăng từng đàn trẻ nhỏ.  

Đang nhịp nhàng vui hát bản đồng ca.  

và bên này luống cải vườn hoa.  

Đàn bướm nhỏ bảo nhau về hút mật.  

Sao người ta bắt con đốt xóm phá cầu.  

Phải gài mìn gây thương tác, thương đau.  

Khi gài mìn đôi tay con run rẫy.  

Rồi sau đó Con thấy xác người trong máu đỏ chan choà.  

Máu của ai?Máu của đồng bào ta, của những người như mẹ.  

Đêm hôm ấy mắt còn trào lệ.  

Ác mộng về trằn trọc thâu canh…” 

 

Chính những câu văn xót lòng đó đã nói lên một sự thật hãi hùng đó là “làm gì có 

giải phóng” mà chỉ có dối trá và man rợ mà thôi. Đó chính là lý do vì sao những tù 

binh là bộ đội cộng sản đã không muốn quay về với cộng sản nữa: 
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III. Thay cho lời kết: 

Kính thưa các chú bác là những người lính quân đội cộng sản! 

Đảng cộng sản vẫn tuyên truyền rằng người Mỹ xâm lược Việt Nam và tạo ra một 

chế độ “ngụy” ở Miền Nam. Nhưng ngày nay với thông tin rộng mở thì sự thật đã 

hoàn toàn ngược lại những gì chúng cháu biết. Người Mỹ vào Việt Nam chỉ một 

mục đích giúp Miền Nam xây dựng một chế độ dân chủ tự do như người Mỹ vẫn 

đang làm tại Nhật, Tây Đức, Nam Hàn … mà các chú đều thấy kết quả sinh ra những 

nước dân chủ, tiên tiến và hiện đại ngày nay. Người Mỹ cũng không lấy của chúng 

ta bất cứ thứ gì từ đất đai cho đến tài nguyên như các Trung cộng là ông bạn vàng 

của cộng sản Việt Nam đang làm. Vậy thì ai là chân, ai là ngụy hẳn các chú đều sáng 

suốt và nhận thấy rõ ràng. 

Chính vì những lời tuyên truyền bịt bợm đó mà các chú đã hy sinh tuổi thanh xuân 

của mình để cho ngày hôm nay con cháu của đảng đè đầu cưỡi cổ lại chính nhân dân 

và cả các chú. Đảng cộng sản đã lợi dụng tinh thần yêu nước của các chú để bảo vệ 

cho chủ nghĩa cộng sản chứ không phải là mục đích dân tộc. Đảng cộng sản đã dựng 

nên một tấm bị kịch, một kẻ thù giả tạo ở Miền Nam để đẩy các chú vào chiến trường 

nhằm đem lại một Việt Nam hoang tàn, đổ nát và tràn đầy bất công ngày nay. 

Thực tế đã chỉ ra rằng, đảng cộng sản không hề biết quý trọng sự hy sinh của các 

chú mà chỉ lợi dụng các chú cho những lợi ích của đảng. Đảng đã hô hào các chú lên 

đường bảo vệ biên giới với Trung cộng năm 1979, nhưng để đáp lại những hy sinh 

xương máu của các chú thì đảng lại xóa bia ghi chiến cộng của các chú ở Lạng Sơn, 

không dám công khai vinh danh các thương binh, liệt sỹ chống Tàu để tránh làm mất 

lòng Trung cộng. Tệ hại hơn đảng cộng sản còn đẩy các chú canh gác đảo Gạc Ma 
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cho Tầu cộng bắn mà không cho các chú nổ súng chống giặc, đảng còn bán những 

thác Bản Giốc, ải Nam Quan, Bãi Tục Lãm… là những nơi các chú hy sinh xương 

máu để gìn giữ. Vậy ai là kẻ đã phản bội lại chính niềm tin và tình yêu nước của các 

chú? Đó không thể là ai khác chính là đảng cộng sản Việt Nam. 

 

Thưa các chú! 

Cháu cũng có bố là đồng ngũ như các chú, cũng có chú bác người là liệt sỹ, người 

chú là thương binh như các chú. Cháu biết rằng các chú là những người yêu nước và 

rất chân tình. Nhưng các chú cũng chỉ là nạn nhân của một đảng cộng sản chuyên đi 

lừa dối để bắt người khác hy sinh cho đảng mà thôi. Những năm tháng các chú “xẻ 

dọc Trường Sơn” đi đánh người Mỹ và đánh chính đồng bào mình cho đảng thì các 

con cháu của đảng có ai đi Bộ đội các chú đâu? Các cô chú có thể thấy con cháu của 

ông Lê Duẩn, ông Võ Nguyên Giáp, Ông Trường Chinh… đều được đi học hành ở 

Liên Xô, Đông Âu… không có bất cứ ai vào nam chiến đấu. Những lãnh đạo đảng 

đã lợi dụng tinh thần yêu nước cháy bỏng của các chú để cho con cháu của họ đi học 

để ngày nay họ ngồi chễm trệ viện trưởng này nọ như con cháu ông Giáp, hay làm 

giám đốc ngân hàng như con con cháu ông Duẩn… với tài sản hàng tỷ usd mà số 

tiền lấy từ đâu các chú cũng đã rõ. Còn các chú thì sao? Hàng năm đảng tổ chức 

chức cho một ngày gọi là ngày “thương binh liệt sỹ” nhưng đó không xứng đáng với 

những gì các chú đã hy sinh cho đảng để con cháu của họ được hưởng lợi. 

 

Không ít các chú đã từng cống hiến xương máu cho đảng đẻ đầu cưỡi cổ nhân dân 

dân ngày nay cũng chính là nạn nhân của đảng cộng sản. Chúng cháu được biết ở 

Hải Phòng có chú Đoàn Văn Vươn là một cựu chiến binh nhưng bị đảng cướp hết 

thành quả lao động, phá nhà và bắt chú Vươn phải vào tù cho quan chức đảng chia 

nhau. Chúng cháu biết ở Hà Nội có chú Huỳnh Xuân Long, là một thương binh bị 

đảng cướp hết đất đai và dùng công an đe dọa gia đình chú. Chúng cháu biết có chú 

Nguyễn Văn Hải tại Sai Gòn cũng là một cựu chiến bính vì phanh phui những hành 

động bán nước của cộng sản cho Tầu mà bị đi tù mút mùa lệ thủy… Còn rất, rất 

nhiều trường hợp bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh mà chúng 

cháu thấy bị đảng đánh cướp trắng trợn như ở Hải Phòng, Trịnh Nguyễn – Bắc Ninh, 

Vụ Bản – Nam Định… Đó chính là nỗi đau không chỉ của các chú mà còn là nỗi đau 

của tuổi trẻ chúng cháu. 

Hôm nay, nhân ngày của các chú, chúng cháu xin có đôi lời gửi tới các chú như là 

lời biết ơn đến tinh thần yêu nước, dám hy sinh của các chú. Cháu viết bài này không 

phải cố tình khơi lại những tro tàn của cuộc chiến, cũng không phải bới móc những 

vết thương còn mưng mủ trong lịch sử dân tộc. Bài viết này chỉ góp phần trả lại sự 

thật lịch sử và cho mọi người dân Việt nam thấy các chú cũng là nô lệ cho giới lãnh 

đạo cộng sản bất nhân và bất nghĩa. 
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Đất nước chúng ta đang đứng trước họa xâm lăng từ Trung cộng mà nguyên nhân 

chính xuất phát từ chính sách bán nước hại dân của cộng sản. Hơn lúc nào hết, các 

chú bác hãy thật sáng suốt nhận ra ai là kẻ lợi dụng xương máu của nhân dân Việt 

nam trong đó có các chú để vinh thân phì gia. Các chú hãy động viên con em của 

mình đứng lên cùng tuổi trẻ chúng cháu vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng và 

bán nước. Để từ đó chúng ta xây dựng lại Việt Nam tươi đẹp và tự do thật sự. 

Kính chúc sức khỏe tới tất cả các chú! 

25/7/2013 

Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

 

(Phần 12) 

Tại sao không là lễ phục Dân Tộc? 
 

 
 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) 

 

I. Những bộ đại cán Tàu: 

 

Người ta chỉ yêu dân tộc mình khi người ta tôn trọng chính truyền thống dân tộc của 

mình. Người Việt Nam rất quan trọng truyền thống dân tộc thông qua trang phục. 

Đặc biệt đó là lễ phục. Tuy nhiên quan chức lãnh đạo cộng sản thì không phải như 

vậy. Trên thực tế lãnh đạo cộng sản thích mặc đồ Tàu thì đúng hơn. 

 

Từ Hồ Chí Minh... 
Ngay từ lần đầu xuất hiện trước công chúng, ông Hồ Chí Minh đã mặc áo Đại Cán 

khác hẳn người dân Việt Nam lúc đó: 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
https://4.bp.blogspot.com/-SbhbX_Wmkdo/UfDDn6j11VI/AAAAAAAAOt0/GrcyrFhYdTc/s1600/Traitimxanh-sig.png
https://4.bp.blogspot.com/-pC4oNdlPG44/Ufbaue7AnPI/AAAAAAABUic/FS5vC9_sk-M/s1600/hochiminh-taukhua-danlambao.jpg


- 178 - 

 

 

 
Hồ Chí Minh năm 1945 

 

Trong bức hình chụp Chính phủ Liên hiệp Lâm thời VNDCCH đầu năm 1946, ông 

Hồ Chí Minh là Chủ tịch chính phủ đứng giữa, nổi bật trong bộ trang phục khác hẳn 

những người còn lại, người thì vận Âu phục, người thì đóng quốc phục truyền thống. 

Bộ đồ này chỉ một thời gian sau đã trở thành mốt phổ biến trong hàng ngũ lãnh đạo 

cộng sản Việt Nam. Đó là bộ đồ gồm chiếc quần cùng màu và cùng chất vải với 

chiếc áo đại cán bốn túi, nửa dân sự nửa quân sự, cổ đứng hoặc cổ bẻ, may sát người 

hoặc may rộng theo kiểu của Mao và những lãnh đạo Tàu cộng. 

 

 
Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946 

 

Và sau đó: 

 

https://3.bp.blogspot.com/-K7lTA4SA6PY/UfbDg_G7g3I/AAAAAAABUcY/iAIyxEe1vz4/s1600/Hochinh-daican01-danlambao.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-WVfTzhNrbqo/UfbDyrIYhAI/AAAAAAABUcg/x0C5gaXE2EQ/s1600/Hochinh-daican03-danlambao.jpg
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Hồ Chí Minh và đại biểu phụ nữ dân tộc ít người  

tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ III, tháng 3-1961 

 

 
 

Thậm chí lúc tiếp khách quốc tế cũng không thèm mặc quốc phục dân tộc: 

 

 
Hồ Chí Minh trao đổi với Chủ tịch Lào Kaysone Phomvihane tại Hà Nội năm 1966. 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-lIkjmwptmbM/UfbD9GqrWMI/AAAAAAABUco/7MqvmOxQ4ZQ/s1600/Hochinh-daican04-danlambao.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Nh6tRthZcbI/UfbENi7HdwI/AAAAAAABUcw/Z0MiSbKDXUE/s1600/Hochinh-daican05-danlambao.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-pqBL5aKerz0/UfbEzEAn8NI/AAAAAAABUc4/CohE3lPdkSQ/s1600/Hochinh-daican06-danlambao.jpg


- 180 - 

 

 
Thủ tướng Pháp Georges Bidault đón tiếp Hồ Chí Minh hồi tháng 7/1946. 

 

 

 
Hồ Chí Minh và các nguyên thủ quốc gia Ấn Độ năm 1958.  

(Ảnh tư liệu Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ). 

 

Và ông Hồ Chí Minh chết đi vào nằm hòm kính trong lăng cũng trong bộ đồ đại cán. 

Bảy năm sau, đến lượt Mao vào nằm lăng trong cùng trang phục. Ngay cả sau khi 

Hồ Chí Minh qua đời, hàng ngũ lãnh đạo triều Hồ vẫn duy trì mốt áo đại cán kiểu 

Mao cho đến ngày chiếm lĩnh miền Nam năm 1975 và có thể cho đến ngày nổ ra 

chiến tranh biên giới Việt - Trung năm 1979. 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-3lkr64mtxc8/UfbFKYErPLI/AAAAAAABUdA/jHYRDt1bO-0/s1600/Hochinh-daican07-danlambao.jpg
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Chết rồi vẫn “đại cán” 

 

 

 
Hồ Chí Minh và Đặng Tiểu Bình (sao giống nhau quá vậy?) 

 

 

 
Tổng thống Sukarno và Hồ Chí Minh tại Bandung,  

nhân chuyến thăm Indonesia của Hồ năm 1959 

https://4.bp.blogspot.com/-wqQpyrGU5k4/UfbFoFcYCrI/AAAAAAABUdQ/FpWQI8zLjR0/s1600/Hochinh-daican09-danlambao.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ZYj-XiYKrYI/UfbFy_I_mOI/AAAAAAABUdY/cjwOPnVZYuw/s1600/Hochinh-daican10-danlambao.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-1fe2XaGRKgQ/UfbF8EBdakI/AAAAAAABUdg/8xxAUzfBhV0/s1600/Hochinh-daican11-danlambao.jpg


- 182 - 

 

 

Còn đây là một số bài viết miêu tả bộ áo đại cán của Hồ Chí Minh. 

 

Thứ nhất, đọc bài báo miêu tả tượng của Hồ Chí Minh tại khắp các địa phương trong 

tỉnh Ninh Bình viết mới thấy toàn là “bác mặc áo Đại cán”. Không có bất cứ tượng 

nào để cho Hồ Chí Minh mặc quốc phục. Có lẽ các thế hệ sau này của đảng cộng 

sản quá hiểu sở thích và chiều lòng Hồ Chí Minh ngay cả khi đã đi gặp Mác - Lê - 

Mao: “Tượng Bác tại Bảo tàng Tam Điệp: ...Tượng Bác mặc áo sơ mi, bên ngoài 

khoác hờ chiếc áo đại cán trên vai... Tượng Bác tại huyện ủy Yên Mô: ...Tượng Bác 

ở tư thế đứng, mắt nhìn thẳng, tay phải giơ lên cao, tư thế đang chào; tay trái khuỳnh 

ra phía sau, bàn tay cầm cuốn sách, mặc áo đại cán, quần âu, chân đi dép cao su... 

Tượng Bác ở UBND xã Yên Thái, huyện Yên Mô... Tượng Bác ở tư thế đứng, mắt 

nhìn thẳng, tay phải giơ lên cao, tư thế đang chào; tay trái buông xuôi, mặc áo đại 

cán, quần âu, chân đi dép cao su... Đền thờ Bác Hồ tại Khánh Phú, Yên Khánh: 

...Tượng Bác ở tư thế ngồi trên ghế, chân chữ ngũ, tay phải đặt nơi đầu gối, tay trái 

cầm cuốn sách, mắt nhìn thẳng, mặc bộ quần áo đại cán, chân đi dép cao su...”  

 

(Link: http://www.dulichninhbinh.com.vn/ninhbinh-news/Bac-Ho-voi-Dang-bo-

nhan-dan-Ninh-Binh.html) 

 

Thứ hai, đọc bài báo trên báo quân đội nhân dân cộng sản chúng ta sẽ nhận ra một 

điều là bài báo khẳng định mặc áo Đại Cán chính là một thói quen hay chính là style 

chuẩn của Hồ. Mời bạn đọc xem phần trích dẫn này: “Dạo này tiếng Bác nhỏ hơn 

so với những năm trước. Trang phục vẫn thế. Cái áo lụa, cái quần lụa nâu sẫm, 

hôm nào nực thì mặc may ô trắng. “Đi ra ngoài thì mặc áo đại cán ka-ki màu vàng 

nhạt, đội mũ dạ đen Trung Quốc...” (Trích: “Gặp bí mật tại Pa-ri và trở về Hà Nội”) 

 

(Link: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/89/158268/print/Default.aspx). 

 

 
Hồ Chí Minh cùng Xuân Thủy  

 

http://www.dulichninhbinh.com.vn/ninhbinh-news/Bac-Ho-voi-Dang-bo-nhan-dan-Ninh-Binh.html
http://www.dulichninhbinh.com.vn/ninhbinh-news/Bac-Ho-voi-Dang-bo-nhan-dan-Ninh-Binh.html
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/89/158268/print/Default.aspx
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Thứ ba, đọc hồi ký của Vũ Khoan - cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ 

Thương mại, rồi Phó Thủ tướng Chính quyền cộng sản cho thấy Hồ Chí Minh đã 

chọn “đại cán” làm quốc phục khi đi thăm khách nước ngoài: “Đi thăm các nước 

nhiệt đới, Bác cũng vẫn ăn mặc y như vậy. Còn khi tới thăm các nước bên châu Âu, 

Bác mới mặc một bộ “đại cán” dạ (tức là áo cài khuy tới tận cổ, không đeo cra-vat) 

và đi giầy vải hay giầy da.” 

 

(Link: http://phuly.edu.vn/bacho/chuyen65.htm) 

 

Tới các quan chức cộng sản khác 

 

 

 
Tôn Đức Thắng 

 

 

 
Song kiếm hợp bích “đại cán” – Tôn Đức Thắng và Hồ Chí Minh 

 

 

http://phuly.edu.vn/bacho/chuyen65.htm
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Trường Chinh 

 

 

 
Cũng Song kiếm hợp bích “đại cán” - Trường Chinh và Hồ Chí Minh. (Tháng 1/1955) 

 

 

 
Lê Duẩn cũng “đại cán”. 
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Lê Duẩn song kiếm hợp bích đại cán cùng “bác” 

 

 

 
Đại cán của đồng chí “ăn đu đủ không cần thìa”. 

 

 
 

 

https://3.bp.blogspot.com/-LnN2U9cVd4E/UfbJDqZg8CI/AAAAAAABUew/Y5S0HN478WU/s1600/Hochiminh-tru%CC%9Bo%CC%9Bngchinh.png
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Song kiếm hợp bích “đại cán” bán nước bằng công hàm 1958. 

 

Còn rất nhiều lãnh tụ cộng sản khác mà bạn đọc có thể kiểm chứng toàn mặc đồ đại 

cán của Trung công. Vậy câu hỏi được đặt ra đâu là nguồn gốc của bộ quần áo đó? 

Chúng ta sẽ có câu trả lời ngay dưới đây 

 

Đây là nguồn gốc 

 

 
Tôn Trung Sơn và vợ 

 

Nguồn gốc của nó là bộ quốc phục mới, do Chủ tịch lâm thời Trung Hoa Dân quốc 

Tôn Dật Tiên (Tôn Trung Sơn) chỉ đạo thiết kế cho nước Trung Hoa mới sau Cách 

mạng Tân Hợi. Năm 1923, Quốc dân Đảng cầm quyền chính thức quy định đây là 

trang phục bắt buộc đối với viên chức nhà nước Trung Hoa. Từng là ủy viên dự 

khuyết Ban Chấp hành Trung ương Quốc dân Đảng trong thời Quốc - Cộng hợp tác, 

Mao Trạch Đông cũng mặc bộ đồ này. Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp thu trang 

phục này, khi giành chính quyền từ tay Quốc dân Đảng. Mao Trạch Đông mặc bộ 

đồ này trong buổi lễ tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 

01/10/1949 và suốt đời ông không thay đổi cách trang phục. Từ đó, bộ đại cán 4 túi 

đi vào lịch sử trang phục thế giới với tên gọi “bộ đồ Mao”. 
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Mao và Hồ 

 

 

 
Mao Trạch Đông 

 

 

 
Mao Trạch Đông và Giang Thanh 
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Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh 1955 

 

 

 
Mao và Hồ tiếp tục điệp khúc “đại cán”. 

 

Còn đây là cụ Ngô Đình Diệm 

 

Trong khi cộng sản Miền Nam chỉ trích VNCH là bán nước, là không yêu nước. 

Nhưng nếu nhìn thấy sự thật cụ Ngô Đình Diệm mặc áo dài khăn đóng chúng ta mới 

thấy điều ngược lại. Chính cụ Ngô Đình Diệm mới là người yêu nước, biết tôn trọng 

giá trị văn hóa dân tộc. Một người luôn biết nâng niu dân tộc từ việc nhỏ nhất như 

bộ lễ phục đã cho thấy cốt cách khác hẳn con người sính “Tàu” và bắt chước “Tàu “ 

như ông Hồ Chí Minh và quan chức cộng sản. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-8lpS0DnFIGU/UfbS8lUxdnI/AAAAAAABUgg/5yFh8ElrLzs/s1600/image61.jpg
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Cụ Ngô Đình Diệm và Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ (bên phải).  

Tất cả đều khăn đóng áo dài truyền thống. 

 

 

 
Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm mặc áo dài truyền thống trong chuyến viếng thăm Úc 1957 

 

 
Cụ Ngô Đình Diệm tiếp Vua Thái Lan 
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Cụ Ngô Thăm Nha Học Chánh 

 

Cho đến thế kỷ 18, việc ăn mặc của người dân được một số các bậc vua chúa lưu 

tâm tới. Một sắc chỉ của Chúa Vũ vương Nguyễn Phúc Khoát (1739-1765) ở Đàng 

Trong chứng minh điều đó. Sắc chỉ này cho biết, vào các thời kỳ trước, người Việt 

Nam “thường hay bắt chước lối ăn mặc của người phương Bắc, cũng gọi là người 

Khách (người Tàu).” Vì lẽ đó, theo sử gia Lê Quý Đôn, “để gìn giữ bản sắc văn hóa 

riêng,” Vũ Vương đã ban hành sắc dụ về ăn mặc, “lấy thể chế áo mũ trong Tam Tài 

Đồ Hội làm kiểu mà tạo ra chiếc áo dài, cho toàn thể dân chúng xứ Đàng Trong 

theo đó thi hành”. (Lê Quý Đôn, Phủ Biên Tạp Lục). 

 

Chính Lê Quý Đôn khi được vua Lê cử vào trấn nhậm Thuận Hóa năm Bính Thân 

(1776), cũng đã hiểu thị cho dân: “Y phục nước nhà xưa nay vốn đã có chế độ. Địa 

phương này trước kia đã tuân theo quốc tục... chính trị, phong tục phải thống nhất. 

Những ai hiện nay còn mặc y phục theo người Khách thì phải thay đổi theo quốc 

tục.” Ở đây “Ăn mặc theo quốc tục” tức là mặc QUỐC PHỤC vậy. 

 

Một số Quốc trưởng Việt Nam vẫn coi quốc phục là thể diện quốc gia; các vị ấy 

hãnh diện mặc quốc phục khi vi hành trong nước lẫn khi công du nước ngoài, cũng 

như trong các lễ nghi đón tiếp các vị quốc khánh đến thăm nước ta. 

 

Hình ảnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm như đã thấy ở trên mặc quốc phục đón tiếp 

quốc vương Thái Lan hay đi kinh lý trong nước là hình ảnh rất đáng trân trọng. Đó 

chính là lòng tự hào dân tộc được thể hiện nơi con người của Cụ Ngô. 
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II. Và đây là lý do! 

 

Từ khi Việt Nam bắt đầu có y phục riêng, người dân trong nước ăn mặc nghiêm 

chỉnh theo phong cách và quốc phục Việt Nam. Quốc phục thoạt đầu chủ yếu là áo 

dài thô sơ. Rồi dần dà chiếc áo dài, đặc biệt là áo dài phụ nữ được biến cải mỗi thời 

kỳ mỗi khác. Tuy nhiên, phía y phục nam giới, từ đầu thế kỷ 20 đến nay gần như có 

biến đổi nào đáng kể. Là vì nam giới thường sử dụng Âu phục hơn quốc phục, nên 

quốc phục cho nam giới lùi dần vào bóng tối. Nhưng trên thực tế quốc phục không 

hề mai một vì nhờ có nhiều người Việt Nam nặng lòng với quốc hồn quốc túy, ra 

sức bảo tồn quốc phục bằng cách mọi giá. Vậy đâu là lý do mà quốc phục đã bị Hồ 

Chí Minh và lãnh đạo cộng sản làm ngơ? Xin được trình bày ở dưới đây để thấy Chế 

Lan Viên đã đúng khi nói “Bác Hồ ta đó chính là bác Mao”. 

 

Thứ nhất, Hồ Chí Minh từng tuyên bố như sau: Đại hội lần 2 đảng Cộng sản Đông 

Dương tại chiến khu rừng núi Tuyên Quang, tái công khai đảng Cộng sản dưới danh 

xưng mới là đảng Lao động ngày 19-2-1951, do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, Trường 

Chinh làm tổng bí thư. Trong đại hội này, Hồ Chí Minh đã phát biểu: “Về lý luận, 

đảng Lao động Việt Nam theo chủ nghĩa Mác-Lênin... lấy tư tưởng Mao Trạch Đông 

làm kim chỉ nam... Tôi không có tư tưởng ngoài chủ nghĩa Mác-Lênin”. (Hồ Chí 

Minh toàn tập). Chẳng những thế, cũng trong Đại hội này, Hồ Chí Minh còn nhiều 

lần tuyên bố: “Ai có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Đông thì 

không thể sai được”. (Nguyễn Minh Cần, Đảng Cộng sản Việt Nam qua những biến 

động trong phong trào Cộng sản quốc tế, 2001, tr. 63). 

 

Như vậy việc Hồ Chí Minh có “bắt chước” theo Mao cũng là điều quá dễ hiểu 

vì “Mao không thể sai được”. 

 

Thứ hai, “Bài báo bằng thơ chữ Hán đầu tiên của Bác Hồ” của tác giả Phạm Duy 

Trưởng. Bài báo này đã được 1 blogger là một người lính cộng sản post lại các bạn 

có thể tham khảo tại link sau: 

http://phuongcacanh.blogtiengviet.net/2012/05/19/bani_thai_charm_hain_a_aosu_t

iaon_carsa_ 

 

Trong đoạn đầu của bài báo có viết “Cứu vong nhật báo" là một tờ báo do Đảng 

Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật, sáng lập ở 

Thượng Hải tháng 8 năm 1937, năm 1938 rời về Quảng Châu, đầu năm 1939 rời về 

Quế Lâm vào tháng 10 năm 1940 và trung tuần tháng 12 thì rời Quế Lâm. Nguyễn 

Ái Quốc đến Quế Lâm vào tháng 10 năm 1940 và trung tuần tháng 12 thì rời Quế 

Lâm. Trong thời gian đó, Người đã viết cho CỨU VONG NHẬT BÁO tám bài sau 

đây với bút danh là Bình Sơn...” 

http://phuongcacanh.blogtiengviet.net/2012/05/19/bani_thai_charm_hain_a_aosu_tiaon_carsa_
http://phuongcacanh.blogtiengviet.net/2012/05/19/bani_thai_charm_hain_a_aosu_tiaon_carsa_
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Như vậy ta có thể thấy, ông Hồ với bài báo đầu tiên của mình bằng tiếng Hán đã viết 

một bài thơ có tiêu đề "Cứu Trung Quốc là tự cứu mình". Ngay từ đầu bài chúng 

ta đã thấy rõ được tâm ý của ông Hồ giành cho Trung cộng. Tại sao cứu Trung quốc 

lại là tự cứu mình? Hay chăng ông Hồ tự coi Việt Nam đã là một phần máu thịt của 

Trung quốc nên ông ta mới nói vậy. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm về bài thơ. Trong 

bài báo của tác giả Phạm Duy Trưởng có đoạn:  

 

"Tạp chí Hàn Nôm số 1 năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã cho đăng bài: "Cứu Trung Quốc thị cứu tự kỷ" đăng trên tờ "Cứu vong nhật 

báo" ngày mồng 4 tháng 12 năm 1940. Theo bài viết này, đây là bài thơ chữ Hán 

sớm nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo. Xin giới thiệu lại cùng bạn đọc 

nguyên văn bản chữ Hán, được Phác Can phiên âm, dịch nghĩa và dịch thơ: 

 

Cứu Trung Quốc là tự cứu mình 

 

Nhật Bản phát xít ở phương Đông, 

Dã man cuồng bạo lại tàn hung.  

Vào Trung Hoa gây chiến xâm lược,  

Nhân dân Trung Quốc khổ vô cùng.  

Người thì bị giết, nhà bị thiêu,  

Núi đầy xương, đất đầy máu đỏ.  

Tàu bay, bom đạn, tránh làm sao?  

Đói rét, ốm đau, sống thật khó.  

Họ đang đấu tranh rất gian khổ,  

Giữ gìn dân chủ và hòa bình.  

Họ đang cần có người viện trợ,  

Họ đang cần được sự đồng tình.  

Giặc Nhật tấn công cả thế giới,  

Là kẻ thù chung toàn nhân loại.  

Mau đứng lên mà giúp Trung Hoa,  

Anh chị em Việt Nam ta hỡi!  

Ra sức giúp cho người Trung Quốc,  

Trung Việt khác nào môi với răng.  

Nhớ rằng môi hở thì răng buốt,  

Cứu Trung Quốc là tự cứu mình. 

 

Bình Sơn 

 

4- 12- 1940 
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Chính vì “cứu Trung Quốc là tự cứu mình” nên ông Hồ Chí Minh yêu áo đại cán 

cũng không có gì là lạ! 

 

Thứ ba, chúng ta đã thấy Hồ Chí Minh trong các bài thơ và thậm chí cả công văn 

xin vũ khí gửi cho Stalin cũng viết hoặc ký tên bằng tiếng Tàu. Đến ngay hoạt động 

của đảng cộng sản cũng phải xin ý kiến Tàu thì rõ ràng độ “thần phục” Tàu đã ở mức 

cao trào. Và như vậy việc dùng áo “đại cán” cũng không có gì là lạ. 

 

 
Hồ Chí Minh ký tên tiếng Tàu 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-UL4k6HidLhs/UfbVt-YX1zI/AAAAAAABUho/svJM2X7bUkA/s1600/HoChiMinh-image70.png
https://1.bp.blogspot.com/-1Cg2mh9MVIY/UfbWApz0BXI/AAAAAAABUhw/8W8RDTibxbE/s1600/image67.jpg
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Điện ngày 18/4/1947 của Ban chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương gửi Ban chấp 

hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc v/v đề nghị góp ý kiến về cuộc kháng chiến 

chống Pháp và các chính sách trong kháng chiến. (Lưu trữ Bảo tang Hồ Chí Minh) 

 

 
Điện ngày 05/12/1948 của Bộ Chính trị TW Đảng Cộng sản Đông Dương gửi TW 

Đảng Cộng sản Trung Quốc đề nghị cử 03 cán bộ quân sự sang giúp. (Lưu trữ Bảo 

tang Hồ Chí Minh). 

 

(Link: http://www1.archives.gov.vn/TrienlamTQ/Program/Chude2_1.asp) 

 

Thứ tư, thậm chí sau này Việt Minh kêu gọi dùng tiếng Hoa và bỏ chữ quốc ngữ thì 

chuyện mặc áo Tàu cũng là bình thường mà thôi. Tờ nhật báo “Tiếng Dội” số 462, 

năm thứ 3, 1951, Âm lịch 22 tháng Bảy năm Tân Mão, giá bán 1 đồng, của Chủ 

nhiệm Trần Chí Thành tự Trần Tấn Quốc, Tòa soạn, Quản lý 216 đường Gia Long 

Sài Gòn, có bài mang tựa đề “Việt Minh vận động cho Việt Nam làm chư hầu Trung 

Quốc”, cho in nguyên văn một tờ truyền đơn do Trường Chinh ký (Xem cụ thể 

tại: Những sự thật không thể chối bỏ phần 9). 

 

Thậm chí đến tác giả người Nga là Ruslan Kobachenko nhà giáo kiêm nhà nghiên 

cứu lịch sử Châu Á từng giảng dạy tại đại học Minsk-Nga, ông cũng là đảng viên 

đảng cộng sản Liên Xô đã phải thốt lên trong cuốn sách “Liên Xô- Trung Quốc và 

Việt Nam, vấn đề chưa được biết” - Cuốn sách này đã được nhà xuất bản Lịch sử 

của Liên Bang Nga xuất bản năm 1995, trong cuốn sách của mình ông ta viết tại 

trang 298, tạm dịch: “Trung quốc có lợi hơn cả trong cuộc nội chiến ở Việt Nam. 

Họ vừa có lợi trong việc ăn cắp kỹ thuật sản xuất pháo, xe tăng của chúng ta khi 

những chuyến hàng gửi đến Hà Nội luôn bị giữ lại Trung Quốc hàng năm trời trước 

khi đến Việt Nam. Ngoài ra, sự kiệt quệ do nội chiến ở Việt Nam cũng chính là điều 

http://www1.archives.gov.vn/TrienlamTQ/Program/Chude2_1.asp
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-9-ho.html#.UfbWcVNhNBo
https://4.bp.blogspot.com/-jqMWORmR6qQ/UfbWQe3wBfI/AAAAAAABUh4/SI2fPRccp-w/s1600/image69.jpg
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mà Trung Quốc mong muốn. Đồng Chí Stalin nghĩ Hồ Chí Minh biết điều này 

nhưng ông ta dường như chỉ nghe theo lời của Mao Trạch Đông”. 

 

Thứ 5, Hồ Chí Minh còn là một đảng viên của đảng cộng sản Trung quốc không 

phải là một mà những hai lần. Trên website của sở văn hóa thông tin tỉnh Nghệ An 

có tên: vanhoanghean.vn. viết như sau: “...ở bài viết này (báo Nhân Dân, 1/7/1961, 

số 2.658), Hồ Chủ tịch cho biết Người đã hai lần đứng trong hàng ngũ Đảng 

CSTQ. Một lần trong những năm 1924-1927, với chức danh là “tuyên truyền đối 

ngoại”, viết bài về Đảng CSTQ cho một bài báo bằng chữ Anh và, một lần, vừa là 

binh nhì trong Bát lộ quân, vừa là Bí thư chi bộ của một đơn vị ở Hành 

Dương... (HCM, TT, T.10, tr. 365-368. NXB CTQG, H. 2002)” 

 

(Link: http://vanhoanghean.vn/van-hoa-va-doi-song/cuoc-song-quanh-ta/2609-chu-

tich-ho-chi-minh-va-trung-quoc-trong-nhung-nam-1959-1969.html).  

 

Thật không quá khó hiểu khi một đảng viên cộng sản Tàu mặc áo của chủ tịch Mao! 

 

Và cho đến hôm nay các lãnh đạo cộng sản vẫn còn “thần phục” tinh thần - “bên kia 

giới là nhà” của Hồ Chí Minh và cộng sản đã dìu dắt: 

 

 
“Đồng phục” 

 

 

 
Cờ chư hầu 6 sao. 

http://vanhoanghean.vn/van-hoa-va-doi-song/cuoc-song-quanh-ta/2609-chu-tich-ho-chi-minh-va-trung-quoc-trong-nhung-nam-1959-1969.html
http://vanhoanghean.vn/van-hoa-va-doi-song/cuoc-song-quanh-ta/2609-chu-tich-ho-chi-minh-va-trung-quoc-trong-nhung-nam-1959-1969.html
https://1.bp.blogspot.com/-iyRp3t9HPEY/UfbXB5aS3XI/AAAAAAABUiE/bZYK9dJ0Y0c/s1600/temp-danlambao11.png
https://1.bp.blogspot.com/-ksprLri718o/UfbXbvdxCZI/AAAAAAABUiM/jekY1Ko5Fxg/s1600/temp-danlambao11.png
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III. Kết luận: 

 

Hồ Chí Minh có là người Tàu hay không chúng ta cần đợi một thời gian nữa để có 

bằng chứng cụ thể. Nhưng những gì Hồ Chí Minh làm thể hiện bản chất quy phục 

và quỵ lụy Tầu đến mức tệ hại. Không chỉ có bán Việt Nam cho Tầu mà còn thể hiện 

thái độ coi thường thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. Thông qua cách ăn 

mặc nhất là đối với một người lãnh đạo người ta có thể thấy họ có yêu dân tộc mình 

hay không. Có lẽ chưa cần bằng chứng xác thực 100% nhưng đã có nhiều điều cho 

thấy Hồ Chí Minh có thể là một chú Khách luôn luôn hướng về quê cha đất tổ của 

mình. 

 

Dù là ai thì Hồ Chí Minh và đảng cộng sản cũng đã thể hiện họ không phải là người 

yêu nước và có lòng tự hào dân tộc. Chính vì vậy đảng công sản không xứng đáng 

được tiếp tục đè đầu cưỡi cổ nhân dân Việt Nam nữa. Những trang phục, lá cờ của 

Tàu phải trả lại cho Tàu vì nhân dân Việt Nam không bao giờ chấp nhận nó cũng 

như không bao giờ chấp nhận một đảng tay sai như đảng cộng sản Việt Nam. 

 

28/7/2013 

 
Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

 

 

 (Phần 13): 

 Những kẻ cướp ngày 
 

 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Kính thưa bạn đọc! 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
https://4.bp.blogspot.com/-vMMDsz8IhiA/Ufa8cdbMJMI/AAAAAAABUb0/V_VP4XH8Vig/s1600/Traitimxanh-sig.png
https://3.bp.blogspot.com/-udRmCmcCBe8/Uft2DhmQk_I/AAAAAAAAPdc/Kyag91F1zUY/s1600/Lanhdao-Ancuop-Danlambao.jpg
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Trong “Bản cáo trạng tội ác của cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh” phần 5 tôi đã 

gửi tới bạn đọc tội ác của cộng sản trong việc cướp tài sản của đồng bào thông qua 

đánh tư sản hoặc đẩy đi vùng kinh tế mới. Đó là bản cáo trạng nên sự việc đó phải 

thu gọn để gửi tới các cơ quan như LHQ, tòa án hình sự quốc tế. Trong khuôn khổ 

bài viết này. Tôi xin trình bày cụ thể những âm mưu của đảng và điểm mặt những 

kẻ chủ mưu cũng như trực tiếp điều hành cộm cán. 

Sau khi đánh cho “Mỹ cút – Ngụy nhào” để đến nỗi bà Dương Thu Hương – một 

cán binh theo đoàn quân vào Sài Gòn đã phải thốt lên “kẻ chiến thắng là kẻ man rợ” 

thì đảng cộng sản bắt đầu thực hiện chính sách cướp ngày của mình. Đứng đầu chủ 

mưu cũng như thực hiện âm mưu của đảng cộng sản là Đỗ Mười, Mai Chí Thọ, Lê 

Đức Thọ, Lê Đức Anh và tầng dưới là Võ Văn Kiệt, Nguyễn Tấn Dũng… Tất cả chỉ 

một mục tiêu đó là đem của cải của người dân Miền Nam về miền Bắc làm của cải 

cho đảng mà ngay chính nhân dân Miền Bắc cũng không được thừa hưởng. Trong 

cuốn hồi ký “Đại Học Máu” của Hà Thúc Sinh đã mô tả sau năm 1975, mặc dù 

cướp được kho thuốc khổng lồ của VNCH nhưng người dân Miền Nam, Miền Bắc 

và cả bộ đội cộng sản cũng không có thuốc để dùng đành chờ chết trước những căn 

bệnh rất đơn giản như kiết lỵ. . trong khi đó đảng lại viện trợ cho một nước Venezuela 

xa xôi mấy tầu thuốc loan báo trên đài như một hành động anh hùng của đảng. Những 

kẻ cướp ngày của chính nhân dân Việt Nam đã dùng chính tài sản cướp được của 

nhân dân để vinh thân phì gia và cũng đồng thời tô điểm cho bộ mặt toàn son phấn 

rẻ tiền của đảng cộng sản. 

 

I. Cướp Tài sản của nhân dân và đẩy dân đi “kinh tế mới”: 

Để cướp đoạt tài sản và tiền của thì đảng cộng sản đã tiến hành chính sách đánh tư 

bản, đổi tiền và tịch thu tài sản của nhân dân dưới mỹ từ “đánh gian thương”, “tiểu 

tư sản”. Hậu quả đó là hàng triệu người bị cướp nhà giao cho cán bộ, bị mất cơ 

nghiệp và bị đẩy đi kinh tế mới. Kết quả X-2 và X-3, với “công lao to lớn” của Đỗ 

Mười, Mai Chí Thọ. . . thu được khoảng hơn 4. 000 kg vàng, gần 1. 200. 000 đô la, 

và một khối lượng hàng hóa không thống kê hết. Từ chiếc xe hơi,TiVi, tủ lạnh, đến 

bịch bột giặt, quả trứng gà đều khê khai và tịch thu chất trong các kho, để rồi không 

cánh mà bay, hoặc biến thảnh phế thải. Xin quý vị theo dõi những chứng cứ dưới 

đây để thấy được sự thật này. 

 

http://danlambaovn.blogspot.ca/2013/07/ban-cao-trang-toi-ac-cua-ang-csvn-va-ho.html
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Đánh tư sản sau năm 1975 

Thứ nhất, trong cuốn sách “Bên thắng cuộc” của tác giả Huy Đức có đề cập đến 

chiến dịch cướp bóc này. Tác giả Huy Đức đã viết ở Chương iii - Đánh tư sản như 

sau: “Sau khi hàng trăm ngàn binh lính đã được “học tập”, đã nhận thấy “tội lỗi” 

của mình, còn các sỹ quan thì đã bị giữ trong các trại cải tạo, Sài Gòn lại náo động 

bởi chiến dịch đánh tư sản mại bản. Theo nhận thức của những người cộng sản, 

đánh đổ giai cấp tư sản là bước đi tất yếu, là nhiệm vụ của “cuộc cách mạng dân 

tộc dân chủ nhân dân”. Chưa đầy ba năm sau khi chủ nghĩa xã hội được áp dụng ở 

miền Nam, các nhà doanh nghiệp, với tên gọi mới là “tư sản”, đã phải trải qua hai 

lần bị “đánh”. 

 

“Chiến dịch X-2” 

Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 10-9-1975, Ủy ban Quân quản Thành phố Sài Gòn 

họp báo, đưa ra “Bản Tuyên bố của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền 

Nam Việt Nam”, ra lệnh “bắt giữ một số tư sản mại bản có chứng cứ đầu cơ tích trữ, 

phá rối thị trường: Mã Hỷ, vua lúa gạo; Lưu Tú Dân, lũng đoạn vải vóc; Bùi Văn 

Lự, nhập cảng, đầu cơ phụ tùng xe máy; Hoàng Kim Quy, thầu cung cấp kẽm gai 

cho quân đội Mỹ; Trần Thiện Tứ, độc quyền xuất cảng cà phê... ”117. Hơn bảy giờ 

trước đó, phần lớn các đối tượng nằm trong danh sách sáu mươi tên đánh đợt đầu đã 

bị bắt. 

Rồi cũng chính Huy Đức - một cựu nhà báo cộng sản cho biết thêm: “Tối 10-9-1975, 

“tin chiến thắng” liên tục được báo về “Đại bản doanh” của Trung ương Cục đóng 

tại Dinh Độc Lập. Con số bị bắt cho đến khi ấy vẫn tăng lên. Các đoàn đưa ra những 

con số chi tiết: hàng chục triệu tiền mặt, hàng chục ký vàng, cả “kho” kim cương, 

hàng vạn mét vải và cả một cơ sở chăn nuôi gồm “7. 000 con gà, thu hoạch 4. 000 

trứng mỗi ngày”120 ở Thủ Đức. Một nhà tư sản đang nằm viện bị yêu cầu kiểm tra 

xem ốm thật hay cáo bệnh, trong khi đó con trai ông ta bị bắt để buộc phải khai ra 

https://4.bp.blogspot.com/-SyNaEDIrsUo/Uftpj5hGN6I/AAAAAAAAPa0/NW4YFAAUfAo/s1600/1.jpg
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nơi cất giấu tiền, vàng. Do tin tức bị lọt ra, một số nhà tư sản đã kịp cao chạy xa 

bay, có người bị bắt khi đang chuẩn bị trốn.” 

Ngoài bắt bớ ra, nhà cầm quyền cộng sản còn tiến hành chính sách đổi tiền để vơ vét 

tiền vào túi dưới hình thức: cướp trắng. Tác giả Huy Đức mô tả sự kiện đổi tiển như 

sau: “Sau “Chiến dịch X-2”, Thành uỷ nhận định: “Bọn tư sản mại bản bị cô lập rất 

cao, chúng đã mất hết chỗ dựa về mặt quân sự và chính trị. Lực lượng kinh tế của 

chúng đã bị sứt mẻ và đang bị tan vỡ dưới sự tiến công của ta”122. Nhằm “giáng 

tiếp những đòn mới vào giai cấp tư sản”, ngày 22 và 23-9-75, đồng tiền cũ của chế 

độ Sài Gòn đã được thay thế bởi đồng tiền mới. 

 

Đổi tiền cũng được coi là “chiến dịch” với mật danh “X-3”. Ba yêu cầu mà Trung 

ương Cục đưa ra cho Chiến dịch X-3 gồm: “Thiết lập một chế độ tiền tệ mới; ngăn 

chặn giai cấp tư sản sử dụng tiền mặt để thao túng thị trường, đồng thời tước đoạt 

bớt phương tiện hoạt động của bọn gián điệp, tình báo; đẩy lùi lạm phát”123. Với 

nhận thức tiền còn là “phương tiện hoạt động của bọn gián điệp, tình báo”, Chính 

phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam chỉ cho đổi một số tiền 

hạn chế. 

 

Mỗi hộ gia đình được đổi tối đa 100. 000 đồng tiền “Chánh quyền Sài Gòn cũ”- 500 

đồng tiền “Chánh quyền Sài Gòn cũ” đổi được một đồng tiền mới Ngân hàng Việt 

Nam. Cán bộ công nhân viên chức trong các tổ chức tập thể được đổi mỗi người 15. 

000; hộ kinh doanh tiểu công nghệ, thương nghiệp, vận tải được đổi 100. 000 đồng; 

tổ chức kinh doanh lớn được đổi từ 100. 000 đến 500. 000 đồng; khách vãng lai, mỗi 

người được đổi 20. 000, số còn lại nộp cho ban đổi tiền, lấy biên lai về địa phương 

giải quyết. Các hộ kinh doanh và hộ gia đình nếu có nhiều tiền hơn mức được đổi 

ngay thì phần còn lại sẽ quy đổi thành tiền mới, ghi vào sổ tiết kiệm, hoặc sổ tiền 

gửi tại Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.” 

Song song với đánh tư sản và đổi tiền, chính quyền cộng sản còn áp dụng biện 

pháp “Cải tạo công thương nghiệp tư doanh” mà tác giả Huy Đức Miêu tả như sau: 

“Nếu như đối tượng của Cách mạng chỉ có chín mươi hai nhà tư sản giàu có nhất 

miền Nam thì sau năm 1975, nền kinh tế vẫn còn cơ hội để hồi sinh. Nhưng, hai năm 

rưỡi sau, “giai cấp tư sản” lại bị “đánh” trong một chiến dịch mới được gọi là “Cải 

tạo Công Thương nghiệp Tư doanh”, một chiến dịch được ông Đỗ Mười triển khai 

với “bàn tay sắt”.” [1]. 

Thứ hai, trong lịch sử thì sự kiện vơ vét tiền của nhân dân sau năm 1975 ở Việt Nam 

không phải là lần đầu tiên. Lần đầu tiên phải là cuộc cải cách ruộng đất vì theo thống 

kê chính thức của nhà nước Việt Nam được đăng trong cuốn “Lịch sử kinh tế Việt 

Nam” (tập hai) cho biết là đã có 172. 008 người bị quy vào thành phần địa chủ và 
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phú nông (trong đó có 123. 266 người bị quy sai, hơn 70%, tức là bị oan). Lần thứ 

hai này, đánh “tư sản mại bản”, tịch thu tài sản hàng triệu người, đuổi người dân đi 

“kinh tế mới”, vào “hợp tác xã”. Nền kinh tế bị thiệt hại kinh hoàng, TRỰC TIẾP 

gây ra nạn THUYỀN NHÂN chưa từng có trong lịch sử nhân loại, từ 100 ngàn đến 

300 ngàn người bỏ mạng ngoài biển khơi. 

Trên báo tuổi trẻ online của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có bài viết về một 

người từng tham gia chiến dịch cướp bóc của quần chúng nhân dân Miền Nam. Bài 

viết có đoạn trích như sau: “Sau tháng 4-1975, nhà báo Đinh Phong cùng nhóm 

phóng viên truyền hình túc trực ngày đêm theo những tổ công tác làm công việc “kê 

biên tài sản” của những nhà tư sản Sài Gòn ở chợ Bến Thành, chợ Tạ Thu Thâu... 

Đó là một thời điểm khó quên nhưng ai cũng muốn quên. Ông Đinh Phong (ủy viên 

Ủy ban MTTQ VN TP. HCM, nguyên phó giám đốc Đài truyền hình TP. HCM) hồi 

tưởng về những ngày ông và nhiều đồng nghiệp được ban tuyên huấn giao những 

nhiệm vụ đặc biệt nhưng bí mật đến phút cuối cùng. Ngay cả cái tên của những chiến 

dịch này cũng được mã hóa thành X1, X2. . . Những tổ công tác mật được gấp rút 

thành lập, bắt đầu rà soát, lên danh sách những hộ gia đình kinh doanh, những gia 

đình giàu có phải “cải tạo tư sản”. Nguyên tắc hàng đầu của chiến dịch này là bí 

mật. Những nhà tư sản chỉ bàng hoàng nhận biết những gì xảy ra khi cửa mở và tổ 

công tác đặc biệt bất ngờ có mặt, đọc quyết định “kê biên tài sản”.” [2] 

 

Thứ ba, cũng nói về con số thống kê “thành tích” cướp bóc của nhân dân Miền Nam, 

Trong cuốn sách “Thông tin lịch sử của TP. HCM” của ủy ban nhân dân TPHCM có 

cho biết: “Cho đến ngày giải phóng 1975, Sài Gòn đã có một cơ sở vật chất, kinh tế 

kỹ thuật lớn nhất miền Nam, nơi tập trung hơn 80% năng lực sản xuất công nghiệp 

cả miền Nam. Nơi đây tập trung hơn 38. 000 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

lớn nhỏ, trong đó có 766 công ty và 8. 548 cơ sở công nghiệp tư nhân. Để công hữu 

hóa tư liệu sản xuất và đưa công nhân lao động làm chủ nhà máy, xí nghiệp, sau 

năm 1975 chính quyền cách mạng đã tiến hành vận động hai đợt cải tạo công thương 

nghiệp. Kết quả là đã quốc hữu hóa tài sản của 171 tư sản mại bản, 59 tư sản thương 

nghiệp cỡ lớn... ” 

Trên thực tế ở Việt Nam thì việc “quốc hữu hóa” chính là việc nhà cầm quyền cộng 

sản cướp của dân rồi đem làm tài sản riêng cho đảng viên và các quan chức lãnh đạo 

thụ hưởng. [3] 

 

Thứ tư, Đi kèm với chính sách đánh tư bản là chính sách dồn nhân dân vào những 

vùng hoang sơ, rừng thiêng nước độc sau khi đảng đã cướp hết tài san và nhà cửa 

của nhân dân. Đảng cộng sản không cung cấp phương tiện sản xuất và nhà cửa cho 

nhân dân. Trái lại còn đẩy họ đi khỏi thành phố lao động khổ sai với nhãn mác “đi 

vùng kinh tế mới”.  
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Dân đi kinh tế mới sau 1975  

 

 

Đánh tư sản, đuổi dân đi kinh tế mới  

 

Bắt học sinh xuống đường "bài trừ văn hóa phản động" 

https://3.bp.blogspot.com/-pDfdTEb7R3M/UftqQdh_JhI/AAAAAAAAPbA/HlbDUXNLRYY/s1600/2.jpg
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Một thanh niên bị bắt đeo bảng trước ngực và đi lòng vòng địa phương nơi cư trú, 

dưới sự giám sát của bộ đội cộng sản. Tội danh: Nhảy đầm. Sau đó còn phải thọ 

án 1 năm trong trại cải tạo.  

 

Và đây là điển hình cho cái gọi là "Tòa án nhân dân" 

https://2.bp.blogspot.com/-b4VP4W1CjSs/UftqQ42MMRI/AAAAAAAAPbY/P35gPHh17FQ/s1600/5.jpg
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Thứ năm, Hãy cùng đọc bức thư sau đây của một gia đình là nạn nhân cộng sản 

đang sống tại Việt Nam để chúng ta thấy sau năm 1975 đảng cộng sản đã cướp những 

gì của nhân dân: 

“Kính Gửi: Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh Đảng CSVN 

Bộ Chính Trị Trung Ương (TW) đảng CSVN 

Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội do đảng CSVN cầm quyền.  

Chúng tôi có tên dưới đây: 

Huỳnh Ngọc Cảnh, đại diện một số anh chị em công nhân khu công nghiệp AMATA 

Đồng Nai.  

Nguyễn Tấn Hoành, đại diện một số anh chị em Khu Công nghiệp Điện Bàn Quảng 

Nam.  

Nguyễn Tấn Dung, đại diện một số anh chị em công nhân khu công nghiệp Biên 

Hoà II 

Dương Thái Phong, Huỳnh Tiến, Trương Long, Vũ Hà, Trần Tá, Võ Hải, Nguyễn 

thị Tuyết, thuộc khu công nghiệp Tân Bình và khu chế xuất Vĩnh Lộc.  

Hoàng Anh Tuấn, Công Ty Giày da Gia Định, quốc lộ 13 Thủ Đức, Tp. Saigon 

Thưa quý Ngài lãnh đạo Bộ Chính Trị TW đảng CSVN 

Ngày trước miền Nam 1975, gia đình chúng tôi chưa được cách mạng giải phóng. 

Cha mẹ chúng tôi có nhà, có đất làm ăn khấm khá chưa biết làm thuê làm mướn là 

gì. Trong thời đó những nhà thương gia Ấn Độ, kỹ sư người Nhật, Hàn Quốc vào 

miền Nam làm thuê và mua bán. Họ hoàn toàn lệ thuộc vào người dân Việt Nam. 

Sau năm 1975, miền Nam được cách mạng giải phóng khỏi ách nô lệ, đảng hô hào 

nâng đỡ và đấu tranh cho hai giai cấp công nhân và nông dân. Chính lá cờ đảng 

CSVN thể hiện biểu tượng búa, liềm. Sự thật có phải như vậy không? Thưa, sự thật 

rất phũ phàng! Sau khi chiếm được miền Nam là cải tạo công thương nghiệp, đánh 

tư sản mại bản thì gia đình chúng tôi bị mất nhà, mất đất. Trong khi chúng tôi có 

tiền dư thóc để, thì chúng tôi bị lấy nhà và bị đuổi đi vùng sâu nước độc để khai phá 

đất hoang làm ăn. Do những cơn sốt rét vàng da, có những gia đình chết phân nửa, 

có những gia đình phải chết hết. Khi trở về thành phố thì nhà cao cửa rộng, ruộng 

vườn của mình thì bị cán bộ đảng viên thu. Điều này chúng tôi có nói sai đâụ Những 

villa nhà lầu hiện nay là nhà của đảng viên, thì thử hỏi cha ông của mấy ông này 

mua nhà đất từ thời nào để lại cho mấy ông đảng viên này, nếu không phải cướp của 

chúng tôi thì từ đâu mà có. Cuộc đời chúng tôi còn sống thì vẫn còn bị cướp. Đời 

Cha tôi bị cướp, đời tôi cũng bị cướp. Những gia đình chúng tôi lên vùng kinh tế mới 

khai hoang được vài ba mẫu đất làm ăn, cuộc sống chưa ổn định thì trò cướp bóc 

lại theo đuổi theo người dân nghèo chúng tôi, kế đến là chiêu thức kêu gọi đầu tư 
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rước ngoại bang vào, lại tiếp tục lấy đất của chúng tôị Bằng nhiều chiêu thức gạt 

gẫm lừa bịp gian manh quỷ quyệt, trù dập vu khống chụp mũ.” [4] 

 

II. Nạn thuyền nhân vượt biển: 

 

 

Thuyền nhân đang lênh đênh tìm đường thoát khỏi cộng sản 

Chính vì cướp sạch kinh tế, nhà cửa và đày đọa quân dân cán chính VNCH mà đảng 

cộng sản Việt Nam đã đây người dân Miền Nam tới nạn "thuyền nhân" để kiếm tìm 

sự sống mới. Trên thực tê không chỉ có X1 và X3 đánh kinh tế, nhà cầm quyền cộng 

sản còn dùng X2 để đánh văn nghệ sỹ không theo cộng sản. Chính vì thế toàn Miền 

Nam là một trại tù khổng lồ, người dân đã phải chấp nhận đánh đổi mạng sống trên 

những con thuyền lênh đênh ngoài khơi để trốn chạy cộng sản. Bạn đọc có thể tìm 

hiểu về chiến dịch X2 qua bài viết của một người nạn nhân: 

“Tôi bị bắt ngày 5 tháng 4 năm 1976, trong cái trò bắt người mà cộng sản gọi là 

“chiến dịch X2 đánh Văn Nghệ Sĩ phản động”. Chiến dịch X1 trước đó "đánh" tư 

sản mại bản (tức những nhà tỷ phú người Việt và người Việt gốc Hoa, đa số ở Chợ 

Lớn). Có 3 nhà tỷ phú người Việt bị bắt là cụ Hoàng Kim Quy (cựu Thượng Nghị Sĩ 

đệ nhị VNCH), hai anh em vua tầu thủy Phạm Quang Khai và Phạm Quang Hoa. 

Trước và sau tôi bị bắt vài ngày có hơn trăm người gồm đủ bộ môn văn nghệ Miền 

Nam (Văn, Thơ, Báo chí, Nhạc, Kịch, đạo diễn điện ảnh, đạo diễn Cải lương có đôi 

chút tên tuổi). Đa số giam ở T20 (số 4 Phan Đăng Lưu bên hông chợ Bà Chiểu, Gia 

Định) vài người đi khám Chí Hòa. Khoảng mười tháng sau một số lớn được tha về, 

chỉ còn mươi người bị quy kết tội “có nợ máu nhân dân” và “chống cộng ở thượng 

tầng kiến trúc” bị giữ lại. Đây là những “tội” có thể đưa tới tử hình. Sau hai năm 

tra vấn hỏi cung xong, họ đưa bọn tôi lên trại Gia Trung (xứ sương mù Pleiku) nằm 

trong khu rừng già, nghe nói trước đây là mật khu của Việt cộng, để lao động khổ 

sai.” Trích bài viết: “Những ngày tháng tù đày không thể quên” của tác giả Thanh 

Thương Hoàng. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-qSp7kOYIukk/UftsId710JI/AAAAAAAAPbs/ybnbkIYnPYs/s1600/7.png
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Thậm chí khi tác giả này đã ra tù và có chính sách HO thì cũng bị nhà cầm quyền 

cộng sản gây khó dễ: “Nhưng tất cả đều vô vọng. Lần nào cũng vậy, hai lần, tôi 

“ôm” hồ sơ xin xuất cảnh tới Sở Ngoại Vụ đường Nguyễn Du đều được các viên 

chức hữu quyền (công an CS) trả lời dứt khoát: “Nhà Nước không có chính sách cho 

anh xuất cảnh. Bọn lính cũ không có súng ống đâu còn đánh được chúng tôi nhưng 

với bọn anh chỉ một cây viết vẫn có thể chống phá chúng tôi như các anh đã làm 

trước đây. Anh nên biết bên đó bọn báo chí phản động nhiều như nấm”. Thế là con 

đường sống bị triệt. Hết hy vọng, hết chờ mong. Tôi đành sống kiếp mạt rệp - một 

thứ công dân hạng bét - ngay trên quê hương đất nước mình.” [5] 

Nạn thuyền nhân đã bắt đầu sau khi nhà cầm quyền cộng sản trả thù quân dân cán 

chính VNCH và cướp đi nguồn sống của nhân dân Miền Nam. Xin quý vị có thể đọc 

những tài liệu sau đây để thấy rõ điều đó. 

Thứ nhất, trên VOA Việt ngữ đã có bài viết thống kê về con số thuyền nhân và 

những người không may mắn như sau: “Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 - và trong 

cả hai thập niên kế tiếp - hàng triệu người Việt đã vượt biển, vượt biên tìm tự do. 

Ngày nay, người ta thường chú ý đến tập thể cựu thuyền nhân, 'bộ nhân' đã sống sót 

và định cư thành công ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Úc. Cũng trong hai thập niên 

đen tối ấy, trên 300 ngàn thuyền nhân Việt Nam đã tử nạn trong rừng sâu, trên biển 

cả và tại các trại tị nạn ở Đông Nam Á. Rải rác khắp nơi tại các trại tị nạn cũ - từ 

Thái Lan, Malaysia đến Indonesia và Philippines, hàng ngàn ngôi mộ thuyền nhân 

đã bị bỏ quên - cho đến khi tổ chức Văn khố Thuyền nhân Việt Nam phát động 

chương trình thăm viếng và trùng tu mộ phần cho những đồng bào xấu số.” 

Đây là những con số biết nói cho thấy cộng sản là loài thú dữ đã gây nên cảnh tang 

thương cho dân tộc Việt Nam chúng tôi. Chúng tôi kính mong quý vị xem xét và 

làm rõ tội ác tày trời này của cộng sản Việt Nam. [6] 

 

Khu mộ tưởng niệm các thuyền nhân tị nạn ở Galang. 
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Thứ hai, trong một tập tài liệu ấn hành vào năm 2000, mang tựa đề “The State of 

the World’s Refugees 2000, 50 yearsof Humanitarian Action,” viết về tình trạng tị 

nạn thế giới, để đánh dấu 50 năm hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, Bà 

Sadako Ogata, Cao Ủy Trưởng Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, đã nói về lòng can trường 

của hàng triệu người tị nạn và lánh nạn trên thế giới đã mất tất cả, ngoại trừ niềm hy 

vọng, và đã vượt qua biết bao thử thách và chông gai để đi tìm con đường sống. Bà 

Ogata đã tuyên dương những người này là “Những người sống sót vĩ đại của Thế 

Kỷ 20”. Cuốn sách cho biết: 

 

“Ngay từ cuối năm 1975, những đợt người tị nạn Việt Nam đã bắt đầu đến lánh nạn 

tại các nước lân bang. Vào những ngày đó, Thái Lan đã đón nhận 5. 000 người tỵ 

nạn từ Việt Nam qua, tại Hồng Kông cũng đã có 4. 000 tị nạn, Tân Gia Ba 1, 800 

người, và có khoảng 1. 250 người cũng đã đến Phi Luật Tân. Vào tháng 7 năm 1976, 

khi chế độ Hà Nội loại trừ bộ máy quản chế miền Nam của Mặt Trận Dân Tộc Giải 

Phóng Miền Nam để thực hiện việc thống nhất hai miền, cưỡng chế người dân đi 

vùng kinh tế mới, và tập trung trên một triệu người miền Nam vào các trại tù cải 

tạo, những làn sóng di tản bằng đường biển bắt đầu gia tăng. Và đến cuối năm 1977, 

đã có trên 15. 000 người Việt sang tị nạn tại các nước trong vùng Đông Nam Á. Cho 

đến năm 1978, khi nhà cầm quyền Cộng Sản phát động chính sách cải tạo tư sản, 

và tiếp theo đó là việc xua quân xâm chiếm Cam Bốt, và phải đương đầu với cuộc 

chiến biên giới với Trung Quốc, làn sóng tị nạn bằng đường biển đã tăng lên gấp 

bốn lần, với đa số người ra đi thuộc khối người Việt gốc Hoa, để sau đó được đưa 

sang định cư tại các tỉnh phía Nam Trung Quốc. 

 

Vào cuối năm 1978, đã có 62. 000 thuyền nhân người Việt tị nạn tại các nước Đông 

Nam Á. Riêng trong tháng 6 năm 1979, đã có trên 54. 000 thuyền nhân Việt Nam 

đến tị nạn tại các nước nói trên. Những làn sóng tị nạn này đã khiến cho các nước 

trong khối Đông Nam Á, như Mã Lai Á, Thái Lan, Phi Luật Tân, Tân Gia Ba và Nam 

Dương tuyên bố không nhận thêm người tị nạn từ Việt Nam, khiến cho những đợt 

thuyền nhân đến sau đã bị xua đuổi cấm không cho lên bờ. Cũng kể từ đó, con số 

thuyền nhân tử vong trên biển cả cũng đã gia tăng. 

 

Sau những cuộc hành trình hãi hùng lênh đênh trên đại dương, một số thuyền nhân 

cũng đã đến được bến bờ tạm dụng. Những lớp người này đã đem cho thế giới bên 

ngoài những mẫu chuyện về người cha, người mẹ, đã phải chia nhau những hạt cơm 

rơi từ miệng những đứa con; đến chuyện chia nhau từng giọt nước quý hơn vàng 

được vắt ra từmiếng vải thấm mưa, để đánh lừa những cơn đói khát triền miên. Hay 



- 207 - 

 

là những chuyện thương tâm về người chết đã cứu được người sống với thịt máu của 

chính mình. Hoặc nữa là những chuyện nói nhỏ, kể về những trường hợp phải đương 

đầu với hải tặc. Ngoài những mối đe dọa do sự đầy đọa của con người đối với con 

người, những thuyền nhân này còn phải đương đầu với những cơn thịnh nộ của thiên 

nhiên. Những cơn phong ba bão táp đã khiến cho không biết bao nhiêu thuyền nhân 

làm mồi cho biển cả. Không ai dám phỏng đoán với mỗi người có cơ may đặt chân 

lên bến bờ tự do, đã có bao nhiêu người hy sinh trên đại dương. 

 

Cuối cùng, làn sóng người tị nạn Việt Nam bằng đường biển đã viết lê thiên bi sử 

của thuyền nhân, và những câu chuyện hãi hùng của các cuộc vượt biển của người 

tị nạn Việt Nam đã đánh động được lương tâm thế giới. Vào tháng Ba 1979, chương 

trình Ra Đi Có Trật Tự ra đời để cố gắng ngăn chặn những làn sóng vượt biển. 

Ngoài ra, cũng vào thời gian này, các chương trình cứu người vượt biển đã được 

một số tổ chức thiện nguyện quốc tế phát động hai chiếc tầu cứu vớt thuyền nhân 

ngoài biển là Anamur do một tổ chức từ thiện Đức Quốc vận động vào năm 1979 

L’Ile deLumiere của tổ chức từ thiện Pháp Medecins du Monde điều hành vào năm 

1980 đã cứu mạng được nhiều thuyền nhân Việt Nam lênh đênh ngoài biển cả trong 

khoảng thời gian từ 1979 cho đến 1990.” 

 

Thứ ba, theo cuốn video tài liệu của Ủy Ban Cứu Nguy Người Vượt Biển về con 

tầu J. Charcot, sau 20 ngày tìm vớt ngoài khơi Việt Nam: “tầu đã vớt được 520 

người, thành phần tuổi tác như sau: Từ 14 đến 30 tuổi có 269 người, tức 51, 73%. 

Học trò có 224 em, gồm 136 nam, 88 nữ, chiếm 43, 08%. Người trên 50 tuổi chỉ có 

11 người, chiếm 2, 11%. Người có nghề nghiệp là 218 người, chiếm 41, 92% gồm 

154 đàn ông và chỉ có 64 đàn bà... Với thành phần trẻ chiếm đa số và nhất là giới 

học trò đã làm cho Thế giới rúng động ở mức độ khinh hoàng về cuộc ra đi của 

người Việt. Hàng trăm ký giả, các nhà xã hội và tôn giáo thiện nguyện đổ xô về 

Đông Nam Á quan sát thảm nạn thuyền nhân khi những chiếc tầu chở hàng ngàn 

thuyền nhân đổ bộ lên đảo hoang Pulau Bidong, Galang...” [7] 

 

Thứ tư, trên trang chính của Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam có đăng tải lại một 

trong những thảm kịch của thuyền nhân Việt Nam chạy trốn cộng sản: “Sáng 1-12-

1978, bão lớn kéo đến. Chẳng bao lâu sau tầu chìm. 170 người thiệt mạng. 150 

người sống sót. 123 thi hài được chon chồng chất 4 lớp lên nhau trong nghĩa trang 

Cherang Ruku. 46 thi hài khác được mai tang 3 ngày sau đó tại nghĩa trang Balai 

Bachok, cách Cherang Ruku 30km về hướng Bắc”. [8] 
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Thứ năm, cho đến ngày hôm nay, sau hơn 80 năm cai trị Việt nam thì đảng cộng 

sản vẫn còn những người ra biển tìm tự do. Xin quý vị chú ý đến bài báo trên RFA 

sau đây: “Hiện nay vẫn còn có những người Việt Nam phải bỏ nước ra đi bằng 

thuyền như phong trào thuyền nhân vượt biển cách đây gần 40 năm sau thời điểm 

1975. Hãng thông tấn AP hôm nay loan tin tính đến lúc này trong năm nay có 460 

người Việt Nam tìm đến được bến bờ nước Úc. Đây là con số bằng cả năm năm qua 

gộp lại. Tàu chở thuyền nhân Việt Nam mới nhất đến được đảo Christmas Island 

của Úc là vào hồi tháng trước. Chiếc tàu có số hiệu đăng ký tại tỉnh Kiên Giang. 

Đây là tỉnh có khoảng cách đến đảo ChirstmasIsland hơn 2300 kilomet... Một thuyền 

nhân có tên Trương Chí Liêm 23 tuổi khi AP liên lạc được qua điện thoại từ Trung 

Tâm Giam giữ Người Nhập cư Villawood, nằm ở ngoại vi Sydney, cho biết là anh ta 

thà chết ở trại chứ không để bị cưỡng bức về lại Việt Nam. Người này rời Việt Nam 

cách đây 5 năm và bị bắt giam ở Indonesia 18 tháng khi đang trên đường tìm đến 

Úc.” [9] 

Thứ sáu, còn rất nhiều bằng chứng về thuyền nhân Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến 

ban đọc những đường links đến cácvideo mô tả một trong những sự kiện bi thương 

của dân tộc Việt nam chúng tôi mà đảng cộng sản chính là những kẻ thủ ác. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=J5CDi2QW0L8 

http://www.youtube.com/watch?v=o-GQ8ID3buE 

http://www.youtube.com/watch?v=5S9W9-nTgLE 

http://www.youtube.com/watch?v=P5Tjq1NtIoA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J5CDi2QW0L8
https://www.youtube.com/watch?v=o-GQ8ID3buE
https://www.youtube.com/watch?v=5S9W9-nTgLE
https://www.youtube.com/watch?v=P5Tjq1NtIoA
https://1.bp.blogspot.com/-NNAMuwNV_-Q/UftupsyKeEI/AAAAAAAAPcE/cMoGpa1Scrs/s1600/9.png
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Đôi mắt thất thần của những người Việt trong trại tỵ nạn 

 

BẠN ĐỌC HÃY ĐỌC BÀI VIẾT CỦA GABRIELE VENZKY TRÊN BÁO DIE 

ZEIT (THỜI ĐẠI) ĐÃ GIẢI CỨU 275 NGƯỜI VIỆT NAM TỊ NẠN VỀ ĐẾN 

HAMBURG ĐỂ THẤY THÊM SỰ THẬT HÃI HÙNG VỀ TỘI ÁC CỘNG 

SẢN: “Câu chuyện bắt đầu năm 1978. Cuộc chiến tranh Việt nam đã kết thúc được 

3 năm. Cảnh tượng những máy bay trực thăng Mỹ cuối cùng cất cánh bay khỏi Sài 

gòn, dưới càng máy bay còn bám theo bao nhiêu con người hoảng loạn tột độ vẫn 

còn hằn sâu trong tâm trí chúng ta, và cả làn sóng tị nạn sau đó. Và bây giờ thì dòng 

người ra đi khỏi Việt nam vẫn không muốn dứt, lần này họ tìm cách vượt biển. 

 

Họ đi trên những chiếc thuyền chài nhỏ và chen chúc đến nghẹt thở hướng về một 

phương trời vô vọng, không cả bản đồ và compas, cuối cùng sóng đánh trôi dạt đâu 

đó vào các bờ biển Đông nam châu Á, vào những mỏm đá bên bờ biển Hồng kông, 

nếu là may mắn. Nhiều người không gặp may. Họ bị hãm hiếp, đánh chết hay bị ném 

xuống biển và chết đuối. Cứ hai thuyền chở tị nạn vào vùng biển Thái lan thì một 

thuyền bị cướp. Cứ ba người thì một người bỏ mạng trên đường, người ta tính ra 

khoảng một nửa triệu người đã chết như thế.” [10] 

 

Tuy nạn thuyền nhân là có thật và ai cũng biết đó là do cộng sản gây nên, nhưng 

đảng cộng sản đã phủ nhận nó bằng những lời ngụy biện. Trên báo Quân Đội Nhân 

Dân – cộng sản ngày 31-8-2007, tướng Nguyễn Đình Ước viện trưởng Viện Lịch Sử 

Quân Sự Việt Nam phát biểu “nạn thuyền nhân là chuyện có thật” nhưng nguyên 

nhân vì “sau chiến tranh, đất nước bị tàn phá nặng nề mà Việt Nam còn bị bao vây, 

cấm vận về kinh tế”. Viên tướng này diễn tả xã hội Việt Nam hoàn toàn tốt đẹp, 

không có chuyện bức chế bất kỳ ai, không có nỗi thống khổ nào và khẳng định nạn 

thuyền nhân là “âm mưu hậu chiến của Mỹ”, bởi sau khi cấm vận gây khó khăn kinh 

https://4.bp.blogspot.com/-IkUUIedaHoY/UftvbaU-6NI/AAAAAAAAPcM/Vn8GS3IDQ8s/s1600/10.png
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tế cho Việt Nam, “họ lại kích động, đưa ra viễn cảnh thiên đường ở bên ngoài gây 

nên tình trạng có một bộ phận người Việt Nam bỏ đất nước ra đi. Không ít người đã 

thiệt mạng trên biển do bị chìm thuyền, bị bọn đưa người vượt biên trái phép lừa gạt 

giết chết. Đó đúng là một thảm cảnh nhưng là hệ quả do những chính sách chống 

phá Việt Nam từ bên ngoài. ”. Nhưng thử hỏi đảng cộng sản và ông Ước là tại sao 

cho đến ngày hôm nay, sau 38 năm cướp được trọn vẹn Miền Nam mà vẫn có thuyền 

nhân, vẫn có người tỵ nạ trên đất Thái, Nga, Mã Lai…? Liệu đảng còn đổ thừa cho 

ai nữa? 

III. Điểm mặt một số gương mặt kẻ cướp: 

Đảng cộng sản chính là tội đồ của dân tộc gây nên chiến tranh và cướp bóc. Tội đánh 

cướp nhà cửa, tài sản… của nhân dân rồi đẩy họ đi kinh tế mới hoặc lênh đênh trên 

thuyền tại Biển Đông cũng không là ngoại lệ. Nổi bật trong số những trùm sò của 

đảng, xin điểm mặt một số kẻ cướp ngày tiêu biểu. 

Thứ nhất, chính Mai Chí Thọ trong 1 bài phỏng vấn đăng trên tờ báo điện tử cộng 

sản Vietbao.vn đã thừa nhận những hành động cướp bóc của mình một cách công 

khai: “Trầm ngâm một lát, bác Tám Cao (Mai Chí Thọ) đúc kết: “Sau chiến thắng 

30/4/1975 với chủ trương “Tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội”, ngay sau 

khi giải phóng, TW đã giao nhiệm vụ cho TP. HCM phải bắt tay ngay vào chiến dịch 

mang bí số X1 và X2 với nội dung “Cải tạo kinh tế tư bản chủ nghĩa” vẫn được quen 

gọi là “Đánh tư sản mại bản”. Chiến dịch X1, thì tạm được bởi chúng ta thực hiện 

cải tạo những tư sản có liên quan tới đế quốc, dù trong số họ không ít người chỉ 

thuần túy “làm kinh tế”.” 

Rồi cũng chính Mai Chí Thọ thừa nhận: “Nhưng đến nửa chừng rà soát lại gần 2. 

000 “đối tượng X2”, thì chỉ đúng có... 3 đối tượng! Chủ trương duy ý chí này đã làm 

sa sút ghê gớm, biến dạng diện mạo cũng như nội lực của thành phố, xóa đi hết 

những ưu thế, cơ sở vật chất sẵn có của “Hòn ngọc Viễn Đông... ”Không khí cải tạo 

ồ ạt, tịch thu, tịch biên tài sản của các đối tượng “X1, X2”, đem về đổ dồn, chất đống 

đầy các kho không chứa xuể, phải tấp táp đâu đó, sau một thời gian ngắn, những tài 

sản này phần thì biến mất, số còn lại hư hỏng trở thành một đống đổ nát khổng lồ... 

 

https://4.bp.blogspot.com/-fEKcFmpP8PE/UftwlWtHGKI/AAAAAAAAPcg/d0LDsRblR5o/s1600/11.jpg
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Đồng bào hãy nhớ đây là một tên cướp ngày 

Từ một thành phố hưởng thụ, một Trung tâm công nghiệp lớn nhất, vậy mà chỉ sau 

mấy năm khi “Chiến dịch X1, X2” đi qua, toàn bộ nền sản xuất công nghiệp của 

thành phố bị tê liệt tới mức cạn cùng: Nguyên vật liệu không còn, viện trợ từ các 

phía bị cắt đứt, cơ sở vật chất xuống cấp nhanh chóng, máy móc phương tiện “đắp 

chiếu” ngủ triền miên hết năm này sang năm khác. Nền kinh tế của thành phố như 

thoi thóp, lạm phát gia tăng chóng mặt từ 15, 3% đến 31% vào năm 1979; từ 20% 

năm 1980 đến 40% năm 1981, cộng với thiên tai, mất mùa, tăng viện cho cuộc chiến 

phía Tây Nam, số người thất nghiệp ngày càng gia tăng. Rồi dịch bệnh tràn lan, 

phương tiện, thuốc men thiếu thốn đủ thứ khiến cho đời sống người dân ngày càng 

lâm vào cảnh cùng cực. Có nhiều người không chịu đựng nổi phải vượt biên.” 

 

Qua những gì chính Mai Chí Thọ lúc đó là giám đốc công an Sài Gòn thừa nhận đã 

cho thấy hậu quả khủng khiếp mà cộng sản gây ra cho nhân dân Việt Nam. Đây là 

tội ác không thể tha thứ. [11] 

 

Thứ hai, cũng là gương mặt cộm cán chủ mưu cùng Mai Chí Thọ là Đỗ Mười. Chính 

Nguyễn Văn Linh trong một lần hội nghị ở T78 đã nói thẳng với Đỗ Mười: “Anh 

Mười tưởng rằng làm Uỷ viên Bộ chính trị là to lắm, muốn nói gì thì nói, muốn làm 

gì thì làm, muốn phê bình ai cũng được… Anh Mười đứng dậy nói: “Tôi nói đó là 

tinh thần Bôn-sê-vich” (Trích “Làm người là khó” – Đoàn Duy Thành – cựu phó 

thủ tướng nhà cầm quyền cộng sản).Ông Đoàn Duy Thành cho biết Pham Văn Đồng 

https://2.bp.blogspot.com/-3BqpxeuPrL0/UftwlO_EORI/AAAAAAAAPcc/mFQIc0r_vvI/s1600/12.jpg
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đánh giá về cải tạo công thương Nghiệp của Đỗ Mười: “Có lần tôi hỏi anh Tô (Phạm 

Văn Đồng): “Còn Đỗ Mười thì sao?”. Anh Tô suy nghĩ hai ba phút rồi nói: “Chỉ có 

phá !”. 

Khi chiến dịch X-3 đã bắt đầu. 

Đỗ Mười đọc Quyết định của Thủ tướng, đọc Chỉ thị 100 – CP, và triển khai kế 

hoạch cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh tại thành phố Sài Gòn (đã bị đổi 

tên thành Tp. HCM) và các tỉnh phía Nam. Đỗ Mườinói: “Từ sau giải phóng chúng 

ta đã thực hiện X-1, tập trung bọn ngụy quân, ngụy quyền học tập cải tạo. Đã thực 

hiện X-2 đánh bọn tư sản mại bản. Bây giờ chiến dịch X-3, quyết liệt nhất, nhằm tiêu 

diệt tận gốc rễ chủ nghĩa tư bản, tay sai đế quốc Mỹ… Đánh rắn phải đánh dập đầu, 

ta đã đánh dập đầu rồi, nhưng con rắn tư bản đánh dập đầu nó chưa chế, cái đuôi 

nó còn nguy hiểm hơn cái đầu. Không giần cho nát cái đuôi của nó, thì nó vẫn tác 

oai tác quái phá chúng ta… Cho nên chúng ta phải róc thịt chúng ra. Bắt chúng lao 

động sản xuất, tự làm lấy mà ăn. Phải biết cày ruộng, cấy lúa, trồng ngô. Đất hoang 

còn nhiều, bắt chúng đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm miếng ăn …” 

 

Đỗ Mười kết thúc buổi triển khai chiến dịch X-3, bằng một mấy cái chém tay như 

có ‘thượng phương bảo kiếm: “Anh nào, chị nào nhụt ít chí thì lui ra một bên. Kẻ 

nào tỏ ra nhân nhượng với bọn tư sản là phản bội giai cấp, không phải Bôn – sê- 

vích, có tội với đảng với dân, sẽ bị trừng trị!”. 

 

7 giờ sáng hôm sau, ngày 23-3-1978, tất cả các cửa hàng kinh doanh to nhỏ, đủ mọi 

ngành nghề, ngóc ngách, đóng cửa, án binh bất động theo lệnh của Ủy ban nhân dân 

thành phố. Một bản thông báo ngắn gọn do ông Vũ Đình Liệu thay mặt UBND thành 

phố ký được ban hành ngay sau đó, xác nhận “Chiến dịch X-3”, bắt đầu. Và Tất cả 

các cơ sở kinh doanh, buôn bán, nhà hàng, cửa hàng, kho tàng, trung tâm dịch vụ bị 

niêm phong. Danh sách đã được lên từ trước.  

 

Đỗ Mười và đàn em Võ Văn Kiệt vui mừng vì cướp được của nhân dân Miền nam 

https://2.bp.blogspot.com/-sfkTRKndv9Y/Uftx9X-HXNI/AAAAAAAAPc0/dViUxDqY4bM/s1600/14.jpg
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Thứ ba, Lê Đức Thọ nắm toàn quyền thực sự trong đảng CSVN từ đại hội 3 năm 

1960 với sự đồng tình của tổng bí thư Lê Duẩn. Không ai có thể ngờ vực uy quyền 

tuyệt đối của Thọ, được gọi một cách kinh sợ là Sáu Búa. Theo hồi ký "Viết cho Mẹ 

và Quốc Hội" của ông Nguyễn Văn Trấn (xuất bản năm 1993), uy quyền của Thọ 

lớn đến nỗi ông có thể cấm cả ông Hồ phát biểu trong một hội nghị mà ông Hồ cũng 

đành chịu. Được ông Trấn hỏi về ông Lê Đức Thọ, ông Tôn Đức Thắng, chủ tịch 

nước, thú nhận một cách mộc mạc: "Đ. M. , tao cũng sợ nó!". Theo nhiều nhân 

chứng, Thọ từng xác quyết nhiều lần: "đảng là tao!". Mặc dù Thọ không chính thức 

là nhân vật số 1 trong đảng; trong danh sách Bộ Chính Trị ông chỉ đứng hàng thứ 

năm, sau các ông Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng. Nhưng 

Thọ lại là người nắm bộ máy đảng và là nhân vật quyền lực nhất. Thọ có thể bắt 

giam những cộng sự viên của các nhân vật này mà không ai dám chống lại hoặc đích 

thân chỉ huy những công tác quan trọng nhất của chế độ khi cần: Giám sát Hội Nghị 

Paris và trực tiếp thương thuyết với Mỹ; Chỉ huy cuộc tổng tấn công dứt điểm chiếm 

Miền Nam năm 1975 với vai trò chính ủy. Và chính quyền lực của Lê Đức Thọ đã 

giúp không nhỏ cho đảng CSVN có những hành động khủng khiếp như Cải cách 

ruộng đất; Phát động cuộc chiến với Miền Nam; Tổng công kích Tết Mậu Thân 

1968; Chiến dịch mùa hè đỏ lửa 1972. Tất cả những sai lầm đó gây thiệt hại ghê gớm 

cho đảng và chế độ, đồng thời cũng là những thảm kịch đối với Việt Nam. Đặc biệt 

là sau năm 1975, Thọ cũng tham gia vào việc quyết định “đánh tư sản” tại Miền 

Nam. Trong văn kiện đại hội đảng năm 1979 chính Thọ đã khẳng định: “Với đường 

lối đúng đăn của bộ chính trị và toàn đảng, chúng ta đã quét sạch được lũ tư bản 

mại bản và lấy lại những gì của chúng…” 

 

Hãy nhớ lấy đây cũng là gương mặt của tên cướp ngày 
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Thứ tư, Cũng cần phải nói qua câu chuyện của Nguyễn Tấn Dũng. Năm 1964 

Nguyễn tấn Dũng đang học lớp 6 thì vào bưng theo du kích để khủng bố nhân dân. 

Trong bưng Dũng vừa “đánh Mĩ cứu nước” vừa theo học bổ túc văn hóa. Đến năm 

1975 tốt nghiệp Y sĩ nhân dân và về đảm nhiệm chức vụ Thủ trưởng bệnh viện huyện 

Hà Tiên. Vừa phấn đấu để lập thành tích, vừa học hỏi để phục vụ tốt cho đảng, Dũng 

đã chứng tỏ là đảng viên trung kiên và là thành phần trí thức nòng cốt, tài sản hiếm 

quí của đảng. Nhờ sự học uyên bác trong quản lý kinh tế nên Dũng đã được đảng tin 

tưởng và giao cho trọng trách Trưởng ban tiêu diệt tư sản mại bản tỉnh Rạch giá. 

Trong đợt đánh tư sản mại bản năm 1978 tỉnh Rạch giá dưới sự chỉ đạo của Dũng đã 

đạt thành tịch vượt chỉ tiêu, nêu cao ngọn cờ đầu trong công tác tiêu diệt tư sản. Sau 

đó được Dũng được đề bạt nên Thiếu tướng CA nhân dân tỉnh và đã lập thành tích 

rực rỡ nhờ bắt trọn ổ “phản động” Trần văn Bá. Sự kiện Dũng phong tướng cho Bùi 

Tuyết Minh tại Kiên Giang vừa qua chính là sự trả ơn cho mánh khóe làm ăn của 3 

Dũng khi còn ở Rạch Giá. Xin xem thêm “Trùm mật vụ bắt người vượt biên trở 

thành 'bà tướng đầu tiên' của ngành CA” của tác giả Bảng Đỏ Danlambao [12] 

 

 

Đây là một tên cướp ngày của cộng sản 

 

IV. Kết Luận: 

Sau khi cướp sạch tài sản của nhân dân Việt Nam thì đảng cộng sản tiếp tục đẩy họ 

ra biển với cái chết lên đến 9/10. Những chính sách tàn bạo của đảng cộng sản là 

không thể bao biện và hết sức tàn ác. Không những thế, để xóa nhòa tội ác của mình 

đảng cộng sản còn tiếp tục gây tội ác với cả những thuyền nhân đã chết. Theo tờ 

Jakarta post ngày 20/6/2005 cho biêt là chủ tịch nước của cộng sản Việt Nam đã yêu 

cầu Indonexia phá bỏ văn bia thuyền nhân bằng tuyên bố “Khẩn cấp đập tượng đài” 

https://4.bp.blogspot.com/-qGkwBmj3w4g/UftyW-d7C3I/AAAAAAAAPdE/DAb7Hj8Wj8Y/s1600/16.jpg
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vì lý do  ”Xúc phạm tới Việt Nam” và cho rằng những nạn nhân chết thảm trên Biển 

Đông là do: “Chính sách chống phá Việt Nam từ bên ngoài”. 

 

Ngày hôm nay, những sự thật đã phơi bày, đảng cộng sản đã cho thấy mình là một 

đảng cướp ngay từ nhũng ngày đầu khi cướp chính quyền của cụ Trần Trọng Kim, 

cướp thành quả của nhân dân thông qua “đóng góp cho cách mạng” và CCRĐ. 

Không còn cách nào khác toàn thể đồng bào trong và ngoài nước phải đứng lên tố 

cáo tội ác của cộng sản để lật đổ bọn cướp ngày đã hơn 80 năm qua cướp bóc của 

dân tộc Việt Nam. 

 

02/8/2013 

Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 
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 (Phần 14):  
Trường Chính – Kẻ vong bản 

 

Lịch sử và hiện tại đã chỉ ra rằng một đảng vô 
thần, vô tổ quốc và độc tài đã tạo ra những con 

người độc ác đến ghê sợ trong đó có Trường 
Chinh. Ngày hôm nay chúng ta phải trả lại sự 

thật của lịch sử để cho người dân thấy rằng họ 
đã bị đảng tập hợp bởi những kẻ độc ác, táng tận 

lương tâm lừa dối suốt 80 năm qua… 
 

Trường Chinh (1907 – 1988) tên thật là Đặng 

Xuân Khu. Theo thông tin từ website của trường 
THCS Trường Chinh cho biết thông tin về Trường 

Chinh: 
“Là nhà chính khách cách mạng, nhà thơ, bút 

danh Sóng Hồng, biệt hiệu Trường Chinh (biệt 
hiệu này dùng như tên gọi). Ông sinh ngày 

09/02/1907 tại làng Hành Thiện, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định (nay thuộc xã Xuân Hồng, huyện Xuân Thủy, tỉnh 

Nam Định)… Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (1941) ông được cử làm 
Tổng bí thư Đảng, đồng thời làm chủ bút các báo Giải Phóng, Cờ Giải Phóng 

và Tạp Chí Cộng Sản… Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ông được 

cử vào nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước như: Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Chủ tịch Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. Đến năm 1981, ông là Chủ tịch Hội đồng Nhà Nước 
và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam. Tháng 7/1987, ông được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt 
Nam. Tháng 12 cùng năm, ông được đề cử làm cố vấn Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng.” (1) 
 

 

https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/12/09/dang-chi-hung-nhung-su-that-can-phai-biet-phan-14-truong-chinh-ke-vong-ban/
https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/12/09/dang-chi-hung-nhung-su-that-can-phai-biet-phan-14-truong-chinh-ke-vong-ban/
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2017/02/truongchinh1.jpg
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2017/02/truongchinh1.jpg
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2017/02/truongchinh-daihoidang6.jpg
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2017/02/truongchinh1.jpg
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Trên thực tế Trường Chinh là đàn em của Hồ Chí Minh và là một trong 
những tội đồ của dân tộc Việt Nam. Xét trên khía cạnh tội ác thì tất cả các 

lãnh đạo cộng sản đều có tội với dân tộc, với đất nước. Tuy nhiên mỗi 
người có những tội lỗi đặc thù khác nhau. Ở con người của Trường Chinh 

trong bài viết này nổi bật lên tội lỗi đó là một kẻ Vong bản. Điều này thể 
hiện ở hai sự việc sẽ được trình bày dưới đây. 
 

 

 
 

 

https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2017/02/vonguyengiap-hcm-phamvandong-truongchinh.jpg
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2017/02/truongchinh_buacomtaitinkeo.jpg
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I. Đồng mưu với Hồ Chí Minh để Hán hóa Việt Nam: 
 

Như chúng ta đã biết Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã chủ trương bán 
nước và tiến hành Hán hóa Việt Nam, làm tay sai cho Trung cộng. Bạn đọc 

có thể tìm hiểu kỹ hơn ở “Những sự thật không thể chối bỏ” phần 2, 9, 
10, 11, 12 trên Danlambao. Phục vụ đắc lực cho âm mưu Hán hóa Việt Nam 

đó chính là Trường Chinh. Để minh chứng cho sự kiện này chúng ta cùng 
tìm hiểu các chứng cứ sau đây. 

Tờ nhật báo “Tiếng Dội” số 462, năm thứ 3, 1951, Âm lịch 22 tháng 
Bảy năm Tân Mão, giá bán 1 đồng, của Chủ nhiệm Trần Chí Thành tự Trần 

Tấn Quốc, Tòa soạn, Quản lý 216 đường Gia Long Sài Gòn, có bài mang tựa 
đề “Việt Minh vận động cho Việt Nam làm chư hầu Trung Quốc”, cho 

in nguyên văn một tờ truyền đơn do Trường Chinh ký như sau: 
 

ỦY BAN HÀNH CHÍNH KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 

NĂM THỨ VII 
TỔNG THƯ KÝ ĐẢNG LAO ĐỘNG VN 

SỐ: 284/LĐ ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC 
Hỡi đồng bào thân mến! 

Tại sao lại nhận vào trong nước Việt Nam yêu mến của chúng ta, là một 
nước biết bao lâu làm chư hầu cho Trung quốc, cái thứ chữ kỳ quặc của bọn 

da trắng Tư Bản đem vào! 
Tại sao ta lại truyền bá trong dân chúng từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, 

cách viết chữ dị kỳ của tên thực dân Alexandre de Rhodes đã đem qua xứ 

mình như thế? 
Không, đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối Âu Tây ấy – một 

cách viết rõ ràng có mau thật đấy – và ta hãy trở về với thứ chữ của ông 
bà ta ngày trước, là thứ chữ nho của Trung Quốc. 

Vả chăng, người Trung Hoa, bạn của ta – mà có lẽ là thầy của chúng ta 
nữa, ta không hổ thẹn mà nhìn nhận như thế – có phải là dân tộc văn minh 

trước nhất hoàn cầu không? Còn nói gì đến y khoa của Âu Mỹ: Chúng chỉ 
cắt, đục, khoét, nạo! Có thế thôi! 

Hỡi đồng bào yêu mến! Chúng ta hãy gạt bỏ cách chữa bệnh của bọn Đế 
quốc phương Tây đem qua xứ ta! 

Ta hãy bỏ nhà bảo sinh của chúng, bỏ bệnh viện của chúng, ta hãy dùng 
thuốc dán của ông cha ta để lại và nhất là dùng thuốc Tàu danh tiếng khắp 

cả hoàn cầu!!! 
Ta hãy trở về phương pháp này, trước nữa để ủng hộ các bạn Trung Hoa, 

sau nữa để loại ra khỏi nước Việt Nam yêu mến của ta bao nhiêu những đồ 

nhập cảng thực dân như là khoa học, phát minh v.v… 
Ta hãy quét sạch lũ “trí thức” đã xuất thân ở các trường Âu Mỹ, đế quốc và 

thực dân! 
Chúc “Tổng phản công” và “Thi hành mọi phương pháp bài trừ thực dân”. 

 
 

Trường Chinh 
Tổng thư ký đảng Lao Động 
 

http://danlambaovn.blogspot.com/
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Đây là một văn bản cho thấy đảng cộng sản chủ trương bán nước và Hán 
hóa dân tộc, kêu gọi làm chư hầu rõ rệt nhất cho Trung cộng. Việc này là 

một sự cho thấy rõ nét âm mưu Hán hóa của đảng cộng sản trong vô vàn 
hành động khác. Tuy nhiên sẽ có nhiều ý kiến cho rằng sự có mặt của sắc 

lệnh kêu gọi kia chỉ là một thứ bịa đặt nhằm bôi nhọ đảng cộng sản. Nhưng 
trong khuôn khổ bài viết này tôi đã có những bằng chứng khẳng định sự có 

mặt của văn bản do Trường Chinh ký là thật. 
 

Thứ nhất, số báo Tiếng Dội này nằm trong Thư Viện tiếng Việt thuộc 
Bảo Tàng Viện Anh Quốc (British Museum – London). Bạn đọc hoàn toàn có 

thể kiểm chứng. Chúng ta cũng phải nhìn nhận về tờ báo Tiếng Dội như 
sau. Các văn bản, bài báo được lưu trữ trong văn khố của các nhà nước có 

tiến bộ như Anh, Mỹ, Pháp… đều là những tác phẩm có giá trị về mặt nội 

dung cũng như sự thật lịch sử được nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng. Sự 
việc được lưu trữ trong văn khố của viện bảo tàng nước Anh cho thấy tính 

xác thực của bài báo nói trên trong tờ báo Tiếng Dội. Đó là bằng chứng đầu 
tiên cho thấy sự tồn tại sắc lệnh của ông Trường Chinh là có thật. 

 

Thứ hai, hiện nay tại Trung tâm lưu giữ quốc gia I, Việt Nam có một văn 

bản lưu giữ như nội dung bài báo Tiếng Dội cho đăng. Văn bản này được 
lưu giữ trong kho văn thư trước năm 1945 của đảng cộng sản Việt Nam. 

Văn bản tuy mất một phần dưới góc do yếu tố thời gian không thể thấy 
được chữ ký của ai nhưng trên đầu của sắc lệnh ghi rõ do đảng Lao động 

Việt Nam (tên khác của đảng cộng sản) ban hành. Việc không thấy chữ ký 

của ai không quan trọng lắm vì nó có ghi rõ là của đảng Lao động và được 
trung tâm lưu trữ quốc gia lưu trữ nên nó không thể vô giá trị. Bạn đọc có 

thể tìm hiểu thêm tại trung tâm lưu trữ quốc gia I tại Hà Nội về sắc lệnh 
kêu gọi nói trên. 

 

Thứ ba, sẽ là thiếu sót nếu chỉ có 2 bằng chứng trên đây để khẳng định 

việc tồn tại sắc lệnh kêu gọi của ông Trường Chinh là sự thật. Thêm bằng 
chứng sau đây sẽ khẳng định chắc chắn về điều đó với bạn đọc. Vì đảng 

cộng sản hay có thói quen thủ tiêu bằng chứng về tội ác và sai lầm của 
mình nên thêm một nguồn tài liệu có thể khẳng định điều này. Trong cuốn 

sách của tác giả Hà Cẩn (Viện văn học Trung quốc) có một cuốn sách được 
in năm 1997 và tái bản năm 2000 với tiêu đề tạm dịch sang tiếng 

Việt: “Mao chủ tịch của tôi” bởi nhà Xuất bản Trung ương Trung quốc. 

Cuốn sách dày 438 trang có đoạn trang 126 nói về quan hệ với Việt Nam. 
Đoạn đó có đoạn tạm dịch như sau: 

“Mao chủ tịch đánh giá việc Việt Minh đã từng muốn dùng tiếng Trung Quốc 
thay cho chữ quốc ngữ Việt Nam là một hành động cho thấy trước sau gì 

Việt Nam sẽ thuộc về chúng ta, ít nhất là về văn hóa”. 
 

Từ đoạn này chúng ta có thể thấy Mao đã biết chủ trương dùng tiếng Hoa 
của Việt Minh (lúc đó mang tên đảng Lao động Việt Nam). Thời điểm tác 

giả Hà Cẩn nêu trong cuốn sách của mình là lúc Mao vẫn chỉ gọi đảng cộng 
sản Việt Nam là Việt Minh trùng khớp với thời điểm và cách dùng trong quy 
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phạm của sắc lệnh kêu gọi của Trường Chính đòi nhân dân Việt Nam học 
tiếng Hoa. 

 

Thứ tư, để khẳng định thêm về con người của Trường Chinh và vai trò 

của Trường Chinh trong bức thư kêu gọi bỏ Việt theo Tàu thì một cuốn sách 
của tác giả đảng viên đảng cộng sản Pháp – D. Olivier cho biết: “Chính phủ 

của đảng Lao Động Việt Nam đã được chính quyển cộng hòa dân chủ nhân 
dân Trung Hoa hậu thuẫn rất nhiều. Đã có thời điểm tổng thư ký đảng Lao 

Động là ông Trường Chinh thay mặt đảng chủ trương cho người dân Việt 
nam học chữ Hán như là một thứ quốc ngữ…” (Trích trang 95 cuốn “Đông 

Dương và người Pháp” – xuất bản năm 1987). 
 

 
 

Thứ năm, bản thân con người của Trường Chinh là một con người có tư 

tưởng thân Trung cộng và là người vâng lời Hồ Chí Minh gần như tuyệt đối. 
Trường Chinh là người tích cực nhất trong vụ cải cách ruộng đất mà Hồ 

học từ Trung cộng. Việc thực thi một cách chặt chẽ các chủ trương của Tàu 
và Hồ Chí Minh đã biến Trường Chinh thành một tên tội đồ trong 

CCRĐ. Điều này khác hẳn với tư tưởng của ông Duẩn trong việc quan hệ 
với Trung cộng. Rõ ràng ngay cả bản chất con người Trường Chinh cũng 

cho thấy ông ta yêu Trung cộng như lãnh tụ của ông ta. Để thấy rõ nét vai 
trò là đàn em của Hồ trong cải cách ruộng đất chúng ta có thể đọc 

lại “Những sự thật không thể chối bỏ” phần 5 và lưu ý: “Cấp trung 
ương: do tổng bí thư đảng Lao động là Trường Chinh – Đặng Xuân Khu làm 

chủ tịch, có ba người phụ tá là Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương (đều là ủy 

viên Bộ chính trị) và Hồ Viết Thắng (ủy viên Trung ương đảng). Hồ Viết 
Thắng giữ chức giám đốc, trực tiếp điều hành cuộc Cải cách theo mệnh lệnh 

của Trường Chinh. Hồ Viết Thắng đã từng đi học ở Trung cộng, được Trường 
Chinh giao nhiệm vụ mở “Trung tâm đào tạo cán bộ Cải cách Ruộng đất” 

tại chiến khu Cao Bắc Lạng.” 
Và đặc biệt trong vụ án của bà Cát Hanh Long thì Trường Chinh cũng 

cho thấy bản chất khát máu cũng như quỵ lụy Hồ Chí Minh như thế nào. 
Trong Hồi ký “Làm người rất khó, làm người xã hội chủ nghĩa khó 

hơn”, nguyên Phó thủ tướng CHXHCN Việt Nam, ông Đoàn Duy Thành 
cho biết việc bà Năm bị bắn đã làm xôn xao dư luận. Ông cho rằng việc 

làm này có 3 điều làm sai chính sách là: 
(1) Địa chủ kháng chiến được chiếu cố; 

(2) Địa chủ kiêm công thương được chiếu cố; 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-5-noi.html
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2017/02/dauto3.png
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(3) Địa chủ hiến ruộng được chiếu cố. Và một điều sai đạo lý là “…bắn 
một địa chủ là nữ, không phải là cường hào gian ác sẽ trái đạo lý thông 

thường của người Việt Nam”. 
 

Ông Đoàn Duy Thành viết tiếp: “Sau này khi sửa sai CCRĐ xong, tôi được 
nghe nhiều cán bộ cao cấp nói lại: ‘Khi chuẩn bị bắn Nguyễn Thị Năm, Bác 

Hồ đã can thiệp và nói đại ý: ‘ Chẳng lẽ CCRĐ không tìm được một tên địa 
chủ, cường hào gian ác là nam giới mà mở đầu đã phải bắn một phụ nữ địa 

chủ hay sao?’ Nhưng cán bộ thừa hành báo cáo là đã hỏi cố vấn Trường 
Chinh và được trả lời là: ‘Hổ đực hay hổ cái, đều ăn thịt người cả!’. 

Và thế là cái chết đã đến v 
Sắc lệnh kêu gọi của Trường Chinh thể hiện dã tâm biến Việt Nam thành 

một tỉnh của Trung cộng của đảng cộng sản Việt Nam. Như vậy bản chất 

vong bản của Trường Chinh đã thể hiện rõ ở luận cứ này vì dám kêu gọi bỏ 
chữ viết dân tộc đi theo chữ của Trung cộng. 

 

II. Sát hại cha mẹ và thân nhân 

Bản chất vong bản của Trường Chinh còn thể hiện ở việc ông ta đấu tố 
để bức hại cha mẹ cũng như thân nhân của mình. Xin theo dõi một số dẫn 

chứng sau đây để thấy rõ điều này. 
 

Thứ nhất, Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu có liên hệ về gia tộc 

với Bác sĩ Đặng Vũ Lạc làng Hành Thiện, phủ Xuân Trường, Nam Định. Bác 
sĩ Đặng Vũ Lạc là một vị bác sĩ kỳ cựu của Đông Dương, tốt nghiệp ở Pháp, 

đã điều hành dưỡng đường Henry Copin ở Hà Nội là nhà thương tư lớn nhất 
vào thuở ấy. Bác sĩ Đặng Vũ Lạc cũng là người đề xướng thành lập Hội Bác 

sĩ Đông Dương. Nhà thương Henry Copin ở phố Hàng Cỏ, Hà Nội là nơi tụ 
hội của hàng ngũ đảng viên Đại Việt. Người em ruột của Bác sĩ Đặng Vũ 

Lạc là Đặng Thị Khiêm, có chồng là Ông cả Nguyễn Tư Tề, nên thường được 
gọi là Bà cả Tề. Bà là Đảng viên điều hành Xứ bộ Bắc Việt của đảng. Khi 

Trường Chinh bị đuổi học về nhà đi lang thang, Bà Cả thương tình con cháu 
đem về chăm sóc và lo việc vợ con và thăm nuôi những lần Trường Chinh 

bị Pháp bắt giam ở Hỏa Lò. 
 

 

https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2017/02/dauto2.jpg
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Tác giả Quang Minh trong quyển sử Đại Việt Quốc dân đảng đã viết rằng 
hệ phái bên Bác sĩ Đặng Vũ Lạc học hành và làm ăn phát đạt nên được dân 

trong làng Hành Thiện và cả phủ Xuân Trường vị nể, nhưng (trang 19 
sđd): “Trái lại, Trường Chinh thì học hành không ra gì còn bị sa sút… cho 

nên có sự ganh tị ở địa phương đã lâu. Đến khi Cộng sản chiếm được chánh 
quyền, Trường Chinh ra lệnh thủ tiêu một lần bảy (07) người thanh niên trí 

thức của họ Đặng Vũ đã theo Đại Việt: 1- Đặng Vũ Căn, 2- Đặng Vũ Toại, 
3- Đặng Vũ Lệ, 4- Đặng Vũ Kha, 5- Đặng Vũ Tân, 6- Đặng Vũ Định, 7- Đặng 

Vũ Úy.” 
 

Thứ hai, lúc khởi đầu chiến dịch CCRĐ năm 1952, chính Trường Chinh – 
Đặng Xuân Khu đã đấu tố cả cha mẹ của mình khiến ngoài dân gian có câu 

vè truyền tụng (trích bài của Ban biên tập Báo Nguyệt San Tự do Ngôn 

luận, số 40, ngày 1-12-2007): “Đấu tố phụ mẫu, tôn thờ Mác Lê, nhục ấy 
đời chê thằng họ Đặng. Hãm hại sĩ nông, đảo điên văn hóa, tội kia sách 

chép đứa tên Khu”. 
Khu ở đây chính là Đặng Xuân Khu – Trường Chinh!. 
 

Thứ ba, tác giả Minh Võ tên thật là Vũ Đức Minh, sinh năm 1931 tại Nam 

Định (đồng hương với Trường Chinh) và hiện đang sinh sống tại San Diego, 
California. Ông nguyên là Tổng thư ký Nguyệt san Tinh Thần, và cũng là 

dịch giả nhiều cuốn sách từ Anh và Pháp ngữ sang tiếng Việt về các vấn đề 
tôn giáo, chính trị, văn học, lịch sử, tâm lý giáo dục. Tác giả đã giữ nhiều 

trách nhiệm quan trọng trong ngành truyền thông trước 1975. Sau năm 

1975, tác giả bị cộng sản giam tù 10 năm. Một số tác phẩm: Sách lược xâm 
lăng của cộng sản, Sài Gòn, 1963, Ngô Đình Diệm lời khen tiếng chê, Thông 

Vũ, 1968, 1998, 2002… Trong bài viết của ông có tựa đề “Con tố cha, vợ 
tố chồng” có đoạn viết: “Trong lịch sử dân tộc VN, chưa bao giờ đạo lý làm 

người bị đảo điên cách quái đản như trong thời kỳ CCRD. Con cái phải bịa 
chuyện gian dối đấu tố cha mẹ (mà Trường Chinh đã đấu tố cha ruột đến 

chết để làm gương).” (2) 
 

Thứ tư, trong cuốn sách “Quê hương niềm đau và nỗi nhớ” của tác 
giả Huy Vũ (nguyên quán làng Bản Nguyên, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

Theo gia đình di cư vào Nam 1955. Đậu Tú Tài I và II ban Toán năm 1957 
và 1958. Là Thí nghiệm viên của Chương Trình Diệt Trừ Sốt Rét từ năm 

1959 tới 1963. Đậu Cử Nhân Luật năm 1964). Trong chương 8 của cuốn 

sách có tên là – Chiến Dịch Đấu Tố Địa Chủ ở Làng Tôi có viết: “Đặc 
biệt họ cũng nêu ra một tấm gương sáng chói để tôi noi theo là ông Trường 

Chinh, tuy là con trai của một đại địa chủ, song vẫn được tiếp tục giữ chức 
vụ Tổng Bí Thư đảng Lao Động Việt Nam. Rất tiếc là chiến dịch 

PT/PĐQC/ĐTCĐC ở làng tôi đã xảy ra trước làng Hành Thiện của cụ thân 
sinh ra ông Trường Chinh Đặng Xuân Khu. Nếu sau, chắc chắn chúng 

còn cho tôi biết thêm ông Trường Chinh đã tố khổ bố ông ta như thế 
nào.” 

Và để kể về sự kiện Trường Chinh đấu tố cha mẹ cũng như một trường 
hợp tương tự ở ngoại thành Hà Nội thì nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã viết 

một bài thơ khá não lòng: 
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“Được nghe bà kể khổ 
Con thấy đời con thật đáng chết 

Con đã đi bóc lột để nuôi bà 
Con bây giờ không dám nhận là cha 

Dù bà là do con đẻ ra 
Con, thành phần địa chủ thối tha 

Trước nhân dân, trước Đảng, trước bà 
Xin thành khẩn cúi đầu chịu tội”. 
 

 
 

Thứ năm, ngay cả những người giúp đỡ và nuôi giấu mình thì Trường 
Chinh cũng sẵn sàng giết hại không chút gớm tay. Trong cuộc Phỏng vấn 

ông Nguyễn Minh Cần (Nguyên Phó Chủ Tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội. 

Ông Nguyễn Minh Cần trong giai đoạn ấy là 1 cán bộ trung cấp. Ông từng 
là bí thư quận ủy ngoại thành Hà Nội trước khi ra công khai, trở thành phó 

chủ tịch ủy ban hành chính Hà Nội vào năm 1954. Ông thấu hiểu từng bước 
của cuộc cải cách ruộng đất và đã trực tiếp làm công tác sửa sai sau đó tại 

ngoại thành HN. Hiện ông Cần sinh sống tại Matxcơva) về sự chuẩn bị của 
đảng cộng sản và nhà nước VNDCCH trước khi bắt đầu cuộc Cải cách ruộng 

đất. Cuối giai đoạn chuẩn bị là thí điểm với vụ án bà Cát Thanh Long từng 
gây xôn xao dư luận một thời. Xin đọc đoạn phỏng vấn như sau: 

PV: Kính chào ông Nguyễn Minh Cần, ông có thể cho biết là ông HCM và 
đảng CS đã chuẩn bị cho cuộc cải cách ruộng đất như thế nào? 

Ông Nguyễn Minh Cần: Trong năm 1951 và 1952 ông HCM đã cùng với 
Thường vụ trung ương đảng, bây giờ ta gọi là Bộ chính trị, lúc bấy giờ gọi 

là Thường vụ trung ương đảng, họ chuẩn bị về mọi mặt. Chuẩn bị quan 
trọng đầu tiên là chuẩn bị về mặt tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên, 

quân đội thông suốt về tư tưởng. 

Vì vậy họ đã tiến hành chỉnh huấn và chỉnh quân. Trong này có một điều 
đáng chú ý nhất, tức là người ta nói rằng trước đây người ta coi địa chủ là 

một thành phần ở trong nhân dân, mà bây giờ không phải như vậy rồi. Bây 
giờ địa chủ không phải là nhân dân, nhân dân chỉ là nhân dân và địa chủ 

tức là những người chống lại nhân dân – kẻ địch của nhân dân. 
Điểm đó là điểm mà xoay chiều tư tưởng rất lớn ở trong cán bộ. Lúc bấy 

giờ cũng có nhiều cán bộ thắc mắc, đại thể tôi muốn nói một kinh nghiệm, 
khía cạnh như vậy để thấy rằng lúc đầu tư tưởng của cán bộ cũng không 

phải nhất trí trong vấn đề đánh địa chủ đâu, mà có những thắc mắc như 

https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2017/02/dauto1.png


- 224 - 

 

vậy. Thế nhưng mà những cuộc chỉnh huấn có nhiệm vụ làm thế nào để 
dẹp hết tất cả những tư tưởng thắc mắc đó để tạo một sự nhất trí bắt buộc 

ở trong đảng, ở trong quân đội và ở trong các đoàn thể. Trong giới trí thức 
cũng có những cuộc chỉnh huấn. 

Vì vậy họ đã tiến hành chỉnh huấn và chỉnh quân. Trong này có một điều 
đáng chú ý nhất, tức là người ta nói rằng trước đây người ta coi địa chủ là 

một thành phần ở trong nhân dân, mà bây giờ không phải như vậy rồi. Bây 
giờ địa chủ không phải là nhân dân, nhân dân chỉ là nhân dân và địa chủ 

tức là những người chống lại nhân dân – kẻ địch của nhân dân. 
Việc thứ hai, chuẩn bị mặt tổ chức thì tôi muốn nói rõ thêm là về mặt tổ 

chức lúc bấy giờ theo sự phân công giữa Mao Trạch Động và ông HCM thì 
Stalin có nói rằng Trung Quốc ở gần Việt Nam và đã từng có kinh nghiệm 

cải cách ruộng đất rồi, thế thì Trung Quốc sẽ giúp cho Việt Nam làm việc 
đó. 

Vì vậy cho nên Việt Nam mời các cố vấn sang. Tổng cố vấn lúc bấy giờ là 

Lã Quý Ba, ông ta đồng thời là đại sứ của Bắc Kinh, đại sứ mà lại đồng thời 
là tổng cố vấn. Tổng cố vấn về quân đội là Vi Quốc Hân?, tổng vấn về cải 

cách ruộng đất là Triểu Hiểu Quang. Ông này là phó bí thư tỉnh ủy Quảng 
Tây, là tỉnh cũng đã làm cải cách ruộng đất. 

Như vậy là trùm lên trên về mặt tổ chức là hệ thống cố vấn. Đồng thời về 
mặt tổ chức thì thành lập cái gọi là Ủy ban cải cách ruộng đất trung ương, 

dưới trung ương có các đoàn cải cách ruộng đất. Mỗi đoàn cải cách ruộng 
đất thì có một đoàn ủy lãnh đạo. Dưới các đoàn là các đội cải cách ruộng 

đất. 
 

PV: Xin ông nói rõ thêm về đội cải cách ruộng đất, là những người trực tiếp 
thực hiện và dân chúng còn mô tả là có quyền hành hơn cả Trời. Nhất đội 

nhì Trời kia mà. 
 

 
Ông Nguyễn Minh Cần: Mỗi đội cải cách ruộng đất, theo xã to hay nhỏ 

gồm khoảng 30 hoặc 40 người. Phần nhiều là những người ở các địa 

https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2017/02/nguyenthinam-caicachruongdat.jpg
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phương khác, tức là họ giữ một nguyên tắc là không để cho người địa 
phương nơi nào phải đi làm cải cách ruộng đất ở nơi ấy. Vì họ sợ như vậy 

sẽ tạo điều kiện bao che cho tổ chức cũ, bao che cho địa chủ quen biết 
v.v… Đấy là một nguyên tắc. 

Như vậy là cả một đạo quân để đi làm cải cách ruộng đất. Bây giờ để chuẩn 
bị một bước thứ ba nữa tức là chuẩn bị mặt chính sách. Năm 1952, Bộ chính 

trị tổ chức làm thí điểm cải cách ruộng đất ở 6 xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh 
Thái Nguyên, là một tình căn cứ của Việt Minh thời kỳ bấy giờ. Trong lần 

thí nghiệm này có 1 sự kiện động trời: tòa án cải cách ruộng đất tử hình bà 
Nguyễn Thị Năm (còn gọi là Cát Thanh Long) 

PV: Thưa ông, vụ án này nổi tiếng lắm, ông vui lòng kể thêm 1 số chi tiết 
về vụ án này. 
 

Ông Nguyễn Minh Cần: Bà là một người mà thời kỳ trước cách mạng đã 
từng che giấu, nuôi ăn, giúp đỡ các ông lớn nhất của đảng CS lúc bấy giờ 

là ông Trường Chinh, ông Hoàng Quốc Việt, ông Lê Đức Thọ, ông 
Phạm Văn Đồng, ông Lê Thanh Nghị và ông Lê Giảng. 

Còn trong thời kỳ “Tuần lễ vàng”, là sau khi đã có chính phủ VNDCCH rồi 
thì gia đình bà đã dâng nộp 100 lạng vàng cho chính quyền mới. Bà lại hoạt 

động trong hội phụ nữ, lại có con trai làm trung đoàn trưởng. Thế mà bà lại 
bị quy là địa chủ, cường hào gian ác và bị đoàn cải cách ruộng đất xử án tử 

hình 
Ủy ban cải cách ruộng đất trung ương do Trường Chinh cầm đầu đã 

duyệt và thường vụ trung ương, tức là bộ chính trị cũng đã chuẩn y 
và tất nhiên cả ông HCM lúc bấy giờ cũng biết sự kiện đó chớ không 

phải không. Nhưng họ lại lạnh lùng chuẩn y một án tử hình như vậy. 
Phát súng đầu tiên của cải cách ruộng đất nổ vào đầu một người phụ nữ 

yêu nước, đã từng giúp đỡ cho những người CS! Phát súng đó đã nói rằng 

nó nói lên nhiều về tâm địa của những lãnh tụ CS, nó báo hiệu trước 1 tai 
họa khôn lường cho toàn dân ở miền Bắc lúc bấy giờ. 

PV: Xin được hỏi thêm ông về vụ xử tử bà Cát Thanh Long. Về sau mỗi khi 
tòa án tuyên án tử hình thì án được thi hành liền. Thế tại sao án tử hình 

của bà Cát Thanh Long lại còn phải đưa lên trên để xin ý kiến? 
 

Ông Nguyễn Minh Cần: Vì đây là thí điểm đầu tiên, vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm cho nên có sự thận trọng. Về sau này thì lại khác, tức là quyết định 

của tòa án là bắn luôn. 
Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4/12/1953 thì kỳ họp thứ 3 của quốc hội 

khóa I, tại đó chủ tịch HCM đọc báo cáo “tình hình trước mắt và nhiệm vụ 

cải cách ruộng đất”. Đến ngày 4/12 thì quốc hội nhất trí thông qua luật cải 
cách ruộng đất và chủ tịch HCM đã ký sắc lệnh ban hành luật. Từ đó bắt 

đầu các đợt cải cách ruộng đất 
Lúc đầu, mỗi đợt cải cách ruộng đất thì ở một vùng, số lượng xã ít hơn, 

nhưng dần dần thì mở rộng ra. Đến năm 1956, tức là đợt 5 là đợt cuối cùng, 
diễn ra ở hầu hết các đồng bằng Bắc bộ và các vùng trước đây Pháp chiếm 

(3) 
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Qua đoạn phỏng vấn ông Nguyễn Minh Cần cho thấy lúc đó quyền sinh 
sát nằm trong tay Hồ Chí Minh và Trường Chinh nhưng họ lại ra tay giết hại 

chính những người cưu mang mình. Đó là một điều vong bản và bất nhân. 
 

III. Kết luận: 
Con người có hai điều chính yếu để kết luận tội vong bản đó là phản bội 

dân tộc, tổ quốc và phản bội, giết hại cha mẹ và người thân. Chính vì tham 
quyền lực mà Trường Chinh đã thực hiện cả hai điều này. Và như vậy thì 

Trường Chinh đích thực là kẻ vong bản không hơn không kém. 
Lịch sử và hiện tại đã chỉ ra rằng một đảng vô thần, vô tổ quốc và độc 

tài đã tạo ra những con người độc ác đến ghê sợ trong đó có Trường Chinh. 
Ngày hôm nay chúng ta phải trả lại sự thật của lịch sử để cho người dân 

thấy rằng họ đã bị đảng tập hợp bởi những kẻ độc ác, táng tận lương tâm 

lừa dối suốt 80 năm qua. Đó chính là lẽ phải mà chúng ta cần phải thực 
hiện. 

 

Đặng Chí Hùng 
06/08/2013 
 

(1) http://thcstruongchinh.vn/home/gioithieu/detail/id/3/Tieu-su-
Truong-Chinh 

(2) http://hosotoiac.blogspot.com/2006/04/con-t-cha-v-t-chng.html 
(3) http://www.rfa.org/vietnamese/SpecialTopic/copy_of_LandReform/

LandReform50YearsAgoP4_NAn-20060517.html 

 

 

(Phần 15)  

 Đàn áp và phỉ báng tôn giáo 
 

 
 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Trong “Bản cáo trạng tội ác của cộng sản Việt 

Nam và Hồ Chí Minh” phần 5 tôi đã gửi tới bạn đọc tội ác của cộng sản trong việc 

đảng cộng sản Việt Nam có chính sách đàn áp tôn giáo và ngược lại đối với truyền 

http://thcstruongchinh.vn/home/gioithieu/detail/id/3/Tieu-su-Truong-Chinh
http://thcstruongchinh.vn/home/gioithieu/detail/id/3/Tieu-su-Truong-Chinh
http://hosotoiac.blogspot.com/2006/04/con-t-cha-v-t-chng.html
http://www.rfa.org/vietnamese/SpecialTopic/copy_of_LandReform/LandReform50YearsAgoP4_NAn-20060517.html
http://www.rfa.org/vietnamese/SpecialTopic/copy_of_LandReform/LandReform50YearsAgoP4_NAn-20060517.html
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.ca/2013/07/ban-cao-trang-toi-ac-cua-ang-csvn-va-ho.html
http://danlambaovn.blogspot.ca/2013/07/ban-cao-trang-toi-ac-cua-ang-csvn-va-ho.html
http://danlambaovn.blogspot.ca/2013/07/ban-cao-trang-toi-ac-cua-ang-csvn-va-ho.html
https://1.bp.blogspot.com/-pxJNfH7vvBg/UgV0Y39EXDI/AAAAAAABVyE/OqZZiMV95F0/s1600/dan-ap-ton-giao4-Danlambao.jpg
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thống văn hoác cũng như các công ước về tự do, nhân quyền mà nhà cầm quyền 

cộng sản đã ký với Liên Hiệp Quốc. Trong bài viết “Những sự thật cần phải biết” 

phần 15 này tôi xin gửi tới các bạn đọc những sự thật về tội ác của cộng sản trong 

vấn đề tôn giáo. 

 

 

Những bằng chứng:  

 

Nếu chúng ta nhìn bề ngoài, trong vài năm gần đây thì có thể nói rằng tình hình tự 

do tín ngưỡng ở Việt Nam quả là không có gì đáng nói. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào 

bên trong bộ mặt hào nhoáng của đền chùa mới xây ấy thì chúng ta lại thấy một thực 

tế khác hẳn. Bên cạnh những chùa to lớn như Bái Đính ở Ninh Bình mới được xây 

dựng, những bức tượng lấy kỷ lục... thì vẫn còn đó những giáo dân Thái Hà bị cướp 

đất, đánh đập, vẫn còn đó những tín đồ phật giáo Hòa Hảo bị đàn áp... Vậy đâu là lý 

do có sự khác biệt đến mức đối nghịch của những hiện tượng này? Xin trả lời, đó 

chính là sự khác biệt giữa tôn giáo quốc doanh và không quốc doanh. 

 

Trong vài năm qua, các doanh nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ với đảng cộng sản để 

có thể luồn lách làm ăn phi pháp, cướp đoạt của nhân dân rất giàu có và mượn tôn 

giáo làm chỗ thể hiện mình. Xin lấy ví dụ một trường hợp đó là việc xây dựng chùa 

Bái Đính ở Ninh Bình. Xuất phát từ một thợ đánh giầy, nhờ cơ may mưu mô đầu cơ 

mỏ đá cùng quan chức địa phương mà doanh nghiệp Xuân Trường được làm nên ăn 

ra. Cũng muốn phô trương thanh thế, rửa những đồng tiền từ sự làm ăn bất minh 

cùng quan chức cộng sản mà ngôi chùa Bái Đính được xây dựng hoành tráng với 

các kỷ lục vang danh thiên hạ. Chính vì vậy nếu chúng ta đã một lần đến chùa Bái 

Đính sẽ thấy ngay cảnh ăn xin, chặt chém và hết sức bừa bãi chốn linh thiêng. Tuy 

ngôi chùa được xây dựng rất quy mô, nhưng nó không phải từ những đồng tiền trong 

sạch của người dân mà nó là những đồng tiền vơ vét của cải của tư bản đỏ và quan 

chức cộng sản. Chính bởi thế, ở Bái Đính đã không còn ý nghĩa của chốn Phật Môn 

thực sự. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-IeJR8U5Bkfk/UgVvtR8k7qI/AAAAAAABVx0/n-1KzqVLJho/s1600/hochiminh-tho.jpg
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Cũng là đền chùa, ở khu du lịch Đại Nam, người ta cho xây cung điện thật hoành 

tráng và đưa cả tượng Hồ Chí Minh vào trong để thờ phụng nhưng thực chất là để 

kinh doanh khu du lịch. Như vậy rõ ràng đó là những đền chùa liên quan tới các đại 

gia đỏ hoặc thờ phụng Hồ Chí Minh thì đều được đảng cộng sản tu bổ uy nghi, tráng 

lệ. Hay nói một cách khác tôn giáo đã bị đảng cộng sản quốc doanh hóa. Và những 

bằng chứng về việc đàn áp tôn giáo sẽ được trình bày sau đây. 

 

Thứ nhất, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ là một trong những người đã chứng kiến cảnh 

tượng trong nhà tù cộng sản. Và ông đã mô tả chân thực cuộc sống của nhà tù cộng 

sản giành cho quân dân cán chính VNCH cũng như những người hoạt động tôn giáo. 

Chật chội, ngột ngạt hơi người, mùi hôi của mọi người, mọi bệnh riêng của mỗi 

người, cả tháng không tắm. Cả ngàn người có một giếng nước, kéo một lúc đã cạn 

nước, nhiều khi có chuột bọ chết thối trong giếng. Ăn uống vào là bị kiết lỵ. Đi cầu 

vào các dẫy hố đào trên mặt đất... 

 

“Cả trại nhốn nháo về bệnh kiết lỵ. Hầu như không khu nào thoát. Chưa bao giờ 

buổi sáng lại đông người chờ đi cầu như vậy. Mặt mũi người nào cũng nhăn nhó, 

mệt mỏi trông thật thảm hại... Thật đau khổ, lúc nào bụng cũng quặn đau, mỗi lần 

đi cầu són ra một chút, phân ít, mũi máu nhiều. Từ nơi tôi ở ra nhà cầu khá xa. Để 

tiện việc, tôi không về nhà, ngồi ngay ở căn nhà chiếu Tivi sẵn sàng chạy ra hố cầu 

khi cần. Không phải mình tôi như vậy mà hàng chục người tay cầm lon nước, ngồi 

bệt xuống mặt cát. Bệnh của tôi kéo dài cả tuần sau khi uống cả lọ tetracycline do 

Lan cho. Trong thời gian kỷ luật chúng tôi được xuống sông tắm mỗi hai tuần một 

lần. Tuy nhiên nhiều khi cán bộ bận hay có việc gì bất thường thì phải chờ lâu tới 

ba tuần...” (Cuối tầng Địa Ngục - Linh Mục (LM) Nguyễn Hữu Lễ). 

 

Và cùng đó là cảnh thiếu thốn: “Điều quan trọng đối với tôi là cái đống rác! Mỗi 

lần đi ngang đống rác trước cổng trại là mỗi lần đời tôi lên hương. Hai con mắt 

hoạt động tích cực để tìm nhặt những thứ cần thiết cho cuộc sống trong buồng như 

vải rách dùng đại tiện, bọc nylon làm nhiên liệu chất đốt, hoặc may mắn hơn thì cái 

bàn chải đánh răng cũ hoặc ít giấy bao xi măng làm vở viết chữ Tầu, thứ ngôn ngữ 

tôi đang cố học...” (Cuối tầng Địa Ngục - LM Nguyễn Hữu Lễ). 

 

Cùng đó là những hành động bị hành hạ cơ thể: 

 

“Tùy theo mức độ nặng nhẹ khác nhau của các hình thức vi phạm nguyên tắc mà tù 

nhân bị “đại ca” ra hình phạt tương xứng theo luật giang hồ tù. Nếu chỉ để cảnh 

cáo và áp đảo tinh thần những lính mới để bắt phải đi vào khuôn phép thì chỉ cần 

sử dụng “chưởng” tức là đánh bằng hòn đá bọc trong cái vớ hoặc “bẻ ngà” là dùng 

đá cà hoặc đập gẩy hết cả hai hàm răng. Trường hợp nặng hơn thì “lấy cấp pha” 

tức là móc đôi mắt, hoặc “ xin cặp nạng” nghĩa là cắt gân gót chân. Trường hợp 
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nghiêm trọng thì đối phương sẽ được “cất” có nghĩa là giết chết...” (Cuối tầng Địa 

Ngục - LM Nguyễn hữu Lễ). 

 

 
Thiên Nhãn trước mặt tiền Thánh Thất bị đảng CSVN dùng tấm tôn để che khuất 

 

Thứ hai, phần trên là hồi ký của một linh mục, nhưng quý vị có thể thấy Phật Giáo 

cũng chẳng khá hơn trong một chính sách đàn áp tôn giáo của cộng sản. Quý vị có 

thể đọc cuốn: “Hồi ký hai sáu năm lưu đày dưới chế độ cộng sản Việt Nam” của 

Hòa thượng Thích Thiện Minh như sau: 

 

“Tại đây, từ việc đánh đập bằng tay chân, bằng gậy gộc, bằng dùi cui, bằng báng 

súng cho đến cùm, quyện, giam vào phòng giam riêng là điều xảy ra hàng giờ hàng 

buổi. Trại giam có đủ mọi cán bộ, công an từ Bắc vào Nam, kể cả kháng chiến lâu 

năm cho đến những tên công an loại mới vào ngành mà dân gian thường gọi là bọn 

“công an 30/4”. Họ đều có những ngón nghề độc đáo để điều tra, nào là đánh túi 

bụi, đánh kiểu trên đao dưới búa, còng tay đứng, còng chéo tay sau lưng, còng ngồi 

đan chéo hai tay. Họ dùng nhục hình để điều tra, bản thân tôi khi giam giữ tại đây, 

cũng không tránh khỏi những nhục hình này. Hàng ngày hai chân tôi luôn ở trong 

cùm, bị cùm suốt ngày đêm, suốt tháng quanh năm. Hai chân bị cùm quyện tại chỗ, 

không thể đứng thẳng được nên dần dần bị tê liệt.” 

 

Cuốn hồi ký như một bằng chứng sống về việc cộng sản đàn áp tôn giáo. 

 

Thứ ba, xin điểm qua một số vụ án đàn áp tôn giáo một cách dã man. Điển hình là 

một số trường hợp sau: 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-0GGYsHrVaQ8/UgVpnYbHNxI/AAAAAAABVvg/CpoHRFvXazk/s1600/temp-danlambao55.png
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Vụ án Thái Hà: 

 

Vào lúc 2g30 chiều 3/11/2011, hàng trăm côn đồ hung hãn, dưới sự hỗ trợ của an 

ninh, cảnh sát các loạt, đồng loạt tấn công nhà thờ Thái Hà. Một số mặc thường phục 

đã dùng búa trữ sẵn ở Trạm bảo vệ ngay trước cửa Nhà thờ để phá cổng nhà thờ, và 

đặc biệt là đập hư nát mấy cánh cửa của nhà thờ. 

 

Đêm 16/11/2011 rạng sáng ngày 17/11/2011, chính quyền Hà Nội đã cho đám dân 

phòng, công an chìm, công an sắc phục tới chặn đường hành hung giáo dân, các vị 

lãnh đạo tôn giáo và cho xe xúc đất, ủi đất, xe cần trục... tới đào đất, đặt 3 thùng 

chứa nước loại cực lớn để làm cái mà chúng gọi là “Trạm Xử Lý Nước Thải” chính 

thức lấy đất của Nhà Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo Xứ Thái Hà. Linh mục Chánh 

Xứ Thái Hà - Giuse Nguyễn Văn Phượng đã phản đối việc chiếm đất này của chính 

quyền Hà Nội và gởi thơ cầu cứu đi khắp các nơi. 

 

Công luận khắp nơi lên tiếng phản đối thái độ đàn áp tôn giáo của chính quyền Cộng 

sản Hà Nội, đã hành hung giáo dân và chiếm đoạt tài sản của Nhà Dòng Chúa Cứu 

Thế Thái Hà. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3B21646C5AF19F98&feature=playlist-

comment 

http://www.youtube.com/watch?v=qfk0CtyFlvE 

 

Đàn áp Phật Giáo Hòa Hảo: 

 

Cuộc kháng chiến của toàn dân khởi đi trong bầu không khí sôi nổi, phấn khởi vô 

cùng. Tháng 9/45, hầu như tất cả dân chúng miền Nam đều ủng hộ Việt Minh. Nhưng 

chỉ vài tháng sau đó, với chính sách sắt máu như bắt cóc, cho "mò tôm", chặt đầu, 

móc mắt, cắt lưỡi, mổ bụng, những nạn nhân bị chụp mũ "Việt gian", "phản động", 

"phản cách mạng", đã tạo ra mộ làn sóng căm phẫn bao trùm đất nước. Cuộc kháng 

chiến do đó mà bị xẹp lép như trái banh xì hơi. Những người còn sống sót, con cháu 

của các nạn nhân đi tìm chỗ tỵ nạn, họ buộc lòng phải "về thành" để tránh bị Việt 

Minh tàn sát lần nữa. Họ đành chịu mang tiếng là "hợp tác với giặc Pháp". Sinh lực 

kháng chiến tiêu tan ngay, tạo đà cho quân Pháp chiếm lại các tỉnh miền Nam một 

cách dễ dàng chỉ trong vòng... 4 tháng. 

 

Chỉ trong vòng có 2 tháng trời, giành quyền đại diện dân chúng miền Nam, Việt 

Minh đã biến tình đoàn kết thành nội thù. Các vụ giết người mờ ám, các vụ khủng 

bố đẫm máu... đã làm cho dân miền Nam thức tỉnh. Phi nghĩa và làm mất thế đoàn 

kết ngay khi Việt Minh ra lịnh đàn áp đẫm máu cuộc biểu tình của Phật Giáo Hòa 

Hảo tại Cần Thơ. Theo lịnh Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ để chống lại tình trạng độc 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3B21646C5AF19F98&feature=playlist-comment
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3B21646C5AF19F98&feature=playlist-comment
https://www.youtube.com/watch?v=qfk0CtyFlvE
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tài của Việt Minh, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo các vùng lân cận tỉnh Cần Thơ và một 

số thị dân kéo về biểu tình rầm rộ với tay không và biểu ngữ. Cuộc biểu tình có xin 

phép Chủ tịch Ủy ban Hành chánh là ông Trần Văn Khéo. Sáng sớm ngày 8/9/45, 

khi đoàn biểu tình với một số "bảo an" với tầm vong vạt nhọn thì làm sao chống lại 

với súng đạn! 

 

Trước đó, Việt Minh đã mời đại diện của Phật Giáo Hòa Hảo ở Cần Thơ là các 

ông Huỳnh Thạnh Mậu (bào đệ Đức Thầy), Nguyễn Xuân Thiếp (anh họ nhà văn 

Nguyễn Hiến Lê) và Trần Văn Hoành (con trai ông Năm Lửa) đến thương thuyết 

nhưng thất bại. Nhiều người tham dự cuộc biểu tình này chỉ có tay không với bình 

nước uống, vừa từ dưới ghe cặp bến, đã bị tự vệ của Việt Minh bắn chết ngay tại bờ 

sông. Trong vụ thảm sát này, ông Hoàng Quốc Kỳ, một người kháng chiến tập kết 

về Bắc, gặp lại bạn cũ, là ngươi đã xả súng bắn vào nhóm biểu tình ấy, kể lại như 

sau: 

 

"Nguyễn Văn Nghệ, một tay súng tiểu liên đầu đàn của Vệ quốc đoàn miền Tây Nam 

Bộ (CS), kể lại trận "tắm máu đó ": Tụi Hòa Hảo gan cùng mình! Lớp này ngả 

xuống, lớp khác tiến lên, cả đàn bà con nít cũng vậy. Bóp cò đến rung cả tay, máu 

loang đỏ hết cả mặt đường mà chúng nó vẫn nhào vô họng súng. Chiến sĩ ta đã tản 

thần nhưng lịnh bắt phải bắn tiếp"Đàn áp xong, Việt Minh dùng xe có loa phóng 

thanh chạy khắp đường phố loan tin: Hòa Hảo dùng ghe vượt sông Cần Thơ, đổ bộ 

vào châu thành, bị "Vệ quốc đoàn" đẩy lui." 

 

Tội ác của Việt Minh đối với Cao Đài: 
 

Tiêu diệt tôn giáo, đảng phái là chủ trương của người CS ngay khi họ nắm được 

chính quyền ở Nam Bộ bằng cái "Lâm Ủy Hành Chánh". Nếu Trần Văn Giàu đã 

gieo tang tóc cho Nam Bộ đang lâm chiến bao nhiêu, thì tội ác của Tướng Nguyễn 

Bình đối với tôn giáo, đảng phái cũng tày trời bấy nhiêu. 

 

Thủ đoạn của Việt Minh là mua chuộc, lôi kéo về phe họ, phục vụ quyền lợi của họ, 

làm viên gạch lót đường, làm con chốt hy sinh. Ai ngoan ngoãn thì lợi dụng có giai 

đoạn, sau đó tìm cách ám sát, gọi là "tử trận", "hy sinh"... Biết rõ âm mưu này, Cao 

Đài bất hợp tác, bị Việt Minh đánh phá, phải kéo về Tây Ninh để khỏi bị tiêu diệt. 

Thất bại, Việt Minh lập một kế hoạch lừa bịp mới: lập nhóm Cao Đai ly khai ở Bạc 

Liêu, chiêu dụ họ đứng về "phe kháng chiến". Việc chống xâm lăng là một nghĩa vụ 

của người dân, một tín đồ, nhưng phục vụ riêng cho quyền lợi của CS thì tôn giáo 

nào cũng từ chối. Phái Cao Đài Minh Chơn của ông Cao Triều Phát và Trần Đạo 

Quang ở Bạc Liêu đã bị lừa vào cái bẩy sập đó. 

 

Cao Triều là một dòng họ lớn, nhiều người là đại điền chủ, có con cái ăn học bên 

Tây. Cao Triều Phát là một trong những cự phú xứ "công tử coi tiền như rác". Giàu 
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có lớn, Cao Triều Phát là người có tâm đạo, làm việc nghĩa, tính tình hiền lành. Từ 

khi biết mình bị lừa vào hang cọp, ông âm thầm chịu đựng, đóng trọn vai trò lừa bịp 

do CS dàn dựng. Từ khi khai đạo tại Tây Ninh, Cao Đài lần lượt chia nhiều hệ phái: 

Cao Đài Tây Ninh, Cao Đài Bến Tre của Lê Kinh Ty, Nguyễn Ngọc Tường, và Cao 

Đài Minh Chơn Hậu Giang của ông Cao Triều Phát và chưởng pháp Trần Đạo 

Quang. 

 

Năm 1932, Thánh thất Cao Đài Minh Chơn đặt tại Giồng Bướm, làng Phong Thạnh, 

quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, lấy tên là Thánh thất Ngọc Minh. Rùn ép, đe dọa, Việt 

Minh dùng thủ đoạn bắt ông Cao Triều Phát làm bình phong để có danh nghĩa cho 

họ lập "Đại Hội Liên Tôn Quốc Doanh". Trước đó, với sự dàn dựng của Việt Minh, 

"Cao Đài Cứu Quốc Họp Nhứt 12 Chi Phái" để lôi kéo tín đồ ủng hộ kháng chiến do 

họ lãnh đạo một giai đoạn khá ly kỳ được dân chúng Bạc Liêu thường nhắc tới là 

việc CS dùng thủ đoạn moi tiền ông Cao Triều Phát một cách thô bỉ. Người miền 

Tây còn nhớ việc này rành rành như sau (Theo thư nhà văn An Khê Nguyễn Bính 

Thinh gởi cho tác giả ngày 2/2/94): 

 

"...Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến, có một lá thơ của "bác Hồ" gởi Ủy 

ban Hành chánh Kháng chiến Nam Bộ, trong đó nhắc tổ chức trao chiếc áo và thư 

"của Bác" cho ông Cao Triều Phát. Đó là chiếc áo lụa, do các em thiếu nhi Hà Đông 

tặng khi bác Hồ còn ở Hà Nội. Trong "tuần lễ vàng", Việt Minh lại đem chiếc áo ấy 

bán đấu giá, buộc ông Cao Triều Phát phải mua với giá 50 vạn đồng (50,000 đồng) 

1 chiếc áo lụa nhàu nát như miếng giẻ rách.Từ đó, ông Cao Triều Phát đã lọt vào 

quỹ đạo của CS, sẵn sàng làm bù nhìn để Cao Đài mặc tình sai khiến đóng trò." 

 

Thứ tư, xin gửi đến quý vị một số trường hợp đàn áp tôn giáo gần đây nhất xảy ra 

trong tất cả các tôn giáo tại Việt Nam để quý vị thấy những hành động của đảng 

cộng sản là không thể chấp nhận được. 

 

http://www.chuacuuthe.com/2013/07/03/nha-cam-quyen-xui-giuc-ton-chuc-sac-

quoc-doanh-tan-cong-thanh-that-cao-dai-long-binh-go-cong-tay/ 

 

http://danchuahiepthong.wordpress.com/2013/05/24/csvn-dung-hang-ngan-cong-

an-trong-vu-xu-8-thanh-nien-cong-giao/ 

 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/falun-harr-in-dnang-

10222012073858.html 

 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/police-prevented-dissidents-gathering-

08062012095648.html 

 

http://www.chuacuuthe.com/2013/07/03/nha-cam-quyen-xui-giuc-ton-chuc-sac-quoc-doanh-tan-cong-thanh-that-cao-dai-long-binh-go-cong-tay/
http://www.chuacuuthe.com/2013/07/03/nha-cam-quyen-xui-giuc-ton-chuc-sac-quoc-doanh-tan-cong-thanh-that-cao-dai-long-binh-go-cong-tay/
http://danchuahiepthong.wordpress.com/2013/05/24/csvn-dung-hang-ngan-cong-an-trong-vu-xu-8-thanh-nien-cong-giao/
http://danchuahiepthong.wordpress.com/2013/05/24/csvn-dung-hang-ngan-cong-an-trong-vu-xu-8-thanh-nien-cong-giao/
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/falun-harr-in-dnang-10222012073858.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/falun-harr-in-dnang-10222012073858.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/police-prevented-dissidents-gathering-08062012095648.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/police-prevented-dissidents-gathering-08062012095648.html
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Những thương phế binh VNCH nhận quà ở chùa Liên Trì bị đàn áp 

 

 
An Giang: Hàng trăm CA đàn áp dã man tín đồ PGHH tại chùa Quang Minh tự 

 

 

Bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý:  

 

http://www.youtube.com/watch?v=bUSJeAakoXI 

http://www.youtube.com/watch?v=RLFypaB5b_Y 

http://www.youtube.com/watch?v=ib9Oy_9mcmo 

http://www.youtube.com/watch?v=q3HJ6ZM96pU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bUSJeAakoXI
https://www.youtube.com/watch?v=RLFypaB5b_Y
https://www.youtube.com/watch?v=ib9Oy_9mcmo
https://www.youtube.com/watch?v=q3HJ6ZM96pU
https://1.bp.blogspot.com/-2T-TYGhK6Y0/UgVrAvOgAyI/AAAAAAABVvw/uA5UZs1ZnZc/s1600/temp-danlambao-55.png
https://2.bp.blogspot.com/-wAaPT-bYSJY/UgVrMzUffXI/AAAAAAABVv4/hjXp9uH9CIs/s1600/temp-danlambao-55.png
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Công an cộng sản bịt miệng cha Lý. 

 

Thứ năm, sự việc tỉnh Nghệ An dùng quân đội đàn áp tôn giáo đẫm máu tại Con 

Cuông năm 2012 cũng là một bằng chứng rõ nét cho thấy nhà cầm quyền cộng sản 

rất thiếu thiện chí đối với tôn giáo thuần túy. Theo bài viết trên Nữ Vương Công Lý 

cho biết: 

 

"Sáng 1/7/2012, tại Giáo điểm Con Cuông, linh mục J.B Nguyễn Đình Thục tới 

dâng Thánh lễ Chúa nhật cho giáo dân như thường lệ đã bị một nhóm côn đồ chặn 

đánh dã man. Khi giáo dân nghe tin đến nơi thì hàng loạt côn đồ được nhà cầm quyền 

Nghệ An huy động đã đánh đập các giáo dân này một cách man rợ và tàn bạo. Nhiều 

giáo dân đã bị tấn công trọng thương và nguy cấp đến tính mạng. Đặc biệt nguy hiểm 

đến mạng sống là chị Maria Ngô Thị Thanh bị đánh vỡ hộp sọ đã phải chuyển đi 

bệnh viện Việt Đức, Hà Nội... Nghiêm trọng hơn, khi giáo dân không chịu bỏ dở 

Thánh lễ, nhà cầm quyền Nghệ An đã huy động quân đội thuộc trung đoàn 335 trang 

bị đầy đủ súng ống và các loại vũ khí đến đàn áp giáo dân tại hiện trường.Công an, 

côn đồ đã đánh đập, giáo dân, đập phá nhà nguyện và đặc biệt là đã đập nát tượng 

Đức Mẹ Maria...” 

(Link: http://www.nuvuongcongly.net/xa-hoi/binh-luan/quandoi_concuong/). 

 

http://www.nuvuongcongly.net/xa-hoi/binh-luan/quandoi_concuong/
https://4.bp.blogspot.com/-1dWEwxDbaAA/UgVrgLjhM6I/AAAAAAABVwA/V-cE1K2VcYg/s1600/Nguyenvanly-danlambao158.jpg
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Công an đánh giáo dân. 

 

 

 
 

https://3.bp.blogspot.com/-uOzCYC-6v1A/UgVsAumnhbI/AAAAAAABVwQ/zQlN3YoHCQY/s1600/temp-danlambao-55.png
https://4.bp.blogspot.com/-nzH84e_10GM/UgVsGvlK9WI/AAAAAAABVwY/K0w0AqrgtmM/s1600/temp-danlambao-55.png
https://3.bp.blogspot.com/-4drI6-uSzVQ/UgVsPM04aEI/AAAAAAABVwg/01O9I_kS6EQ/s1600/temp-danlambao-55.png
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Quân đội, công an kết hợp xã hội đen đàn áp giáo dân  

 

 
Tượng Đức Mẹ bị đập nát - Sự xúc phạm nghiêm trọng  

đến Giáo hội Công Giáo Việt Nam và Hoàn Vũ 

 

Thứ sáu, mới đây Nhà cầm quyền xúi dục chức sắc quốc doanh tấn công thánh thất 

Cao Đài Long Bình, Gò Công Tây. Xin bạn đọc theo dõi bài viết sau đây trên website 

của Dòng Chúa Cứu Thế. Theo lời kể của Ngài chánh trị sự Ngọc Diệp cho hay:  

 

“Nhiều thánh thất đã bị lấy đi, riêng thánh thất này đã giữ được mấy năm nay nên 

chúng nó dùng thủ đoạn này để lấy thánh thất. Chúng nó muốn chúng tôi đi theo chủ 

quản quốc doanh để dễ cai trị nên không cho chúng tôi đi theo đạo Cao Đài thuần 

túy.” 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-L6UYwbpOeeo/UgVsWbX0xMI/AAAAAAABVwo/6bSAHg5NgEo/s1600/temp-danlambao-55.png
https://1.bp.blogspot.com/-UWl3vllZxzo/UgVsheWvSdI/AAAAAAABVww/4AHVFZfTJZY/s1600/temp-danlambao-55.png
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Ngài chánh trị sự Ngọc Diệp cho biết thêm:  

 

“Có 6 người bị bắt trong đó có Chánh trị sự Lê Văn Ngọc Diệp và 5 đồng đạo.” 

 

Những người Cao Đài nhân danh nhà nước đã tụ tập trước của thánh thất Cao Đài 

Lòng Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, ném đá vào thánh thức làm đổ 

máu nhiều đồng đạo đang cầu nguyện bên trong, và dùng cưa sắc cưa cổng thánh 

thất. 

 

(Link: http://www.chuacuuthe.com/2013/07/03/nha-cam-quyen-xui-giuc-ton-chuc-

sac-quoc-doanh-tan-cong-thanh-that-cao-dai-long-binh-go-cong-tay/). 

 

Thứ bảy, ngay trước khi hoàn thành bài viết này thì nhà nước cộng sản tiếp tục cho 

thấy bản chất côn đồ và vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng: 

 

"Khoảng 9h sáng nay ngày 31/7/2013, nhiều bà con dân oan từ các tỉnh miền Tây 

và miền Đông Nam Bộ đã đi đến nhà thờ Đức Bà Sài Gòn để cầu nguyện, mong đòi 

được nhà đất. Họ là những dân oan bị cướp nhà đất và tham gia khiếu kiện hàng 

chục năm nay, nhưng chính quyền địa phương không giải quyết và làm ngơ với 

họ.Khi đang cầu nguyện tại tượng đài Đức Mẹ, thì họ bị công an, an ninh, thanh tra 

xây dựng và thanh niên tình nguyện lôi xệch lên xe. Những người ngồi xuống không 

chấp hành thì bị đánh đập dã man và bị giật điện thoại di động. Hiện có vài người 

đang cấp cứu ở bệnh viện trong đó. Cô Nguyễn Ngọc Hoa dân oan tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu bị công an đánh đập dã man nhất."  

 

(Link:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/07/buoi-cau-nguyen-cua-dan-oan-

tai-nha-tho.html#more). 

 

 
Công an, côn đồ bao vây dân oan ở nhà thờ Đức Bà. 

 

http://www.chuacuuthe.com/2013/07/03/nha-cam-quyen-xui-giuc-ton-chuc-sac-quoc-doanh-tan-cong-thanh-that-cao-dai-long-binh-go-cong-tay/
http://www.chuacuuthe.com/2013/07/03/nha-cam-quyen-xui-giuc-ton-chuc-sac-quoc-doanh-tan-cong-thanh-that-cao-dai-long-binh-go-cong-tay/
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/07/buoi-cau-nguyen-cua-dan-oan-tai-nha-tho.html#more
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/07/buoi-cau-nguyen-cua-dan-oan-tai-nha-tho.html#more
https://1.bp.blogspot.com/-juU_PhmJsiM/UgVtE3J6ggI/AAAAAAABVw4/wdJw7EXw7tI/s1600/temp-danlambao-55.png
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Công an đánh người thế này đây! 

 

Đây là nguyên nhân:  

 

Chính bởi khởi nguồn là một chủ nghĩa vô thần và đứng đầu đảng là những kẻ coi 

thường đạo nghĩa của tôn giáo nên cho đến hôm nay, đảng cộng sản vẫn tiếp tục con 

đường đàn áp tàn bạo tôn giáo của mình. Hàng loạt các vụ cướp đất của nhà thờ Thái 

Hà, đàn áp, bỏ tù cha Nguyễn Hữu Lễ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, đánh đập Pháp 

Luân Công và đập bỏ Tu viện Bát Nhã đã cho thấy bản chất độc tài, độc ác của 

đảng cộng sản. Đảng cộng sản vốn sống trong sợ hãi vì đã làm nhiều điều ác nên 

không ngần ngại đàn áp tôn giáo để khỏa lấp đi những tội lỗi của mình. Và nó xuất 

phát từ chủ trương cũng như bản chất của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam. 

 

Thứ nhất, Hồ Chí Minh hết sức coi thường các vị Thánh nhân đã anh hùng giải 

phóng dân tộc và tự phụ mình đứng ngang hàng với họ. Khoảng trước năm 1950, 

trong buổi viếng thăm đền Kiếp Bạc thờ Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, 

Hồ có làm một bài thơ Đường nhan đề “Viếng Đền Kiếp Bạc”. Bài thơ như sau: 

 

Vốn tay hào kiệt, vốn anh hùng 

Tôi Bác cùng chung nợ kiếm cung 

Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc 

Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng 

Bác đưa một nước qua nô lệ 

Tôi dắt năm châu đến đại đồng 

Bác có linh thiêng cười một tiếng 

Mừng tôi cách mạng sắp thành công 

 

(trích Nguyệt San Bất Khuất, số 2 tháng 4 năm 1990, trang 47). 

 

https://3.bp.blogspot.com/-Ngie5uJ2Ols/UgVtKLv4LcI/AAAAAAABVxA/XVTHIecv2no/s1600/temp-danlambao-55.png
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Thứ hai, ngoài việc hỗn xược với tiền nhân Hồ còn “Cộng sản hóa” cả tôn giáo. Đó 

là một điều cấm kỵ và hết sức ngược đời. Vì tôn giáo luôn dạy con người hướng 

thiện, phi chính trị và không dạy “Đấu tranh giai cấp” như cộng sản.Nhân kỷ niệm 

118 năm ngày của ông Hồ (năm 2008), Nhà xuất bản Thanh Niên cho xuất bản cuốn 

sách "Hồ Chí Minh- Cứu Tinh Dân Tộc Việt". Cuốn sách trong trang 253-254 trích 

cuộc nói chuyện của ông Hồ với giáo dân ở Vạn Phúc - Hà Đông có câu nói của ông 

ta với bà con giáo dân: “Nếu chúa còn sống đến bây giờ thì chúa cũng làm cộng 

sản”. 

 

 
(LLink giới thiệu sách: http://tiki.vn/ho-chi-minh-cuu-tinh-dan-toc-viet.html) 

 

 
 

 

http://tiki.vn/ho-chi-minh-cuu-tinh-dan-toc-viet.html
https://1.bp.blogspot.com/-vmU0HEd6oM8/UgVtqe0QAPI/AAAAAAABVxI/KAHjFtHkNGM/s1600/temp-danlambao-55.png
https://1.bp.blogspot.com/-fIKiTbxybjk/UgVu3Hh8K7I/AAAAAAABVxg/rPsQTvVXrKE/s1600/temp-danlambao-55.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-zoPP9CnAyRE/UgVvGffUNtI/AAAAAAABVxo/JX6ONsOYiqc/s1600/temp-danlambao-55.jpg
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Thứ ba, ngay kể cả với Phật Giáo chính thống (không phải Phật giáo quốc doanh 

như hiện nay) thì Đảng cộng sản mà đứng đầu là Hồ Chí Minh cũng phỉ báng và coi 

thường. Trong sách của Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn, khoa Tâm 

Lý Học, trang 46 đoạn nói về Đức, lời Hồ Chí Minh như sau: “Có đức mà không có 

tài như ông Bụt (Phật), thì không có hại gì cho xã hội, nhưng cũng chẳng có ích lợi 

gì cho xã hội”.  

 

Một sự coi thường Phật giáo đến tệ hại. Hồ Chí Minh dám coi thường cả Chúa rồi 

đến bây giờ là Phật thì thật là không thể có tình dân tộc ở trong tư tưởng của ông ta. 

 

Thứ tư, xét về nguồn cơn của chủ thuyết Mác - Lê Nin chúng ta cũng thấy chủ 

trương rõ nét đó là vô thần và không coi trọng tôn giáo. Chính vì vậy việc đàn áp tôn 

giáo cũng không có gì là lạ. Đọc tài liệu “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin/P3.VIII.3” từ tủ sách của đảng cộng sản Việt Nam có đoạn: 

 

“Để khắc phục mặt tiêu cực của tôn giáo, trước hết phải không ngừng phát triển 

khoa học - công nghệ. Trang bị thế giới quan của chủ nghĩa vô thần khoa học cho 

nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho nhân dân. Phải khắc 

phục những tiêu cực của tôn giáo bởi vì chủ nghĩa Mác- Lênin và hệ tư tưởng tôn 

giáo có sự khác nhau cơ bản về thế giới quan, nhân sinh quan và con đường mưu 

cầu hạnh phúc cho nhân dân.” 

 

(http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Những_nguyên_lý_cơ_bản_của_chủ_nghĩ

a_Mác_-_Lênin/P3.VIII.3) 

 

Bỏ qua những mỹ từ “lo hạnh phúc cho nhân dân” để mị dân thì đảng cộng sản đã 

chỉ trương bắt nhân dân phải vô thần và coi tôn giáo là “tiêu cực”. Trong khi đó tôn 

giáo chính thống đều dạy con người lương thiện bất kể đó là Phật Giáo, Thiên Chúa 

Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài... Như vậy không có gì là lạ về sự kiện đàn áp 

tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản từ trước đến nay. 

 

Thứ năm, chủ Nghĩa Mác - Lê Nin chủ trương về một xã hội không gia đình, không 

nhà nước, không tôn giáo. Cái xã hội mà ở đó con người được tự do tuyệt đối, làm 

theo năng lực hưởng theo nhu cầu mà Mác đã tưởng tượng ra. Cái chủ nghĩa cộng 

sản tuyệt đối đó của Mác chưa ai được hưởng và được thấy cả. Nhưng hậu quả của 

những người theo chủ nghĩa Mác thì thật kinh khủng. Đặc biệt là đối với tôn giáo, 

chủ nghĩa Mác Lênin là học thuyết vô thần vì vậy những người cộng sản luôn coi 

các tôn giáo là kẻ thù, các đền miếu là mê tín dị đoan. Vì vậy họ luôn tìm mọi cách 

để phá hoại các tôn giáo, các đền miếu và truyền thống thờ cúng tổ tiên ông bà của 

dân tộc ta. Đặc biệt đây cũng chính là chủ trương của đảng cộng sản Việt Nam. 

 

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_nguy%C3%AAn_l%C3%BD_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n_c%E1%BB%A7a_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_M%C3%A1c_-_L%C3%AAnin/P3.VIII.3
http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_nguy%C3%AAn_l%C3%BD_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n_c%E1%BB%A7a_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_M%C3%A1c_-_L%C3%AAnin/P3.VIII.3
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Trên website của sở nội vụ tỉnh Quảng Bình có bài viết chỉ rõ đảng cộng sản đã áp 

đặt tư tưởng chính trị và bắt tôn giáo phải học tập tư tưởng của cộng sản: 

 

“Công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng”, “Công tác tôn giáo là nhiệm 

vụ của cả hệ thống chính trị”; từ đó xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thôn, 

bản, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, 

nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước như Nghị quyết số 24-NQ/TƯ ngày 

16 tháng 10 năm 1990 của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới; 

Nghị quyết số 25-NQ/TƯ ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng lần thứ bảy, khóa IX về công tác tôn giáo; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn 

giáo và gần đây nhất là Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo...” 

 

(Link: http://snv.quangbinh.gov.vn/vi/xã-thanh-hóa-huyện-tuyên-hóa-làm-tốt-

công-tác-quản-lý-nhà-nước-về-tôn-giáo). 

 

Trên thực tế tôn giáo phi chính trị, cũng phi đảng phái. Việc cưỡng bách là chủ 

trương theo những quyết định, nghị quyết liệt kê cho thấy đó chính là chủ trương 

của đảng cộng sản Việt Nam. 

 

Kết luận  

 

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn nói với dư luận quốc tế là nhà nước Việt Nam 

tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Nhưng tất cả những bằng chứng 

đã cho lời nói của nhà cầm quyền CSVN là sự dối trá, lừa gạt dư luận quốc tế, cũng 

như lừa dối nhân dân Việt Nam. Những ngôi chùa to, những bức tượng lớn không 

nói lên sự thật về sự đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Bởi vì những ngôi chùa, những 

bức tượng đó gắn liền với quyền lợi tuyên truyền và mục đích cá nhân của đảng, hay 

nói đúng hơn là tôn giáo quốc doanh. Còn đại bộ phận những tôn giáo nào không 

theo sự tuyên truyền của đảng thì đều nhận được sự đàn áp như nhau. Đã đến lúc 

những việc làm phi nhân tính, phi đạo nghĩa của đảng cộng sản phải bị lên án. Bởi 

vì tôn giáo là phục vụ nhân sinh con người, tôn giáo không thể là quốc doanh phục 

vụ cho những kẻ độc tài bán nước hại dân như đảng cộng sản Việt Nam. 

 

Đàn áp tôn giáo không từ bất kỳ tôn giáo nào nếu không thuần phục chính quyền 

hoặc cảm thấy tôn giáo đó có những hoạt động có thể gây bất lợi đe dọa đến quyền 

lực và vị trí lãnh đạo hoặc đụng chạm đến lợi ích cá nhân lãnh đạo đảng và chính 

quyền các cấp, các nhóm lợi ích từ Trung ương đến địa phương đó là mục tiêu chính 

trị của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay. Đặc biệt Việt nam ngày nay 

đang trong tình trạng xã hội rối bời vì tệ nạn tham nhũng lan tràn đất nước chao đảo 

http://snv.quangbinh.gov.vn/vi/x%C3%A3-thanh-h%C3%B3a-huy%E1%BB%87n-tuy%C3%AAn-h%C3%B3a-l%C3%A0m-t%E1%BB%91t-c%C3%B4ng-t%C3%A1c-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-nh%C3%A0-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-v%E1%BB%81-t%C3%B4n-gi%C3%A1o
http://snv.quangbinh.gov.vn/vi/x%C3%A3-thanh-h%C3%B3a-huy%E1%BB%87n-tuy%C3%AAn-h%C3%B3a-l%C3%A0m-t%E1%BB%91t-c%C3%B4ng-t%C3%A1c-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-nh%C3%A0-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-v%E1%BB%81-t%C3%B4n-gi%C3%A1o
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với sự đe dọa và gây hấn từ kẻ thù xâm lược Trung Quốc mà người dân thì ngày 

càng mất niềm tin nghiêm trọng nơi nhà cầm quyền bán nước. 

 

Trước việc các tôn giáo vận dụng lý lẽ và các luật lệ được quy định hợp pháp theo 

luật pháp và Hiến pháp Nhà nước hiện hành nhằm lên tiếng bênh vực và đòi lại sự 

công bằng cho người dân và trước áp lực ngày càng nặng nề hơn từ Cộng đồng Quốc 

tế, Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trở nên tinh vi hơn, gian manh và quỷ quyệt 

hơn nữa trong các hoạt động đàn áp và khống chế các tôn giáo bằng cách không trực 

tiếp nhúng tay vào mà sử dụng các Tôn giáo quốc doanh (Tôn giáo được Nhà nước 

thành lập dưới sự giám sát và điều hành của Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam) 

can thiệp một cách trắng trợn hoặc dùng lực lượng côn đồ thực chất là công an trá 

hình, xã hội đen để tấn công các tôn giáo chân chính vốn không chịu cúi đầu thuần 

phục nhà cầm quyền cộng sản hết sức dã man và man rợ. Chính vì vậy không còn 

cách này khác chúng ta cùng phải vạch mặt và lên án những hành động đàn áp tôn 

giáo của nhà cầm quyền cộng sản. Đó chính là biện pháp tốt nhất để Liên Hợp Quốc 

và các tổ chức nhân quyền nhận ra bộ mặt thật của nhà cầm quyền cộng sản. Và cũng 

cho người dân Việt Nam thấy những tội ác, bộ mặt thật của nhà cầm quyền cộng sản 

vô thần. 

 

 

10/8/2013 

 
Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

 

 

Những sự thật cần phải biết (phần 16) 

Võ Văn Kiệt: Kẻ ăn vụng biết chùi mép 
 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
https://4.bp.blogspot.com/-SJV3nnEHfz4/UgVumt1SodI/AAAAAAABVxY/A1J63fVsE0g/s1600/Traitimxanh-sig.png
https://2.bp.blogspot.com/-5nyjudx0xSY/Ug0b6PncDPI/AAAAAAABWTY/Oo2riYvmG8o/s1600/vovankiet-94-Danlambao.jpg
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Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Võ Văn Kiệt được cho là một trong lãnh đạo tiến 

bộ có nhiều tư tưởng cải cách, đổi mới được một số người lầm tưởng cho rằng ông 

ta là một trong những người “tốt” và “phá cách”. Nhưng sự thật có phải như vậy 

hay không? Hoàn toàn không phải như vậy mà căn bản sau khi tìm hiểu thì Võ Văn 

Kiệt chỉ là một trong những kẻ “ăn vụng biết chùi mép” mà thôi. Trong bài viết 

này tôi xin vạch ra một số bằng chứng cho thấy Võ Văn Kiệt không hề phá cách 

mà độc tài như biết bao lãnh tụ cộng sản khác. 

 

 

I. Sơ qua về con người Võ Văn Kiệt: 

 

Theo tiểu sử của Võ Văn Kiệt đăng trên báo Công an nhân dân (cộng sản) thì ông ta 

có hơn 60 năm tuổi đảng, điểu này cho thấy ông ta cũng gạo cội như bao “đồng chí” 

khác trong việc cướp, cướp nữa, cướp mãi của dân tộc Việt Nam. 

 

Trích đoạn nguyên văn trên báo Công an:  

 

“Đồng chí Võ Văn Kiệt; tên khai sinh là Phan Văn Hòa; bí danh: Sáu Dân. Sinh ngày 

23/11/1922, tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. 

 

Năm 1938, đồng chí tham gia hoạt động trong phong trào Thanh niên phản đế. Tháng 

11/1939, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, làm Bí thư Chi 

bộ, Huyện ủy viên và tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ở huyện Vũng Liêm, tỉnh 

Vĩnh Long. 

 

Từ năm 1941 đến năm 1945, đồng chí hoạt động cách mạng ở Rạch Giá, tham gia 

Tỉnh ủy lâm thời và tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền ở tỉnh Rạch Giá. 

 

Sau Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, khi thực dân Pháp tái chiếm Nam Bộ, 

đồng chí làm Ủy viên Chính trị dân quân cách mạng liên tỉnh Tây Nam Bộ. 

 

Năm 1950, đồng chí được điều về tỉnh Bạc Liêu làm Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy 

Bạc Liêu. 

 

Năm 1955, đồng chí được bầu làm Ủy viên Xứ ủy Nam Bộ, Phó Bí thư liên Tỉnh ủy 

Hậu Giang. 

 

Năm 1959, đồng chí được điều về Khu Sài Gòn - Gia Định làm Bí thư Khu ủy T.4 

(Sài Gòn - Gia Định) cho đến cuối năm 1970. 

 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/
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Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (năm 1960), đồng chí được bầu 

làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Là Ủy viên Trung ương 

Cục miền Nam, đồng chí tiếp tục làm Bí thư Khu ủy T.4 (Sài Gòn - Gia Định), rồi 

Bí thư Khu ủy Khu 9 (Khu Tây Nam Bộ). 

 

Năm 1972 đồng chí được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa III. Từ năm 1973 đến 1975 đồng chí được điều về công tác ở Trung ương 

Cục và là Ủy viên Thường vụ Trung ương Cục miền Nam. Trong thời gian chuẩn bị 

giải phóng Sài Gòn, đồng chí được Trung ương Cục phân công làm Bí thư Đảng ủy 

đặc biệt trong Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn. 

 

Năm 1976 đồng chí làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh. Đồng chí được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa VI. Tại Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (năm 1976), đồng chí được bầu lại vào Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy 

viên dự khuyết Bộ Chính trị và được phân công làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3/1982), đồng chí tiếp tục 

được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. 

 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986), đồng chí tiếp 

tục được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 02/1987, đồng chí được bầu làm 

đại biểu Quốc hội khóa VIII và được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Chủ nhiệm Ủy 

ban Kế hoạch Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực rồi Phó Chủ tịch thứ nhất Hội 

đồng Bộ trưởng,  

 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6/1991), đồng chí tiếp 

tục được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII, 

đồng chí được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; sau 

đó, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII (tháng 8/1991), đồng chí được Quốc hội 

bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6/1996), đồng chí tiếp 

tục được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị và được cử làm Ủy viên Thường vụ Bộ 

Chính trị. 
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Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX (1992-1997), đồng chí được Quốc hội bầu 

làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch 

Hội đồng Quốc phòng và An ninh. 

 

Từ tháng 12/1997 đến tháng 4/2001, đồng chí được Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa VIII cử làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

 

Đồng chí là đại biểu Quốc hội các khóa VI, VIII, IX. Do có công lao to lớn đối với 

sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng 

thưởng Huân chương Sao vàng, nhiều huân chương, huy chương cao quý khác và 

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng”. (1) 

 

 

Võ Văn Kiệt 

Chúng ta đọc nguyên văn tiểu sử của Võ Văn Kiệt cho thấy một con người tham gia 

đảng cộng sản suốt từ năm 17 tuổi cho đến chết với hơn 60 năm tuổi đảng thì khó 

có thể trong sạch và tử tế. Và cũng chính bởi không tử tế nên ông ta đã được băng 

đảng cướp phong tặng nhiều huân huy chương giành cho những kẻ có thành tích của 

đảng. 

 

Theo thông tin được loan tải rộng rãi từ lề dân trên Internet, Võ Văn Kiệt là một 

chính trị gia háo dâm và có nhiều thủ đoạn. Ông là một nhân vật chủ chốt trong vụ 

tham nhũng hàng chục triệu USD về dự án xây dựng đường giây điện cao thế 

500KVA từ Bắc vào Nam. Vì không thể làm ngơ được trước áp lực quá mạnh của 

dư luận, Võ Văn Kiệt buộc lòng phải hy sinh một đàn em của ông là Vũ Ngọc Hải, 

Bộ trưởng Năng lượng, với bản án ba năm tù về tội “lãng phí tài sản nhà nước”. Hải 

âm thầm chịu đựng làm vật tế thần và sau khi mãn hạn tù (được ân xá sớm), ông ta 

được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Việt Nam, một trong 

những nơi hái ra tiền. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-jTNZ0eN3KJY/Ug0QSZyrKMI/AAAAAAABWSE/4uAHHmzuRW8/s1600/temp-danlambao-44.png
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Phan Lương Cầm  

Vợ của Võ Văn Kiệt là Phan Lương Cầm, cựu giảng viên ĐHBK Hà Nội. Bà này 

là vợ hai của ông Kiệt, bà vợ cả là Trần Kim Anh đã chết năm 1966. Phan Lương 

Cầm là người đứng sau giật dây nhiều vụ áp-phe không lồ. Báo chí quốc tế đã có 

thời kỳ gọi bà là “Mrs 10%” (Bà Mười Phần Trăm) vì đó là tỷ lệ chia chác cho bà 

trong các hợp đồng thương mại được ký kết ở cấp Chính phủ. Phan Lương Cầm “núp 

bóng” chồng để buộc cán bộ kỹ thuật phải sử dụng hàng trăm ngàn chiếc cột điện 

đặc chế do bà sản xuất trong dự án xây dựng đường dây Bắc - Nam. Theo sự đánh 

giá của các chuyên gia ngoại quốc, những chiếc trụ điện tráng kẽm theo công thức 

của “khoa học gia” Phan Lương Cầm là quá mắc và dễ hỏng nhưng nhà nước đã phải 

trả cho bà hàng chục triệu USD. Lợi dụng chức vụ của chồng và được chồng bảo kê, 

bà Cầm cũng đã tiến hành rủa tiền và chiếm đất của dân qua dự án sân Golf Đồng 

Mô - Hà Nội và nhiều biệt thự ven biển Mỹ Khê - Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh 

- Khánh Hòa. 

 

Một scandal khác suýt khiến Võ Văn Kiệt rơi đài là vụ một đơn vị hải quan và biên 

phòng ở Hạ Long - Quảng Ninh bắt giữ hơn 200 chiếc xe hơi mới toanh nhập cảng 

lậu vào Việt Nam bởi “quý tử của Thủ tướng”. Ông đã tức tốc đích thân can thiệp 

vào vụ này trước khi nó nổ lớn và đã “giải quyết êm thấm” bằng cách thăng chức 

cho các sĩ quan biên phòng đã giải thoát cho cậu con trai của ông. Con trai của Võ 

Văn Kiệt là “một đại gia trong các đại gia cỡ lớn” ở Việt Nam. Tuy còn trẻ (trên 

dưới 30 tuổi) nhưng y là chủ nhân của bãi biển Ty-Top và khách sạn hạng sang Plaza 

Hotel ngay ở trung tâm Sài Gòn. Theo một tài liệu có thể tin cậy được, gia đình Võ 

Văn Kiệt có khoảng $370 triệu USD trong các ngân hàng ngoại quốc, không kể hàng 

chục bất động sản thương mại trong và ngoài nước. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-j9arZ8tUzQI/Ug0RMyG4jaI/AAAAAAABWSY/9qapuAf5cYk/s1600/Phan+Lu%CC%9Bo%CC%9Bng+Ca%CC%82%CC%80m-vo%CC%9B%CC%A3+Vovankiet.jpg
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Đường dây 500kV – hốt bạc của vợ chồng Kiệt – Cầm 

 
Ông Võ Văn Kiệt tuy không ra mặt, nhưng vợ con ông ta khuynh đảo các gói thầu, 

hợp đồng kinh tế béo bở. Bà Cầm tuy không đứng tên nhưng vẫn là bà ta trúng thầu: 

Cung cấp sắt đường dây 500 klv (ăn chênh lệch sắt nhập tốt bằng sắt nấu lại từ phế 

phẩm), Hồ Dầu Tiếng - Tây Ninh (bị rò), Đường HCM đoạn từ Đà Lạt đến Bình 

Dương (ông Võ Văn Kiệt đã làm lễ khởi công ở Buôn Mê Thuật sau bị mang tiếng, 

bỏ). Tất cả các quota nhập xe hơi đều phải qua tay bà Cầm... Không những thế, trước 

khi nhắm mắt lìa đời ông sợ vợ con ông sau này bị đám còn sống "cải tạo tư sản mại 

bản" nên dặn dò 1 câu mà nhiều người biết: "Phải tuân thủ tổ chức" tức là muốn giàu 

bền vững phải bám vào đảng. 

 

Cái mà người dân chúng ta nhìn thấy bề ngoài đó là thủ tướng Kiệt xé rào mở cửa 

kinh tế thi trường tự do định hướng XHCN là do đàn anh Trung cộng chỉ thị cho 

phép sau mật ước Thành Đô 1990 chứ không phải là chủ trương của ông Kiệt cũng 

như cộng sản Việt Nam. Thời điểm đó Trung cộng đã mở cửa làm ăn với Mỹ và thế 

giới tự do vào cuối thập niên 70. Trung cộng đã chỉ đạo cộng sản Việt Nam và ông 

Kiệt phải tuân theo để khỏi bi sụp đổ như Đông Âu và Liên Xô. 

 

Ông Kiệt sinh năm 1922. Ngoài 2 bà vợ Phan Lương Cầm và Trần Kim Anh thì 

ông Kiệt còn một người con rơi mang tên Phan Thành Nam sinh năm 1952, hiện 

là chủ công ty Tradico. Con gái ông Kiệt là Phan Hiếu Dân sinh năm 1955 hiện làm 

chủ rất nhiều tài sản ở Sài Gòn, bất cứ nơi nào người ta cũng nghe nói đến tài sản 

của bà Dân. 

 

Có điều lý thú là bà Cầm sinh năm 1943 thì không thể có con là Phan Thành Nam 

sinh năm 1952 khi bà Cầm 10 tuổi được. Như vậy Phan Thành Nam rõ ràng là con 

của 1 bà vợ khác của ông Kiệt hoặc lý lịch công khai của bà Cầm là man trái vì bà 

sinh năm 1943. Qua Nga năm 1970, thì năm 1973 trở thành tiến sĩ giáo sư, với nhiều 

chức vụ quan trọng như giám đốc chủ tịch của nhiều hiệp hội khoa học kỹ thuật. Vì 

chính những cái lối con quan vợ quan học 3 hôm trở thành Tiến Sỹ giáo sư, nên đất 

https://2.bp.blogspot.com/-xl0VG2MDK60/Ug0TiupQz9I/AAAAAAABWSo/GmdU6m2mJQU/s1600/vovankiet-049.png


- 248 - 

 

nước chúng ta hiện nay không sản xuất nổi một chiếc đinh vít cho đúng với nghĩa 

đinh vít. 

 

Cũng cần đọc thêm là qua hai nguồn Wiki được chấp nhận bởi cộng sản thì Phan 

Thành Nam sinh năm 1952 khi bà vợ cả Trần Kim Anh chưa mất (Năm 1966). Như 

vậy trong lúc vợ cả còn sống thì ông Kiệt cũng giống như bao nhà “cách mạng” khác 

lang chạ, vợ nọ con kia. (2), (3). 

 

Tuy nhiên đây chỉ là vài nét sơ qua về con người và gia đình ông Kiệt. Trong bài 

viết này chủ yếu đến 2 tội ác của ông Kiệt: Tội khủng bố trong chiến tranh, cướp 

bóc trong chiến dịch đánh tư sản và tội đàn áp dân chủ tự do. Bài viết này với những 

sử liệu cho thấy sự thật khác hẳn sự ca tụng sai lệch của cuốn sách “Bên Thắng 

Cuộc” của Huy Đức để đánh bóng cho tên tuổi của một người thân của Huy Đức - 

ông Võ Văn Kiệt. 

 

II. Khủng bố trong chiến tranh và tham gia tích cực 

vào việc “Cướp ngày” 

 

1. Một chỉ huy khủng bố:  
 

Thứ nhất, Võ Văn Kiệt trong chiến tranh đã góp công không nhỏ vào việc cướp đoạt 

VNCH của cộng sản. Đặc biệt trong chiến dịch khủng bố và tráo trở Tết mậu 

Thân 1968 thì Võ Văn Kiệt góp công lớn. Đây là bài viết của Lê Thanh Hải - bí thư 

SG trên báo Sài Gòn Giải Phóng có đoạn:  

 

“Cuối tháng 10 năm 1967, Hội nghị Trung ương Cục miền Nam họp và ra Nghị 

quyết về tiến hành tổng công kích - tổng khởi nghĩa (Nghị quyết Quang Trung). Thực 

hiện “Nghị quyết Quang Trung”, Khu trọng điểm được thành lập bao gồm Khu Sài 

Gòn - Gia Định và một phần đất của các tỉnh tiếp giáp với Sài Gòn (tạm thời giải 

thể Khu Sài Gòn - Gia Định). Khu trọng điểm gồm 6 phân khu, đặt dưới sự lãnh đạo 

của một Đảng ủy gồm các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Trần Văn 

Trà và hình thành 2 Bộ Tư lệnh Tiền phương Bắc (I) và Nam (II). Đồng chí Sáu 

Dân - Võ Văn Kiệt làm “Tư lệnh Bộ Tư lệnh tiền phương II”.  

 

Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 ở Khu trọng điểm, đồng chí 

Sáu Dân - Võ Văn Kiệt với tư cách người đứng đầu Bộ Tư lệnh Tiền phương II (Nam 

Sài Gòn) đã cùng Đảng ủy Khu trọng điểm và Bộ Tư lệnh Tiền phương lãnh đạo, 

chỉ huy đánh vào những mục tiêu chiến lược hàng đầu của địch, góp phần đánh bại 

ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh và đàm 

phán với ta ở Paris.” (4). 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_L%C6%B0%C6%A1ng_C%E1%BA%A7m
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_V%C4%83n_Ki%E1%BB%87t
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Như vậy tội khủng bố của Kiệt là không thể chối bỏ. 

 

Ngoài ra bài báo của Lê Thanh Hải còn khẳng định Võ Văn Kiệt cũng là một trong 

kẻ chủ chốt tiến hành cướp phá VNCH trong năm 1975: 

 

“Ngày 8 tháng 4 năm 1975, Bộ Chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định 

được thành lập, sau đó được vinh dự mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh gồm 12 

đồng chí, trong đó có đồng chí Võ Văn Kiệt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Trung ương Cục được phân công phụ trách 

công tác tiếp quản sau giải phóng.” 

 

Thứ hai, cũng vẫn là báo đảng ca ngợi “thành tích” khủng bố của đồng chí Võ Văn 

Kiệt như sau: 

 

“Trung ương nhìn thấy những khó khăn của khu Tây Nam bộ, nên tháng 11/1971 đã 

điều động đồng chí Võ Văn Kiệt về làm Bí thư Khu ủy khu Tây Nam bộ.” Và kết quả 

chỉ huy của “đồng chí” Võ Văn Kiệt như sau:” Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu Tây 

Nam bộ quyết định mở chiến dịch tổng hợp, chọn U Minh - Chương Thiện làm trọng 

điểm I; Trà Vinh làm trọng điểm II. Qua 6 cao điểm, từ tháng 4 - 8/1972, khu Tây 

Nam bộ đã loại khỏi vòng chiến đấu 26.000 tên địch, giải phóng trên 19 xã với hơn 

400.000 dân, khí thế của cán bộ, quân và dân tăng lên rõ rệt.” (5) 

 

Bỏ qua cái mỹ từ “giải phóng” thì chúng ta con số người chết do sự chỉ đạo của Võ 

Văn Kiệt đi xâm lăng nước khác cũng cho thấy ông ta là con người như thế nào. 

 

Thứ ba, cũng nói đến vai trò của Võ Văn Kiệt quan trọng đến thế nào trong chiến 

dịch ăn cướp miền năm năm 1975 thì báo đảng đã khẳng định: 

 

“Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Miền đã họp và quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và 

bàn các giải pháp thực hiện. Trung ương Cục và Quân ủy Miền đã thông qua kế 

hoạch kết hợp tiến công quân sự với phong trào nổi dậy của quần chúng. Trung 

ương Cục cử đồng chí Võ Văn Kiệt chuyên lo vấn đề tổ chức và chỉ đạo kế 

hoạch nổi dậy của quần chúng phối hợp với cuộc tiến công của các binh đoàn chủ 

lực của ta và thành phố. Trung ương Cục cũng chỉ đạo các tỉnh đồng bằng sông Cửu 

Long tự giải phóng với phương châm: xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, 

tỉnh giải phóng tỉnh.” (6) 

 

Như vậy chúng ta thấy rõ ràng trong sự sụp đổ của miền Nam bởi những kẻ xâm 

lăng miền Namthì Võ Văn Kiệt có vai trò không hề nhỏ chút nào.  

 

 

 

http://truongchinhtrilamdong.com.vn/nd_dlth.aspx?muc=268&mboardname=Kh1
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2. Tham gia cướp ngày:  

 

Để cướp đoạt tài sản và tiền của thì đảng cộng sản đã tiến hành chính sách đánh tư 

bản, đổi tiền và tịch thu tài sản của nhân dân dưới mỹ từ “đánh gian thương”, “tiểu 

tư sản”. Hậu quả đó là hàng triệu người bị cướp nhà giao cho cán bộ, bị mất cơ 

nghiệp và bị đẩy đi kinh tế mới. Kết quả X-2 và X-3, với “công lao to lớn” của Đỗ 

Mười, Mai Chí Thọ... thu được khoảng hơn 4.000 kg vàng, gần 1.200.000 đô la, và 

một khối lượng hàng hóa không thống kê hết. Từ chiếc xe hơi, TiVi, tủ lạnh, đến 

bịch bột giặt, quả trứng gà đều khê khai và tịch thu chất trong các kho, để rồi không 

cánh mà bay, hoặc biến thảnh phế thải. Sau đó cộng sản tích cực đẩy bà con đi kinh 

tế mới. Để minh chứng cho việc Võ Văn Kiệt có vai trò không nhỏ thì chúng ta 

cần phải có những dẫn chứng sau đây: 

 

Thứ nhất, năm 1976, ông Kiệt là ủy viên Bộ Chính Trị (dự khuyết), bí thư Sài Gòn 

(đã bị cưỡng ép đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh). Những kế hoạch đánh tư 

sản, ông ta không thể không biết và không tham gia. Kinh tế miền Nam nói riêng, 

Việt Nam nói chung từ đó bắt đầu bị suy kiệt. Mặc dù sau 1975, cộng sản tiếp quản 

một cơ sở sản xuất phồn thịnh ở thành phố, và vùng đất trù phú ở nông thôn. Võ Văn 

Kiệt tiếp sức cùng Đỗ Mười phá nát cơ sở công nghiệp thương mại Sài Gòn. Theo 

hệ thống chính trị thì Võ Văn Kiệt không thể không “đồng tình” để rồi không tham 

gia. Vì nếu không tham gia đồng tình với những kẻ cướp ngày (Xem “Những sự 

thật cần phải biết” phần 13 - Những kẻ cướp ngày) thì ông ta đã không thể đứng 

vững và tiến xa trong nhịp đập chung của những kẻ ăn cướp. 

 

 

Một cảnh trong thời bao cấp  

Thứ hai, miền Nam Việt Nam đến ngày 30/04/1975 vẫn còn nguyên các công trình 

kinh tế, nhà máy, hạ tầng cơ sở, bệnh viện, trường học, giáo dục của 1 nền kinh tế 

đúng đắn: kinh tế thị trường. Cho đến ngày 30/04/1975 tại miền Nam công nhân vẫn 

còn việc làm tại các khu công nghiệp như tại Biên Hòa. Nông dân miền Nam vẫn 

vừa làm vừa chơi vẫn dư dả. Dưới sự lãnh đạo "tài tình và sáng suốt" của đcs Việt 

Nam trong đó có Võ Văn Kiệt chỉ sau 5 năm "giải phóng" cả nước sắp chết đói. 

http://danlambaovn.blogspot.com/2013/08/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-13.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/08/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-13.html
https://3.bp.blogspot.com/-PHLR7xXbVS4/Ug0WOM8EjNI/AAAAAAABWS4/zHn_NwcnNnQ/s1600/temp-danlambao-44.png
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Cũng vì sự "tài tình" mà đồng bằng sông Cửu long là vựa lúa của cả nước mà không 

sản xuất nổi gạo nuôi sống cả nước?. Chính Võ Văn Kiệt và đảng cộng sản đã tiến 

hành để cướp bóc đến thảm trạng chết đói của dân. Tại sao các nhà máy tại Biên hòa 

và toàn miền nam phải đóng cửa để công nhân thất nghiệp ra đứng đầy đường nếu 

không có "công" của Lê Duẩn, Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười...? 

 

Nếu nền kinh tế thị trường tại miền Nam không bị Võ Văn Kiệt và đảng cộng sản 

bóp cổ chết thì Việt Nam chưa đến nỗi mạt, xếp hạng gần cuối bảng kinh tế thế giới 

như ngày hôm nay. Đảng cs Việt Nam đã làm dân tộc ta điêu đứng và đói khổ vô 

hạn. Chính vì sợ dân chết đói sẽ làm loạn miền Nam mà cộng sản bắt buộc phải “xé 

rao” bằng cách thức trợ giá của Võ Văn Kiệt. Ngoài ra cũng là một mũi tên trúng hai 

đích để mị dân rằng đảng và Võ Văn Kiệt “lo cho dân” nhưng thực chất là dùng 

miếng ăn để dễ bề cai trị nhân dân Miền Nam đang quen với một chế độ tự do và no 

ấm thực sự như VNCH. Như vậy trong việc cướp của và “xé rào” thì Võ Văn Kiệt 

đã khéo ăn vụng và chùi mép để lấy tiếng “tiến bộ”. 

 

Thứ ba, nói về hành động đánh tư sản hay còn gọi là “cướp ngày” thì chính cộng 

sản đã công nhận Võ Văn Kiệt có vai trò không nhỏ. Trong văn kiện đại hội đảng 

cộng sản tháng 4 năm 1979 (Số 03/VKĐ- BCT) khi đánh giá về tình hình miền Nam 

có đoạn trang 3:  

 

“Trong 4 năm qua chúng ta đã giải quyết thành công nạn tư bản mại bản tại miền 

nam do tàn dư của chế độ cũ để lại. Thành công có sự đóng góp không nhỏ của các 

đồng chí trong bộ chính trị, đặc biệt là các đồng chí Đỗ Mười, Mai Chí Thọ, Võ Văn 

Kiệt và các đồng chí trong ủy ban quân quản thành phố. Việc đánh tư sản mại bản 

đã được thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều thắng lợi quan trọng...” 

 

Thì ra đảng công nhận Võ Văn Kiệt “có công” lớn trong đánh cướp của cải của nhân 

dân đây mà. 

 

Cũng văn kiện này khẳng định chính sách đẩy nhân dân Miền Nam đi kinh tế mới 

sau khi cướp bóc của họ nhà cửa tài sản mà Võ Văn Kiệt tham gia chính yếu: 

 

“Ngoài việc đánh tư bản. Quân ủy trung ương đã chỉ đạo ủy ban quân quản triệt để 

thực hiện chính sách đưa người dân đi kinh tế mới.”  

 

Chúng ta hẳn cũng đã biết Võ Văn Kiệt là thành viên chủ chốt của ủy ban quân quản 

thành phố SG. Vậy thì việc thực hiện chính sách đẩy dân đi kinh tế mới Võ Văn Kiệt 

không thể “vô can”. 
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Thứ tư, sau khi chiếm được miền Nam, chính sách bắt nhân dân đi làm thủy lợi và 

thanh niên đi “xung phong” cũng là một tội ác của cộng sản nói chung và Võ Văn 

Kiệt nói riêng. Để nói về điều này thì báo đảng đã ca ngợi: 

“Tích cực tham gia khai hoang, phục hóa và xây dựng kinh tế. Những năm tháng 

đầu của cuộc sống hòa bình xây dựng đất nước, Lực lượng TNXP thành phố đã bất 

chấp nguy hiểm, khó khăn, tham gia tháo gỡ bom mìn, khai hoang phục hóa, làm 

thủy lợi, cải tạo và xây dựng đồng ruộng để trồng các loại cây nông nghiệp ngắn 

ngày trên vùng đất hoang hóa ở ngoại thành Thành phố, tham gia xây dựng hàng 

loạt nông trường và công trình thủy lợi góp phần phát triển kinh tế...”  (7) 

 

 
Võ Văn Kiệt và những “thanh niên xung phong” đi làm thủy lợi ở Kiên Giang năm 1977 

 

III. Một kẻ độc tài, tiêu diệt dân chủ 

 

Đây là một trong những tội ác nặng nề của Võ Văn Kiệt vì từ lúc Võ Văn Kiệt đã 

bóp vỡ những đấu tranh dân chủ, bỏ tù người yêu nước và ra nhiều chính sách độc 

tài. Chính Võ Văn Kiệt cũng đã là người đưa Nguyễn Tấn Dũng - một tên tham 

nhũng và độc tài lên cai trị Việt Nam. 

 

Thứ nhất, tại Hội nghị Thành Đô năm 1990, Võ Văn Kiệt là nhân vật quan trọng 

phái đoàn Việt Nam. Mật ước hội nghị Thành Đô đã đưa Việt Nam ngày càng lệ 

thuộc vào Tàu cộng, nguy cơ mất nước cũng phát xuất từ đây. Và để thực hiện cho 

được nội dung của hội nghị này thì Võ Văn Kiệt đã thực hiện bỏ tù nhiều người yêu 

nước. 

 

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII (tháng 8 năm 1991), Võ Văn Kiệt được Quốc 

hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

http://www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/truyen-thong-tnxp;jsessionid=59F3EE83B646673456DBA5F24E4A1D0C?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=109718&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0
https://3.bp.blogspot.com/-O-MAzJLTKG8/Ug0XIak5x1I/AAAAAAABWTI/v52FoBlXDq8/s1600/temp-danlambao-44.png
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Việt Nam (thay Đỗ Mười). Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX (1992-1997), Võ 

Văn Kiệt được bầu làm thủ tướng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. 

 

Thập niên 90 là thời kỳ của Võ Văn Kiệt có một số vụ án và 

sự kiện chính trị đáng chú ý: 

 

Tháng 11/1991: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị xử 20 năm tù và 5 năm quản thúc tại 

gia, cùng với nhà báo Châu Sơn Nguyễn Văn Thuận án 10 năm, trong một phiên tòa 

chớp nhoáng, không có luật sư biện hộ và không cho công chúng tham dự. 

 

Tháng 5/1992: Luật sư Đoàn Thanh Liêm bị xử 12 năm tù vì bài viết “Năm Điểm 

Thỏa Thuận Căn Bản” nhằm đặt cơ sở luận lý và pháp lý cho một Hiến Pháp tương 

lai. 

 

Tháng 3/1993: Giáo sư Đoàn Viết Hoạt bị xử 15 năm tù, và những bạn đồng chí 

hướng khác với mức án trên dưới 10 năm, vì ấn hành tờ báo bí mật “Diễn Đàn Tự 

Do”. 

 

Tháng 12/1993: Việt kiều Kỳ Ngọc Thanh và 4 người thuộc Liên Minh Hùng Gia 

Đại Việt cùng 2 nông dân với bản án tổng cộng 47 năm, về vụ thực hiện Chiến Dịch 

Nguyễn Trãi đòi hỏi đa nguyên đa đảng, và tổ chức 150 nông dân biểu tình trước Sở 

Thú Sài-gòn vào ngày 20/5/1991 nhằm yêu cầu giải quyết công bằng ruộng đất. 

 

Tháng 8/1995: Giáo sư Nguyễn Đình Huy bị xử 15 năm tù giam, và những bạn 

đồng chí hướng khác với mức án trên dưới 10 năm, vì hoạt động trong Phong Trào 

Thống Nhất Dân Tộc Và Xây Dựng Dân Chủ, tiến hành tổ chức công khai Hội Nghị 

Quốc Tế Về Vấn Đề Phát Triển Việt Nam tại Sài Gòn. 

 

Như vậy suốt thời kỳ Võ Văn Kiệt thì việc bỏ tù người yêu nước cũng diễn ra như 

cơm bữa và nói ông ta “ dân chủ”, “xé rào” là lố bịch. 

 

Thứ hai, ngoài việc bất bớ các nhà yêu nước, đấu tranh cho dân chủ thì Võ Văn Kiệt 

cũng ra những chính sách cho phép đàn áp nhân quyền và dân chủ. Hãy thử điểm 

xem ông ta đã làm gì. 

 

Tháng 4/1997: Nghị định 31/CP do chính ông Võ Văn Kiệt ký ban hành nhằm 

quản chế hành chánh - một công cụ pháp luật chính yếu để trấn áp các nhân 

vật tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền. Nghị định 31/CP ban hành ngày 

14/04/1997 cho phép giam giữ công dân ngay tại gia đình (quản chế tại địa 

phương) mà không cần xét xử, mở đường dễ dàng hơn cho những đợt trấn áp sau 

đó của đảng cộng sản VN đối với những người thể hiện công khai chính kiến khác 
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biệt. Có thể có người cho rằng Võ Văn Kiệt chỉ là người phải chấp hành kỷ luật đảng 

hay nguyên tắc “tập trung dân chủ” của đảng cộng sản VN khi hạ bút ký vào văn 

bản phản dân chủ đó. Nhưng nếu vậy, thì ông ta làm thủ tướng làm gì? Bù nhìn 

chăng? Hoàn toàn không phải vậy mà là sự đồng thuận. 

 

Ngoài ra để đánh phá công cuộc đấu tranh của người Việt tự do thì chính Võ Văn 

Kiệt đã ra "Nghị quyết 36/CP" để gọi kẻ cựu thù là khúc ruột ngàn dặm, một bộ 

phận không thể tách rời. Đến nay ai cũng biết đó là nghị quyết vừa để rút ruột những 

người Việt tị nạn cộng sản. Vừa để cho phép đánh phá phong trào tự do thông qua 

chiêu bài “hòa hợp, hòa giải”. 

 

Như vậy Võ Văn Kiệt đâu có phải là nhà dân chủ hay là một thứ tiến bộ gì? Thực 

chất là một thành viên nằm trong tập đoàn độc tài, bán nước và có khả năng chùi 

mép cao. 

 

Thứ ba, thời Võ Văn Kiệt làm thủ tướng cũng là thời Trung Tướng Trần Độ bị 

vùi dập. Sách “Nhật ký rồng rắn” của ông viết trong giai đoạn 2000-20012 bị tịch 

thu và cấm xuất bản... Trích đoạn từ “Nhật Ký rồng rắn” của ông Trần Độ: 

 

“Thật ra Đảng Cộng sản VN từ lâu đã không còn tin vào miệng lưỡi của chính mình 

nhưng vì tham lam vô độ đam mê quyền lợi và vật chất nên cứ phải cố đóng trò để 

duy trì độc Đảng độc quyền, suốt ngày đóng trò, cả năm đóng trò, ở đâu cũng thấy 

các vai hề, ở đâu cũng thấy các trò lừa bịp. Suốt ngày đêm, suốt năm tháng cũng lúc 

nào cũng chỉ nghe thấy những lời nói dối, nói lừa.” 

 

Ngoài ra vụ án liên quan đến ông Hà Sỹ Phu cũng có bàn tay của Võ Văn Kiệt. 

Đó là vụ án “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” xảy ra năm 1995 khi Võ Văn Kiệt đương 

giữ chức Thủ tướng, trong đó tài liệu được coi là “bí mật nhà nước” là bức thư của 

đương kim Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi cho Bộ Chính trị đề ngày 09/08/1995. 

Nhưng, xét từ hình thức đến nội dung, bức thư đó không thuộc qui định tài liệu Tối 

mật của các qui phạm pháp luật đương thời (Pháp lệnh về Bảo vệ bí mật Nhà nước, 

Qui chế Bảo vệ bí mật Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 84/HĐBT ra ngày 

9/3/1992). Bức thư vừa kể còn được phổ biến khá rộng rãi trong dân chúng vào trước 

khi xảy ra vụ án và chính ông Hoàng Hữu Nhân, cựu Bí thư thành ủy Hải Phòng, 

một cán bộ cộng sản lão thành, đã viết lên bản sao của bức thư đó rằng: “Chẳng có 

gì đáng gọi là “bí mật quốc gia”. Không đăng báo, phát thanh là một thiếu sót.”  

 

Những “bị cáo” nạn nhân trong vụ án đó là ông Lê Hồng Hà, Đại tá công an về hưu, 

ông Nguyễn Kiến Giang, cựu Phó giám đốc Nhà xuất bản Sự thật và ông Nguyễn 

Xuân Tụ (tức Hà Sĩ Phu), Phó tiến sỹ sinh học, cựu Phó giám đốc Phân viện Khoa 

học Việt Nam tại Đà Lạt. Cả ba người đều bị kết tội với các án tù dài ngắn khác nhau 

vì bị cáo buộc rằng đã “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” là bức thư kể trên. Vụ án đã 
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gây nên nhiều bất bình, phẫn nộ nơi dư luận trong, ngoài nước. Nhiều cán bộ cộng 

sản lão thành cũng đã lên tiếng bênh vực hay vận động để ủng hộ các bị cáo. Nhưng 

đương kim Thủ tướng Võ Văn Kiệt hoàn toàn im lặng. Bản thân ông Lê Hồng Hà, 

vào tháng 01/1998, sau khi ra tù, đã có đơn thư khiếu nại gửi tới các cơ quan tư pháp, 

tòa án và đồng kính gửi tới chính cá nhân cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt (lúc đó đang 

giữ chức Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để đòi hỏi 

minh oan. Nhưng phản hồi cho lá đơn đó vẫn là sự im lặng, của những nơi, những 

cá nhân được gửi, từ đó cho tới tận hôm nay. 

 

Thứ tư, Báo Người Việt mới đây đã thuật lại một tư liệu của WikiLeaks có nói đến 

Võ Văn Kiệt. Trong một trích dẫn, Người Việt viết:  

 

“Một nguồn tin ở đồng bằng sông Cửu Long cho biết, cha của Nguyễn Tấn Dũng tử 

nạn vì bị Hoa Kỳ hay quân đội VNCH tấn công ngay giữa lúc đang họp với hai lãnh 

đạo của lực lượng nổi dậy lúc đó là Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt.” 

 

Công điện giải thích: “Vẫn theo nguồn tin này, cả Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt tin 

rằng họ nợ Dũng một món ‘ân oán’, và có bổn phận phải đền bù cho Dũng. Đó 

là lý do tại sao, dù có lập trường đối nghịch nhau, cả hai, Lê Đức Anh thuộc thành 

phần bảo thủ, từng giữ chức chủ tịch nước từ năm 1992 đến 1997, và sau khi về hưu 

vẫn có rất nhiều thế lực; và Võ Văn Kiệt, cố Thủ Tướng và là nhân vật có khuynh 

hướng cải tổ nặng ký nhất, đều cùng tiếp tay hỗ trợ cho sự nghiệp chính trị của 

Dũng.” (8) 

 

Như vậy rõ ràng Võ Văn Kiệt có vai trò rất quan trọng đưa đến một Việt Nam suy 

đồi, đổ nát và sắp rơi hẳn vào tay Trung cộng ngày nay dưới “đưa cháu yêu” 3X của 

Võ Văn Kiệt. 

 

Thứ năm, Võ Văn Kiệt tự nhận mình là một “học trò” luôn làm theo Hồ Chí Minh. 

Trích dẫn bài báo trên báo Hà Nội mới của đảng có viết: 

 

“Về phần mình, đồng chí Võ Văn Kiệt từng bộc bạch: "Trải qua bao năm tháng suốt 

từ Cách mạng Tháng Tám đến ngày nay, từ những phút gian nguy giữa sống và chết, 

đến những ngày chia ngọt sẻ bùi từng thắng lợi... tôi càng thấm thía những bài học 

mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy."” (9) 

 

Chính vì học tập theo Hồ Chí Minh mà tư tưởng độc tài công an trị, dùng công an 

để bảo vệ đảng đã được chính Võ Văn Kiệt khẳng định như sau trên một bài viết trên 

báo điện tử chính phủ cộng sản: 

 

“Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an đối với sự nghiệp 

cách mạng: “Mỗi thắng lợi của cách mạng nước ta đều có đóng góp của lực lượng 

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=137443&zoneid=321
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/567029/dau-an-ve-chu-sau-dan
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Công an nhân dân... Chúng ta phải quan tâm bảo vệ vững chắc chế độ chính trị và 

những thành quả cách mạng đã giành được. Công an nhân dân có vai trò rất quan 

trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa sống còn này” - Phát biểu tại Lễ 

kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/1995). 

 

Và: “Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, sự quan tâm chỉ đạo 

toàn diện công tác công an của đồng chí Võ Văn Kiệt, lực lượng Công an nhân dân 

đã ngày một lớn mạnh, trưởng thành, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích 

trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xứng đáng là 

“thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, 

thực hiện những mong muốn lúc sinh thời của Đồng chí: “Lực lượng Công an phải 

thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là công cụ, là “thanh bảo kiếm” của 

Đảng”.” - Phát biểu của Võ Văn Kiệt tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 52 

(tháng 1/1997). (10) 

 

Với việc dùng từ “Thanh kiếm bảo vệ đảng” đã cho thấy Võ Văn Kiệt cũng chẳng 

khá hơn là mấy so với các lãnh tụ cộng sản khác khi chủ trương dùng công an bảo 

vệ đảng mà không bảo vệ dân. Điều này cho thấy những “suy tư” cuối đời của ông 

ta chỉ là giả tạo. 

 

IV. Kết Luận 

 

Năm 1991, khi thăm chính thức Thái Lan ông Võ Văn Kiệt nói: “Chúng tôi tự hào 

đã đánh thắng 3 đế quốc to”. Thủ tướng Thái Lan đáp lời: “Chúng tôi tự hào vì 

không phải đánh nhau với đế quốc to nào cả”. Điều đó cho thấy ông ta vẫn tự hào 

với những chiến công phi nghĩa gây nhiều đau thương cho dân tộc. Mặc dù sau này 

khi về già ông ta có câu nói vuốt đuôi “Mỗi dịp 30 tháng tư có triệu người vui thì 

cũng có triệu người buồn”. Tuy nhiên điều đó không nói lên điều gì cả vì nó giống 

tất cả sự phản tỉnh của các ông lãnh đạo cộng sản sau khi đã cướp bóc đủ đầy của 

nhân dân mà thôi. 

 

Cả một đời Võ Văn Kiệt tham gia cộng sản, tham gia những chiến dịch khủng bố 

của đảng CSVN trong vai trò chóp bu lãnh đạo, đánh phá và ăn cướp miền Nam sau 

đó là lên chức dùng công an trị để đàn áp nhân quyền thông qua các vụ bắt bớ và 

quyết định cụ thể. Điều đó cho thấy tội ác của Võ Văn Kiệt không hề nhỏ và những 

ai chạy tội cho Võ Văn Kiệt như cuốn “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức thì thật thiếu 

trung thực và ngay thẳng. Một người theo cộng sản đến cuối đời với những tội ác 

tày trời là không thể tha thứ. Duy có điều Võ Văn Kiệt là kẻ ăn cướp biết chùi mép 

mà thôi. Tuy nhiên, lịch sử không cho phép nói dối và không thể nào xóa được tội 

ác của cộng sản nói chung và Võ Văn Kiệt nói riêng. Chính vì vậy cộng sản càng 

cho thấy đúng là không thể sửa chữa mà phải loại bỏ hoàn toàn. 
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(9) http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/567029/dau-an-ve-chu-sau-dan 

(10) http://baodientu.chinhphu. vn/Home/Dong-chi-Vo-Van-Kiet-voi-cong-cuoc-bao-ve-an-ninh-

quoc-gia-giu-gin-trat-tu-an-toan-xa-hoi/201211/154987.vgp 

 

(Phần 17) 

Ngu dân và mị dân để giữ đảng 
 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/6/93067.cand
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_L%C6%B0%C6%A1ng_C%E1%BA%A7m
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_V%C4%83n_Ki%E1%BB%87t
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2012/11/304510/
http://baobaclieu.vn/newsdetails/1D3FE17F6F3/Dong_chi_Sau_Dan_Vo_Van_Kiet_voi_Bac_Lieu_va_mien_Tay_Nam_bo.aspx
http://baobaclieu.vn/newsdetails/1D3FE17F6F3/Dong_chi_Sau_Dan_Vo_Van_Kiet_voi_Bac_Lieu_va_mien_Tay_Nam_bo.aspx
http://baobaclieu.vn/newsdetails/1D3FE17F6F3/Dong_chi_Sau_Dan_Vo_Van_Kiet_voi_Bac_Lieu_va_mien_Tay_Nam_bo.aspx
http://truongchinhtrilamdong.com.vn/nd_dlth.aspx?muc=268&mboardname=Kh1
http://www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/truyen-thong-tnxp;jsessionid=59F3EE83B646673456DBA5F24E4A1D0C?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=109718&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0
http://www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/truyen-thong-tnxp;jsessionid=59F3EE83B646673456DBA5F24E4A1D0C?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=109718&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0
http://www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/truyen-thong-tnxp;jsessionid=59F3EE83B646673456DBA5F24E4A1D0C?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=109718&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0
http://www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/truyen-thong-tnxp;jsessionid=59F3EE83B646673456DBA5F24E4A1D0C?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=109718&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=137443&zoneid=321
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=137443&zoneid=321
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/567029/dau-an-ve-chu-sau-dan
http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Dong-chi-Vo-Van-Kiet-voi-cong-cuoc-bao-ve-an-ninh-quoc-gia-giu-gin-trat-tu-an-toan-xa-hoi/201211/154987.vgp
http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Dong-chi-Vo-Van-Kiet-voi-cong-cuoc-bao-ve-an-ninh-quoc-gia-giu-gin-trat-tu-an-toan-xa-hoi/201211/154987.vgp
https://3.bp.blogspot.com/-hd1gxmF7R4s/UguVFRHdqxI/AAAAAAABWNw/0hvuaes5tQw/s1600/Traitimxanh-sig.png
https://2.bp.blogspot.com/-YYbP6MsFyw4/UhbreAG4YqI/AAAAAAABXEo/47w4AQsOVRQ/s1600/hanhan-embe-danlambao.jpg
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Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Chủ nghĩa cộng sản là một quái thai của nhân loại, 

đó là một sự thật không thể chối bỏ. Nguy hiểm hơn, cộng sản Việt Nam còn buôn 

dân và bán nước cho giặc Trung cộng. Nó thể hiện bộ mặt tồi tệ nhất so với ngay 

chính các nước cộng sản khác. Hiện nay, chúng ta đã biết Trung cộng đang xâm 

chiếm biển Đông, đất liền của Việt Nam. Không ở đâu từ ải Nam Quan cho đến mũi 

Cà Mau không có sự xuất hiện của giặc Tàu. Nhưng đảng cộng sản Việt Nam 

(CSVN) vẫn nhắm mắt làm ngơ và phỉnh phờ dân tộc bằng những tuyên ngôn, hành 

động lừa bịp nhằm thực hiện cho chót phần còn lại của "sự nghiệp Hán hóa" bởi 

thiên triều phương Bắc với sự góp phần góp sức khởi đầu bởi Hồ Chí Minh tại trời 

Nam. Để thực hiện cho được mục đích Hán hóa và giữ ngai vị thái thú cho Trung 

cộng, đảng CSVN bắt buộc phải dùng nhiều mưu đồ thâm hiểm. Bài viết này dựa 

trên tổng hợp một số bài viết cũ của tôi và một số tư liệu mới được biết cho bạn đọc 

thấy một cái nhìn tổng quát nhất về âm mưu mị dân và ngu dân để giữ đảng của cộng 

sản. 

 

 

Lịch sử đã chứng mình CSVN có quá nhiều hành động mị dân để lừa dối và lợi dùng 

lòng yêu nước đối với nhân dân ta như: Cách mạng tháng tám, Giải phóng Miền 

nam... Đầu tiên cộng sản đã bán nước cho Trung cộng thông qua việc Hồ Chí Minh 

chỉ đạo Phạm Văn Đồng bán đảo HS-TS cho Trung cộng (xin xem thêm "Những sự 

thật không thể chối bỏ" phần 2 và 3). Tiếp sau đó, để giữ ngai vị của đảng, ngoài 

việc tuyên truyền về bộ mặt giả dối của Hồ Chí Minh thì đảng đã tiến hành một loạt 

các biện pháp trên tất cả các mặt trận để có thể lừa dối nhân dân trong và ngoài nước. 

Bài viết này xin chỉ ra một số âm mưu và thủ đoạn cơ bản đó.  

 

1. Thủ đoạn trong kinh tế:  

 

Thật ra, đảng CSVN chẳng làm gì được cho đất nước sau 38 năm cái gọi là “Giải 

phóng Miền Nam”. Thậm chí chính xác là nó thụt lùi so với Miền Nam tự do trước 

1975. Nhưng đa phần người dân vẫn bị lừa.  

 

Bị lừa ở đây là gì? Đó là thực chất kinh tế Việt Nam tăng trưởng ảo. Cái ảo ở đây 

không nằm ở con số mà nằm ở cái gì tạo ra con số. Như chúng ta đã biết, nền kinh 

tế muốn phát triển bền vững là một nền kinh tế lấy công nghiệp làm trọng. Nền công 

nghiệp là nền tảng cho việc tăng trưởng GDP và gia tăng giá trị thặng dư. Trong sách 

vở của nhà nước Tư bản hay ngay cả môn “Kinh tế chính trị học” của Chủ nghĩa 

Mác-Lê cũng khẳng định điều ấy. Thế nhưng nền công nghiệp của nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam có gì?  

 

Chúng ta lướt qua để thấy, nền công nghiệp của Việt Nam được quy hoạch lại với 

những ngành coi như mũi nhọn, quả đấm thép Vinashin, Vinaline, Petro, EVN... 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/.../nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-2-ho.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-3-bac.html
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Nhưng rốt cuộc tất cả đều lỗ, phá sản mất hàng trăng nghìn tỉ đồng Việt Nam. Nói 

nhỏ hơn thì ngay từ con đinh vít chúng ta còn phải đi nhập khẩu, một cái tăm xỉa 

răng cũng “made in china” thì lấy đâu ra giá trị thặng dư chứ?.  

 

Cứ nhìn hậu quả mà chúng ta thấy bảo đảng đưa ra cũng thấy những gì đảng cộng 

sản đang làm là tàn phá một nền kinh tế và đấy nhân dân tới nghèo khổ. Ngoài giá 

xăng, giá vàng, giá lương thực leo thang là lạm pháp ở mức kỷ lục. Nợ công lên đến 

95% GDP, trong khi đó tình trạng kinh tế suy yếu và nguồn thu sụt giảm, trong vòng 

6 tháng qua, mức bội chi trong ngân sách nhà nước cộng sản Việt Nam đã lên đến 

92 ngàn tỷ đồng, tức hơn 4 tỷ usd. Tỷ lệ bội chi này cũng vượt mức ấn định mà quốc 

hội VN đặt ra vào đầu năm.  

 

Báo chí trong nước loan tải là hơn 500 công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã ngưng 

hoạt động tại VN. Thậm chí là nhiều chủ nhân đã bỏ về nước, không sao liên lạc 

được khiến nhiều công nhân không được trả lương suốt mấy tháng qua. Như vậy nền 

kinh tế càng ngày càng bi đát và đầu tư bị rút khiến cuộc sống người dân rồi đây 

không biết ra sao nữa. (1) 

 

Những con số tăng trưởng của nền kinh tế cộng sản không thể khỏa lấp 2 sự thật đó 

là: Nhập siêu và phụ thuộc vào nền kinh tế Trung cộng. Đồng thời là một vòng quay 

đồng tiền từ vốn vay của nước ngoài đã làm nên bộ mặt giàu có giả tạo.  

 

a. Kinh tế lệ thuộc Trung cộng:  
 

Bằng chứng về sự lệ thuộc nguy hiểm này thấy ngay trong báo đảng mà chúng ta 

không cần mất công sức tìm kiếm cho lắm vì trên thực tế chúng ta cũng thấy đâu 

đâu cũng là hàng Trung cộng độc hại hàng ngày.  

 

Thứ nhất, nền kinh tế bị lệ thuộc vào Trung cộng. Chúng ta có cán cân thương mại 

với Trung cộng luôn là nhập siêu. Theo một số liệu công bố chính thức của Trung 

tâm nghiên cứu và phân tích dữ liệu Gafin có văn phòng tại 27A - Lò đúc - Hà Nội 

(là chi nhánh của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI) cho biết số 

liệu nhập siêu năm 2011 từ Trung cộng: "Kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc trong 

năm đạt 24,59 tỷ USD, tăng 23% so với năm trước. Như vậy, năm qua nhập siêu từ 

Trung Quốc đạt 12,47 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2010". Những số liệu mà công 

ty này lấy từ tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy càng ngày, tỉ lệ nhập siêu càng 

tăng lên. Một báo động từ nền kinh tế quá phụ thuộc vào tên láng giềng xấu bụng.  

 

Thật ra thì Việt Nam có xuất khẩu sang Trung cộng nhưng chúng ta xuất khẩu cái 

gì? Chúng ta xuất khẩu nguyên liệu thô như dầu mỏ, than đá, bô xít, quặng sắt hoặc 

hàng hóa nông nghiệp như hoa quả, hải sản... còn chúng ta lại phải nhập khẩu những 

thứ cơ bản của một nền kinh tế công nghiệp không cho phép xảy ra như website trên 

http://laodong.com.vn/kinh-doanh/hon-500-doanh-nghiep-fdi-bong-dung-vang-chu-nguoi-lao-dong-lanh-du/132437.bld
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đưa tin: “Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn từ Trung Quốc là máy móc, 

thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác (5,2 tỷ USD, tăng 17% so năm 2010 và chiếm 

34% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của cả nước); vải (2,8 tỷ USD, tăng 

23% và chiếm 42%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (2,4 tỷ USD, tăng 

41% và chiếm 30%), điện thoại các loại và linh kiện (1,7 tỷ USD, tăng 54% và chiếm 

65%), xăng dầu (1,3 tỷ USD, tăng 22% và chiếm 13%)...” (2) 

 

Như vậy chúng ta đang bị lệ thuộc gần như toàn diện vào nền kinh tế Trung cộng. 

Cán cân xuất nhập khẩu mất cân bằng và nguy hiểm hơn chứng tỏ nền công nghiệp 

là số không của Việt nam hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ thù đang lấn biển đảo của ta. 

Tại sao qua từng ấy năm mà ĐCS không thay đổi nổi cán cân thương mại này? Hay 

là chính họ đã tự cho nền kinh tế Việt Nam “phải” là sân sau của Trung cộng. Đó là 

điều cực kỳ nguy hiểm. 

 

Thứ hai, ngoài nhập siêu từ Trung cộng chúng ta cũng nhập siêu từ nhiều nước khác: 

“Ngoài ra, Việt Nam cũng nhập siêu từ Thái Lan 4,6 tỷ USD, Malaysia 1,1 tỷ USD, 

Nhật Bản 300 triệu USD...” Đây là một minh chứng cho thấy nền kinh té không 

công nghiệp của Việt Nam mất cân bằng và phụ thuộc đến tệ hại.  

 

Cú lừa này nằm ở chỗ đánh vào tâm lý kinh tế của ngươi Việt. Thực chất chúng ta 

đang đi vay nợ để sống. Nợ công của Việt Nam ngày càng phình to. Hãy đọc một 

đoạn trên bài viết trích từ baomoi.com của đảng cộng sản Việt Nam: 

 

“Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính, đến cuối năm 2011, nợ công chiếm 54,6% 

GDP, trong đó nợ chính phủ là 43,6% GDP còn nợ nước ngoài chiếm 41,5% GDP, 

tương đương 50 tỉ USD, dự kiến đến hết năm nay, nợ công khoảng 58,4% GDP, đến 

2015, tổng số nợ công sẽ khoảng 60 - 65% GDP. Các tổ chức quốc tế cho rằng quy 

mô nợ của Việt Nam gia tăng nhanh trong giai đoạn 2006 - 2010, và tiếp đà tăng 

này trong giai đoạn 2011 - 2015. IMF dự báo tới năm 2015, nợ công của Việt Nam 

sẽ tăng lên 86,2 tỷ USD, nợ nước ngoài cũng tăng tương ứng từ 41,7 tỷ USD lên 

73,8 tỷ USD.” (3) 

 

Thứ ba, để khẳng định thêm điều này, tuần báo Vietnamnet của nhà cầm quyền 

cộng sản đã đưa ra những con số khủng khiếp cho thấy chúng ta đang có một nền 

kinh tế được Trung cộng chỉ huy: 

 

“Nhập siêu của Việt Nam và Trung Quốc đã tăng liên tục kể từ khi hiệp định tự do 

mậu dịch ASEAN-Trung Quốc có hiệu lực ngày 1/7/2005. Những năm gần đây mức 

nhập siêu này đã tăng rất nhanh từ 2,67 tỉ USD năm 2005 vọt lên tới 12,7 tỉ USD 

năm 2010, tức là gần gấp năm lần. Con số này khiến chúng ta bức xúc hơn khi 10 

năm trước, tức vào năm 2000, thặng dư thương mại của Việt Nam với Trung Quốc 

là 130 triệu USD. Theo các số liệu do Tổng cục Thống kê công bố, chỉ trong năm 

http://gafin.vn/20120120082821996p0c33/nhap-sieu-tu-trung-quoc-2011-dat-gan-135-ty-usd.htm
http://baomoi.com/
http://www.baomoi.com/Mo-xe-nhung-khoan-vay-no-cong-o-Viet-Nam/126/8397314.epi
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tháng đầu năm 2011 mức nhập siêu của Việt Nam đã lên tới khoảng 6,5 tỉ USD mà 

trong đó phần lớn vẫn là nhập siêu từ Trung Quốc (nhưng đáng tiếc là không thấy 

cơ quan này công bố số liệu cụ thể). 

 

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường đại học Kinh tế 

(Đại học Quốc gia Hà Nội) trong một báo cáo công bố gần đây đã cho rằng, mức 

độ thâm nhập kinh tế của Trung Quốc vào nước ta đang ngày càng tăng trong đa số 

các sản phẩm, từ máy móc, thiết bị đến hàng tiêu dùng. Theo đó các ngành sản xuất 

Trung Quốc thâm nhập nhiều nhất hiện nay tập trung vào một số lĩnh vực như điện 

lực, dầu khí, cơ khí, luyện kim, khai khoáng, hóa chất. Góp phần lớn nhất vào tình 

hình này xuất phát từ hàng loạt gói thầu các công ty Trung Quốc giành được với rất 

nhiều hợp đồng EPC (Engineering, procurement and construction - Thiết kế, mua 

sắm và xây dựng). Loại hợp đồng nói trên thường được thực hiện trong lĩnh vực xây 

dựng các nhà máy điện (của Tập đoàn Điện lực VN), mỏ (như bauxit Tân Rai, Nhân 

Cơ, đồng của Tập đoàn Than Khoáng sản VN-TKV), hóa chất (phân đạm Hà Bắc), 

giao thông (như xây dựng, cải tạo đường sá ở TP. Hồ Chí Minh, đường sắt trên cao 

ở Hà Nội)..., qua đó các công ty Trung Quốc nhập từ máy móc, thiết bị, vật liệu, đến 

sắt thép và thậm chí cả nhân công vào VN. Điều này càng bộc lộ sự yếu kém của các 

tập đoàn kinh tế nhà nước trong vai trò chủ đạo nhưng thường buông bỏ trận địa 

chính mà đầu tư vào lĩnh vực ngoài ngành nghề.” (4) 

 

Như vậy qua đây có thể thấy mọi lĩnh vực, ngành nghề chúng ta đều được đảng cộng 

sản giao cho Trung cộng làm. Hay nói cách khác, đảng đang lừa dối chúng ta về một 

sự phát triển giả tạo thay cho cốt lõi vấn đề: Việt Nam là một tỉnh của Trung cộng 

trong cả vấn đề kinh tế. 

 

Chính vì thế mà tờ Người Lao Động của cộng sản cũng đã phải thốt lên: 

 

“Trung Quốc dù đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam nhưng 

doanh nghiệp nước ta lại lệ thuộc vào thị trường này quá nhiều và “căn bệnh” nhập 

siêu ngày càng trầm trọng. Năm 2012, kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam - 

Trung Quốc (TQ) đạt hơn 41,2 tỉ USD nhưng nước ta nhập siêu trên 16,3 tỉ USD. 

Bước sang năm 2013, trong khi xuất khẩu qua thị trường TQ 2 tháng đầu năm chỉ 

2,93 tỉ USD thì nhập khẩu đã lên đến 7,41 tỉ USD khiến cán cân thương mại tiếp tục 

thâm hụt hơn 4,4 tỉ USD.” (5) 

 

b. Một nền kinh tế đi vay để lòe bịp thiên hạ:  
 

Thực chất nền kinh tế của Việt Nam đang sống dựa trên một khoản nợ khổng lồ. 

Chúng ta nhập siêu, không có sản xuất công nghiệp để duy trì tăng trưởng kinh tế ổn 

định, vững bền. Vậy thì cú lừa ở đây của đảng cộng sản với nhân dân đó là gì? Đó 

chính là việc vay tiền nước ngoài xây đường sá, cầu cống, nhà cao ốc... Mô hình 

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-07-01-can-som-thoat-khoi-su-le-thuoc-ve-kinh-te
http://nld.com.vn/20130505102955273p0c1014/qua-le-thuoc-trung-quoc.htm
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chung nước Việt Nam sẽ thay đổi đẹp hơn nhờ tiền nước ngoài. Nhưng những điều 

đó không làm cho nền công nghiệp đi vào hoạt động. Bề ngoài là vậy, bên trong thì 

sao? Khi có tiền nước ngoài, qua các trung gian, quan chức xây dự án thì tiền được 

rải ra và họ giàu lên nhờ tiền dự án tham nhũng. Họ sẽ có tiền sắm nhà lầu, xe hơi, 

quần áo thời trang đắt tiền và ăn nhậu, massage... Đồng tiền từ họ lại được luân 

chuyền đến ta những chủ tiệm ăn nhậu, chủ bán xe hơi... Và cuối cùng đến những 

người làm công. Trên đường có thể thấy nhiều nhà cao tầng, xe hơi đời mới, xe máy 

đẹp, quán ăn ngon... Nhưng có một điều người dân ta bị lừa chính là việc họ đang 

sống trên chính những đồng tiền đi vay của nhà nước. Dân tộc đang mang nợ, nhân 

dân có được hưởng nhưng cái sự hưởng lợi quá nhỏ bé so với những gì ta đã và đang, 

sẽ mất nếu vỡ nợ.  

 

Mô phỏng đồng tiền ở Việt Nam bằng một ví dụ nhỏ như sau. Việt Nam là một gia 

đình. Cha mẹ không có tài làm ăn và không nghề nghiệp. Họ nhờ mồm mép đi vay 

về rất nhiều tiền mà không làm được gì để trả gốc và lãi. Tuy nhiên họ dùng đồng 

tiền đó mua nhà đẹp, xe hơi... đồ dùng cho con cái dùng. Con cái họ sẽ được hưởng 

cuộc sống xa hoa. Họ tưởng lầm cha mẹ họ làm ăn tài giỏi. Nhưng họ có ngờ đâu, 

họ đang sống trên một đống nợ. Một ngày nào đó họ sẽ phải trả giá về sự nhầm tưởng 

khi cha mẹ họ vỡ nợ, vào tù... 

 

Câu chuyện trên là một ví dụ nhỏ cho lời cảnh tỉnh với dân tộc. Nhiều người cảm 

thấy trước đây họ phải đi làm bằng xe đạp, sau mấy chục năm họ có ôtô đi làm? Như 

thế đảng cộng sản là tài giỏi, đâu có kém như nhiều người chỉ trích. Nhưng đó chính 

là mánh khóe của đảng cộng sản. Đảng muốn trưng ra một vẻ bề ngoài hào nhoáng 

để đánh lừa dân tộc trước những kém cỏi trong điều hành kinh tế của họ. Chính điều 

này cũng làm cho sự phản kháng với đảng cộng sản của nhân dân ta giảm đi trước 

những hành động ngang ngược của họ. Đây là một cái ranh ma của đảng cộng sản. 

Họ dùng chính bản thân miếng ăn để đánh lừa con người. 

 

Nguyên nhân nào dẫn tới sự thất bại toàn diện đó? Có nhiều nguyên nhân như trình 

độ kém và tham nhũng... Và nền kinh tế được điều hành bởi những con người bảo 

thủ với tư duy của những kẻ độc tài và dốt nát với khẩu hiệu “kinh tế thì trường theo 

định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đây là một cách điều hành treo đầu dê bán thịt chó 

và dốt nát nhưng bảo thủ và phục vụ lợi ích cho thiểu số tư bản đỏ. Cũng nằm ở vấn 

đề này, tham nhũng xuất phát từ nền chính trị độc tài, cấm phản biện là điều không 

thể tránh khỏi khi luật nhà nước là những luật rừng, luật nằm trong tay đảng. Không 

những điều hành kém và tham nhũng. Nền kinh tế còn phải chịu gánh nặng tự sự ăn 

xỗi. Đó là nền kinh tế không sản xuất được một con ốc vít cho ra hồn nhưng lại chỉ 

nhăm nhăm đi vay tiền từ FDI (Foreign Direct Investment / Đầu tư trực tiếp nước 

ngoài), ODA (Official Development Assistance / Hỗ trợ phát triển chính thức) để rồi 

tạo bề nổi giàu có giả tạo mị dân cũng như cho quan tư bản đỏ có thể vơ vét... Những 

yếu tố đó cũng chỉ là yếu tố bề nổi. Nếu nhìn nhận lại hệ thống trong nhiều năm và 
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nhìn những động thái gần đây có thể thấy nguyên nhân sâu xa không nằm ở những 

lý do nêu trên. Hệ thống kinh tế yếu kém và ăn xin nước ngoài xuất hiện từ nhiều 

năm nay nhưng chính quyền cố tình không thay đổi... vì đang kiếm chác và mị dân. 

Không những vậy họ còn cố tình ăn chơi trong lúc nền kinh tế đang đứng trước nguy 

cơ vỡ nợ toàn diện. Cách nhà nước đang đối phó với khủng hoảng kinh tế hiện nay 

là cố tình đẩy nền kinh tế đến mức phá sản. Đó là không chịu thay đổi chính sách 

quản lý và đầu tư trong khi đó tiếp tục đổ hàng nghìn tỉ vào nền bất động sản đã chết 

từ lâu bởi thói thổi phồng giá. Cũng đồng thời, đảng tiếp tục ngồi chơi xơi nước và 

cho ngân hàng nhà nước bán vàng nhập lậu. Xin lấy dẫn chứng: 

 

Chính đảng tiếp tục cho thực hiện một chủ trương lớn như dự án nhà lọc dầu 27 tỷ 

USD tại Bình Đinh trong khi nhà nước không có một xu vốn đối ứng, chỉ nhăm nhăm 

dùng tài nguyên và đất đai để vay tiền nước ngoài để làm giàu cho quan chức, trong 

khi đó nền kinh tế sẽ càng chịu sức ép nặng nề hơn từ đi vay. 

 

Hoặc một ví dụ khác đó là việc mới đây vi vay tiền xây dựng Viện Kỹ thuật Hạt 

nhân với số tiền lên đến 500 triệu usd (6). Điều đáng nói ở đây là nó hoàn toàn trái 

ngược với những tin tức mà báo chí và các cơ quan truyền thông của đảng và nhà 

nước đã đăng từ trước đến nay, chí phí cho dự án xây cất trung tâm nghiên cứu hạt 

nhân này thực ra là tiền vay 500 triệu USD với lãi suất cắt cổ 5%/năm từ chính phủ 

Nga, chứ không phải là do tập đoàn Rosatom bảo trợ như cách báo chí đảng rêu rao 

trước đó. Vậy thì chúng ta được gì từ những điều phi lý đó hay chỉ là cách kiếm tiền 

cho quan chức cộng sản. Chúng ta có thấy đau đớn hay không khi nhà cầm quyền 

cộng sản vung hàng trăm triệu đô để xây dựng một viện nghiên cứu để ngồi chơi xơi 

nước và lĩnh lương thì còn đó lắm trẻ em đu dây đi học mà chính báo đảng đang loan 

tin (7). 

 

 
Đu dây đi học của học sinh  

http://tuoitrenews.vn/society/12254/vietnam-to-build-500-mln-nuclear-center-in-late-2015
http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/lang-du-day-qua-song-2247233.html
https://2.bp.blogspot.com/-KCuBMgYBq_4/Uhbfm95NkQI/AAAAAAABXDw/OWIzOxQGOis/s1600/du+day+di+hoc-image08.png
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Hoặc thậm chí các cháu nhỏ, mầm non của đất nước  

đang ước ao có bữa cơm thịt. Ảnh: Trần Đăng Tuấn  

(Link: http://trandangtuan.com/page/4/) 

 

Thực ra đảng cộng sản biết điều này. Nhưng họ vẫn làm vì họ muốn đạt được 2 mục 

tiêu: Tham nhũng, vơ vét cho đầy túi tham nhờ vay tiền nước ngoài và tiếp tục lừa 

dối dân tộc ta bằng một nền kinh tế phát triển ảo. 

 

2. Thủ đoạn trong văn hóa xã hội:  

 

Để công cuộc Hán hóa từ thời Hồ Chí Minh thành công, đảng cộng sản ngoài lừa mị 

dân chúng về vấn đề kinh tế còn lừa dối dân ta về văn hóa. 

 

Thứ nhất, về mặt văn hóa, đảng cộng sản tổ chức ra hàng trăm cuộc thi hoa hậu lớn 

nhỏ và những game shows vô bổ trên truyền hình. Thực chất đó là những cuộc mua 

bán danh hiệu bằng tiền và thân xác của chính những người đẹp. Bằng chứng là hàng 

loạt vụ hoa hậu bán dâm vừa qua, hàng loạt vụ kiện tụng trong những cuộc thi như 

Idol, Nextop Model đã minh chứng cho điều này. Đảng cộng sản muốn nhân dân và 

đặc biệt là thanh niên quên đi cái gọi là “Họa mất nước” để vui vẻ với những ảo giác 

giàu sang có trước mắt.  

 

Ngoài ra, đảng còn thực hiện những chính sách hết sức trái ngược nhằm băng hoại 

đạo đức của tầng lớp thanh niên. Ví như họ chặn internet với trang lề Dân (nhưng 

luôn nói sự thật) mà không chặn những web sex. ĐCS tuyên bố cấm cá độ bóng đá 

nhưng dung túng cho các đài truyền hình từ trung ương đến địa phương, hơn 700 tờ 

báo đăng tin” Kèo thơm, độ hay”... Vậy thực chất là gì? Đó là một mặt đảng muốn 

mị dân rằng mình trong sạch với cờ bạc nhưng mặt khác lại tạo cơ hội cho tệ nạn 

tràn lan. 

http://trandangtuan.com/page/4/
https://1.bp.blogspot.com/-MVFELnQIojg/UhbfyAr2OzI/AAAAAAABXD4/4pj6zm-_-3U/s1600/ngheo-image09.png
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Thực tế cho thấy những vụ đâm chém, giết người, hãm hiếp cứ tràn lan mà ngày nào 

lên mạng chúng ta cũng thấy. Ngay cả Bộ giáo dục cũng thực hiện tiếp âm mưu của 

ông Hồ khi xưa là “Dạy tiếng Hán” (Xin xem thêm “Những sự thật không thể chối 

bỏ” - phần 9) cho trẻ em nhằm Hán hóa Việt Nam. Đài truyền hình một tỉnh cũng 

được bán gọn cho Trung cộng... Đó là điều đảng cộng sản muốn. Họ muốn nhân dân 

này hèn đi để họ dễ trị và đặc biệt là quên đi họ đã trót bán tất cả cho Trung cộng. 

 

Thứ hai, để minh chứng cụ thể đảng lợi dụng văn hóa để mị dân chúng ta có thể thất 

một số sự việc gần đây cụ thể như sau. Ở Việt Nam không thiếu gì những tấm gương 

tàn tật đáng trân trọng như Nick Vujikic, chỉ có vấn đề đảng cộng sản không muốn 

cho những bạn trẻ sẵn sàng khóc lóc thảm thiết khi M.Jackson ra đi, hay một ngôi 

sao xứ Hàn đến Việt nam cuồng lên một cách thái quá vì Nick. Bởi vì đảng muốn 

thanh niên phải thần tượng hóa, phải khóc lóc thảm thiết cho những ai không ảnh 

hưởng đến vị thế độc tôn của đảng. Đảng sợ những người thanh niên nhận ra sự vắt 

chanh bỏ vỏ của đảng với cán binh đã vì đảng mà thành phế binh. Đảng cũng sợ 

thanh niên Việt Nam biết họ đã trả thù tàn bạo những người phế binh VNCH thế 

nào, Trên thực tế, xét về chính nghĩa, họ có chính nghĩa. Chính nghĩa của họ là chính 

nghĩa bảo vệ đất nước trước khủng bố và xâm lăng. Họ chiến đấu cho tự do và cho 

một nền dân chủ đang hình thành. Họ chiến đấu vì nhân dân Miền Nam, họ chẳng 

chiến đấu vì thằng “Liên Xô, Thằng Trung Quốc” nào cả. Họ đáng được tôn vinh. 

Ấy vậy nhưng sau ngày cộng sản cướp miền nam, họ trả thù tàn bạo những người 

thương phế binh VNCH. Họ đẩy những người lành lặn vào trại tập trung với những 

cái án không cần xử, cũng chẳng bản cáo trạng. Họ tàn phá nghĩa trang người đã 

khuất. Và cũng chính họ, những người cộng sản không quên đày đọa những thương 

phế binh.  

 

Cái cách lợi dụng Nick của đảng cộng sản là một tấn trò đời nghiệt ngã. Đảng cộng 

sản chỉ muốn các bạn trẻ quên đi rằng ở Việt Nam còn rất, rất nhiều Nick đáng được 

tôn vinh và noi gương. Đảng cũng muốn các bạn trẻ trong khi gào thét về các thần 

tượng sao Hàn, ngôi sao ca nhạc Việt Nam rẻ tiền, Hoa hậu bán dâm thì ngoài kia 

Tầu cộng đang vét sạch cá biển đông, đang khoan dầu vào chính trái tim Việt Nam, 

và ngay trong lòng núi rừng Tây Nguyên lũ Tầu đang múc cho đầy Boxit. 

 

Việc Nick được mời đến Việt Nam trong bối cảnh kinh tế suy kiệt, niềm tin vào 

chính quyền đang sa sút, được nhiều người dự đoán trước là một liệu pháp tinh thần 

mà đảng cộng sản muốn sử dụng để níu kéo lòng tin của người dân. Tuy nhiên, ít ai 

nghĩ rằng đảng cộng sản Việt Nam còn làm được hơn thế, đó là yêu cầu anh ta tôn 

vinh Hồ Chí Minh- một kẻ độc tài đã giết hại hàng triệu người Việt Nam thông qua 

CCRĐ, chiến tranh, nô lệ và bán nước. 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-9-ho.html#.UhbgcrxhNBo
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-9-ho.html#.UhbgcrxhNBo
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Thứ ba, mới đây ở Hà Nội, giới trẻ đã cho tổ chức một buổi lễ cầu siêu cho chó và 

mèo (8). Xét về ý nghĩa, chúng ta thấy đây là một hành động bình thường và cũng 

không phải là vấn đề quá đáng. Tuy nhiên, điều mà tôi muốn nói với các bạn trẻ Việt 

Nam ngày hôm nay rằng: Việc quý trọng động vật bằng cái tâm không có gì sai, tuy 

nhiên còn đó nhiều việc lắm cần các bạn trẻ đáng làm, đáng quan tâm hơn. Chẳng lẽ 

các bạn không biết rằng có những tấm bia ca ngợi những người lính đã ngã xuống 

vì quân xâm lược Tầu đã bị đảng cộng sản đục bỏ? Chẳng lẽ các bạn không biết có 

hàng vạn ngôi mộ của những người lính Việt Nam cộng hòa bị đảng cộng sản đập 

phá và ngăn cản người thân của họ trùng tu? Các bạn có biết rằng như vậy các bạn 

đã vô tình coi những người lính hi sinh bảo vệ đất nước trước giặc Tầu, coi những 

người lính VNCH cùng dòng máu Việt Nam hi sinh vì chính chính nghĩa không bằng 

những con chó, con mèo của các bạn sao? Thật đáng buồn! 

 

Đảng cộng sản muốn các bạn tổ chức nghĩa trang, cầu siêu cho thú cưng của mình 

nên một lần tìm hiểu cho biết đảng cộng sản đã cố tình đục bia ghi danh chiến thắng 

của những người lính Việt Nam đánh bại quân xâm lược Trung cộng năm 1979 ở 

cầu Khánh Khê, Lạng Sơn (9) 

 
Ai đã vô lễ với những người đã khuất vì đất nước?  

 

Thật sự là đảng đang muốn làm những điều để cho văn hóa và đạo đức băng hoại để 

có thể ngu dân và giữ quyền cai trị. 

 

Thứ tư, hãy đọc toàn bộ bài của tác giả Hoàng Thanh Trúc để thấy sự lố bịch của 

đảng mượn văn hóa để tham ô và lừa dối nhân dân đến thế nào: So với 4 triệu đồng 

bào quân, dân, hai Miền cả nước đã nằm xuống, chỉ với 13 TNXP sửa chữa cầu 

đường không trực tiếp cầm súng chiến đấu chẳng may hy sinh vì đạn lạc bom rơi 

trong chiến tranh dù đã có mồ yên mã đẹp và tượng đài gọi là “chiến thắng” ổn định 

tại Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương... Lại bỗng nhiên được “nâng cấp tôn 

tạo giai đoạn 2” với kinh phí 175 tỷ và thêm 5, 2 Km đường nhựa nối QL15 dẫn vào, 

http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/cau-chuyen-cuoc-song/le-cau-sieu-cho-cho-meo-tai-ha-noi-2832954.html
http://tamnhin.net/Diemnhin/13175/Duc-bo-Van-bia-yeu-nuoc-va-hang-nghin-diem-0-mon-lich-su.html
https://3.bp.blogspot.com/-pBPqQzuEpXE/Uhbh9VNtxWI/AAAAAAABXEE/lHNIgIzAikU/s1600/bia1-danlambao.jpg
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được phê duyệt hơn 70 tỷ đồng (tổng 245 tỷ) khởi công 19/4/2010. (nguồn 

"giaothongvantai.com.vn")… Trong khi đó thật nghịch lý và phí phạm. Dù đã có 

một khu di tích “Hồ Chính... Mi” cùng cha mẹ dòng họ hoành tráng rộng lớn gần 

200 ha, ở Kim Liên, Nghệ An nhưng để có cái hậu phong thủy “địa linh sinh quái 

vật ” cho cháu con - Ngày 10/6/2012, CT/QH Nguyễn sinh Hùng cầm cuốc động thổ 

khởi công xây dựng thêm một khu đền mới trên ngọn đồi núi Chung thuộc xã Kim 

Liên, huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An hơn 100 ha với gần 200 tỷ để thờ, tổ cha anh 

em dòng họ ông Hồ Chính... Mi.” (10) 

 

Qua đây chúng ta thấy tổng thế đảng chỉ muốn dùng chính sách suy đồi văn hóa, 

chạy theo giá trị ảo để lừa dối giới trẻ, lừa dối nhân dân Việt Nam để đảng dễ dàng 

bán nước cho giặc Trung cộng mà thôi. 

 

3. Thủ đoạn trong quân sự:  

 

Để nói về lĩnh vực này thì tôi xin đưa ra nhận định của mình như sau: Việt Nam và 

Trung cộng sẽ gần như không xảy ra bất cứ cuộc chiến nào trên biển nữa. Nếu có 

chỉ là sự chỉ là sự ngụy trang cho việc đã bán nước của đảng cộng sản. Tại sao tôi 

nói vậy. Tôi xin chỉ ra mấy điều sau. 

 

Thứ nhất, thực chất chuyến đi Hoa Kỳ của Nguyễn Chí Vịnh năm ngoái không phải 

để mong muốn Hoa Kỳ giúp đỡ về mặt chính trị cũng như quân sự trong việc đối 

đầu với Trung cộng, Đây là một cuộc viếng thăm để xin tiền trong việc rà phá bom 

mìn và kêu gọi Hoa Kỳ tài trợ trong việc giúp đỡ người mắc bệnh do Dioxin trong 

chiến tranh để lại. Hành động này của Vịnh cũng chỉ là đòn gió nhằm để cho đảng 

cộng sản tiếp tục bài ca “Ta đã thân Mỹ hơn, dân yên tâm đi” để đáp lại làn sóng 

ủng hộ Hoa Kỳ của đại bộ phận nhân dân ta. Có 2 lý do để nói về việc trên chỉ là mị 

dân:  

 

Lý do thứ nhất, Nếu ĐCS có thiện chí với Hoa Kỳ trong vấn đề đối đầu với Trung 

cộng thì họ sẽ không làm trò hề trong vấn đề nhân quyền ở Việt Nam mà cuộc gặp 

với bà Hillary Clinton năm ngoái là một ví dụ.  

 

Lý do thứ hai, ĐCS biết rằng “theo Mỹ sẽ mất đảng” nên không đời nào ĐCS chịu 

theo Hoa Kỳ. Họ thà mất nước nhưng được làm bù nhìn Trung cộng hơn là mất tất 

cả. Mà thực chất thì họ đã làm bù nhìn từ thời ông Hồ chứ không phải đến bây giờ. 

 

Thứ hai, ngay sau chuyến đi thăm Trung cộng với cái cúi đầu sâu tưởng chừng 

không thể sâu hơn nữa và ký hơn 10 văn kiện bán nước thì Tư Sang đã vội vã xin 

gặp Obama. Thực chất chuyến đi là đu dây và xin ăn kinh tế. Trong suốt thời gian ở 

Mỹ, Tư Sang chỉ nói đến “Tôm và Cá Ba Sa” là chính. Còn về nhân quyền thì vẫn 

http://danlambaovn.blogspot.com/2013/08/toi-bi-soc.html
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im lìm. Việc sau này xét giảm án cho Phương Uyên và Nguyên Kha cũng chỉ là một 

hình thức xoa dịu dư luận và 2 chiếc ghế TTP và Human Rights, giảm lửa đấu tranh 

của nhân dân mà thôi. Thực chất đây không phải là vấn đề nhân nhượng để đổi lấy 

sự giúp đỡ trong quân sự để đối đầu với Trung cộng bành trướng. 

 

 
 

Thứ ba, đảng cộng sản cũng không minh chứng được bằng chứng nào cho thấy họ 

chống Trung cộng. Điều đầu tiên là họ kiên quyết không kiện Trung cộng ra tòa án 

như cách người Phi đang làm. Như vậy việc cho rằng không cần đi biểu tình mà để 

“đảng và nhà nước” lo là hoàn toàn ngụy biện. 

 

Đảng cộng sản đã chứng tỏ cho thế giới thấy rằng họ quyết tâm theo Trung cộng khi 

từ chối việc cho phép hải quân Nga sử dụng căn cứ Cam Ranh, đồng thời phủ nhận 

nguồn tin nói rằng hai nước Việt - Nhật cùng hợp tác trong việc ngăn chận dã tâm 

bành trướng lãnh thổ của Trung Cộng. 

 

Trong chuyến công du nước Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang 

Thanh đã kín đáo từ chối lời đề nghị cho phép quân đội Nga được sử dụng căn cứ 

Cam Ranh để đổi lại việc nước Nga sẽ huấn luyện cho sĩ quan Việt Nam và trợ giúp 

về an ninh quốc phòng. Mặc dù không bác bỏ thẳng thừng đề nghị này, nhưng ông 

bộ trưởng quốc phòng cộng sản nhấn mạnh rằng chủ trương của Việt Nam là không 

liên minh quân sự và không cho phép bất cứ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự trên 

lãnh thổ Việt Nam: “Về vấn đề này, quan điểm nhất quán của Việt Nam là không 

liên minh quân sự với nước ngoài, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở Việt 

Nam, chúng ta cũng không có chủ trương hợp tác với nước lớn này làm phương hại 

đến quan hệ với nước lớn khác.” (11) 

 

Trước đó, sau chuyến công du tại Nhật, Thứ trưởng Quốc phòng cộng sản Nguyễn 

Chí Vịnh đã mạnh mẽ lên tiếng phủ nhận các nguồn tin nói rằng Nhật - Việt đã đồng 

ý phối hợp các hoạt động chống lại các hành vi xâm lấn lãnh hải của Trung Cộng. 

Điều đáng nói là tin này đến từ đài truyền hình NHK của Nhật, một đài truyền hình 

http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/640824/%E2%80%98Nga-dong-y-dao-tao-can-bo-quan-su-cho-Viet-Nam-tpol.html
https://4.bp.blogspot.com/-J0ZgU0xik_w/UhbkXLBPdCI/AAAAAAABXEQ/eOfzZLqCTlg/s1600/sang-tap-danlambao-02.jpg
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có mối quan hệ mật thiết với chính phủ. Và chính ông Vịnh cũng nhấn mạnh là trong 

các buổi gặp gỡ với Nhật, hai bên "chỉ bàn về việc hợp tác quốc phòng giữa hai 

nước" (12). 

 

Như vậy rõ ràng sau nhiều hành động tri ân và biết ơn giặc của Phùng Quang Thanh, 

Nguyễn Chí Vịnh... thì rõ ràng cộng sản không hề có sự chuẩn bị để chống Trung 

cộng. Hay nói cách khác, cộng sản đã hoàn toàn bán nước cho Trung cộng. 

 

 
Đại hội “tri ân “ giặc 

 

Thứ tư, vấn đề thứ hai là việc đảng cộng sản cho tung tin quân sự về mua sắm vũ 

khí nhằm lừa bịp nhân dân về động thái này. Tôi xin nêu mấy ý ở đây. Về mặt quân 

sự tuy đảng cộng sản cho sắm thêm những vũ khí như máy bay Su-30, hệ thống tên 

lửa phòng không S-300 PMUI, hệ thống phòng ngự bờ biển Bastions, 2 tàu Gerpad 

(tàu hộ vệ tàng hình cỡ lớn) và đặt mua 6 tàu ngầm lớp Kilo của Nga. Nghe qua có 

vẻ đảng cộng sản đã thay đổi quan điểm của mình với Trung cộng? Đội ngũ công an 

chính trị và hồng vệ binh sẽ được dịp chỉ đạo của đảng “quang vinh” ca ngợi đảng 

đang “chống Trung cộng”. Nhưng sự thật không phải thế. Chúng ta nên nhìn nhận 

về mặt quân sự thế này.  

 

Trung cộng là một nước lớn và đến bây giờ số vũ khí hiện đại rất nhiều. Nếu giả sử 

đảng cộng sản muốn chống Trung cộng thì họ phải tìm cách khắc chế lại cái nhiều 

đó của Trung cộng. Rõ ràng về mặt quân sự chúng ta phải đối đầu với Trung cộng 

là bối cảnh chiến tranh phi đối xứng. 

 

Nghệ thuật của chiến tranh phi đối xứng (nếu có) giữa Việt Nam và Trung cộng 

chính là việc lấy tinh, lấy điểm mạnh của mình để khắc chế điểm yếu của đối phương 

nhiều hơn nhiều lần. Nhưng chúng ta thử xem: Trung cộng có S-300 PMU trước 

Việt Nam 4 năm, họ thậm chí còn chế thành phiên bản Trung cộng HQ-09. Vậy 

những yếu tố bất ngờ và kỹ thuật có còn khi Trung cộng đã biết rất rõ về S-300 PMU. 

http://tv.vtc.vn/594-398353/truyen-hinh/tuong-vinh-noi-ve-doi-thoai-quoc-phong-viet-nhat.htm
https://1.bp.blogspot.com/-vgUF9pC6bzY/UhbkpspO3BI/AAAAAAABXEY/LleqM93h-fk/s1600/daihoichuhau-image07.png
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Đến Su-30 thì Việt Nam cũng theo đuôi Trung cộng hàng 3 năm trời, và với số lượng 

Su-30 gấp 5 lần Việt Nam liệu có thể làm được gì khi Trung cộng biết hết về Su-30. 

Và cũng nên nhớ, Trung cộng có không ít Kilo trong đội hình của mình. Mới đây 

thôi, con át chủ bài của hải quân cộng sản đã vội vã được nhà cầm quyền cộng sản 

cho đi “thăm” Trung cộng. Trung cộng vốn khát khao công nghệ của tàu Gepard mà 

Nga không bán cho Trung cộng, thì cộng sản Việt Nam lại dễ dàng cho Trung cộng 

thăm dò và copy công nghệ (13) 

Tại sao đảng cộng sản mua vũ khí sau Trung cộng lại không chịu mua sắm những 

thứ khác có thể khắc chế những thứ Trung cộng có? Hay đây chỉ là bài nhằm mị dân. 

Chẳng lẽ cả một bộ quốc phòng của Việt Nam không biết điều đó? Họ biết nhưng 

thực chất họ đã bán nước rồi nên có mua cũng chỉ để mà “kiếm chút Loppy” mà thôi. 

Dân thì vẫn chịu thuế, còn vũ khí cũng chỉ mua để kiếm hoa hồng, lừa bịp dân tộc.  

 

Thứ năm, ngoài vấn đề mua sắm vũ khí, chúng ta còn thấy rằng trong vòng 2 năm 

qua, Việt Nam tích cực đón các tàu của quân đội các nước đến nhưng chủ yếu là tàu 

“y tế” và đến giao lưu là chính. Việt Nam có tham gia cuộc tập trận Hổ Mang Vàng 

tại Campuchia diễn ra 3 năm qua có sự tham gia của Hoa Kỳ nhưng lại là “quan sát 

viên”. Điều này cho thấy Việt Nam khác hẳn Với Philippines. Phi đã có rất nhiều 

cuộc tập trận quy mô lớn nhỏ với Hoa Kỳ, Indonexia, Nhật. Tất cả các cuộc tập trận 

đều có bắn đạn thật. Tại sao Việt Nam là nước liên quan trực tiếp đến vấn đề biển 

Đông, HS-TS lại bàng quan trước nguy cơ chiến tranh mà Trung cộng gây ra? Vấn 

đề ở đây đó chính là đảng cộng sản đã biết trước: chẳng có cuộc chiến nào xảy ra cả. 

Nhớ lại năm 2011 khi Trung cộng tập thả bom gần HS-TS thì ĐCS Việt Nam cũng 

đem bom ra thả ở gần Đà Nằng trong một cuộc huấn luyện định kỳ, bình nhật của 

Không quân. Và cũng im hơi sau khi bị Trung cộng chỉ trích... Động thái này đi kèm 

với việc tàu cảnh sát biển được trang bị hiện đại, máy bay mới tầm cỡ thế giới nhưng 

ngư dân cứ bị “tàu lạ” bắt cho thấy giữa đảng cộng sản Việt Nam và Trung cộng 

thực chất không có đồi đầu, chỉ có đồng thuận. Sự đối đầu chỉ thể hiện trên báo chí 

rồi "im lặng". 

 

4. Thủ đoạn trong chính trị:  

 

Thứ nhất, về chính trị, đảng cộng sản tiến hành việc tuyên truyền về một huyền 

thoại giả dối “Hồ Chí Minh”. Qua những sự kiện đã thấy về hiện tình đất nước và 

qua loạt bài “Những sự thật không thể chối bỏ” cùng hàng ngàn nhân chứng, vật 

chứng cho thấy Hồ Chí Minh là một tội đồ của dân tộc. Nhưng tại sao đảng cộng sản 

lại phải tô vẽ hình tượng giả dối ấy? Mục tiêu là để đánh lừa dân tộc nhất là với giới 

trẻ. Hàng loạt viện nghiên cứu về HCM, sách báo, cuộc thi về HCM được mở ra chỉ 

nhằm tô hồng HCM để trở thành thần tượng. Ví dụ đó là: Đưa HCM vào đền thờ, 

phong thần thánh, hay mượn Nick Vujicic tới Việt Nam để ca tụng: “Uncle Ho” 

v.v... 

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130701/chien-ham-dinh-tien-hoang-va-ly-thai-to-hoan-thanh-su-menh.aspx
https://www.blogger.com/goog_68539452
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-10.html


- 271 - 

 

 

Hệ quả là những người trẻ bị nhồi nhét đã không đủ bản lĩnh để nhận ra sự thật. 

Trong sự lầm lẫn vì bị tuyên truyền từ bé cho đến lúc trưởng thành nhiều người 

không nhận ra ông HCM chính là người mở đầu cho tiến trình nô lệ Trung Quốc. Vì 

thế, họ có thể bất đồng với nhà cầm quyền hiện nay nhưng họ vẫn tôn thờ HCM. 

Việc quá thần tượng HCM cũng đã làm sức phản kháng của dân tộc mất đi trước 

những hành động bán nước của đảng cộng sản. Một tâm lý cảm thông cho hành động 

yêu nước giả dối, có công với dân tộc giả tạo của nhân dân với HCM là cách đảng 

cộng sản Việt Nam hiện nay muốn có. Họ có thể xấu nhưng dứt khoát HCM không 

xấu. Một tâm lý nể nang với cái “công lao” ảo ấy là một rào cản cho dân chủ thực 

sự ở Việt Nam.  

 

Thứ hai, đi kèm với việc tô hồng, đánh bóng hình ảnh HCM, đảng cộng sản cũng 

tiếp tục cho tuyên truyền những chiêu giả dối. Khi Trung cộng tiến hành xâm lấn 

HS-TS, bắt ngư dân, đảng cộng sản Việt Nam tiến hành những tuyên bố hết sức mị 

dân như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng nói tại Nha Trang “Việt Nam 

kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo” nhưng ngay sau đó thì đảng CS để mặc ngư 

dân bị bắt, bị phạt tiền khi đánh bắt ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Và 

cũng ngay sau đó, những người biểu tình ủng hộ tuyên bố của ông Dũng đã bị... đạp 

mặt thẳng cánh. Những tuyên bố cho thấy đảng cộng sản chỉ mị dân và lừa đảo. Họ 

phải thực hiện nốt nhiệm vụ bán nước cầu vinh mà vị lãnh tụ đảng cộng sản HCM 

của họ đã khởi xướng.  

 

Việc ra luật biển vừa qua cũng cho thấy đây chỉ là âm mưu trì hoãn lòng dân đang 

lên cao nhằm cố gắng giữ ghế của đảng cộng sản. Đảng cộng sản trong thế bị nhân 

dân oán hận vì những chính sách hèn yếu trước Trung cộng đã phải vội vã ra một 

cái Luật Biển Việt Nam mà khi ra giấy bằng máy in chỉ có vẻn vẹn 15 trang giấy. 

Chúng ta thấy gì sau luật biển? Đó là các cuộc biểu tình bị đàn áp, bắt bớ và hành 

hung các blogger biểu tình yêu nước ngay ngoài đời thường. Đáng nói hơn là đảng 

dùng cơ quan thông tin đại chúng để bôi nhọ hoặc bắt bớ những người biểu tình yêu 

nước như Ls. Lê Quốc Quân, hai sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh 

Nguyên Kha... 

 

Tất cả những hành động này cho thấy đây cũng chỉ là một cú lừa để xoa dịu lòng 

dân. 

 

Nguy hiểm hơn trong cú lừa chính trị đó là việc đảng cộng sản có những động thái 

cài cắm đội ngũ hồng vệ binh và an ninh vào các cuộc biểu tình với hai mục đích: 

Giám sát những người biểu tình yêu nước khác và tung hô lá cờ đỏ sao vàng của 

đảng cộng sản (thực chất là cờ Phúc Kiến - xem “Những sự thật cần phải biết “ 

phần 8, 9). Việc tung hô này cho người dân dễ lầm tưởng rằng đảng cộng sản vẫn 

còn còn trái tim của dân tộc Việt Nam. Nó giúp trì hoãn cơn bão ngầm đang nổi lên 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-8-ai.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-9-ho.html
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từ sau những vụ án của dân oan Đoàn Văn Vươn, Nông dân Cần Thơ, Văn Giang... 

Đây cũng là một chiêu lừa chính trị và âm mưu nham hiểm của đảng cộng sản. Đồng 

thời, đảng cũng cho những dư luận viên cao cấp sử dụng cái bóng đấu tranh dân chủ, 

phản đối tham nhũng nhưng vẫn ca tụng Hồ Chí Minh, lãnh đạo đời đầu để đổ tội 

cho cả hai bên: VNCH và CS đều có lỗi trong thảm cảnh hiện nay. Cộng sản thực 

chất thông qua việc này để phân tán tinh thần đoàn kết dân tộc và xóa đi mặc cảm 

về lá cờ Phúc Kiến bị phanh phui. 

 

Thứ ba, đi kèm với những hình thức bịp bợm nêu trên là hình thức đổi màu chính 

trị mà đảng đang nhắm đề giữ ghế quyền lực cũng như có thể hạ cánh an toàn, đem 

tiền bạc cướp bóc đi ra nước ngoài hưởng thụ cho con cháu. 

 

Đầu tiên, báo đảng ngày 19/8/2013 đã cho đăng nguyên văn bài phát biểu của tổng 

bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng côn an như sau: 

 

“Lực lượng an ninh nhân dân cần quán triệt, vận dụng đúng đắn các quan điểm tư 

tưởng chỉ đạo của Đảng về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, quyết tâm làm thất 

bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm xâm phạm 

an ninh quốc gia, đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định.  

 

Toàn bộ hoạt động của lực lượng an ninh tập trung phục vụ cho nhiệm vụ trung tâm 

là giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tổng Bí 

thư nhấn mạnh 5 nhiệm vụ mà lực lượng an ninh nhân dân cần tập trung thực hiện 

trong thời gian tới.  

 

Trong đó, nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của 

Trung ương, Bộ Chính trị về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và các nghị quyết khác của Trung ương, vào 

công tác đảm bảo an ninh quốc gia, kiên định mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà 

nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị xã hội; sẵn 

sàng ứng phó với mọi mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Tổng Bí thư lưu ý, lực 

lượng an ninh cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cơ quan, đặc biệt trong lĩnh 

vực tuyên giáo, báo chí tuyên truyền, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác lại các 

luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động; đồng thời làm tốt công tác 

tuyên truyền-giáo dục tinh thần cảnh giác, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách 

nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập chủ quyền quốc 

gia, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, làm cho mọi người hiểu rõ những 

thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 

nhất là vấn đề chiến tranh thông tin mạng, tội phạm công nghệ cao...” (14) 

 

http://www.baomoi.com/Giu-vung-an-ninh-quoc-gia-trong-moi-tinh-huong/122/11743681.epi
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Đọc qua đoạn trên chúng ta thấy gì, đó là đảng cộng sản quyết tâm chống lại dân 

chủ thông qua con bài công an và côn đồ. Và ưu tiên của đảng chính là bảo vệ chế 

độ, bảo vệ đảng lên trên cả đất nước, dân tộc. 

 

Tiếp sau đó, trong cuộc họp kín ngày 09/08/2013 của ban tư tưởng văn hóa Trung 

Ương thì chính Đinh Thế Huynh đã khẳng định: 

 

“Chúng ta không đồng ý để thế lực thù địch xuyên tạc về điều 4 Hiến Pháp. Chúng 

ta chấp nhận có đối lập, nhưng đối lập phải ở trong khuôn khổ cho phép. Đảng 

cộng sản là bước đi đột phá trong lịch sử dân tộc. Dù có thể có đảng phái nào đi 

chăng nữa cũng cần phải biết đảng cộng sản có công xây dựng và bảo vệ, thống 

nhất đất nước. Các đảng phái khác phải tôn trọng và bảo đảm quyền lợi của đảng 

cộng sản …” (Báo cáo của ban chỉ đạo TGTW-06/BC). 

 

Chúng ta thấy điều gì? Đó là đảng cộng sản có thể cho chấp nhận cho đảng đối lập 

hoạt động trên danh nghĩa trong thời gian tới để có thể xoa dịu dư luận. Nhưng 

phải”tôn trọng, bảo đảm quyền lợi và trong khuôn khổ “ của cộng sản. 

 

Cũng cần nói thêm, một số tuyên bố của ông Lê Hiếu Đằng - người chủ trương thành 

lập đảng Dân Chủ Xã hội tại Việt Nam để bạn đọc lưu ý: 

 

“Tôi rất mừng nghe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố ở hội nghị Shangri-La 

chống lại nền chính trị cường quyền và những đối xử vô nhân đạo đối với ngư dân 

Việt Nam. Trả lời phỏng vấn một thiếu tướng Trung Quốc, Thủ tướng đã khéo léo 

nói nước đó là nước nào ai cũng biết. Rõ ràng đây là cú đấm đích đáng bọn bành 

trướng Bắc Kinh trong một diễn đàn quốc tế. Tôi càng thấy vui hơn khi được biết 

đây là ý kiến của cá nhân Thủ tướng dám chịu trách nhiệm để tuyên bố như vậy chứ 

không có sự chỉ đạo nào của Bộ chính trị cả...”  

 

Nếu đấu tranh với cộng sản mà còn tin một tên ăn tục, nói dóc và tham nhũng, bán 

nước như Nguyễn Tấn Dũng thì ông Đằng sẽ chống ai? Chống cái gì? 

 

Rồi ngày 21/8/2013 ông Đằng trả lời BBC như sau: “Cái chữ đối lập đây không có 

nghĩa là mình bài bác gì đảng Cộng sản - bản thân tôi là đảng viên đảng Cộng sản 

lâu năm - và chính điều đó giúp cho đảng một lối thoát.” (15). 

 

Ông Đằng nghĩ gì khi đảng cộng sản đã được khẳng định không thể sửa chữa qua 

nhiều bằng chứng và lịch sử mà ông vẫn nói “hi vọng đảng tự thay đổi” trong lời 

của ông? Vậy hóa ra ông thành lập đảng mới để cho đảng cộng sản sửa chữa và tồn 

tại tiếp? 

 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/08/130821_le_hieu_dang_new_party_reax.shtml
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Ông Đằng nghĩ gì về câu “không bài bác cộng sản”? Ông Đằng có thể kể ra cho dân 

chúng tôi những thành tích mà cộng sản có được thật sự xem tất cả có đáng bài bác 

hay không? 

 

Tại sao lại là “cho đảng một lối thoát”? Hay đây chính là cho đảng có thể thoát xác? 

Đảng cộng sản vừa độc tài, tham nhũng, cướp bóc và bán nước, tại sao lại phải cho 

thoát? 

 

Ngày 16 phát biểu trên BBC ông Hồ Ngọc Nhuận cũng khẳng định đảng mới không 

chống cộng sản: “Ông Hồ Ngọc Nhuận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 

HCM, nói với BBC chính đảng mới sẽ không nhằm chống đối Đảng CSVN, mà 

cùng hợp tác để thúc đẩy "xây dựng dân chủ cho nước Việt Nam”.(16). 

 

Đảng cộng sản làm gì có chấp nhận dân chủ mà ông Nhuận kêu gọi xây dựng dân 

chủ? Hay là ông Nhuận vẫn cho rằng cộng sản có thể sửa chữa? Nếu vậy đây là một 

sai lầm. 

 

Mấy câu hỏi này cùng với lời của Đinh Thế Huynh và chủ trương của đảng cộng 

sản, tôi không kết luận mà để bạn đọc tự suy nghĩ. Ngay lúc này đây tôi chưa thể kết 

luận đúng sai trong việc làm của ông Đằng. Nhưng qua công văn cuộc họp của ban 

Tuyên Giáo TW và những câu của ông Đằng, ông Nhuận trong buổi phỏng vấn của 

BBC thì thật đáng phải suy nghĩ. 

 

Đây là một điều đáng lưu ý trong quá trình đấu tranh dân chủ hiện nay. Phải chăng 

đảng đang có ý định đổi mầu dân chủ cuội? Chúng ta không thể khẳng định ai, đảng 

nào là cái đảng “Đối lập trong khuôn khổ” mà cộng sản đã nói tới. Vì vậy cẩn tắc là 

điều cần phải làm trong lúc này trước khi đón nhận vồ vập các tin tức đấu tranh. 

 

Kết luận:  

 

Thông qua các yếu tố về kinh tế, văn hóa, chính trị quân sự đã cho ta thấy Việt Nam 

quá phụ thuộc và đang dần từng bước rơi vào tay của Trung cộng. Cũng sẽ chẳng có 

cuộc chiến hay phản đối nào xảy ra vì thực chất Việt Nam đã được chuyển giao cho 

Trung cộng theo từng bước từ thời Hồ Chí Minh cho đến hội nghị Thành Đô và kéo 

dài đến bây giờ. Trung cộng cứ tiến và đảng cộng sản Việt Nam cứ tiếp tục lùi và đe 

nẹt dân chúng thành nô lệ cho Trung cộng. Họa mất nước đang đến dần, nhân dân 

chúng ta đang bị đảng cộng sản lừa bịp trên mọi yếu tố nhằm đạt mục đích bán nước, 

giữ đảng, giữ ghế quyền lực cai trị. Không loại trừ đảng sẽ đổi màu dẫn tới dân chủ 

cuội như các dân chứng gần đây để giữ ghế, giữ tiền cướp đoạt của quần chúng hoặc 

mong nhân dân xóa tội ác theo cộng sản bán nước, hại dân. Cá nhân tôi mong rằng 

nhân dân Việt Nam hãy tỉnh táo đứng lên trước họa mất nước ngay từ trong kẻ nội 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/08/130816_hongocnhuan_inv.shtml
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thù là đảng cộng sản Việt Nam. Hơn lúc nào hết chúng ta phải tỉnh táo và lật mặt 

những âm mưu thủ đoạn tinh vi của cộng sản để đẩy dân tộc tới vòng nô lệ. 

 

23/08/2013 

 
Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

___________________________________ 
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http://tamnhin.net/Diemnhin/13175/Duc-bo-Van-bia-yeu-nuoc-va-hang-nghin-diem-0-mon-lich-su.html
http://tamnhin.net/Diemnhin/13175/Duc-bo-Van-bia-yeu-nuoc-va-hang-nghin-diem-0-mon-lich-su.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/08/toi-bi-soc.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/08/toi-bi-soc.html#disqus_thread
http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/640824/%E2%80%98Nga-dong-y-dao-tao-can-bo-quan-su-cho-Viet-Nam-tpol.html
http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/640824/%27Nga-dong-y-dao-tao-can-bo-quan-su-cho-Viet-Nam-tpol.html
http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/640824/%27Nga-dong-y-dao-tao-can-bo-quan-su-cho-Viet-Nam-tpol.html
https://3.bp.blogspot.com/--ZMEcuCUgdY/UhZ0O9QLrII/AAAAAAABXAI/-k2wY5Tcrnc/s1600/Traitimxanh-sig.png
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(12) http://tv.vtc.vn/594-398353/truyen-hinh/tuong-vinh-noi-ve-doi-thoai-quoc-

phong-viet-nhat.htm 

 

(13) http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130701/chien-ham-dinh-tien-hoang-

va-ly-thai-to-hoan-thanh-su-menh.aspx 

 

(14) http://www.baomoi.com/Giu-vung-an-ninh-quoc-gia-trong-moi-tinh-

huong/122/11743681.epi 

 

(15) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/08/130821_le_hieu_dang

_new_party_reax.shtml 

 

Những sự thật cần phải biết (phần 18) 

Tội ác của Phạm Văn Đồng 
 

 
 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Phạm Văn Đồng là một nhân vật cao cấp trong bộ 

máy lãnh đạo của cộng sản. Phạm Văn Đồng cũng như nhiều đan em của Hồ Chí 

Minh đã gây nhiều tội ác như Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, thảm sát Mậu 

Thân... Tuy nhiên nổi bật hơn cả là hai tội ác: Bán nước và tàn ác với quân dân cán 

chính VNCH. 

 

Xin giới thiệu với bạn đọc tóm tắt tiểu sử của ông Phạm Văn Đồng lấy từ ngôi trường 

cộng sản mang tên của “đồng chí”:  

 

http://tv.vtc.vn/594-398353/truyen-hinh/tuong-vinh-noi-ve-doi-thoai-quoc-phong-viet-nhat.htm
http://tv.vtc.vn/594-398353/truyen-hinh/tuong-vinh-noi-ve-doi-thoai-quoc-phong-viet-nhat.htm
http://tv.vtc.vn/594-398353/truyen-hinh/tuong-vinh-noi-ve-doi-thoai-quoc-phong-viet-nhat.htm
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130701/chien-ham-dinh-tien-hoang-va-ly-thai-to-hoan-thanh-su-menh.aspx
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130701/chien-ham-dinh-tien-hoang-va-ly-thai-to-hoan-thanh-su-menh.aspx
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130701/chien-ham-dinh-tien-hoang-va-ly-thai-to-hoan-thanh-su-menh.aspx
http://www.baomoi.com/Giu-vung-an-ninh-quoc-gia-trong-moi-tinh-huong/122/11743681.epi
http://www.baomoi.com/Giu-vung-an-ninh-quoc-gia-trong-moi-tinh-huong/122/11743681.epi
http://www.baomoi.com/Giu-vung-an-ninh-quoc-gia-trong-moi-tinh-huong/122/11743681.epi
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/08/130821_le_hieu_dang_new_party_reax.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/08/130821_le_hieu_dang_new_party_reax.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/08/130821_le_hieu_dang_new_party_reax.shtml
http://danlambaovn.blogspot.com/
https://3.bp.blogspot.com/-TWAv4gU4BKA/Uh0FZhpwLyI/AAAAAAABXh4/7LpkUzbobFQ/s1600/phamvandong-conghambannuoc-09-danlambao.jpg
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Phạm Văn Đồng bí danh là Tô, sinh ngày 01/3/1906 tại làng Thi Phổ Nhất, nay 

thuộc xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; là nhà hoạt động chính trị, nhà 

văn hóa lớn của Việt Nam. Những năm 1925- 1926, khi đang học tại Hà Nội, ông 

tham gia phong trào học sinh đấu tranh đòi thả cụ Phan Bội Châu (1925) và để tang 

cụ Phan Chu Trinh (1926). Sau đó, ông đi Quảng Châu (Trung Quốc) dự lớp huấn 

luyện do Nguyễn Ái Quốc tổ chức và được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng 

Thanh niên (1926). 

 

Cuối năm 1927, ông về nước, tham gia hoạt động cách mạng ở Sài Gòn, đến đầu 

năm 1929, được cử vào Kỳ bộ thanh niên Nam kỳ. Tháng 5/1929, ông đi Hồng Kông 

(Trung Quốc) dự đại hội của tổ chức này và được bầu vào Tổng bộ và Ban trù bị 

thành lập Đảng Cộng sản. Tháng 7/1929, Phạm Văn Đồng trở về Sài Gòn hoạt động 

cách mạng và bị thực dân Pháp bắt, kết án 10 năm tù, đày đi Côn Đảo. Tháng 

7/1936, do thắng lợi của Mặt trận Bình dân Pháp, thực dân Pháp ở Đông Dương 

buộc phải trả tự do cho Phạm Văn Đồng nhưng lại đưa ông về quê quản thúc. Trở 

về Quảng Ngãi một thời gian, ông bí mật liên lạc với tổ chức Đảng ở Quảng Ngãi, 

tiếp tục hoạt động cách mạng, sau đó ra Hà Nội tham gia hoạt động công khai. 

 

Tháng 5/1940, Phạm Văn Đồng đi Côn Minh (Trung Quốc) gặp lãnh tụ Nguyễn Ái 

Quốc. Sau đó, ông được cử đi hoạt động cách mạng ở Liễu Châu, Tĩnh Tây (Trung 

Quốc). Đầu năm 1942, ông được cử về Cao Bằng xây dựng căn cứ địa cách mạng ở 

các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Tháng 8/1945, Phạm Văn Đồng dự Đại hội 

Quốc dân Tân Trào và được vào Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam. Cách mạng 

Tháng Tám thành công, ông trở thành Bộ trưởng Bộ Tài chính trong Chính phủ lâm 

thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tháng 5/1946, ông đảm nhận nhiệm vụ 

Trưởng phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đàm phán với Chính phủ 

Cộng hòa Pháp tại Hội nghị Fôngtenơblô (Fontainnebleau). 

 

Trước ngày kháng chiến toàn quốc (19/12/1946), Phạm Văn Đồng được cử vào 

Quảng Ngãi làm đại diện Trung ương Đảng và Chính phủ tại miền Nam Trung bộ, 

trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở đây. Đầu năm 1949, 

ông được điều về chiến khu Việt Bắc. Tháng 8/1949, ông được cử làm Phó Thủ tướng 

https://3.bp.blogspot.com/-p4ijbJ1AV1Q/Uh0AEmB6MII/AAAAAAABXhc/UZVVJj9LyhE/s1600/PhanVanDong-093.jpg
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Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. Tháng 5/1954, ông là Trưởng đoàn 

đại biểu của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Giơnevơ 

(Genève) về Đông Dương. Từ tháng 9/1954, ông giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Đối ngoại của Trung ương Đảng. Ông là đại 

biểu Quốc hội liên tục từ khóa I (1946- 1960) đến khóa VII (1981- 1987). Từ tháng 

9/1955 đến tháng 12/1986 (31 năm), ông liên tục giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ 

(có lúc gọi là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng). Trong nhiều năm ông đảm đương nhiệm 

vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chi viện cho tiền tuyến. 

 

Năm 1947 ông được bầu bổ sung ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, năm 1949 

chuyển thành ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại các Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951), lần thứ III (9/1960), lần thứ IV (12/1976), lần 

thứ V (3/1982), Phạm Văn Đồng đều được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tại 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986), lần thứ VII (6/1991) và lần thứ VIII 

(6/1996), ông được Ban Chấp hành Trung ương Đảng cử làm Cố vấn Ban Chấp 

hành Trung ương; đến tháng 12/1997 được kết thúc nhiệm vụ theo yêu cầu của ông. 

 

Phạm Văn Đồng qua đời tại Hà Nội ngày 29/4/2000. (1) 

 

Đọc qua tiểu sử của Phạm Văn Đồng đã cho thấy đây là một trong những tay lãnh 

đạo gạo cội và là một “học trò của Bác” như chính ông ta thừa nhận. Vậy thử xem 

tội ác của Phạm Văn Đồng như thế nào sau cả cuộc đời làm lãnh tụ của đảng CSVN? 

Những điều đó sẽ được phác họa trong bài viết này.  

 

I. Cùng Hồ Chí Minh bán nước:  

 

 
Phạm Văn Đồng và Hồ Chí Minh được biết đến như là hai kẻ tội đồ trong công hàm 

bán nước năm 1958. Tuy nhiên cũng phải sơ qua để thấy những lối chối tội quanh 

http://thpt-phamvandong-phuyen.edu.vn/about/
https://1.bp.blogspot.com/-95IfCQhvdLw/Uh0AfHuM0OI/AAAAAAABXhk/eQHKzjnhx84/s1600/PhanVanDong-Hochiminh.jpg
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co của chính Phạm Văn Đồng và đảng CSVN để chúng ta thấy họ là những kẻ bán 

nước nhưng hết sức man trá.  

 

Chối tội quanh co:  
 

Thứ nhất, việc bán nước bằng công hàm 1958 đã rõ ràng. Đảng cộng sản viện cớ là 

để thống nhất đất nước, nhưng thực sự đảng cộng sản quyết tâm đánh chiếm miền 

Nam vừa vì tham vọng bành trướng cố hửu của cộng sản, vừa làm tay sai quốc tế 

cho Liên Xô và Trung Quốc. Lê Duẩn bí thư thứ nhất đảng Lao Động (Tên gọi khác 

của CS), đã từng nói: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung 

Quốc.” (Vũ Thư Hiên, Đêm giữa ban ngày, Nxb. Văn Nghệ, California, 1997, tr. 

422 và tiết lộ của Nguyễn Mạnh Cầm, ngoại trưởng CSVN từ 1991 đến 2000, trong 

cuộc phỏng vấn của đài BBC ngày 24-1-2013.) 

 

Liên Xô và Trung cộng đều mang đặc tính chung của các nước cộng sản là luôn luôn 

chủ trương bành trướng, bá quyền. Tại Liên Xô, ngày 15-10-1964, Leonid Brezhnev 

đảo chính và lên làm thư ký thứ nhất đảng cộng sản Liên Xô thay Nikita Khrushchev. 

Brezhnev, tăng cường viện trợ cộng sản Việt Nam, gửi quân và chuyên viên sang 

giúp cộng sản Việt Nam. Đây là khởi đầu chủ trương can thiệp mới của Liên Xô, mà 

về sau các nước Tây phương gọi là chủ thuyết Brezhnev, theo đó. “Nguyên lý Xô 

viết về luật quốc tế khẳng định quyền của Cộng đồng Cộng sản can thiệp bất cứ ở 

đâu mà các lực lượng nội tại và ngoại lai thù địch đối với chủ nghĩa cộng sản tìm 

cách biến đổi sự phát triển một nước theo chủ nghĩa xã hội hướng về chủ nghĩa tư 

bản, một tình thế được xem có tính cách đe dọa đối với tất cả các nước cộng 

sản.” (The New Lexicon Webster’s Encyclopedic Dictionary of English Language, 

Nxb. Lexicon, New York, 1988, mục “Brezhnev Doctrine”.) 

 

Trung cộng ở sát ngay phía bắc của Việt Nam. Từ năm 1950, Trung cộng giúp cộng 

sản Việt Nam vừa vì sự cầu viện của cộng sản Việt Nam và của Hồ Chí Minh, vừa 

vì lợi ích an ninh bản địa Trung cộng và đặc biệt là để đổi lấy Hoàng Sa - Trường 

Sa của Việt Nam. Mao Trạch Đông đã từng nói: “Không thể chỉ nói Trung Quốc 

giúp Việt Nam, phải nói rằng Việt Nam cũng giúp Trung Quốc là sự giúp đỡ lẫn 

nhau.” (Trích La Quý Ba, “Mẫu mực sáng ngời của chủ nghĩa quốc tế vô sản”, trong 

Ghi chép thực về việc đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống 

Pháp, một nhóm tác giả, Bắc Kinh: Nxb Lịch sử đảng Cộng Sản Trung Quốc, 2002, 

Trần Hữu Nghĩa, Dương Danh Dy dịch. Montreal: Nxb. Tạp chí Truyền Thông (in 

lại), số 32 & 33, 2009, tr. 27.) 

 

Trung cộng đã giúp đỡ từ vật dụng nhỏ nhất cho đến tàu chiến, xe tăng để quân đội 

VNDCCH có thể tiến hành cuộc chiến tranh gây đau thương cho dân tộc. Chúng ta 

không lạ gì các khẩu 12,7, kim khâu, đá lửa, mũ cối, xe tăng K63, T59... là của Trung 
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cộng viện trợ. Sau đây là lời kể của ông Dương Danh Dy, cựu đại sứ Việt Nam tại 

Trung cộng với tờ báo mới (của đảng cộng sản): (2) 

 

“Những người ở lứa tuổi tôi (và trẻ hơn hai mươi, hai nhăm tuổi) hiện nay đều không 

quên những viện trợ to lớn của nhân dân Trung Quốc anh em cho chúng ta trong 

thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Từ vũ khí đạn dược đến gạo ăn vải mặc, từ ô tô, tầu 

thủy, máy bay đến chiếc xe đạp, máy khâu, từ gói mì chính đến cái kim sợi chỉ..., 

không sao kể hết. 

 

Tôi còn nhớ, từ chiếc mũ cối và đôi dép cao su Việt Nam đưa mẫu sang, các kỹ sư 

và công nhân Trung Quốc đã chế tạo cho quân đội ta và nhân dân ta những chiếc 

mũ cối và đôi dép lốp nổi tiếng một thời. 

 

... Ít người Việt Nam được biết những con tầu Giải phóng tải trọng chỉ có 50 tấn 

nhưng dùng động cơ mạnh tới 800 mã lực (nghĩa là có tốc độ rất nhanh) để có thể 

từ một cảng miền Bắc chở vũ khí, lương thực... vào cập bến tại một nơi ở vùng giải 

phóng miền Nam rồi trở lại ngay miền Bắc trong đêm đã được các kỹ sư và công 

nhân một nhà máy đóng tầu Trung Quốc thiết kế và chế tạo xong trong một thời gian 

ngắn kỷ lục theo yêu cầu của chúng ta.” 

 

 
Hồ Chí Minh nghe chỉ thị của Trung cộng  

 

Thứ hai, Trung cộng coi cuộc chiến với người Pháp sẽ giúp họ lấy lại được đất đai 

mà họ đã xâm lấn bất hợp pháp tại Việt Nam đã bị người Pháp phát hiện, lấy lại cho 

Việt Nam thông qua hiệp ước Pháp-Thanh. Đây là một trong những lý do mà người 

Pháp dân chủ cũng là “kẻ thù” trong chiến lược bành trướng, chiếm đất Việt Nam 

của Trung cộng. Vì vậy họ cần Việt Minh-Cộng Sản thân Trung cộng chiến đấu với 

Pháp, chiến thắng hay thất bại của Việt Minh không quan trọng bằng việc Trung 

cộng sẽ chiếm lại được phần đất xâm lấn Việt Nam. Bằng chứng là trong cuốn sách 

của tác giả Hà Cẩn với tiêu đề “Mao Chủ tịch của tôi” được tôi giới thiệu ở “Những 

sự thật không thể chối bỏ - Phần 9” đề cập đến vấn đề này như sau tại trang 

http://www.baomoi.com/Chuyen-it-biet-ve-quan-he-Viet--Trung-thoi-chong-My/122/3269339.%20epi
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-9-ho.html#.Uhz0m7xhNBo
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-9-ho.html#.Uhz0m7xhNBo
https://4.bp.blogspot.com/--jFBCC-qGsM/Uhz0TBtP0zI/AAAAAAABXfQ/iJouZ7xQCEo/s1600/Hochiminh-nghe-chithi-TC.jpg
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157: “Người Pháp đã giúp An Nam chiếm đất đai của Trung Hoa. Việt Minh là đồng 

minh của Trung Hoa. Trung Hoa đã độc lập, Việt Minh chiến tranh với Người Pháp 

sẽ giúp Trung Hoa đòi lại những phần đất này...” 

 

Thực chất thì Việt Nam của chúng ta đâu có chiếm đất của Trung cộng. Người Pháp 

chỉ muốn bảo vệ quyền lợi hợp pháp về lãnh thổ Việt Nam qua hiệp ước Pháp-Thanh. 

Trung cộng rất muốn Việt Minh chống Pháp để có được đồng minh lấy cắp đất nước 

ta dễ dàng hơn. Đến đây chúng ta nhận ra một điều là: Người Pháp tuy đô hộ nước 

ta nhưng không lấy một tấc đất của Việt Nam, ngược lại họ đã giúp Việt Nam giữ 

đất giống như Pháp làm với Thái và Campuchia, Lào. Còn ngược lại người cộng sản 

luôn tự xưng là “Kháng chiến chống Pháp, giải phóng dân tộc” lại là kẻ tiếp tay cho 

Trung cộng ăn cắp đất đai của chúng ta. Đây là một hành động cho thấy bản chất 

bán nước, làm gián điệp cho Trung cộng của Hồ Chí Minh và đàn em cộng sản Việt 

Nam. 

 

Thứ ba, để khẳng định thêm cho bàn tay của Trung cộng tham gia chiến tranh Việt 

Nam để đổi lại Hoàng Sa - Trường Sa thông qua công hàm 1958, chúng ta nhận thấy 

trong cuộc chiến tại Điện Biên Phủ, chính tướng Vi Quốc Thanh của Trung cộng 

tham gia chỉ huy các trận đánh đó. Để minh chứng cho việc Vi Quốc Thanh tham 

gia chiến tranh với Pháp, xin gửi tới bạn đọc bằng chứng được chính quyền cộng sản 

công bố. Ví dụ như trong bài viết về Vi Quốc Thanh trên website của sở Khoa học 

và công nghệ tỉnh Nghệ An: “Mối quan hệ tốt đẹp giữa Bác Hồ với Vi Quốc Thanh 

được thiết lập từ hồi kháng chiến chống Pháp đầu những năm 50 của thế kỷ XX - 

khi mà Vi Quốc Thanh sang làm Trưởng đoàn Cố vấn quân sự Trung Quốc tại Việt 

Nam theo sự phân công của Đảng và Nhà nước Trung Quốc.” (3) 

 

 
Trường Chinh, Hồ Chí Minh và cố vấn Trung cộng 

 

http://www.ngheandost.gov.vn/JournalDetail/ar1367_Gia_dinh_Vi_Quoc_Thanh_voi_ba_lan_sinh_nhat_Bac_Ho_o_Quang_Tay,_Trung_Quoc.aspx
https://2.bp.blogspot.com/-1V2uo3GmGPM/Uhz1rX6KQkI/AAAAAAABXfc/HpVkzhHPjS4/s1600/HCM-Co+van+TC-danlambao.gif
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Ngoài ra còn có bằng chứng sau đây cho thấy sự xuất hiện của quân Trung cộng trực 

tiếp tham chiến tại Việt Nam. Trên tờ nhật báo tại Hongkong đăng theo Reuter (tờ 

báo uy tín) có viết về sự xuất hiện của 320.000 quân Trung cộng tại Việt Nam chiến 

đấu cho chủ nghĩa cộng sản: 

 

 
Trung cộng thú nhận có 320000 lính tham trận tại Việt Nam 

 

Thêm vào đó, theo sử gia Chen Jian, tác giả quyển “Mao’s China and the Cold 

War”, vào năm 1965, Bắc Kinh đã gửi 320.000 quân sang tham chiến tại VN. Nhà 

văn Vũ Thư Hiên, trong quyển “Đêm Giữa Ban Ngày” trong trang 229 đã trích dẫn 

một đoạn từ cuốn “Giọt Mưa Trong Biển Cả” của ông Hoàng Văn Hoan (tr.345) về 

“sự kiện Hoa quân nhập Việt”:  

 

“Từ năm 1965 đến năm 1970, theo yêu cầu của Hồ Chủ tịch và Trung ương Đảng 

Lao Động Việt Nam, Mao Chủ tịch và Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã 

phái hơn ba mươi vạn bộ đội vào Việt Nam”. 

 

 
Vi Quốc Thanh (phải) cùng Hồ Chí Minh tham quan công viên TP Nam Ninh (tháng 2-1959) 

https://4.bp.blogspot.com/-1HZMQ001Nl4/Uhz2Qwo4zZI/AAAAAAABXfk/YVycnIbzwxk/s1600/TQ-image08.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-NoFqaL-Eym4/Uhz2xQ_lMvI/AAAAAAABXfs/SQJayRNf-U4/s1600/hochiminh-viquocthanh-image07.png
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Xét về thực tiễn, Trung cộng thu lợi nhiều mặt thông qua chiến tranh Việt Nam. 

Trước hết, thông qua chiến tranh Việt Nam, Trung cộng bắt tay được với Mỹ năm 

1972, được Mỹ thừa nhận chỉ có một nước Trung cộng, công nhận Đài Loan là một 

phần lãnh thổ Trung cộng, công nhận không kiếm cách làm chủ khu vực châu Á-

Thái Bình Dương, và chống đối bất kỳ nước nào hay nhóm nước nào muốn làm bá 

chủ vùng này(ý ám chỉ Liên Xô). Đó là những điều Trung cộng mong muốn nhất. 

 

Về biển Đông, Phạm Văn Đồng ký công hàm ngày 14-9-1958 thừa nhận Hoàng Sa 

và Trường Sa là của Trung cộng để Trung cộng viện trợ cho cộng sản vũ khí, trang 

bị và quân lính đánh chiếm VNCH. Vì vậy năm 1974, nhân cơ hội VNCH bị Mỹ bỏ 

rơi, bị cộng sản Miền Bắc tấn công dồn dập thì Trung cộng ra tay cướp đoạt Hoàng 

Sa thuộc lãnh thổ VNCH. Sau năm 1975, khi cộng sản Việt Nam chạy theo Liên Xô, 

muốn trốn nợ Trung cộng. Trung cộng liền đánh 6 tỉnh biên giới năm 1979 với câu 

khẩu hiệu của Đặng Tiểu Bình “dạy cho CSVN một bài học”. Vì vậy, khi Đông Âu 

lung lay, cộng sản Việt Nam qua Thành Đô xin đầu hàng Trung cộng năm 1990, đưa 

đến hai hiệp ước 1999 và 2000. Trung cộng chiếm đất, chiếm biển của Việt Nam. 

Như vậy, tuy không được tiếng là bên thắng cuộc, nhưng Trung cộng là kẻ thu hoạch 

nhiều nhất sau chiến tranh Việt Nam. Và để biện minh cho những hành động bán 

nước của mình bằng công hàm 1958, cộng sản Việt Nam đã cho những tên cán bộ 

trả lời một cách gượng ép. 

 

Thứ nhất, trong cuộc phỏng vấn GS Hà Văn Thịnh - giảng dạy môn lịch sử tại 

trường Đại học Huế của RFA có nói: “Hồi đó tôi học năm thứ nhất Trường Đại Học 

Tổng Hợp Hà Nội. Nói thực là ông Hoàng Tùng khi đó, tôi không nhớ rõ thầy giới 

thiệu như thế nào, nhưng mà thầy giới thiệu là các em hôm nay - 180 sinh viên Khoa 

Sử - Đại Học Tổng Hợp Hà Nội nghe ông Hoàng Tùng - Ủy viên Trung Ương Đảng, 

Tổng biên tập báo Nhân Dân, hay là Ban tư tưởng Trung ương gì đó, chức vụ tôi 

không nhớ, nhưng mà ông Hoàng Tùng nói chuyện về lịch sử thì ông có nói chuyện 

Hoàng Sa. Ông nói nguyên văn thế này: "Vì ta bận đánh Mỹ, không có thời gian và 

chưa đủ khả năng để giải phóng Hoàng Sa nên nhờ bạn Trung Quốc giải phóng. 

Sau này mình thống nhất đất nước rồi phía bạn sẽ trả cho mình."” (4) 

 

Như vậy đây chính là cách chạy tội của cộng sản vòng vo trong việc bán Hoàng Sa- 

Trường Sa cho Trung cộng. 

 

Thứ hai, Hội nghị về COC - DOC tại Indonesia ngày 4/9/2010 với tính cách phi 

chính phủ về vùng biển Nam Trung Hoa. Tại các buổi hội thảo lúc có lúc không này, 

phía cộng sản Việt Nam một lần nữa lại thấy bối rối khi được yêu cầu giải thích về 

sự im lặng của họ năm 1974, khi Trung Quốc nắm giữ cái mà Việt Nam bây giờ 

tuyên bố là một phần của lãnh thổ họ. “Trong thời gian này”, cộng sản Việt Nam 

nói, “có những tình trạng rắc rối về chính trị và xã hội tại Việt Nam, cũng như trên 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-39th-anniv-of-theloss-of-hoangsa-mlam-01192013092838.html
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thế giới, mà phía Trung Quốc đã lợi dụng, theo từng bước một, để dùng biện pháp 

quân sự chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa. Và Trung Quốc đã thu gọn toàn bộ Hoàng 

Sa vào năm 1974.” 

 

Đây thực chất cũng chỉ là một hình thức ngụy biện mà thôi! 

 

Thứ ba, Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao, trong một cuộc họp 

báo tại Hà Nội ngày 2 tháng 12 năm 1992 nói như sau: “Các nhà lãnh đạo của ta 

lúc trước xác nhận về Hoàng Sa và Trường Sa như vậy là do theo hiệp định Genève 

năm 1954 về vấn đề Đông Dương thì tất cả lãnh thổ từ vĩ tuyến thứ 17 trở vào Nam 

là thuộc chính quyền miền Nam, kể cả hai quần đảo này.” 

 

Đây là một câu nói ngụy biện của cộng sản hiện nay để biện minh cho hành động 

bán nước của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng. 

 

Thứ tư, không khó để thấy thêm những bằng chứng cho thấy cộng sản Việt Nam 

hiện nay vẫn theo gương Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng tiếp tục bán nước bởi 

những phát biểu tri ân giặc: 

 

Đầu tiên là bản tuyên bố chung 10 điểm “Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn 

diện Trung Quốc - Việt Nam” ký kết ngày 21/06/2013 giữa Tập Cận Bình tổng bí 

thư đảng cộng sản Trung cộng và Trương Tấn Sang. 

 

Tiếp sau đó, để đền đáp “công ơn” hiểm độc trên của Trung cộng, Phùng Quang 

Thanh đại tướng ủy viên BCT / TW đảng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt đảng, 

quân đội Nhân Dân Việt Nam khẳng định tại buổi họp mặt kỷ niệm ngày thành lập 

Giải Phóng Quân Trung Quốc tại Bộ Quốc Phòng Việt Nam ngày 28/7/2012 như 

sau: “... Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí 

nghĩa, to lớn có hiệu quả mà đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân Giải phóng Nhân 

dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam...”  

 

Thay mặt cho nhà nước Cộng Hòa Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Nguyễn Thiện Nhân - 

phó Thủ Tướng chính phủ, trong lần chủ trì “Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc - Hội 

Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc” tại Hà Nội ngày 10/07/2012 đã chỉ thị: “Hội hữu 

nghị Việt Nam -Trung Quốc sẽ tổ chức các hoạt động tri ân các cá nhân, tổ chức và 

địa phương Trung Quốc, xuyên suốt trong 5 năm, sau đại hội này...” 

 

Tiêu biểu cho tư tưởng chiến lược của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Trần Đăng 

Thanh đại tá phó giáo sư - tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, thuộc học viện Chính trị Quốc Gia 

Bộ Quốc Phòng trong một buổi giảng bài tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây 

ngày 19/12/2012 đã phân tích: “...Trong 4 năm kháng chiến chống Pháp, 21 năm 

chống Mỹ, nhân dân Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc đã từng nhường cơm xẻ áo 
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dành cho chúng ta từ hạt gạo, từ khẩu súng, từ đôi dép để chúng ta giành thắng lợi 

trong kháng chiến chống Pháp và thắng Mỹ. Như vậy ta không quên họ đã từng xâm 

lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho 

chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa, đấy là đối với Trung Quốc hai 

điều không được quên...” 

 

 
Nghĩa trang liệt sỹ Trung cộng trên đất Việt Nam 

 

 

 
Trong khi, bia mộ liệt sỹ Việt Nam bị đục bỏ  

những hàng chữ về quân xâm lược Trung cộng. 

 

Năm 1977, bản thân Phạm Văn Đồng giải thích quan điểm của ông ta về công hàm 

này như sau: "đó là thời chiến nên phải nói như vậy thôi". Vậy sự thật về việc bán 

nước của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng thế nào? Chúng ta cùng nhìn lại đôi nét 

ở phần dưới. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-AX1NJ6VXF8w/Uhz4WSvtrXI/AAAAAAABXgI/8HSwLZlp3i0/s1600/nghiatranglietsy13.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-tdz7pued_nE/Uhz4Qm-pVtI/AAAAAAABXgA/d3VuwLszr6c/s1600/nghiatranglietsy-vn.jpg
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II. Bán nước có văn bản: 

 

Về tội ác bán nước của Hồ Chí Minh xin bạn đọc quay lại “Những sự thật không 

thể chối bỏ - Phần 2” để tìm hiểu kỹ hơn. Hồ Chí Minh là người chỉ đạo Phạm Văn 

Đồng ra công hàm 1958 bán Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung công. Bài viết này xin 

điểm lại một số nét chính của sự việc bán nước của Phạm Văn Đồng. 

 

II.a. Tuyên bố của phía Trung cộng về chủ quyền ở HS-TS của VN:  
 

Ngày 4 tháng 9 năm 1958, chính phủ Trung cộng mà đại diện là thủ tướng Chu Ân 

Lai tuyên bố về chủ quyền hải đảo của Trung cộng. Tuyên bố này được thông qua 

trong kỳ họp thứ 100 của Ban Thường Trực Quốc Hội Nhân Dân. Bạn đọc có thể 

tìm hiểu tại links sau: (5) (Những links cũ trong “Những sự thật không thể chối bỏ” 

- phần 2 đã bị xóa). Nội dung của tuyên bố trên của Trung cộng được dịch ra tiếng 

Việt như sau: 

 

1. Trước hết là bản dịch của dịch giả Trần Đồng Đức:  

 

Công bố của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa về lãnh hải ngày 4 

tháng 9 năm 1958 

 

Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc (Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa) 

 

Đại biểu ủy viên thường vụ đại hội nhân dân toàn quốc liên quan việc phê chuẩn 

quyết nghị công bố lãnh hải của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa 

 

(Ngày 4 tháng 9 năm 1958 đại hội ủy viên thường vụ đại biểu nhân dân toàn quốc 

hội nghị thứ 100 thông qua) 

 

 

Quyết nghị 

 

Ngày 4 tháng 9 năm 1958 đại hội ủy viên thường vụ đại biểu nhân dân toàn quốc 

hội nghị thứ 100 thông qua quyết định phê chuẩn về tuyên bố lãnh hải của chính phủ 

nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa  

 

Đính kèm: Công bố của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa về lãnh hải 

 

Chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa tuyên bố: 

 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-2-ho.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-2-ho.html
http://lunwen2.com/New-190.html
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* Một: Lãnh hải của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa rộng 12 hải lý. Quy định 

này áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, bao gồm 

Trung Quốc đại lục cùng với duyên hải của các hải đảo, với Đài Loan cùng các hòn 

đảo xung quanh cách đại lục bằng hải phận quốc tế, những hòn đảo của khu vực 

Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), quần đảo Trung Sa, 

quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và những gì thuộc về những hải đảo của Trung 

Quốc. 

 

* Hai: Lãnh hải của Trung Quốc đại lục và duyên hải của các đảo được tính theo 

đường thẳng nối liền những điểm mốc ven bờ làm đường biên cơ sở, thủy vực từ 

đường biên cơ sở này hướng ra ngoài 12 hải lý là lãnh hải của Trung Quốc. Phần 

nước thuộc đường biên cơ sở này hướng vào bên trong, bao gồm vịnh Bột Hải, phần 

trong hải vực Quỳnh Châu, đều là phần nội hải của Trung Quốc. Các đảo thuộc 

đường biên cơ sở này hướng vào trong, bao gồm đảo Đông Dẫn, đảo Cao Đăng, 

đảo Mã Tổ, đảo Bạch Khuyển, đảo Điểu Khưu, đảo Kim Môn lớn nhỏ, đảo Nhị Đảm, 

đảo Đông Định đều thuộc về các đảo thuộc nội hải của Trung Quốc.  

 

* Ba: Tất cả phi cơ và thuyền bè quân dụng của ngoại quốc, chưa được chính phủ 

nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa cho phép, không được tiến nhập vào lãnh hải 

vào không gian trên lãnh hải. Bất cứ tàu bè ngoại quốc nào vận hành tại lãnh hải 

của Trung quốc, phải tôn trọng pháp lệnh hữu quan của chính phủ nước cộng hòa 

nhân dân Trung Hoa.  

 

* Bốn: Dựa trên nguyên tắc quy định 2, 3 áp dụng cho cả Đài Loan cùng các hòn 

đảo xung quanh, những hòn đảo của khu vực Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần 

đảo Tây Sa (Hoàng Sa), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và 

những gì thuộc về những hải đảo của Trung Quốc. Đài Loan và Bành Hồ địa khu 

hiện nay đang bị Mỹ dùng vũ lực xâm chiếm. Đây là hành vi phi pháp xâm phạm chủ 

quyền và sự toàn vẹn của lãnh thổ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Đài Loan 

và Bành Hồ đang chờ đợi để thu hồi, chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa 

sử dụng tất cả những phương pháp thích đáng tại một thời điểm thích đáng để thu 

phục những khu vực này, đây là chuyện nội bộ của Trung Quốc, không cho phép 

ngoại quốc can thiệp.  

 

(Chú ý ở đây: Tây Sa và Nam Sa là cách gọi của Trung Cộng về HS-TS của Việt 

Nam)  

 

2. Bản dịch của báo Đất Việt (Cộng sản Việt Nam): 

 

Nội dung bản dịch này là chính xác bản thân chúng ta có thể kiểm chứng. Tôi xin 

nêu ra đây một minh chứng bản dịch của Trần Đông Đức là chính xác vì vấn đề 
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chính trong tuyên bố Trung cộng tuyên bố về chủ quyền HS-TS đã được tờ Đất Việt 

(Báo của đảng cộng sản Việt Nam công nhận) (6).  

 

Trong bài viết của báo Đất Việt (6) có đoạn: “Theo lý giải của Trung Quốc, ngày 

4/9/1958, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã công khai tuyên bố với quốc tế 

quyết định của Chính phủ Trung Quốc về hải phận 12 hải lý kể từ đất liền của Trung 

Quốc và các đảo ngoài khơi, bao gồm cả quần đảo Tây Sa và Nam Sa (tức quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam)”.  

 

Như vậy: Trung cộng rõ ràng đã tuyên bố HS-TS là của họ trong tuyên bố 

4/9/1958 của Chu Ân Lai. Cả dư luận lẫn đảng cộng sản Trung quốc, cộng sản 

Việt Nam công nhận.  

 

II.b. Công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng:  
 

Ngay sau khi tuyên bố của Trung cộng về việc HS- TS là của họ thì Phạm Văn Đồng 

lúc đó là Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) tiến hành việc đưa ra 

công hàm ký ngày 14/9/1958. Công hàm này như sau:  

 

 

 

http://www.baodatviet.vn/quoc-phong/201107/Su-that-ve-cong-ham-cua-Thu-tuong-Pham-Van-dong-2256218/
http://www.baodatviet.vn/quoc-phong/201107/Su-that-ve-cong-ham-cua-Thu-tuong-Pham-Van-dong-2256218/
https://3.bp.blogspot.com/-ti8U-s4OiBs/Uhz6J0duPtI/AAAAAAABXgU/J3-3F_73GeM/s1600/ConghamPVD.jpg
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Công hàm này ngoài ra thời điểm đó còn được các tờ báo Nhân dân thời điểm đó 

đưa tin (Báo nhân dân là cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Việt Nam). Đây là 

hình ảnh của Báo nhân dân đã đưa tin về sự kiện này:  

 

 
 

Và ngay sau đó thì sáng ngày 21.9.1958, Nguyễn Khang, Đại sứ nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa tại Trung cộng, đã gặp Cơ Bàng-phi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước 

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và đã chuyển bức công hàm của Phạm Văn Đồng 

đến Chu Ân Lai. 

 

 
 

https://2.bp.blogspot.com/-6tdgmQbMwJ4/Uhz7mPBgPAI/AAAAAAABXgg/Zhwc2E1ksRk/s1600/conghambannuoc-baochi.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-M9UK_Cvdvd0/Uhz707lL2KI/AAAAAAABXgo/jTfDFQaBuRw/s1600/conghambannuoc-vanthu.jpg
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Trước đó, năm 1956, Ung Văn Khiêm, nhân tiếp phái đoàn ngoại giao Trung cộng, 

Thứ Trưởng bộ Ngoại Giao có tuyên bố với Lý Chí Dân (Li Zhimin), tham tán sứ 

quán Trung cộng tại Việt Nam: “chiếu theo tài liệu Việt Nam thì HS và TS thuộc 

về Trung Quốc”. 

 

Lê Lộc, Chủ Tịch Châu Á Sự Vụ, nhân có mặt cũng nói vào: “Theo sử liệu VN thì 

HS và TS thuộc TQ từ thời nhà Tống”. Sự việc này tạp chí Beijing Review ngày 

18 tháng Hai năm 1980 đã có đăng lại trong bài “Chủ quyền không thể tranh cãi của 

Trung Quốc trên các đảo Tây Sa và Nam Sa”. 

 

Sau này, khi trả lời Xuân Hồng BBC thì Bà Bảy Vân vợ Tổng Bí Thư Đảng Cộng 

Sản Việt Nam Lê Duẩn nói: “Phạm Văn Đồng có ký văn bản: Ngụy nó đóng ở ngoài 

đó. Cho nên giao cho TQ quản lý Hoàng Sa... Phạm Văn Đồng có ký tên...” (7). Điều 

này càng xác nhận cho việc bán nước của Phạm Văn Đồng là không thể chối cãi.  

 

III. Cùng với Lê Duẩn trả thù man rợ quân dân cán 

chính VNCH:  

 

 
 

Cùng với tội ác bán nước, Phạm Văn Đồng còn cùng với Lê Duẩn thực hiện hành 

động trả thù đối với quân dân cán chính VNCH. Tội ác của Lê Duẩn đã được gửi tới 

trong “Những sự thật cần phải biết - Phần 7”. Để minh chứng thêm tội ác đồng 

mưu của Phạm Văn Đồng xin bạn đọc tìm hiểu một số bẳng chứng dưới đây. 

 

Thứ nhất, ngày 1-11-1978, Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng dẫn đầu một phái đoàn 

đảng và chính phủ sang Mạc Tư Khoa để cùng Brezhnev ký bản hiệp ước “hợp tác 

và hữu nghị”, theo đó hai nước sẽ liên minh với nhau cả về chính trị, kinh tế lẫn quân 

sự. Điều 6 của hiệp ước này nói rõ là nếu một trong hai nước bị tấn công, cả hai nước 

sẽ dùng những biện pháp thích hợp đối phó. Từ đó, Liên Xô đã hết lòng viện trợ cho 

Việt Nam. Số tiền viện trợ và cho vay lên tới nhiều tỷ USD. Bù lại, Việt Nam sẽ để 

https://www.youtube.com/watch?v=z8jX8YrRiG4
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/06/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-7-le.html
https://1.bp.blogspot.com/-snVjngj2XPU/Uh0BE4vG_QI/AAAAAAABXhs/2FbD33sWhro/s1600/PhanVanDong-LeDuan2.jpg
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cho Liên Xô sử dụng hải cảng Cam Ranh và có thể Đà Nẵng làm đầu cầu quân sự 

để kiềm chế Trung Hoa và đối đầu với hạm đội thứ 7 của Hoa Kỳ trong vùng Thái 

Bình Dương. Trong cuộc gặp với Brezhnev, ngoài báo cáo tình hình quan hệ với 

Trung cộng, Campuchia thì Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng đã báo cáo: “Cơ bản tình 

hình trong nước chúng tôi đã ổn định do tôi và các đồng chí trong bộ chính trị không 

để cho ngụy quân, ngụy quyền có thể nổi lên bằng việc áp dụng mô hình nhà tù như 

thời đồng chí Xtalin. Chúng tôi chỉ lo lắng là Campuchia đang leo thang khủng 

bố...” (Trích: “Văn thư lưu trữ của đảng cộng sản Liên Xô trang 422”). 

 

 
 

Vậy không ai khác mà chính Lê Duẩn cùng cộng sản Việt Nam đã đẩy quân dân cán 

chính VNCH vào lao tù khắc nghiệt. Và cùng với Lê Duẩn không ai khác chính là 

Phạm Văn Đồng. 

 

Thứ hai, cuốn sách: “365 ngày ở Việt Nam” của nhóm công tác do Liên Xô chỉ đạo 

trong năm 1975 tại Việt Nam đã giới thiệu ở phần trên cũng viết tại trang 83: “Đồng 

Chí Tổng bí thư đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn cùng ban chấp hành trung ương 

đảng đã tiến hành ổn định nhanh chóng tình hình sau ngày 30/4/1975. Chính sách 

kỷ luật hà khắc mà nhà nước áp đặt cho những người lính chế độ Sài Gòn đã được 

chính đồng chí Tổng bí Thư Lê Duẩn đề ra trong một cuộc họp của bộ chính trị...” 

 

Tuy nhiên cuốn sách này cũng cho biết thêm tại trang 84: “Lúc ban đầu, chính quyền 

và ban bí thư đảng Lao Động lo sợ áp lực của Liên Hợp Quốc mà đứng đầu là Mỹ 

sẽ lên án và tăng cường cấm vận kinh tế. Nhưng do được sự hậu thuẫn và cổ vũ của 

những đồng chi trong bộ chính trị như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, 

Phạm Hùng... thì chính sách đã được thực hiện...” 

 

https://3.bp.blogspot.com/-1qiywvwwtBo/Uhz9ViqsOLI/AAAAAAABXg0/80H2PkjpJ6E/s1600/tucaitao-image21.png
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Qua hai đoạn trích chúng ta thấy gì? Đó là cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Lê 

Duẩn đã có sự “cổ vũ, hậu thuẫn” của nhiều lãnh đạo đảng CSVN, trong đó có Phạm 

Văn Đồng trong việc bỏ tù và trả thù quân dân cán chính VNCH. Vậy thì Đồng cũng 

chính là một trong những kẻ chủ mưu việc này. Tội ác đó là không thể chối bỏ. 

 

 
 

Thứ ba, chế độ học tập cải tạo rập theo khuôn mẫu của Trung cộng đã được áp dụng 

tại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay từ năm 1954 với tội phạm, tù binh và tù nhân 

bị kết án chống đối chính quyền. Một số nhà văn liên quan đến phong trào Nhân Văn 

- Giai Phẩm... phải đi cải tạo lao động vì tư tưởng của họ. 

 

Đến thời kỳ Phạm Văn Đồng làm thủ tướng thì luật trừng phạt tù nhân nhất là “phản 

động” theo định nghĩa của cộng sản cảng nặng nề hơn. Theo văn bản luật pháp thì 

quy chế bắt giam vào trại cải tạo chiếu theo nghị quyết 49 (49-NQTVQH) của Hội 

đồng Bộ trưởng (Phạm Văn Đồng là chủ tịch HĐBT) thông qua ngày 20 tháng 6, 

1961 và bắt đầu áp dụng kể từ 8 tháng 9 năm 1961. Đối tượng là "thành phần phản 

cách mạng" và đe dọa an ninh công chúng sẽ bị trừng trị nghiêm minh trong giam 

giữ. Căn cứ vào nghị quyết này mà cộng sản đẻ ra nhiều chính sách đối với quân dân 

cán chính VNCH dưới thời Đồng làm thủ tướng. Nội dung chính là:  

 

“Tất cả những gián điệp nguy hiểm, những biệt động; tất cả những quân nhân và 

viên chức hành chánh của chính quyền quốc gia trước đây. 

 

Tất cả những nhân vật nòng cốt của các tổ chức và đảng phái đối lập. 

 

Tất cả những thành phần ngoan cố thuộc giai cấp bóc lột và những kẻ chống phá 

cách mạng. 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-Lz0vu4RZYxM/Uhz9qjwi-OI/AAAAAAABXg8/iMoMorltZQ0/s1600/tucaitao-image22.png
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Tất cả những kẻ chống phá cách mạng đã bị tù và hết hạn tù nhưng không chịu cải 

tạo. 

 

Bốn thành phần trên đây đều có một đặc điểm chung mà cộng sản gọi là "những 

thành phần ngoan cố, chống phá cách mạng.". Thời gian "cải tạo" được ấn định là 

3 năm, nhưng sau 3 năm mà chưa "tiến bộ" thì "cải tạo" thêm 3 năm nữa và cứ như 

thế tiếp tục tăng thêm 3 năm nữa... cho đến khi nào "học tập tốt, cải tạo tốt" thì về...” 

 

Chính vì vậy Phạm Văn Đồng khi làm thủ tướng đã ra thêm nhiều nghị quyết trừng 

trị quân dân cán chính VNC mà họ gọi là “Phản động”. Một tháng sau khi xâm chiếm 

được Miền Nam, cộng sản áp dụng Nghị Quyết số 49-NQTVQH ngày 20-6-1961 và 

Thông Tư số 121-CP ngày 8-9-1961 để đưa một triệu quân, cán, chính VNCH và 

những người quốc gia chống cộng đi "học tập cải tạo," thực chất là đưa đi tù để trả 

thù. Có thể xem thêm một trong những quy định đó tại thư viện pháp luật của cộng 

sản (8). 

 

Thứ tư, “Sau năm 1975 ở miền Nam có hơn 1.000.000 người thuộc diện phải ra 

trình diện. Theo đó Phạm Văn Đồng đã chỉ đạo bắt giữ con số người phải trải qua 

giam giữ sau này 30/4/1975 là hơn 200.000 trong tổng số 1 triệu người ra trình diện. 

Tính đến năm 1980 thì chính phủ Việt Nam công nhận còn 26.000 người còn giam 

trong trại. Tuy nhiên 1 số quan sát viên ngoại quốc ước tính khoảng 100.000 đến 

300.000 vẫn bị giam. Ước tính của Hoa Kỳ cho rằng khoảng 165.000 người đã chết 

trong khi bị giam”. (Trích: “Le Livre Noir du Communisme: Crimes, Terreur, 

Répression do Robert Laffont”, S.A, Paris xuất bản lần đầu năm 1997-Phần IV về Á 

Châu). 

 

Theo Aurora Foundation thì việc bị giam giữ dài hạn thường bị chuyển từ trại này 

sang trại khác có dụng ý ly gián để tù nhân không liên kết với nhau được và đường 

dây liên lạc với gia đình thêm khó khăn. 

 

 
Người tù học tập, cải tạo (Ảnh Hon-Viet.uk) 

http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-125-QD-UBquy-dinh-tam-thoi-cac-bien-phap-cu-the-thi-hanh-viec-xu-ly-tap-trung-cai-tao-o-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-vb94447.aspx
https://3.bp.blogspot.com/-pLzyWkrbDow/Uhz-Qtja3aI/AAAAAAABXhI/NO0thF54joQ/s1600/tucaitao-09.png
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Như vậy tội ác của Phạm Văn Đồng đối với quân dân cán chính VNCH cũng là 

không thể nào chối cãi.  

 

IV. Kết luận:  

 

Ngoài những tội ác cùng với Hồ Chí Minh như gây chiến tranh phi nghĩa, giết người 

dân vô tội thì Phạm Văn Đồng còn nổi lên hai tội đó là bán nước và tàn ác với quân 

dân cán chính VNCH. Tội ác đó thời xưa sẽ phải “tru di cửu tộc”. Tuy nhiên ngày 

nay không còn điều đó, nhưng nhất định sau khi có dân chủ tự do, người dân Việt 

Nam sẽ phải lên tiếng để trả lại công đạo cho những người đã khuất. Đồng thời vạch 

tội bán nước cho Trung cộng của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng để thấy bộ mặt 

thật của cộng sản chỉ là: Bán nước, độc tài và lừa đảo mà thôi! 

 

28/8/2013. 

 
Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

_________________________________ 
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http://www.baodatviet.vn/quoc-phong/201107/Su-that-ve-cong-ham-cua-Thu-tuong-Pham-Van-dong-2256218/
http://www.baodatviet.vn/quoc-phong/201107/Su-that-ve-cong-ham-cua-Thu-tuong-Pham-Van-dong-2256218/
https://www.youtube.com/watch?v=z8jX8YrRiG4
http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-125-QD-UBquy-dinh-tam-thoi-cac-bien-phap-cu-the-thi-hanh-viec-xu-ly-tap-trung-cai-tao-o-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-vb94447.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-125-QD-UBquy-dinh-tam-thoi-cac-bien-phap-cu-the-thi-hanh-viec-xu-ly-tap-trung-cai-tao-o-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-vb94447.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-125-QD-UBquy-dinh-tam-thoi-cac-bien-phap-cu-the-thi-hanh-viec-xu-ly-tap-trung-cai-tao-o-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-vb94447.aspx
https://3.bp.blogspot.com/-AUZeCUFopyk/Uhz-fxvI6mI/AAAAAAABXhQ/v8wmcD1_6Fc/s1600/Traitimxanh-signature.png
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Những sự thật cần phải biết (phần 19)  

 Sự thật về Võ Nguyên Giáp 
 

 
 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Do sinh ra và lớn lên trong môi trường xã hội chủ 

nghĩa nên từ nhỏ tôi cũng bị nhồi sọ và tuyên truyền những điều dối trá. Khi tôi tìm 

tài liệu và biết về sự thật thì tôi hiểu ra rằng mình đã bị nhồi sọ bởi một chương 

trình nói láo có hệ thống. Tuy nhiên lúc đó tôi vẫn còn thần tượng một phần nào đó 

ông Võ Nguyên Giáp. Tôi coi trọng ông Giáp hơn rất nhiều Hồ Chí Minh. Nhưng... 

cách đây 6 năm thì sau khi đã tìm hiểu đầy đủ tài liệu tôi chợt nhận ra ông Giáp 

cũng không khác gì các lãnh tụ cộng sản khác. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ phải viết về 

ông Giáp như một nhận thức đúng đắn nhất về ông ta đó là một vị tướng: Không có 

tài và coi thường sinh mạng của nhân dân. 

 

 

I. Đôi điều về con người Võ Nguyên Giáp: 

 

Đầu tiên xin mời bạn đọc xem qua tài liệu về tiểu sử của ông Giáp trên website của 

Quảng Bình (1): 

 

 
“Tóm tắt tiểu sử-Đại tướng Võ Nguyên Giáp:  

 

1. Họ và tên (bí danh): Võ Nguyên Giáp (Văn)  

2. Năm sinh: Ngày 25/8/1911. 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/showthread.php?t=12091
https://4.bp.blogspot.com/-uJwtBc9rfIc/Uii1eQAgjhI/AAAAAAABYYg/tuwZ6p6Zvas/s1600/vonguyengiap-99-danlambao.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-wH6DH7DTPmI/UiinREVfupI/AAAAAAABYWQ/bBs7zOK8idA/s1600/Vonguyengiap-01.png
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3. Cấp bậc, chức vụ cao nhất: Đại tướng, Phó thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng. 

4. Quê quán: Làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 

5. Trú quán: Phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

6. Thành phần: Nhà nho yêu nước. 

7. Năm tham gia cách mạng: Năm 1925. 

8. Năm nhập ngũ: Năm 1944. 

9. Ngày vào Đảng - Chính thức: Năm 1940. 

10. Năm phong quân hàm cấp tướng: Đại tướng năm 1948.  

11. Quá trình tham gia cách mạng 

 

Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1925 khi mới 14 tuổi. Năm 1929, 

đồng chí tham gia cải tổ Tân Việt Cách mạng Đảng thành Đảng Đông Dương Cộng 

sản Liên đoàn. Năm 1930, đồng chí bị thực dân Pháp bắt giam vì tham gia các cuộc 

biểu tình chống Pháp. Không có chứng cớ, cuối cùng, chúng buộc tha đồng chí. 

Đồng chí tiếp tục hoạt động cách mạng trên mặt trận văn hóa, viết bài cho những tờ 

báo công khai như: Tin tức, Nhân dân, Tiếng nói của chúng ta, Lao động, làm biên 

tập viên cho các tờ báo của Đảng, dạy sử, địa cho Trường tư thục Thăng Long.  

 

Năm 1934, đồng chí kết duyên với Bà Nguyễn Thị Minh Thái, một Đảng viên Cộng 

sản, cộng sự đắc lực của đồng chí. Trong những năm tháng hoạt động bí mật, hai 

vợ chồng đồng chí sống ở số nhà 46 phố Nam Ngư, Hà Nội. Sau này, Bà Nguyễn Thị 

Minh Thái bị thực dân Pháp bắt, giết chết bà trong ngục nhà tù Hỏa Lò. Từ năm 

1936 đến 1939, đồng chí tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương, biên 

tập viên các tờ báo của Đảng, Chủ tịch Ủy ban báo chí Bắc Kỳ trong phong trào 

Đông Dương đại hội.  

 

Năm 1939, đồng chí cùng đồng chí Phạm Văn Đồng sang Trung Quốc gặp Lãnh tụ 

Nguyễn Ái Quốc. Được sự dìu dắt của Người, năm 1940, đồng chí được kết nạp vào 

Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 5 năm 1941, đồng chí trở về Cao Bằng, tham 

gia gây cơ sở cách mạng, lập ra Mặt trận Việt Minh, tham gia chuẩn bị khởi nghĩa 

vũ trang ở căn cứ địa Cao - Bắc - Lạng. Năm 1942, đồng chí phụ trách Ban Xung 

phong Nam tiến, dùng hoạt động tuyên truyền vũ trang mở đường liên lạc giữa miền 

núi với đồng bằng Bắc Bộ.  

 

Tháng 12/1944, đồng chí được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giao thành lập Đội Việt 

Nam Tuyên truyền giải phóng quân. Ngày 22/12/1944, tại một khu rừng ở châu 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ủy nhiệm cho đồng chí 

đứng ra tuyên bố thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân 

của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. Đồng chí được giao nhiệm vụ trực tiếp 

lãnh đạo và chỉ huy.  
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Tháng 3/1945, đồng chí đưa Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tiến xuống 

phía Nam, hội quân với đội Cứu quốc quân của đồng chí Chu Văn Tấn ở vùng chợ 

Chu, Thái Nguyên để thống nhất tổ chức thành Việt Nam giải phóng quân.  

 

Ngày 4/8/1945, đồng chí là Ủy viên Ủy ban Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ, làm Tổng 

chỉ huy các lực lượng vũ trang thống nhất mang tên Việt Nam Giải phóng quân, 

tham gia Ủy ban Chỉ huy Lâm thời khu Giải phóng Việt Bắc.  

 

Đồng chí được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 

lần thứ II, cử vào Ban Chấp hành Trung ương và là Ủy viên Thường vụ ban Chấp 

hành Trung ương, tham gia Ủy Ban Khởi nghĩa toàn quốc, Ủy ban Giải phóng Dân 

tộc Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ Lâm thời. 

 

Tháng 1/1946, đồng chí được cử là Chủ tịch quân sự, Ủy viên hội đồng trong Chính 

phủ Liên hiệp, Phó trưởng đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đàm phán 

với Pháp tại Hội nghị ở Đà Lạt. Năm 1946, đồng chí kết hôn với Bà Đặng Thị Bích 

Hà (Con gái cố Giáo sư Đặng Thai Mai). 

 

Ngày 20/1/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 110/SL, phong đồng chí làm 

Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 27/10/1948, Ban Thường 

vụ Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ra Nghị quyết: “Lập chế độ chính trị 

ủy viên, đại diện chỉ huy kiêm Chính ủy. Tháng 6/1950, có Nghị quyết của Thường 

vụ Trung ương Đảng chấn chỉnh tổ chức thành Bộ Quốc phòng, đồng chí là Tổng tư 

lệnh, Tổng chính ủy, Bí thư Quân ủy Trung ương. Đồng chí đảm nhiệm các cương 

vị trên từ năm 1945 đến năm 1975.  

 

Về Đảng, đồng chí liên tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa II (năm 

1951), đến khóa VI (Ngày 20/12/ 1986), làm Ủy viên Bộ Chính trị các khóa từ khóa 

II đến khóa VI. Đồng chí là đại biểu Quốc hội từ khóa I (năm 1946) đến khóa VI 

(Năm 1986). Trong kháng chiến chống Pháp, đồng chí trực tiếp chỉ huy các chiến 

dịch lớn: Biên Giới năm 1950, Điện Biên Phủ năm 1954. 

 

Trong kháng chiến chống Mỹ, đồng chí cùng Bộ Chính Trị chỉ đạo các chiến dịch 

lớn ở miền Nam Việt Nam, trong đó có Chiến dịch Hồ Chí Minh, chỉ đạo cuộc chiến 

tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của Mỹ ở 

miền Bắc Việt Nam. 

 

Năm 1980, đồng chí thôi giữ chức Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, rút 

khỏi Bộ Chính trị năm 1982. Cuối năm 1983, đồng chí được cử làm Chủ tịch Ủy ban 
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sinh đẻ có kế hoạch. Cuối năm 1993, đồng chí được suy tôn làm Chủ tịch danh dự 

Hội Cựu chiến binh Việt Nam…. 

 

12. Phần thưởng được Đảng, Nhà nước trao tặng: 

 

- Huân chương Sao vàng. 

- Hai Huân chương Hồ Chí Minh. 

- Hai Huân chương Quân công hạng nhất. 

- Huân chương Chiến thắng hạng nhất. 

- Huân chương Chiến công hạng nhất. 

- Huân chương Kháng chiến hạng nhất. 

- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất. 

- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. 

 

 

Đồng chí được Nhà nước Lào tặng Huân chương vàng Quốc gia Lào, Nhà nước 

Campuchia tặng Huân chương Ăng Co. Đồng chí được Đảng, Chính phủ các nước 

tặng nhiều Huân chương cao quý.” 

 

Đọc qua tiểu sử của ông Giáp chúng ta thấy ông ta có một quá trình tham gia cộng 

sản khá lâu dài cho đến ngày hôm nay. Và chính ông Giáp có vai trò rất quan trọng 

trong việc gây ra hàng triệu cái chết trong chiến tranh “sinh bắc tử nam” mà chúng 

ta đã biết. Như vậy cũng giống như các lãnh tụ cộng sản khác, ông Giáp có tội gây 

ra chiến tranh tàn khốc theo lệnh của Trung Cộng. Tuy nhiên ông ta cũng đã được 

thêu dệt bằng những huyền thoại như tướng tài, tướng thương quân. Nhưng sự thật 

lại không phải như vậy. Mời bạn đọc theo dõi những tài liệu dưới đây để thấy điều 

đó. 

 

Trước khi đi vào chi tiết cụ thể về những “thực tài” của ông Giáp, chúng ta hãy xem 

lý lịch bất minh của ông Giáp mà ngày nay đã có tài liệu sáng tỏ ông ta từng là con 

nuôi của mật thám Pháp. Có ít nhất 3 tài liệu trong số vô vàn tài liệu mà tôi xin 

gửi đến bạn đọc ở đây để chứng minh cho sự bất minh cho lý lịch của ông Tướng. 

 

Thứ nhất, theo ông Trần Quỳnh - một chức sắc lãnh đạo có thẩm quyền cộng sản, 

có uy tín cá nhân - viết lại về việc Trường Chinh đến thăm ông Đặng Thái Mai như 

sau: “Thời kỳ trước Cách mạng tháng tám, một lần Trường Chinh đến nhà Đặng 

Thái Mai có việc. Thấy Mai đang cầm đọc một lá thư, Đăng Thái Mai bị bất ngờ, 

Trường Chinh lướt qua bức thư mới kịp thấy tiêu đề của thư là chánh mật thám, chữ 

ký là Mạc-Ti và câu đầu: “Các con thân ái Mai và Giáp” (Mes chers enfants Mai et 

Giap). Mai ngước lên nhìn thấy Trường Chinh vội vàng nhét thư vào túi áo... Giáp 

là con người xảo trá- khi tôi từ miền Nam, khi nói chuyện riêng, Giáp hay nói xấu 
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Bác, nhưng trước mặt Bác, Giáp hay nịnh Bác”. (Hồi ký Trần Quỳnh: Những kỷ 

niệm về Lê Duẩn, 30-07-1986). 

 

Thứ hai, ông Hoàng Văn Chí trong cuốn “Từ thực dân đến cộng sản” viết đầy đủ 

và rõ ràng hơn như sau: “Mai (Đặng Thái Mai) và Giáp đều là “con nuôi” của Louis 

Marty, giám đốc phòng chính trị của Phủ Toàn Quyền. Marty kiếm việc cho Mai dạy 

học ở trường Gia Long mà giám đốc là Bailey, một người Pháp, và giao Giáp, hãy 

còn là sinh viên, cho Mai trông coi. Trong khi những đảng viên Tân Việt khác bị tù 

đầy hoặc cầm cố thì hai người ung dung sống ở Hà Nội cho đến ngày Giáp được 

Pháp đưa sang Tàu theo Việt Minh chống Nhật. Giáp có theo học lớp “chiến tranh 

du kích” do Mỹ mở ở Tỉnh Tây, nhưng không bao giờ lên Diên An. Giáp và Mai coi 

nhau như “anh em kết nghĩa”, nhưng sau khi vợ Giáp chết trong tù, Giáp lấy cô Hà, 

con gái Mai kém Giáp gần 20 tuổi mà trước kia Giáp vẫn bế trong tay hồi còn là 

chú cháu”. 

 

Thứ ba, cuốn sách của Cecil B. Currey, nhan đề: “Victory at any cost: The Genius 

Of Viet Nam’s Gen. Vo Nguyên Giáp” ghi lại đầy đủ chi tiết và trung thực hơn cả. 

Xin được tóm tắt như sau: “Vào năm 1930, mật thám Pháp đã bắt một số người tình 

nghi hoạt động chống Pháp cùng với một số người khác trong đó có anh của Võ 

Nguyên Giáp là Võ Thuần Nho, Đặng Thái Mai, một giáo sư văn chương tại Quốc 

Học và một nữ sinh 15 tuổi tên Nguyễn Thị Quang Thái, nữ sinh Đồng Khánh. Người 

mà sau này là vợ của Võ Nguyên Giáp... Đặng Thái Mai bị kết án 4 năm tù, Nguyễn 

Thị Quang Thái, hai năm tù. Riêng Võ Nguyên Giáp vì chứng cớ hoạt động không 

rõ ràng, nhưng quan tòa cũng xin xử phạt 2 năm tù khổ sai... Năm 1933, Đặng Thái 

Mai ra Hà Nội nhận dạy học ở trường Thăng Long, VNG ra Bắc theo... Với một án 

tù chính trị như thế, con đường học của Võ Nguyên Giáp là không thể có được nếu 

không có sự giúp đỡ của Louis Marty. Trong việc tiếp xúc giữa Marty và VNG, Marty 

đã khuyên Giáp quay trở lại việc học và chuẩn bị cho việc thi tú tài 1 và 2. Chắc hẳn 

Marty đã ngầm giúp đỡ để Giáp có thể vào học ở trường Albert Sarraut”. 

 

II. Một vị tướng không có thực tài: 

 

1. Ông tướng chưa học quân sự: 
 

Ông Giáp được ca tụng là một chỉ huy quân sự tài ba, lỗi lạc, thậm chí được cộng 

sản so sánh với đức thánh Trần Hưng Đạo. Nhưng có một điều là ông ta chưa học 

qua một khóa huấn luyện quân sự chuyên nghiệp nào. Để chứng minh điều này có 2 

tài liệu sau đây: 
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Võ Nguyên Giáp & Hồ Chí Minh  

Thứ nhất, cũng trên trang web của tỉnh Quảng Bình có đoạn viết về Võ Nguyên 

Giáp như sau: “Từ 1936 đến 1939, Võ Nguyên Giáp tham gia phong trào Mặt trận 

Dân chủ Đông Dương, là sáng lập viên của mặt trận và là Chủ tịch Ủy ban Báo chí 

Bắc Kỳ trong phong trào Đông Dương đại hội. Ông tham gia thành lập và làm báo 

tiếng Pháp Notre voix (Tiếng nói của chúng ta), Le Travail (Lao động), biên tập các 

báo Tin tức, Dân chúng. Tháng 5 năm 1939, Võ Nguyên Giáp nhận dạy môn lịch sử 

tại Trường Tư thục Thăng Long, Hà Nội do Hoàng Minh Giám làm giám đốc nhà 

trường. Ngày 3 tháng 5 năm 1940, Võ Nguyên Giáp với bí danh là Dương Hoài Nam 

cùng Phạm Văn Đồng lên Cao Bằng rồi vượt biên sang Trung Quốc để gặp Hồ Chí 

Minh. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương trong năm này và bắt đầu các 

hoạt động của mình trong Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, một tổ chức chống 

phát-xít và đấu tranh cho độc lập của Việt Nam. Ông tham gia xây dựng cơ sở cách 

mạng, mở lớp huấn luyện quân sự cho Việt Minh ở Cao Bằng. Ngày 22 tháng 12 

năm 1944, theo hướng dẫn của Hồ Chí Minh, ông thành lập đội Việt Nam Tuyên 

truyền Giải phóng quân tại chiến khu Trần Hưng Đạo với 34 người, được trang bị 

2 súng thập (một loại súng ngắn), 17 súng trường, 14 súng kíp và 1 súng máy. Đây 

là tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.” (2) 

 

Đọc qua đoạn trích tiểu sử ông Giáp chúng ta không hề thấy ngày tháng nào ông 

Giáp học quân sự nhưng lại thành lập quân đội và “huấn luyện quân sự”. Ông Giáp 

sẽ dạy gì cho lính nếu ông ta mù tịt về quân sự khi chưa có giờ phút nào học nó? Có 

lẽ cái này ông Giáp là hiểu nhất. 

 

Thứ hai, trên trang Infonet của Bộ Thông tin Truyền thông của cộng sản có viết 

bài về cuốn sách “Chiến thắng bằng mọi giá” của 1 tác giả Mỹ như sau: “Dưới 

ngòi bút của sử gia người Mỹ, Võ Nguyên Giáp được xem là gương mặt quân sự đặc 

biệt nhất của thế kỷ XX. Theo ông, tướng Giáp dù không qua trường lớp đào tạo về 

http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/showthread.php?t=70210
https://1.bp.blogspot.com/-6IZV1eF9m4U/UiinoegWiSI/AAAAAAABYWY/tQkk2-TREvY/s1600/tem-danlambao-44.png
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quân sự, song những chiến công của Võ Nguyên Giáp và quân đội Việt Nam quả là 

huy hoàng, không chỉ đơn thuần về mặt quân sự mà còn là những trận toàn thắng 

về chính trị.” (3) 

 

Bỏ qua sự ca tụng mà truyền thông lề đảng vẫn làm khi viết về ông Giáp và các nhà 

lãnh đạo cộng sản mà sự thật chúng ta sẽ thấy ở phần sau của bài viết thì có một thực 

tế là ông Giáp chưa bao giờ qua trường lớp quân sự nào. Thật là một chuyện không 

thể có nếu không học qua quân sự lại biết về quân sự và tài tình như cộng sản thêu 

dệt. Cộng sản có thể lý luận ông Giáp cũng có thể như Khổng Minh trong Tam Quốc. 

Nhưng chúng ta phải nên nhớ Khổng Minh là một thiên tài đã đọc hết các sách binh 

thư, ngoài ra còn được bố vợ và vợ hết lòng chỉ giáo. Bởi vậy một kẻ không học qua 

sách vở, trường lớp quân sự không thể là kẻ thiên tài như cộng sản ca tụng. Và bằng 

chứng bằng sự thật đã khẳng định điều đó là đúng. 

 

2. Tài năng vay mượn:  
 

Tướng Giáp luôn được ca ngợi ông ta chỉ huy nhiều trận thắng vang dội nhưng sự 

thật lại hoàn toàn ngược lại. Hãy tìm hiểu những tài liệu sự thật để thấy ông Giáp 

nằm ở đâu trong những “thắng lợi” của quân đội cộng sản. 

 

Trong số 8 tội mà liên minh Đỗ Mười - Lê Đức Anh đã tố ông Giáp thì có đến 4 

tội trong quân sự đó là: “Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Giáp hèn nhát, sợ 

chết quanh quẩn trong hầm, không dám ra ngoài. Nguyễn Chí Thanh mới chính là 

người chỉ huy chiến dịch. Ông Giáp nhận định tình hình kém, vội vàng giải tán 

80.000 quân, để khi Pháp - Mỹ trở lại thì không có đủ quân chống đỡ. Tết Mậu Thân 

1968 ông Giáp nhận định rằng Mỹ sẽ dùng bom nguyên tử đánh Hà Nội, nên xin đi 

nghỉ ở Moscow để lánh nạn. Ông Giáp hèn nhát, sợ B-52 của Mỹ rải thảm, nên 

không đi B (chưa bao giờ dám đặt chân vào chiến trường miền Nam trước 

1975).” Và cơ bản những điều Đỗ Mười, Lê Đức Anh nói đều đúng không sai.  

 

a. Trận chiến Điện Biên Phủ:  
 

Thứ nhất, để minh chứng cho việc Vi Quốc Thanh - một tướng Trung Cộng tham 

gia chiến tranh với Pháp và đặc biệt tại Điện Biên Phủ đã chỉ huy quân đội cộng sản, 

tôi xin gửi tới bạn đọc bằng chứng được chính quyền cộng sản công bố. Ví dụ như 

trong bài viết về Vi Quốc Thanh trên website của sở Khoa học và công nghệ tỉnh 

Nghệ An: “Mối quan hệ tốt đẹp giữa Bác Hồ với Vi Quốc Thanh được thiết lập từ 

hồi kháng chiến chống Pháp đầu những năm 50 của thế kỷ XX - khi mà Vi Quốc 

Thanh sang làm Trưởng đoàn Cố vấn quân sự Trung Quốc tại Việt Nam theo sự 

phân công của Đảng và Nhà nước Trung Quốc.” (4) 

http://infonet.vn/Van-hoa/Tuong-Giap-qua-ngoi-but-giao-su-su-hoc-My/105888.info
http://www.ngheandost.gov.vn/JournalDetail/ar1367_Gia_dinh_Vi_Quoc_Thanh_voi_ba_lan_sinh_nhat_Bac_Ho_o_Quang_Tay,_Trung_Quoc.aspx
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Tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn VN chụp ảnh lưu niệm với đại diện  

thân nhân gia đình các tướng Tàu - Trần Canh, Vi Quốc Thanh và Hồng Thủy 

 

Thứ hai, báo quân đội nhân dân của nhà cầm quyền cộng sản dịch một bài viết của 

báo Trung cộng ca ngợi công lao của Vi Quốc Thanh và đàn em La Quý Ba, Trần 

Canh tại chiến dịch Điện Biên Phủ như sau: “Về vấn đề làm cố vấn như thế nào, 

Mao Chủ tịch nói: “Cố vấn thì là cố vấn, nhưng trên thực tế chính là tham mưu, 

làm tham mưu tốt cho các đồng chí lãnh đạo của người ta. Tham mưu chính là 

đề xuất chủ trương, nghĩ biện pháp, hiệp tác giúp đỡ lãnh đạo... Trung tuần tháng 

6 năm 1950, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cử đồng chí Trần Canh làm 

đại biểu sang Việt Nam, giúp đỡ tổ chức thực thi chiến dịch Biên Giới. Sau khi đến 

Việt Nam, đồng chí Trần Canh lập tức hội kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo cáo với 

Hồ Chủ tịch ý tưởng tác chiến tại biên giới đã suy nghĩ suốt dọc đường, đồng thời 

lập tức bôn tập ra tiền tuyến cùng với đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân 

đội nhân dân Việt nam trù hoạch tỷ mỉ kế hoạc tác chiến... Về chiến dịch Điện Biên 

Phủ khi đó Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Tổng chỉ huy chiến dịch. Đồng chí Vi 

Quốc Thanh là Tổng cố vấn quân sự. Cố vấn quân sự các cấp của phía Trung Quốc 

ra tiền tuyến dốc toàn lực hiệp tác giúp đỡ...” (5) 

 

Qua đoạn trích chúng ta thấy gì? Đó là suốt từ chiến dịch biên giới 1950 cho đến 

Điện Biên Phủ ông Giáp không phải là người đưa ra quyết sách mà hoàn toàn là 

người thi hành những cố vấn hay nói cách khác là chỉ đạo của Trung cộng thông qua 

La Quý Ba, Trần Canh và Vi Quốc Thanh. Trong quân sự người tham mưu là tài 

tình nhất nhưng ông Giáp lại đơn thuần chỉ là kẻ ấn nút sau khi đã có kẻ khác lập 

trình sẵn. Phải chăng đây là cái “tài” của ông Giáp? 

 

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/136/136/136/75244/Default.aspx
https://4.bp.blogspot.com/-JcK8b1l2kns/Uiipd_5SJ6I/AAAAAAABYWk/7nTl7LcfcHw/s1600/temp-danlambao-44.png
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Võ Nguyên Giáp và Trần Canh 

 

Thứ ba, tác phẩm “Mao chủ tịch của tôi” của tác giả người Trung cộng - Hà Cẩn 

(Xin xem thêm “Những sự thật không thể chối bỏ” - phần 11, 12) có viết về sự 

kiện Điện Biên Phủ tại trang 134 như sau: “Bằng sự sáng tạo của Mao chủ tịch trong 

việc đưa tới Việt Nam các đồng chí cố vấn mà chiến dịch đã kết thúc thắng lợi với 

vai trò chính yếu thuộc về thượng tướng Vi Quốc Thanh”.  

 

 
Từ người thứ nhì (bên trái sang): Hoàng Quốc Việt, Tôn Đức Thắng, Phạm Văn 

Đồng, Lý Hàm Trân (火腿陳) vợ Lã Quý Ba. Hồ Chí Minh, x, Đại tướng bí danh Lã 

Quý Ba (罗贵波), Trường Chinh, x... Ảnh chụp tại An Toàn Khu. Nguồn: Hoa Nam 

MSS. 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-11-lua.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-12-su.html
https://2.bp.blogspot.com/-s1VTGfbco-o/UiiqNXsp_2I/AAAAAAABYWw/7WH8A9ZZ7zg/s1600/temp-danlambao-44.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-QIm_xoohaWc/UiirEHZPWLI/AAAAAAABYW8/mfmzJ_xh1cU/s1600/temp-danlambao-44.png
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Tướng Tầu cộng Trần Canh đang chỉ bảo bộ đội Việt Minh trước khi ra trận. 

 

Thứ tư, trong cuốn “Đường tới Điện Biên Phủ” của Võ Nguyên Giáp, trong 

chương I, chính ông Giáp đã khẳng định vài trò của tướng Trung cộng trong chiến 

dịch biên giới 1950 và Điện Biên Phủ sau này: “Khi trở về Bắc Kinh, Bác đề nghị 

Trung Quốc cử cố vấn sang giúp Việt Nam nay mai sẽ đi vào đánh lớn. Bác gợi ý 

bạn cử đồng chí Trần Canh. Phía Trung Quốc trả lời đồng chí Trần đã được bố trí 

công tác rồi, và đưa ra danh sách gồm 4 người: La Quý Ba, Trung ương ủy viên 

Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trưởng đoàn cố vấn, Vi Quốc Thanh, Trưởng đoàn cố 

vấn về quân sự, Mai Gia Sinh, cố vấn về công tác tham mưa, Mã Tây Phu, cố vấn 

về công tác hậu cần.” (6) 

 

 
Hồ Chí Minh và các cố vấn Trung cộng 

http://khotruyenhay.net/doctruyen/duong-toi-dien-bien-phu.html?id=EpmAF9vWHgcd3SX2lanWyjBWqiYc6ngl
https://3.bp.blogspot.com/-IB425cnJ1dw/UiirQlVbmlI/AAAAAAABYXE/bRnY6XMg2JU/s1600/temp-danlambao-44.png
https://4.bp.blogspot.com/-vLuTCKS5L-E/UiisAPhksKI/AAAAAAABYXQ/aStEDX023uo/s1600/HCM-Co+van+TC-danlambao.gif
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Một người chưa học qua trường lớp quân sự liệu có thể chỉ huy chiến dịch được 

không? Câu trả lời là không và chính vì vậy Hồ Chí Minh đã phải mời chuyên gia 

Trung cộng sang để vạch kế hoạc cho ông Giáp. 

 

Thứ năm, cuốn sách: “A reporter's love for a wounded people”của tác giả Uwe 

Siemon-Netto người Đức đã mô tả về ông Giáp như sau:  

 

 

“Trong một cuốn sách gây chú ý về đoàn quân Lê Dương Pháp, Paul Bonnecarrère 

đã kể lại cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đại tá đầy huyền thoại Pierre Charton và Tướng 

Võ Nguyên Giáp sau khi Pháp thất trận tại Điên Biên Phủ (Bonnecarrère. Par le 

Sang Versé. Paris: 1968). Charton là tù binh trong tay Cộng sản Việt Minh. Giáp 

đến thăm Charton nhưng cũng để hả hê. Cuộc gặp gỡ xảy ra trong một lớp học trước 

mặt khoảng 20 học viên đang tham dự một buổi tuyên truyền chính trị. Cuộc đối 

thoại giữa hai nhân vật đối chọi nhau đã xảy ra như sau: 

 

 

Giáp: “Tôi đã đánh bại ông, thưa Đại tá!" 

 

 

Charton: “Không, ông không đánh bại tôi, thưa Đại tướng. Rừng rậm đã đánh bại 

chúng tôi... cùng sự hỗ trợ các ông đã nhận được từ người dân bằng các phương 

tiện khủng bố." 

 

 

Võ Nguyên Giáp không ưa câu trả lời này và cấm các học viên không được ghi chép 

nó. Nhưng đó là sự thật, hay chính xác hơn: đó là một nửa của sự thật.” 

 

Đoạn này tác giả Netto cho thấy đánh giá của ông không chỉ đơn thuần là của ông 

mà bao gồm cả viên tướng Charton rằng: “Võ Nguyên Giáp chỉ thắng nhờ các yếu 

tố khác không phải tài năng quân sự”. 

 

Và Netto tiếp trong cuốn sách của mình: “Tuy nhiên tôi không thể kết thúc câu 

chuyện ở đây bằng điều tăm tối này được. Là một người quan sát về lịch sử, tôi biết 

là lịch sử, mặc dù được khép kín trong quá khứ, vẫn luôn luôn mở rộng ra tương lai. 

Là một Ki-Tô hữu tôi biết ai là Chúa của lịch sử. Chiến thắng của Cộng sản dựa vào 

những căn bản độc ác: khủng bố, tàn sát và phản bội”. Điều đó thay cho kết luận 

về một sự “tài hoa” giả tạo của ông Giáp. 
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Tác giả Netto người Đức viết về cộng sản và Võ Nguyên Giáp (đứng thứ 3 từ trái qua) 

 

Thứ sáu, mạng sống của thanh niên Việt Nam bị ông Giáp coi như cỏ rác. Ông Giáp 

sẵn sàng thí quân trong các trận chiến. Trong trận chiến tranh biên giới Cao Bằng, 

Lạng Sơn năm 1950, để tiêu diệt cứ điểm Đông Khê do 262 lính Pháp trấn đóng, 

ông Giáp đã dùng tới 10.000 quân (đông hơn quân trú phòng 40 lần). Sau trận đánh, 

hơn 500 quân Việt tử trận, không kể số bị thương hàng ngàn. Trong trận đồng bằng 

Phủ Lý, Ninh Bình vào tháng 5 và nhất là trong trận Vĩnh Yên vào tháng 1 năm 

1951, chiến thuật biển người của Giáp tại đã bị Tướng Pháp De Lattre de Tassigny 

dùng bom Napalm tiêu diệt. Quân Cộng sản, dưới sự chỉ huy của ông Giáp, đã bị 

nhiều tử vong, thất bại trong ý đồ đưa chiến tranh về đồng bằng. Số tử vong của quân 

đội cộng sản, khi tháo lui, là trên 6000 người. Số bị thương chắc chắn là gấp đôi, 

gấp ba con số 6000. 

 

Tại tài liệu của quân ủy quân đội cộng sản số 03 (BC - 03/QU) ngày 12/12/1953 

ghi rõ: “Phía Trung Quốc nhấn mạnh Việt Minh cần giữ nguyên kế hoạch tập trung 

vào Tây Bắc và Lào. Lãnh đạo Trung Quốc cho rằng nếu thực thi chiến thuật này, 

Việt Minh có thể chuẩn bị lực lượng cho công cuộc đánh chiếm đồng bằng sông 

Hồng và cuối cùng sẽ đánh bại Pháp ở Đông Dương. Tháng 9, Bộ Chính trị không 

thông qua kế hoạch của đồng chí Võ Nguyên Giáp mà phải thực hiện theo kế 

hoạch của các đồng chí cố vấn Trung Quốc. Ngày 27 tháng 10 năm 1953, Đồng 

chí Vy Quốc Thanh trao cho chúng ta một bản sao kế hoạch của Navarre mà tình 

báo Trung Cộng đã thu đoạt được. Sau khi xem xét, quân ủy nhận thấy đề nghị của 

Trung Quốc là đúng. Toàn quân, nếu theo đúng kế hoạch của Trung Quốc, có thể 

phá vỡ kế hoạch của Navarre.” 

 

Qua đây chúng ta thấy gì? Đó là ông Giáp chỉ là hư danh mà thôi. Còn thực chất cái 

“tài” của ông là do có được từ các cố vấn Tầu. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-iDsvU7FP1eQ/Uiis8VwNKXI/AAAAAAABYXc/OCX6DJxo3EY/s1600/temp-danlambao-44.jpg
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Theo như tác giả Bùi Tín: “Ông Giáp thường không có thói quen ra thị sát Mặt trận. 

Ở trận chiến Điện Biên Phủ, người ta chỉ thấy vài bức hình chụp ông với Hồ Chí 

Minh, tại Bộ Chỉ huy chiến dịch - bao giờ cũng trải vài tấm bản đồ, tay thì chỉ chõ - 

đóng kịch - như thể đánh nhau chỉ cần chỉ chõ bằng bản đồ - và ông trú ẩn an toàn 

tại Bộ chỉ huy ĐBP tại hang Thẩm Púa, thuộc Mường Phăng. Hang Thẩm Púa cách 

Điện Biên Phủ bao nhiêu cây số, thưa đại tướng? Sau khi chiến thắng Điện Biên 

Phủ, ông đi thị sát mặt trận, quần áo chỉnh tề, chân đi giầy ủng cao đến đầu gối!”. 

Như vậy là quá đủ để nói về một vị tướng “tài” như ông Giáp thời chống Pháp. 

 

b. Cuộc chiến với VNCH: 

 

Chiến thuật của Võ Nguyên Giáp trong chiến tranh là: Chiến tranh du kích và Chiến 

thuật bao vậy, biển người xung phong. Về chiến tranh du kích, thì mục đích là làm 

cho kẻ địch suy yếu, nản lòng, để cuối cùng tiến hành một cuộc chiến quy mô lớn 

để chiến thắng. Võ Nguyên Giáp áp dụng bài bản, không có sáng tạo gì đặc biệt. 

Đây làm một chiến thuật cổ xưa mà ai cũng biết thậm chí chỉ cần qua vài quyển sách. 

Về chiến thuật bao vây, Võ Nguyên Giáp cũng áp dụng một cách rất sơ đẳng, không 

có sáng kiến gì đặc biệt. Các bước chính của chiến thuật bao vây là chặn và cắt đứt 

đường tiếp viện của đối phương, siết chặt vòng vây và đánh úp. Võ Nguyên Giáp 

thành công ở Điện Biên Phủ vì quân Pháp không đảm bảo được tiếp viện. Còn tại 

Khe Sanh, Võ Nguyên Giáp thảm bại vì không nắm được một yếu tố cơ bản là quân 

Mỹ thiết lập cầu không vận, nên việc tiếp viện không bị gián đoạn. Võ Nguyên Giáp 

nướng hơn 10 000 quân việt cộng và thảm bại vì lý do này... Cuối cùng là chiến thuật 

biển người học tập mô hình của Trung cộng chứ không phải của ông Giáp cũng khiến 

cho hàng triệu người chết oan uổng để tô đẹp cho thành tích của ông ta. 

 

Thứ nhất, theo Sắc Lệnh số 110/SL ngày 28 5/1948, Giáp được phong quân hàm 

Đại tướng, vị Đại tướng đầu tiên của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam lúc vừa tròn 37 

tuổi. Về sau, nhân vụ phong tướng nầy, mà một ký giả ngoại quốc đã hỏi ông Hồ, 

dựa vào đâu, và căn cứ vào tiêu chuẩn nào để phong quân hàm cho một lúc nhiều 

người như vậy. Hồ Chí Minh đã trả lời, “Ai đánh thắng đại tá thì phong đại tá, thắng 

thiếu tướng thì phong thiếu tướng, ai đánh thắng trung tướng thì phong trung tướng, 

và ai đánh thắng đại tướng thì phong đại tướng”. Cũng chính vì đại tướng được 

phong kiểu của cộng sản mà đã gặp phải thảm bại khi gặp người Mỹ: “Năm 1968, 

Khi Võ Nguyên Giáp dùng 3 Sư đoàn bộ binh và trọng pháo bao vây toan lấy chiến 

thuật “biển người” để tiêu diệt 6,000 Thủy Quân Lục Chiến Mỹ cùng khoảng 200 

tay súng Biệt Động Quân QL/VNCH trên đồi Khe Sanh, Quảng Trị. Nhưng không 

chiếm nỗi, đổi lại Phía CS Bắc Việt bị pháo đài bay B52 trải thảm tiêu diệt từ 10 

đến 15, 000 bộ đội - Đó là chưa kể thiệt hại trên các phương diện khác như quân cụ, 

chiến thuật, cùng hàng ngàn thương binh”. (Tom Carhart: Batles And Campaigns 

In Vietnam, tr. 130).  
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Thứ hai, năm 1972, đích thân Võ Nguyên Giáp chỉ huy chiến dịch Trị-Thiên, Tây 

Nguyên và Đông Nam Bộ (Mùa hè đỏ lửa) Trên địa hình nhỏ hẹp dài, bên núi, bên 

biển, Vùng Chiến thuật 1, Cùng lúc 6 sư đoàn CS Bắc Việt hành quân tiến công 

trong tình cảnh liên tục bị bom rải thảm B-52, pháo kích từ chiến hạm Mỹ, pháo kích 

từ Vùng Chiến thuật 1. Quân cộng sản bị chặn lại, chỉ chiếm được nửa phía Bắc tỉnh 

Quảng Trị. Theo thông tin nội bộ thì cộng sản này cho biết, trong suốt 9 tháng chiến 

dịch, sư đoàn 308 thương vong 70% quân số; Sư đoàn 312 đã bổ sung quân 13 đợt, 

mỗi đợt 500 người; sư đoàn 320 thương vong 80% quân số. Các sư đoàn còn lại 

tham chiến đều mất ít nhất nửa số quân. Tổng thương vong lên tới hơn 30 ngàn người 

(trong đó gần 14.000 hy sinh). Chiến dịch cũng khiến cộng sản tiêu tốn hơn 300.000 

viên đạn pháo gần 4/5 lượng đạn pháo trong kho, dẫn đến tình trạng thiếu đạn, chỉ 

còn 100.000 viên cuối năm 1974. mà không có được một thành quả cụ thể chiến 

thắng nào. Để khẳng định điều này thì chính tài liệu của cộng sản đã khẳng định. 

 

Trong cuốn sách có tên gọi tạm dịch ra tiếng Việt “Liên Xô - Trung Quốc và Việt 

Nam, vấn đề chưa được biết” của tác giả người Nga, Ruslan Kobachenko, nhà giáo 

kiêm nhà nghiên cứu lịch sử Châu Á từng giảng dạy tại đại học Minsk-Nga, ông 

cũng là đảng viên đảng cộng sản Liên Xô. Cuốn sách này đã được nhà xuất bản Lịch 

sử của Liên Bang Nga xuất bản năm 1995, có đoạn trong trang 240 như sau: “Về cơ 

bản chiến dịch tổng tấn công mùa hè năm 1972 của quân đội ông Giáp thất bại hoàn 

toàn mà không đem lại lợi ích nào cụ thể. Cái được lớn nhất chỉ là kinh nghiệm cho 

cuộc chiến sau này. Nhưng có lẽ ông Giáp là người phải chịu trách nhiệm cao nhất 

cho cái chết của hơn 15 nghìn người lính...” 

 

Cũng là một tài liệu cộng sản khác khẳng định điều này đó là tài liệu tổng kết chiến 

dịch mùa hè 1972 của bộ tổng tham mưu có bí số KHTM/1972- BQP cho 

biết: “Chúng ta đã thiệt hại nặng nề nhất kể từ sau tổng tiến công Mậu thân năm 

1968 mà cần phải một thời gian chừng 4 năm nữa mới có thể khôi phục lại...” 

 

Thứ ba, chính ông Giáp đã kể lại trong lần sinh nhật thứ 84 của mình như sau: “Năm 

1972, còn gọi là chiến dịch đỏ lửa tại thành cổ Quảng Trị. Khi đó, tôi vẫn lấy phương 

châm tiến công như mọi khi: 'Lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, lấy yếu tố bất 

ngờ để tạo thế chủ động, khiến địch trở tay không kịp'. Cứ dùng chiến tranh du kích 

tiêu diệt hàng ngày, hàng giờ, hết đêm này sang đêm khác để địch suy tổn lực lượng 

rồi đánh cấp tập một trận giải phóng dứt điểm thành cổ như mọi trận khác vẫn diễn 

ra từ trước đến nay. Không ngờ quan điểm của tôi bị Ba Duẩn (Lê Duẩn) bác bỏ 

không thương tiếc. Giữa hội nghị, anh Ba đập tay xuống bàn, quát: "Thế là giảm sút 

ý chí chiến đấu. Phải cho địch biết thế nào là quả đấm chủ lực của quân đội nhân 

dân Việt Nam anh hùng. Vì vậy tôi yêu cầu, cứ đánh vỗ mặt thành cổ Quảng Trị cho 

tôi. Sống chết, đúng sai tôi chịu trách nhiệm." 
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Kết quả trong suốt 60 ngày đêm của chiến dịch thành cổ, cứ 5 giờ 30 phút chiều, khi 

trời bắt đầu chập choạng tối, một đại đội ta ở bên này bờ sông Thạch Hãn, lặng lẽ 

bơi sang để đánh vỗ mặt thành, 8 giờ 30 phút bơi trở về chỉ còn được mươi, mười 

lăm người. Lần nhiều nhất là 35 đồng chí (cả lành lặn, cả bị thương). Lần ít chỉ còn 

5, 7 đồng chí thương tích đầy người, thậm chí có lần cả một khúc sông, không một 

bóng người, chỉ có tiếng gió hú ghê rợn như những âm hồn vọng vang khắp đáy 

sông. Như vậy, trung bình mỗi ngày ta tiêu hao một đại đội chủ lực (khoảng 135 

người) và 60 ngày đêm tấn công thành cổ ta mất gần một vạn người, biến thành 

cổ Quảng Trị thành nấm mồ chôn thanh niên, sinh viên, trí thức Việt Nam.”  

 

Vậy đâu là cái tài của ông Giáp? Có lẽ chỉ là nướng quân mà thôi. 

 

Trong khuôn khổ một bài viết chỉ có thể điểm lại và tóm lược các sự việc một cách 

ngắn gọn nhất không cho phép đi quá dài về một vấn đề. Trong phần tướng Giáp với 

VNCH và Mỹ này tôi xin mời bạn đọc đọc thêm “Những sự thật cần phải biết - 

Phần 1” để thấy đâu là nguyên do “chiến thắng” trên mặt quân sự của cộng sản năm 

1975. Và từ đó bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về cái “tài” của ông Giáp. 

 

c. Cuộc chiến năm 1979 với Trung cộng: 
 

 
Võ Nguyên Giáp và Trần Canh năm 1950  

 

Trong cuộc chiến Việt - Trung tháng 2-1979 thì quân đội cộng sản hoàn toàn bị bất 

ngờ. Để trừng phạt Việt nam, Trung cộng đã sử dụng 10 quân đoàn chủ lực và một 

số sư đoàn độc lập, bao gồm 300.000 binh sĩ, 550 xe tăng, 480 khẩu pháo, 1.260 

súng cối, hỏa tiễn, chưa kể hơn 200 tàu chiến của hạm đội Nam Hải và 1.700 máy 

bay phía sau. 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-can-phai-biet-su-that-ve.html#.Uiiu9rxhNBo
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-can-phai-biet-su-that-ve.html#.Uiiu9rxhNBo
https://2.bp.blogspot.com/-eeOjGGU-T3M/UiivNavyhGI/AAAAAAABYXo/shE2cTb0P4U/s1600/temp-danlambao-44.jpg
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Các nguồn tin phương Tây nhận định rằng Trung cộng đã mất từ 60 đến 90 ngày để 

đưa quân vào các vị trí tập kết sẵn sàng cho các mũi tấn công. Chỉ cần là nhân viên 

quân báo cấp trung đoàn, hay các tổ trinh sát đặc biệt cũng nhận ra được ý đồ, và 

ngày giờ khai hỏa của đối phương, nói gì đến tình báo chiến lược. 

 

Mờ sáng ngày 17-2-1979, Trung cộng tấn công trên toàn tuyến biên giới dài 1.400 

Km, trải rộng trong một khoảng không gian gồm 7 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào 

Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. 

 

Việt Nam hoàn toàn không hay biết gì, khi Trung cộng tràn qua biên giới, thì thủ 

tướng Phạm Văn Đồng và đại tướng Văn Tiến Dũng, tổng tham mưu trưởng, đang 

thăm Campuchia. Dân chúng không được thông báo trước, trẻ em, người già, và phụ 

nữ có thai, không kịp di tản ra khỏi vùng chiến địa. Trung cộng đã tạo ra được một 

yếu tố bất ngờ đến ngoạn mục. Câu hỏi được đặt ra là tướng Giáp đã ở đâu? Ông đã 

làm gì khi vận mệnh nước Việt bị quân đội do ông lãnh đạo không hề hay biết giặc 

tập trung và tấn công? Có lẽ là do ông bất tài. 

 

Chúng ta phải quay lại thời kỳ trước đó, tháng 11-1978, Đặng Tiểu Bình công du 

Thái Lan, Malaysia và Singapore. Đặng Tiểu Bình nói với các vị chủ nhà rằng Trung 

Quốc sẽ dùng vũ lực nếu Việt Nam tấn công Campuchia và đã gọi Việt Nam là 

những tên du côn của phương Đông, phải dạy cho chúng một bài học. 

 

Ngày 28-1-1979, Đặng Tiểu Bình thăm Mỹ, và tuyên bố “Chúng tôi không thể cho 

phép Việt Nam gây rối loạn khắp nơi”, “ Trung Quốc kiên định đứng về phía 

Campuchia phản đối bọn xâm lược Việt Nam”. Giọng điệu chiến tranh của Đặng rất 

rõ. Báo chí Mỹ loan tải sớm muộn gì thì một cuộc chiến giữa hai nước cộng sản sẽ 

nổ ra. 

 

Sau 3 ngày thăm Mỹ, Đặng Tiểu Bình đến Nhật và tại đây vẫn giọng điệu hung 

hăng “Để trừng phạt Việt nam, dù có gặp những nguy hiểm cũng phải hành động”; 

“Không trừng phạt kẻ xâm lược, sẽ tạo ra những nguy hiểm phản ứng dây chuyền”, 

“Đối phó với loại người vô ơn như thế, không có những bài học cần thiết thì e rằng 

các hình thức khác đều không có hiệu quả”. 

 

Cũng khoảng thời gian này, TASS - hãng thông tấn của Liên Xô cũng đưa tin một 

lực lượng rất lớn quân đội Trung Quốc đang áp sát biên giới Việt-Trung. Từ Nhật 

về, Đặng Tiểu Bình chỉ thị tấn công Việt Nam vào ngày 17-2. Thời gian của chiến 

dịch không dài hơn cuộc chiến một tháng với Ấn Độ (1962), không gian của cuộc 

chiến sẽ tiến hành một cách hạn chế, trong phạm vi trên dưới 50 cây số từ biên giới. 
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Bằng chứng Đặng Tiểu Bình sẽ trừng phạt Việt Nam đã rõ như ban ngày, nhưng 

không hiểu vì sao phía Việt Nam và nhất là quân đội tướng Giáp lại không hề hay 

biết? Có lẽ cái “tài” nhận định, đánh giá tình hình của tướng Giáp chính là đây. 

 

Thiếu tin tình báo, nhận định và phân tích tình hình sai, không nắm được thời điểm 

nổ súng, thời gian, không gian, và quy mô chiến dịch của đối phương, đã dẫn đến 

việc tướng Giáp không hề bố trí những quân đoàn chủ lực dọc biên giới. Tất cả phó 

thác cho dân quân tự vệ, bộ đội địa phương, và một vài trung đoàn độc lập. 

 

Sau những ngày chiến đấu ngoan cường nhưng đơn độc của sư đoàn Sao Vàng trước 

một đối phương áp đảo về số lượng và hỏa lực, ngày 4-3-1979, Lạng Sơn thất thủ. 

Sáng 5-3, Trung Quốc tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu của cuộc trừng phạt, chiến 

thắng vẻ vang, và quyết định rút quân. Cùng ngày 5-3, Việt Nam phát lệnh “Tổng 

Động Viên”. Những quân đoàn chủ lực của quân đội cộng sản có xe tăng, pháo binh, 

và không quân từ chiến trường Campuchia trở về, cùng với một địa hình muôn vàn 

hiểm trở của núi rừng miền Bắc, Việt Nam đã vào vị trí vây hãm Trung cộng. Tất cả 

đã sẵn sàng cho cuộc phản kích, mà phần thắng sẽ thuộc về tay quân của ông Giáp. 

Nhưng thật bất ngờ, Việt Nam lại tuyên bố “Thiện Chí Hòa Bình”, rằng truyền thống 

ông cha ta... rằng lòng cao thượng... rằng lòng nhân đạo của dân tộc ta... Việt Nam 

sẽ để cho Trung cộng rút quân an toàn. 

 

Sự thật trên đường rút quân, Trung cộng vẫn chém giết, vơ vét, và phá hoại. Vụ thảm 

sát ngày 9 tháng 3 tại Đổng Chú, huyện Hòa An, Cao Bằng là một thí dụ. Trung 

cộng đã dùng búa, dao giết 43 người, gồm 21 phụ nữ trong đó có 7 phụ nữ đang 

mang thai, 20 trẻ em, và 2 người đàn ông, rồi ném xác xuống giếng hoặc chặt ra 

nhiều khúc vứt hai bên bờ suối. Trung cộng có đủ thời gian và không gian để phá 

hoại hạ tầng cơ sở, chiếm giữ những điểm cao quan trọng, và gài lại hàng triệu trái 

mìn cá nhân trên đường rút lui. 

 

Quyết định “Thiện Chí Hòa Bình” của cộng sản Việt Nam hình như là một thái độ 

thủ hòa, nhưng hòa vào một thế vô cùng bất lợi. Từ đó, trong bất kỳ những cuộc 

thương thảo nào về biên giới, Trung Quốc luôn ở thế kẻ cả, áp đảo, và lấn lướt mà 

chúng ta thấy rất rõ. Đây là hệ lụy từ sai lầm mang tính chiến lược do tướng Giáp và 

Bộ tổng tham mưu gây ra. 
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Bệnh viện huyện Trùng Khánh, Cao Bằng bị quân Trung cộng tàn phá tháng 2.1979  

 

Sự thật thì không chỉ có cuộc chiến năm 1979 mới thể hiện rõ sự kém cỏi của tướng 

Giáp. Mà ngay cả sau này sự việc mất Lão Sơn cũng là do lỗi của ông và đội quân 

dưới trướng ông. 

 

III. Một vị tướng ác: 

 

Trong một lần phóng viên báo chí quốc tế tại Hà Nội, phóng viên phỏng vấn ông 

Giáp: “...Ngài có hối tiếc gì về hơn 4 triệu người Việt Nam đã chết vì cuộc nội 

chiến ý thức hệ Cộng Sản?...” - Ông Võ Nguyên Giáp không đắn đo điềm nhiên trả 

lời bằng tiếng Pháp: “(Non, pas du tout) “không hề hối tiếc”. Và trong quá khứ, Võ 

Nguyên Giáp đã từng tuyên bố: “Nếu phải hy sinh 2/3 dân số để giành lại Tổ Quốc 

trong tay ngoại bang thì ta cũng làm!” và Võ Nguyên Giáp đã làm những điều ông 

ta tuyên bố... Có lẽ vì vậy mà ông đúng là một vị tướng không tiếc thương quân của 

mình chỉ với mục đích lập nên những hư danh, hay nói cách khác ông chính là một 

vị tướng Ác. Để chứng minh điều này chúng ta cần phải tìm hiểu một số luận điểm 

như sau. 

 

Thứ nhất, theo ông Philippe de Villiers, một sử gia nổi tiếng Pháp, tác giả 

quyển “Histore Contemporaine de l'Indochine” và ông Hoàng Văn Đào, tác giả 

quyển “Việt Nam Quốc Dân Đảng” cho biết: “Khi Hồ Chí Minh qua Pháp, đã giao 

cho cụ Huỳnh Thúc Kháng lúc đó đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội Vụ được tạm 

quyền thay thế chủ tịch Nước. Võ Nguyên Giáp lợi dụng lúc cụ Kháng đi kinh lý tỉnh 

Quảng Nam - lúc đó ông Giáp tuy đang giữ Bộ Quốc Phòng - trong mưu đồ có 

phương tiện và cơ hội ra tay triệt hạ các chiến sĩ quốc gia chống VM cộng sản, Giáp 

lại đề nghị kiêm luôn chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội Vụ để tiện hành xử… Chỉ cần đợi 

lệnh Bộ Nội Vụ, “cương quyết trị tội” những kẻ làm việc phi pháp thì đến ngày 13-

7 Võ Nguyên Giáp lệnh cho bộ đội và công an các địa phương được phép tấn công 

triệt hạ các chiến khu VNQDĐ, trừ trụ sở Trung Ương Hà Nội. Và chỉ trong vòng 

https://2.bp.blogspot.com/-GS02DAKLdag/UiiwXG7-A4I/AAAAAAABYX0/holtBfq18yo/s1600/temp-danlambao-44.png
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một tháng thì bàn tay đẫm máu của Giáp đã triệt hạ và tận diệt hết lực lượng quốc 

gia và chiến sĩ yêu nước liên hệ...” 

 

Qua điều này chúng ta thấy điều gì? Đó là Võ Nguyên Giáp quá ác độc với chính 

đồng bào mình và thủ tiêu đảng phái khác mà cụ thể đây chính là Việt Nam Quốc 

Dân Đảng. Đây chính là mình chứng cho thấy ông Giáp rất tàn ác. 

 

Thứ hai, đánh giá về hành động ám sát khủng bố những người quốc gia không cộng 

sản có nhiều bằng chứng về ông Giáp là một tên đồ tể  “H. Berrier còn cho rằng vào 

năm 1944, những ngày đầu tiên khi còn hoạt động bên cạnh Hồ Chí Minh tại Hà 

Nội. Tướng Bình đã cùng với Võ Nguyên Giáp ám sát, khủng bố những thành phần 

quốc gia chống Pháp mà trước đây Bình từng là đồng chí với họ thời năm 1930. 

Bình và tướng Giáp đả mở những cuộc thanh trừng và sát hại rất nhiều thành 

phần được coi là Việt Gian. Khi giết những đồng chí Quốc Dân Đảng, phải chăng 

Nguyễn Bình muốn trả cái thù bị đâm chột mắt khi còn bị giam ở Côn Đảo? Rõ ràng 

cái gợi hứng ám sát và thủ tiêu những thành phần thù địch, Nguyễn Bình bước đầu 

cùng đi một con đường với tướng Giáp” (Tóm lược Hillaire du Berrier, 

Background to Betrayal, trang 66-67 của Nguyên Hùng). 

 

Và sau đó thì hãy nghe lời tướng Giáp nói với Nguyễn Bình để thấy ông Giáp quyết 

tâm thanh trừng người yêu nước không cộng sản thế nào: “Anh hãy nghe đây, tướng 

Giáp nói với Bình: Anh là một người quốc gia thông minh. Anh phải đứng chung 

trong hàng ngũ của chúng tôi nếu không chúng tôi sẽ thủ tiêu những người bạn trẻ 

của anh. Chúng tôi phải làm như vậy bởi vì họ sau này có thể là những kẻ phản bội. 

Anh đã biết nếu những người này trở thành những người anh hùng? Bây giờ thì có 

thể họ chưa là gì, nhưng sau này thì họ sẽ đi vào lịch sử. Bởi vì họ đã làm được một 

số công trạng trong những năm vừa qua, họ ham muốn quyền lực. Nhưng họ lại 

không xứng đáng được. Và để đạt được quyền lực đó, họ chỉ có một con đường mà 

họ có thể làm được. Là họ sẽ cộng tác bắt tay với bọn Quốc Dân Đảng hoặc với 

Pháp. Họ phải bỏ đi thôi.” (Tóm lược Hillaire du Berrier, Background to Betrayal, 

trang 66-67 của Nguyên Hùng). 

 

Chính vì vậy, nhìn toàn diện các hoạt động khủng bố, ám sát ở những ngày đầu cuộc 

kháng chiến, ta phải coi ông Giáp là người chủ trương như nhận xét của Robert J O’ 

Neill: “Tướng Võ Nguyên Giáp chịu tất cả mọi trách nhiệm trong khi Hồ Chí Minh 

vắng mặt về việc sát hại hằng trăm các nhà chính trị dám chống lại Việt Minh, phá 

hại tất cả các tổ chức nào xem ra có thể cạnh tranh với Việt Minh cũng như cấm 

đoán mọi tờ báo nào xuất bản mà không có sự kiểm soát của Việt Minh. Ông cũng 

đã thiết lập được một quân đội từ 30.000 lên 60.000 cũng như một đơn vị tự vệ từ 

các thường dân…”(Trích “Robert J O’ Neill, General Giap: Politician & 

Strategist, trang 44”). 
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Thứ ba, trong cuộc phỏng vấn tạp chí George năm 1998, chính tướng William 

Childs Westmoreland - Tư lệnh Bộ chỉ huy cố vấn quân sự Mỹ tại miền Nam Việt 

Nam - nói về tướng Võ Nguyên Giáp của quân đội cộng sản như sau: “Of course, 

he was a formidable adversary... By his own admission, by early 1969, I think, he 

had lost, what, a half million soldiers? He reported this. Now such a disregard for 

human life may make a formidable adversary, but it does not make a military 

genius. An American commander losing men like that would hardly have lasted 

more than a few weeks”. Xin được tạm dịch là: “Dĩ nhiên, ông ta là một đối thủ (kẻ 

thù) ghê gớm... Với sự thừa nhận của chính ông ta, đến đầu năm 1969, tôi nghĩ, ông 

ta đã mất nửa triệu lính? Ông ta đã báo cáo điều này. Hiện tại, một sự coi thường 

mạng người như thế có lẽ sẽ tạo nên một đối thủ (kẻ thù) ghê gớm, nhưng nó không 

tạo nên một thiên tài quân sự. Một chỉ huy Mỹ, nếu để thất thoát nhiều binh sĩ như 

thế, chắc khó có thể đứng vững hơn một vài tuần lễ”. 

 

Chúng ta cũng phải nhận thấy một điều là với Westmoreland, một chiến thắng quân 

sự dựa trên chiến thuật đẫm máu, coi thường sinh mạng binh sĩ chỉ có thể tạo nên 

một kẻ thù nguy hiểm chứ không tạo nên một thiên tài quân sự. Điều này cho thấy 

cộng sản Việt Nam thật sự tàn độc và coi thường sinh mạng binh sĩ. Đây không chỉ 

là điều ám chỉ mình tướng Giáp công thành khiến “vạn cốt khô” mà nó còn ám chỉ 

bản chất không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn nào của nhà cầm quyền cộng sản Việt 

Nam. Mục đích của cộng sản là lợi dụng xương máu của nhân dân để đem lại lợi ích 

cho đảng mà không có chút tình người, tình dân tộc nào ở đây. Tướng Westmoreland 

cũng khá sâu sắc khi dùng từ “formidable” vì nó có nghĩa như là sự khủng bố mà 

chính cộng sản Việt Nam gây ra cho nhân dân 2 miền. 

 

Thứ tư, để khẳng định thêm về việc coi thường sinh mạng chính đồng chí mình trong 

cuộc chiến, mời các bạn đọc bức thư sau đây. 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-xy3_OddBcnU/UiiyjxSqMeI/AAAAAAABYYA/br4lPkhl8a8/s1600/vonguyengiap-0393.jpg


- 315 - 

 

 

Bức thư nói lên điều gì? Đó là một sự thật đau lòng: Người Mỹ coi trọng sinh mạng 

con người và coi cuộc chiến tranh là một điều quy ước, còn cộng sản thì bất chấp cả 

việc dọn xác đồng đội mình và lao vào cuộc chiến như một con thiêu thân bất chấp 

mọi thủ đoạn. Đây chính là sự thật đằng sau tấm mặt nạ “vì nước vì dân” của đảng 

cộng sản. Đối với đảng, sinh mạng người chiến sỹ, người bộ đội chỉ là một thứ đồ 

chơi! Ông Giáp là tướng đã ở đâu khi coi thường sinh mệnh của chiến sỹ mình? Có 

lẽ ông Giáp không cần biết vì ông còn mải thực hiện theo lời Trung cộng “Đánh Mỹ 

đến người Việt Nam cuối cùng” và lời của Hồ Chí Minh “Dù phải đốt cả dãy 

trường sơn cũng phải đánh Mỹ...” 

 

Thứ năm, người chiến sỹ là bộ đội cộng sản ra trận không chỉ bởi những thúc ép từ 

quê nhà bằng chính sách hộ khẩu và đấu tố đào ngũ mà còn ngay tại mặt trận họ bị 

bắt ép phải chết vì đảng cộng sản. Xin lấy một vài ví dụ: 

 

 
 

https://3.bp.blogspot.com/-KfL_GHDaY-Y/Uiiy8HSTWkI/AAAAAAABYYI/Z7TPm1yeJaQ/s1600/temp-danlambao-44.png
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Cuốn sách “Stalking the Vietcong” (7) tại trang 207 đã có hình ảnh và minh chứng 

cho việc quân đội cộng sản đẩy những thanh niên vào những sợi xích chân bắt buộc 

họ phải hi sinh oan uổng vì chủ nghĩa cộng sản. 

 

Cũng nói về việc cưỡng bức và lên dây cót tinh thần chiến đấu của các chiến sỹ bộ 

đội cộng sản, đảng đã không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào. Trong cuốn “Mặt trái của 

chiến tranh” do Hội Văn nghệ quân đội Nga xuất bản năm 1995 có viết tại trang 

15: “Các cuộc chiến đều đem lại đau thương và người ta thậm chí còn kích thích 

tinh thần người chiến sỹ bằng những liều thuốc. Người Đức dùng Ma túy tổng hợp, 

người Trung Quốc dùng thuốc tự chế tên gọi “hùng tâm” mà sau này có dùng trong 

chiến tranh Việt Nam cho quân đội Miền Bắc...” 

 

Vậy ông Giáp đã ở đâu khi để quân của ông phải chết vì những cái chết oan uổng 

đó? Nếu làm tướng mà xây danh vọng trên xác binh lính một cách phi nghĩa và độc 

ác như thế thì có đáng được tôn vinh hay không?. Tôi mong những giây phút cuối 

đời ông Giáp hãy dũng cảm nói lên sư thật này. 

 

Ngoài ra, ông Giáp nghĩ gì khi chính bộ chính trị và quân ủy quyết định dùng trẻ em 

như những quân bài tẩy trong chiến tranh (Xin xem thêm “Những sự thật cần phải 

biết -  phần 11”). Một vi tướng dùng trẻ em để hi sinh có phải là anh hùng không? 

Anh hùng thì chắc chắn là không mà cái Ác thì chắc chắn là có. 

 

Thứ sáu, để kết luận về tính “ác” của ông Giáp thì hãy đọc đoạn sau đây trong 

cuốn Losers are Pirates by James Banerian1984, Tr.69): “Năm 1946, Hồ Chí Minh 

ký hòa ước với Pháp để quân Pháp trở lại Việt Nam. Các lãnh tụ Công Sản, trong 

đó có Giáp, đã thẳng tay tiêu diệt các người quốc gia Năm 1946, khi cuộc chiến 

tranh Việt - Pháp sắp xảy ra, Giáp là Bộ Trưởng Quốc phòng trong Chánh phủ liên 

hiệp. Tại Hà Nội, trong khi quân Pháp và Tự Vệ Thành đang gầm ghè nhau, Giáp 

và đồng bọn hứa hẹn là quân chánh qui của họ tức các đơn vị Vệ Quốc Đoàn tinh 

nhuệ đã kéo về đóng chung quanh Hà Nội, sẵn sàng làm cỏ quân Pháp. Ngày 19 

tháng 12, chiến tranh bùng nổ tại Hà Nội. Nhóm lãnh đạo Cộng Sản đã rút về Hà 

Đông từ mấy ngày trước. Vệ Quốc Đoàn đâu chẳng thấy, chỉ thấy các Tự Vệ Thành 

đánh vùi với quân Pháp trong các đường phố Hà Nội. Họ đã cầm cự với quân Pháp 

trong gần 2 tháng, thời gian đủ để dân chúng rời thành phố lánh nạn, đủ để đám 

Cộng Sản rút vào các an toàn khu Việt Bắc. Giáp và đồng bọn muốn mượn tay quân 

Pháp để thủ tiêu các thanh niên Hà Nội.” 

 

Chúng ta thấy ở đây điều gì? Đó là ông Giáp đã có đầy đủ bản chất của những người 

lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam, kể từ Hồ Chí Minh trở xuống, là gian hùng, dối 

trá, thâm độc và tàn bạo. 

 

http://www.amazon.com/Stalking-Vietcong-Operation-Phoenix-Personal/dp/0345472519
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/07/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-11.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/07/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-11.html
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IV. Kết luận: 

 

Năm 1983, Võ Nguyên Giáp bị Lê Đức Thọ, Lê Duẩn hạ nhục bằng cách cho đi 

làm Chủ tịch Ủy Ban sinh đẻ có kế hoạch. Ông Giáp đã ngậm bồ hòn làm ngọt, 

ngoan ngoãn vâng lời. Ngày trước, trong vụ Nhân văn Giai phẩm xảy ra tại miền 

Bắc năm 1955, nhiều người đã ở trong Quân Đội Nhân dân của Giáp như Trần Dần, 

Hoàng Cầm, Quang Dũng, Phùng Quán... bị đem ra đấu tố, tù đầy, Giáp vẫn giữ im 

lặng. Trong vụ án chống đảng do đám Lê Duẩn, Lê Đức Thọ chủ mưu, các tướng 

Cộng sản đàn em của Giáp như Lê Liêm, Đặng Kim Giang, Nguyễn Văn Vịnh, các 

Đại tá thuộc cấp của Giáp như Lê Minh Nghĩa, Lê Vinh Quốc, Văn Dzoãn... bị hãm 

hại; Giáp vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Khi các tướng Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái 

(cũng là thông gia của ông Giáp) bị đột tử sau khi miền Nam đã bị cộng sản hóa thì 

ông Giáp vẫn ngậm miệng, im lặng là vàng. 

 

Ông Giáp đã để lộ rõ cái hèn của mình. Ông Giáp kệ mặc đàn em bị thảm sát, tù đày. 

Theo nhà báo Bùi Tín, cựu Phó Tổng Biên tập của báo Cộng Sản Quân Đội Nhân 

dân, sở dĩ ông Giáp không bị đám Lê Đức Thọ, Lê Duẩn thủ tiêu vì Giáp biết thủ 

nghĩa: “Anh Văn quá hèn”. Chức vụ coi về sanh đẻ năm 1983 là một hình thức hạ 

nhục Giáp do đám Lê Duẩn, Lê Đức Thọ chủ trương. Để nói về việc hạ nhục này, 

trong dân gian có truyền tụng hai câu thơ diễu cợt đượm đầy mỉa mai: 

 

“Ngày xưa Đại tướng cầm quân 

Ngày nay Đại tướng cầm quần chị em”. 

 

Với tôi, trong bài viết này không quan trọng chuyện đó vì đây là thuộc phạm trù con 

người. Ông Giáp có quyền né tránh và thủ thân cho mình. 

 

Tuy nhiên cái không được của ông Giáp ở đây chính là ông quá bất tài nhưng không 

chịu chấp nhận sự thật đó mà vẫn mặc kệ im lặng để cộng sản tô vẽ nhưng cái ông 

không có. Ngoài ra, bằng sự coi thường sinh mệnh nhân dân, sinh mệnh chiến sỹ thì 

ông Giáp xứng đáng được liệt vào hàng tướng Ác. Nhưng không phải chỉ là ác với 

đối phương mà ác với chính quân của mình, coi quân của mình như cỏ rác. 

 

Với một lý lịch bất minh là con của mật thám Pháp thì ông Giáp đáng lẽ ra không 

thể theo cộng sản. Nhưng vì ông ta có cái ác, cái lỏi mà Hồ Chí Minh thích sử dụng 

ông ta. Bởi vậy người ta sẽ dễ dàng giải thích vì sao ông im lặng cho Hồ Chí Minh 

giết hại hàng triệu đồng bào trong CCRĐ. Tại sao ông Giáp im lặng cho Phạm Văn 

Đồng và Hồ Chí Minh ký công hàm bán Hoàng Sa - Trường Sa năm 1958. Những 

người ca ngợi ông sẽ lấy lý do gì bào chữa cho việc ông “có tâm” mà lại để những 

việc bán nước, giết người xảy ra ngay trước mũi khi ông nắm quân đội trong tay. Có 
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lẽ ông Giáp cũng chỉ là một người cộng sản như bao cộng sản khác đó là: bán nước, 

độc tài, tàn ác và bất tài mà thôi! 

 

05/09/2013 

 
Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

____________________________________ 

 

Chú thích: 

 

(1) http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/showthread.php?t=12091 

(2) http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/showthread.php?t=70210 

(3) http://infonet.vn/Van-hoa/Tuong-Giap-qua-ngoi-but-giao-su-su-hoc-

My/105888.info 

(4) http://www.ngheandost.gov.vn/JournalDetail/ar1367_Gia_dinh_Vi_Quoc_Tha

nh_voi_ba_lan_sinh_nhat_Bac_Ho_o_Quang_Tay,_Trung_Quoc.aspx 

(5) http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/136/136/136/75244/Default.aspx 

(6) http://khotruyenhay.net/doctruyen/duong-toi-dien-bien-

phu.html?id=EpmAF9vWHgcd3SX2lanWyjBWqiYc6ngl 

(7) http://www.amazon.com/Stalking-Vietcong-Operation-Phoenix-

Personal/dp/0345472519 
 

 

 (Phần 20)  

 Nông Đức Mạnh - Tội ác của một đứa con rơi 
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I. Mang họ Nông nhưng là tông họ Hồ: 

 

Nông Đức Mạnh được xem là một trong những Tổng bí thư dốt nát nhất trong số 

các lãnh đạo dốt nát cộng sản. Theo cộng sản thì Mạnh xuất phát từ một gia đình 

dân tộc Bắc Kạn. Với trình độ y tờ của mình liệu một kẻ chỉ biết bô bô ở mọi hội 

nghị một câu quen thuộc “Một người tốt làm cho một nhà tốt, một nhà tốt làm cho 

một phường tốt v.v... và v.v…” thì liệu có thể leo lên chức vị to nhất của đảng độc 

tài tại Việt Nam hay không? Câu hỏi này cũng không khó trả lời vì thực chất mẹ 

của Mạnh là người dân tộc ít học còn Cha của Mạnh mới là kẻ quyết định con 

đường công danh của Mạnh. 

 

 

 
Nông Đức Mạnh và bàn tay “chém gió” 

 

Theo thông tin chính thức từ nhà nước cộng sản thì lý lịch của Nông Đức Mạnh hết 

sức bất minh, không ghi rõ Mạnh có bố tên gì, mẹ tên gì mà chỉ ghi chung chung 

“sinh trong một gia đình nông dân, dân tộc Tày”. Xin xem toàn văn tiểu sử tóm tắt 

của Mạnh trên website của đại sứ quán Việt Nam tại Mông cổ lấy thông tin từ cổng 

thông tin chính phủ CHXHCNVN để thấy điều này: 

 

“TIỂU SỬ TÓM TẮT Đồng chí NÔNG ĐỨC MẠNH 

 

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 

 

Sinh ngày 11/9/1940 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn, xuất thân trong 

gia đình nông dân, dân tộc Tày.  

 

Tóm tắt quá trình công tác  

 

1958 -1961: Học viên Trường trung cấp nông lâm Trung ương, Hà Nội.  

 

https://4.bp.blogspot.com/-nenSoxh3Bus/Ui5rl_FDdEI/AAAAAAABYt8/p5aBeEDFBa4/s1600/nongducmanh-001.png
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1962 - 1963: Công nhân lâm nghiệp, Kỹ thuật viên điều tra rừng Ty Lâm nghiệp Bắc 

Cạn.  

 

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1963.  

 

1963-1965: Đội phó đội khai thác gỗ Bạch Thông.  

 

1966-1971: Sinh viên Học viện Lâm nghiệp Lê-nin-grát, Liên Xô.  

 

1972-1973: Phó Ban Thanh tra, Ty Lâm nghiệp tỉnh Bác Thái.  

 

1973-1974: Giám đốc Lâm trường Phú Lương, Bắc Thái.  

 

1974-1976: Học viên Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.  

 

1976-1980: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc 

Thái, Phó Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái kiêm Chủ nhiệm Công ty Xây dựng Lâm 

nghiệp rồi Trưởng ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái.  

 

1980-1983: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bấc 

Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái.  

 

1984-10/1986: Phó bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh 

Bắc Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái.  

 

11/1986-2/1989: Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc 

Thái.  

 

12/1986: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nan 

khóa VI.  

 

3/1989: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.  

 

8/1989: Trưởng ban Dân tộc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 

Nam.  

 

1l/1989: Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, 

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội  

 

6/1991: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.  

 

9/1992: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX.  
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6/1996: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 

khóa VIII. 9/1997: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa X.  

 

1/1998: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 

sản Việt Nam khóa VIII.  

 

4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

 

4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

được tái bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.” 

 

Nguồn: Website Đảng Cộng sản Việt Nam (1) 

 

Qua tiểu sử của Nông Đức Mạnh, chúng ta thấy điều gì? Đó là tại sao một kẻ có gốc 

gác là một người mới tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp mà có thể “tiến nhanh, tiến 

mạnh” lên đến chức Chủ tịch quốc hội rồi Tổng bí thư nhanh đến thế? Và đây là sự 

thật về lý lịch của Nông Đức Mạnh - điều đã khiến Mạnh trở nên quyền thế nhanh 

chóng trong chế độ cộng sản. 

 

Theo như Nông Đức Mạnh khẳng định, cha mẹ ông ta là ông Nông Văn Lại và 

bà Hoàng Thị Nhị. Nông Đức Mạnh còn nói thêm hàng năm tháng ba âm lịch vào 

dịp tết thanh minh luôn về quê để tảo mộ cha mẹ (hai người đều mất sớm), và ông 

còn có em trai, em gái ở quê (tuy nhiên không ai xác nhận điều này mà chỉ là do 

Nông Đức Mạnh nói). Nông Đức Mạnh luôn bác bỏ tin đồn rằng ông là con của Hồ 

Chí Minh, và đã trả lời "Ở Việt Nam ai cũng là con cháu Bác Hồ" khi được báo 

chí hỏi về điều đó. Tạp chí Thế Giới Mới có ghi trong một chú thích rằng mẹ đẻ của 

Nông Đức Mạnh là Nông Thị Trưng. Điều đó có đúng không? Xin trả lời là rất 

ĐÚNG vì Nông Đức Mạnh là một con rơi trong vô vàn con rơi của Hồ Chí Minh. 

 

Khi Hồ Chí Minh cướp chính quyền thành công, trở thành người lãnh tụ chính thức 

của đảng Cộng Sản Việt Nam, người nữ cán bộ gương mẫu mà Hồ yêu quý, tức Nông 

Thị Ngác, lại được cất chức làm Chánh Án Tòa Án Nhân Dân tỉnh Cao Bằng... Hồ 

Chí Minh yêu quý Ngác đến độ đặt cho người nữ cán bộ này một tên nữa là Nông 

Thị Trưng, ý giống như Trưng Trắc, Trưng Nhị vậy. Tin Nông Thị Ngác là ai cũng 

đã được người dân trong nước bàn tán. ‘Chú Thu’ và ‘Cháu Trưng’ cũng đã được 

nhắc tới trong các sách tuyên truyền của cộng sản, nhất là các tác giả Trần 

Khuê, Thép Mới... 

 

http://www.vietnamembassy-mongolia.org/vi/nr070521170056/news_object_view?newsPath=/vnemb.vn/tt_vietnam/ns070703091447
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Thép Mới kể lại trong “Năng Động Hồ Chí Minh” (trang 48) rằng sau 20 năm ngày 

rời Pác Bó, ông Hồ trở lại, 1961, lúc này coi như sự nghiệp khá thành công, ông có 

thời giờ về thăm lại người cũ, cảnh xưa. Khi vào nhà thăm gia đình bà Ngác, ông Hồ 

tiếp xúc với ông Dương Đại Lâm, người mà trước đây ông Hồ đã gởi gắm Ngác 

vào gia đình (không nhắc Ngác đang ở đâu), các cháu vây quanh HCM thân mật... 

Tác giả còn nhấn mạnh một trong các cháu đã trở thành ‘thanh niên tuấn tú’ góp 

phần xây dựng đất nước. 

 

Cùng sách trên, Thép Mới ghi (trang 43): “Bác trực tiếp hỏi chuyện, nghe kể về hoàn 

cảnh gia đình và bản làng đau khổ, rất thương, nhận làm cháu nuôi, đặt cho bí danh 

là Trưng, Nông Thị Trưng. Trưng ở với vợ chồng Đại Lâm, tên tục là Sù, hàng ngày 

được đến lán Bác một giờ để Bác chỉ bảo...” Như vậy rất rõ, Nông Thị Ngác có bí 

danh là Nông Thị Trưng. 

 

Để chứng minh cho mối quan hệ của bà Ngác với Hồ Chí Minh mà kết quả của nó 

là Nông Đức Mạnh tôi xin được trình bày những tài liệu sau đây. 

 

Thứ nhất, trong “Ho Chi Minh”, tác giả William Duiker - một người thiên tả (thích 

cộng sản), trang 575, viết: “In April 2001, the ralatively unknown government 

official Nong Duc Manh, widely rumored to be the illegitimate son of Ho Chi Minh, 

was elected general secretary of the VCP” (Vietnamese Communist Party- 14). 

 

Số 14 để người đọc lật ra sau cuốn sách đọc tiếp footnote 14: “Nong Duc Manh has 

denied these rumors, but he concedes that his mother, a member of the Tay ethnic 

minority, served as Ho's servant after the latter's return to Vietnam during the early 

1940s...” 

 

Tạm Dịch: “Vào tháng 4, 2001, người vô danh tên Nông Đức Mạnh chính thức nhậm 

chức trong cơ quan chính quyền, dư luận xôn xao bàn tán rộng rãi cho rằng Mạnh 

là con trai rơi của Hồ Chí Minh, và ông ta đã được chọn làm Tổng Bí Thư Đảng 

Cộng Sản Việt Nam. Nông Đức Mạnh phủ nhận những tin đồn này, nhưng ông ta lại 

công nhận rằng mẹ ông, một thành viên của dân tộc thiểu số Tầy, bà là người phục 

vụ ông Hồ sau khi ông Hồ trở về Việt Nam vào đầu thập niên 1940.” 

 

Chúng ta cũng biết Nông Đức Mạnh sinh vào đầu thập niên 40. Báo Time phỏng vấn 

Mạnh vào 2002 và ghi ông ta được 61 tuổi. Như vậy thì ông Mạnh phải ra đời vào 

cuối 1941 hoặc 1942. Sau ngày sách của Duiker xuất bản, 2000, và cuộc phỏng vấn 

của báo Time, website của “Đảng CSVN” đã xóa hoàn toàn tiểu sử của ông Nông 

Đức Mạnh trước đó ghi rõ Nông Đức Mạnh con của “nhà cách mạng Nông Văn 

Lai và bà Hoàng Thị Nhị”. 
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Vấn đề đặt ra là tại sao khi có cuốn sách của Duiker và Time phỏng vấn Nông Đức 

Mạnh thì tiểu sử phải bị xóa bỏ trong khi Mạnh là người đứng đầu đảng, việc minh 

bạch cha mẹ mình trên website của chính phủ có gì sai? Đó chính là việc minh chứng 

cho Mạnh chính là con của bà Ngác và Hồ Chí Minh bị cố tình giấu giếm đi. 

 

 
Hồ Chí Minh và Nông Thị Trưng (Ngác) – mẹ Nông Đức Mạnh 

 

Thứ hai, cũng liên quan đến sự việc Hồ có con với bà Ngác và có con trai, tác giả 

người Nga, Mikhail Vasaep trong cuốn sách được in năm 1986 tại Liên Xô có 

tên “Mảnh trời riêng của lãnh tụ” - một học giả, nhà nghiên cứu thuộc phân viện 

lịch sử đảng cộng sản Liên Xô cũ trong trang 372 “Cũng có những nguồn tin đáng 

tin cậy từ KGB cho biết có một người con trai của Hồ Chí Minh với người phụ nữ 

tên Nông Thị Trưng được nuôi nấng bởi một gia đình người dân tộc thiểu số tại 

Cao Bằng...” 

 

Như vậy có thể khẳng định thêm thông tin Hồ Chí Minh có con với bà Nông Thi 

Trưng (Ngác) là hoàn toàn có thật. Và người con đó chính là Nông Đức Mạnh với 

những thông tin được nêu ra từ W. Duiker. 

 

Thứ ba, khi đề cập đến vấn đề quan hệ với bà Nông Thị Trưng thì tác giả Constatin 

Kostadinov đã giới thiệu ở trên trong cuốn “Những người con của lãnh tụ” xuất 

bản năm 1984 tại Ba Lan có viết tại trang 92 “Thật ra trong một nghiên cứu cho 

thấy chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có một mà có những hai con trai nhưng đến 

nay chưa biết số phận chính trị có giống như người con mang tên Nguyễn Tất 

Trung hay không...” 

 

Chúng ta nên nhớ vào thời điểm cuốn sách của ông Kostadinov ấn hành thì Nông 

Đức Mạnh chưa có những dấu ấn trên chính trường (năm 1984) nên nhận xét của 

ông Kostadinov rõ ràng là hợp lý. Nhưng cũng cho thấy về đứa con của Hồ Chí Minh 

không chỉ một mà là 2 con trai. Một là Nguyễn Tất Trung còn một chính là Nông 

Đức Mạnh. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-qP_D5Afer4M/Ui5tWqWJ0OI/AAAAAAABYuI/pDFw-qlH7aw/s1600/temp-danlambao-44.png
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Hồ Chí Minh trong một bữa ăn tại Pắc bó – Cao Bằng 

 

Thứ tư, chính tác giả Hà Cẩn trong một cuốn sách được in năm 1997 và tái bản năm 

2000 với tiêu đề tạm dịch sang tiếng Việt: “Mao chủ tịch của tôi” bởi nhà Xuất bản 

Trung ương Trung quốc. Cuốn sách dày 438 trang tại trang 135 “Bi kịch tình ái của 

Hồ Chủ Tịch không chỉ dừng lại ở những bà vợ không được thừa nhận mà còn kể 

cả 2 người con trai của Chủ Tịch....” 

 

Đến đây ta có thể khẳng định tác giả Hà Cẩn đã ám chỉ về Nguyễn Tất 

Trung và Nông Đức Mạnh là con của ông Hồ Chí Minh. Nhưng dù cho có là ai đi 

nữa thì tác giả cũng khẳng định Hồ Chí Minh có nhiều con và có nhiều vợ không 

được thừa nhận. Và trong đó có Nông Đức Mạnh. 

 

Thứ năm, hãy đọc bài viết của tác giả Lê Văn Tâm như sau:  

 

“Nông Thị Trưng (6 tháng 12 năm 1920 - 26 tháng 1 năm 2003) là một phụ nữ hoạt 

động cách mạng, theo Việt Minh trong phong trào chống Pháp ở Việt Nam giữa thế 

kỷ 20. Bà từng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tỉnh Cao Bằng.  

 

Bà có tên thật là Nông Thị Bày, có tài liệu ghi Nông Thị Ngát, quê ở huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng. Theo hồi ký của thiếu tướng Lê Quảng Ba, Nông Thị Trưng 

là đội viên du kích trẻ tuổi nhất trong đội du kích đầu tiên của tỉnh Cao Bằng, do Lê 

Thiết Hùng chỉ huy.Trong vòng tám tháng vào năm 1941-1942, bà đã làm giao liên 

cho "Già Thu", bí danh của Hồ Chí Minh lúc đó. Tên Trưng của bà do "Già Thu" 

đặt, có ý muốn bà noi gương Trưng Trắc, Trưng Nhị. Cùng với các đảng viên và 

nhân dân Hà Quảng có điều kiện ở gần Hồ Chí Minh, bà đã được ông trực tiếp dạy 

văn hóa.Bà được Hồ Chí Minh kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 25 

tháng 12 năm 1941. Bà là một trong những phụ nữ đầu tiên của Cao Bằng sớm tham 

gia cách mạng, và trở thành một trong những cán bộ, đảng viên cốt cán của Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-sDknDP2eQF4/Ui5t3iqsoAI/AAAAAAABYuQ/BVtertpkk3w/s1600/temp-danlambao-44.png
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Tờ báo Xuân Phụ Nữ năm Đinh Sửu 1997 xuất bản trong nước một bài viết có tựa 

đề "Cô Học Trò Nhỏ của Bác Hồ" được tác giả Thiên Lý viết theo lời kể của chính 

Nông Thị Trưng có đoạn: "Tháng 7 năm 1941, được tin (chính quyền) châu Hà 

Quảng đưa lính cơ tới bắt, ngay đêm ấy tôi trốn ra rừng, rồi được Châu ủy đem qua 

Bình Mãng (Trung Quốc) lánh nạn tại nhà một đảng viên Đảng Cộng sản Trung 

Quốc. Một hôm đồng chí Lê Quảng Ba và Vũ Anh đến đón tôi từ Trung Quốc về Pắc 

Bó gặp Bác. 

 

Về Pắc Bó đã nửa đêm, anh Đại Lâm người giữ trạm đầu nguồn đưa ngay chúng tôi 

đi gặp "ông Ké". Lội ngược suối càng đi nước càng sâu, khi đến thác thứ ba, anh 

Đại Lâm thổi sáo, từ trên thác có thang tre thả xuống. Trèo thang lên, thấy một cái 

lán dựng ngay trên bờ suối. Trong lán có ông cụ ngồi đọc sách. Tôi chắp tay "Cháu 

chào cụ ạ". Ông cụ nhìn lên hai mắt rất sáng, ân cần bảo: "Cháu đến rồi à, cháu 

ngồi xuống đây nói chuyện. " Tôi nhìn xuống sàn, thấy toàn cây to bằng bắp chân. 

Cụ bảo hai lần tôi mới dám ngồi. Cụ tỉ mỉ hỏi gia cảnh, rồi khuyên tôi: "Từ nay cháu 

đã có một gia đình lớn là gia đình cách mạng, đừng luyến tiếc gia đình nhỏ nữa. 

Cháu cặm cụi làm ăn cũng không đủ để nộp sưu thuế đâu. Mình lấy lại được nước 

rồi từng gia đình sẽ được đàng hoàng. Từ nay ai hỏi thì cháu nói mình là cháu chú 

Thu, tên Trưng". Bác đặt tên ấy là muốn tôi noi theo gương bà Trưng." 

 

Nông Thị Trưng đã học tập lý luận cách mạng cùng "Già Thu" trong khoảng 8 tháng. 

 

"Từ đấy tôi ở lại lán anh Đại Lâm, mỗi ngày vào lán của Bác một giờ để học tập. 

Bác dạy cho tôi từ chuyện thế giới, chuyện cộng sản chủ nghĩa đến cả những cách 

ứng xử thường ngày như "Đừng làm một việc gì có thể khiến dân mất lòng tin. Mượn 

một cái kim, một con dao, một buổi là phải đem trả. Trong ba lô nếu có màn, phải 

để ở ngoài cửa, hỏi xem chủ nhà có bằng lòng mới đem vào. Cháu là nữ, trước bàn 

thờ có cái giường để các cụ ngồi ăn cỗ, cháu không được ngồi...". Tám tháng được 

Bác chỉ dạy tôi học được hơn cả mấy chục năm học lý luận tập trung sau này". 

 

Đoạn hồi ký trên còn được đăng tại Tạp chí Công nghiệp 

 

Khi biết Nông Thị Trưng là người ham học, hàng ngày lấy than và que để viết chữ 

và vẽ hình, Hồ Chí Minh đã gửi cho bà một số vở, bút viết, với bài thơ mà sau này 

được đưa vào sách giáo khoa Việt Nam: 

 

Vở này ta tặng cháu yêu ta 

Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là 

Mong cháu ra công mà học tập 

Mai sau cháu giúp nước non nhà 
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Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Nguyên thì bài thơ được viết năm 1944 và có tên 

"Tặng cháu Nông Thị Trưng". 

 

Hồ Chí Minh cũng tặng Nông Thị Trưng quyển Binh pháp Tôn Tử. 

 

Gia đình 

 

Theo tạp chí Thế Giới Mới, Nông Thị Trưng là mẹ đẻ của Nông Đức Mạnh, Tổng Bí 

thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001.Sau khi bà qua đời, báo Nhân Dân có 

đăng tin buồn, lấy từ TTXVN. Thông báo này cũng từng công bố trên website của 

báo, ở địa chỉ, nhưng hiện nay liên kết đến địa chỉ này đã không còn tồn tại”. (2) 

 

 
Ảnh chụp bài báo về Nông Thị Trưng – “Cô học trò nhỏ của Bác Hồ” 

 

Tài liệu nói trên chính là thêm một minh chứng Nông Đức Mạnh là con của Hồ Chí 

Minh. 

 

Thứ sáu, khi Nông Đức Mạnh được chọn làm Tổng Bí Thư cộng sản thì Đại Sứ 

Australia là bà Sue Boyd - người nổi tiếng là bộc trực, đã hỏi thẳng Mạnh có phải là 

con của Hồ Chí Minh không? Nông Đức Manh đã trả lời "Ở Việt Nam ai cũng đều 

là con của Bác". Câu trả lời vô thưởng vô phạt này có chủ đích lập lờ để không phải 

xác nhận sự thật mà cũng không bị mang tiếng là chối bỏ một sự thật. 

 

http://www.voer.edu.vn/module/nong-thi-trung
https://3.bp.blogspot.com/-ksY1m3cKM-w/Ui5xI4C8sxI/AAAAAAABYuc/USSkkRE30sc/s1600/cohoctronhocuabacho.png
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Sau đó cũng gần một năm trên tạp chí Time, ấn bản Châu Á phát hành ngày 

23/01/2002 tại Hồng Kông- qua cuộc phỏng vấn của ký giả Kay Johnson - thì Nông 

Đức Manh lại một lần nữa lên tiếng về thân thế mình, bác bỏ tin đồn trước đây cho 

rằng ông ta là con rơi của Hồ và một phụ nữ dân tộc là Nông Thị Xuân. Nông Đức 

Mạnh nói: "Tôi phải lập lại và xác nhận rằng điều đó không đúng sự thật. Tôi có thể 

nói tên của cha mẹ tôi nhưng họ đã chết... Nếu có ai nói tôi giống HCM, tôi nghĩ có 

nhiều người trông giống người". Người phỏng vấn hình như vẫn chưa hài lòng với 

câu trả lời nên lại hỏi: "Nên ông không liên hệ gì với HCM?". Nông Đức Manh lặp 

lại: "Tất cả mọi người VN là con của Bác Hồ. Tôi nghĩ toàn thể dân Việt xem HCM 

là cha tinh thần của họ và tôi cũng thế". 

 

Tuy nhiên, chính William Duiker đã tường thuật lại, trong cuốn sách viết về Hồ Chí 

Minh (tái bản lần thứ hai) chuyện Nông Đức Mạnh đã tiết lộ với tác giả rằng "Mẹ 

tôi, thành viên của dân tộc thiểu số, đã phục dịch cho ông Hồ vào những năm đầu 

tiên của thập niên 1940..." 

 

Và đó chính là minh chứng kết hợp với các tài liệu bên trên cho thấy Nông Đức 

Mạnh chính là con của Hồ Chí Minh. Đó cũng là lý do vì sao một người dân tộc ít 

học và cũng bất tài như Nông Đức Mạnh leo lên những chức vụ cao cấp nhất của 

cộng sản Việt Nam một các nhanh chóng. 

 

II. Cha nào con nấy 

 

 
Hồ Chí Minh được coi là một kẻ độc tài có nhiều tội ác với dân tộc Việt Nam và bản 

chất đạo đức đồi bại như giết vợ, bỏ con... (Xin xem “Những sự thật không thể chối 

bỏ - Phần 15”). Và đứa con Nông Đức Manh của Hồ Chí Minh có đạo đức cũng khá 

giống cha mình. 

 

Nông Đức Mạnh khi vợ còn sống vẫn tằng tịu với một phụ nữ đang có chồng là Đỗ 

Thị Huyền Tâm và khi mà ông ta chưa mãn tang vợ đã cưới ngay người phụ nữ 

chưa ly dị chồng này: “Cuối năm 2010, ngay khi Mẹ tôi lâm bệnh nặng, bà Tâm tìm 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html
https://4.bp.blogspot.com/-Icc23p13Jbg/Ui56tZgWLWI/AAAAAAABYv0/rnw4CVm3pJ0/s1600/NongDucManh-e.jpg
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cách tiếp cận bố tôi, dùng các thủ đoạn lấy lòng những người xung quanh Bố tôi và 

đặc biệt là lái xe riêng của Bố tôi là ông Vũ Văn Sáng (công tác tại Phòng xe, Văn 

phòng TW Đảng), thông qua lái xe để nắm các thông tin về gia đình tôi. Từ đó, bà 

Tâm tạo được vỏ bọc cảm thông chia sẻ với Bố tôi, giả tạo tình cảm để lừa gạt và 

lợi dụng uy tín của Bố tôi.Tại thời điểm đầu năm 2011, bà Tâm đã có chồng nhưng 

đã đặt vấn đề tìm hiểu Bố tôi để tiến đến hôn nhân. Chồng bà Tâm là ông Phạm 

Tuấn Linh – Đại tá, Phó Phòng Kế hoạch, Cục Quân nhu – Tổng cục Hậu cần, Bộ 

Quốc phòng. Tuy nhiên, cho đến ngày 30/6/2011 bà Tâm mới ly dị chồng.” - Trích 

thư tố cáo của Nông Bích Liên – con gái của Nông Đức Mạnh gửi báo Người Cao 

Tuổi (3) 

 

Chuyện con gái ông Mạnh tố cáo và đổ tội cho bà Tâm “quyến rũ” ông Mạnh cũng 

là lẽ thường vì con gái một ông tổng bí không thể làm quá mất mặt cha. Nếu nói tội 

bà Tâm quyến rũ ông Mạnh thì cũng không hẳn đúng. Mà cái quan trọng đó là ông 

Mạnh với cương vị tổng bí thư đảng “quang vinh, đạo đức” tại sao đang còn vợ mà 

đi tằng tịu với phụ nữ đã có chồng con, rồi khi chưa mãn tang vợ đã vồ lấy ngay 

người đàn bà này. Đừng đổ hết lỗi cho bà Tâm vì nếu ông Mạnh không đồng ý và 

“thích” thì có đến 3 đời bà Tâm cũng chẳng dám và chẳng làm gì được ông Mạnh. 

Điều quan trọng hơn là bà Đỗ Thị Huyền Tâm lại là “bồ” của chính con trai ông 

Mạnh - Nông Quốc Tuấn. Như vậy là bố cướp bồ của con trai hay nói cách cụ thể 

hơn là một dạng đảo điên trong luân thường đạo đức. 

 

 
Cha con Nông Đức Mạnh - Nông Quốc Tuấn 

 

Thông tin từ Vietinfor cho biết: “Người vợ mới của Nông Đức Mạnh là nữ Đại biểu 

Quốc hội Đỗ Thị Huyền Tâm sinh 17/10/1966, quê tại Ninh Xá, Bắc Ninh là đại biểu 

Quốc hội khóa 12 và khóa 13 kém 3 tuổi so với ông Nông Quốc Tuấn con trai cả của 

Nông Đức Mạnh và kém Tổng Nông hơn 26 tuổi. Ngoài ra bà Tâm còn được biết là 

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tâm tiền thân là Công ty TNHH 

Minh Tâm được thành lập từ năm 2002.  

 

Cách đây khoảng hơn 11 năm, khoảng tháng 2 năm 2000, Nông Quốc Tuấn mới xuất 

hiện trên chính trường với chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/05/on-to-cao-cua-con-gai-ong-nong-uc-manh.html
https://4.bp.blogspot.com/-UTrYwJcgjKc/Ui5zN4UMxiI/AAAAAAABYuo/p7VysPd1U3U/s1600/NongDucManh-NongDucTuan.jpg
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hiệp Thanh niên Việt Nam. Đó là thời gian sau 12 năm ngồi chơi xơi nước ở Hội 

Thanh niên Việt nam kể từ sau khi kết thúc cuộc đời là “công nhân xuất khẩu lao 

động”, do bị cha đẻ là ông Nông Đức Manh, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái bắt 

buộc phải đi để cai nghiện ma túy tại Singwitz, thuộc CHDC Đức cũ từ năm 1981 – 

1987. Thời gian này (từ năm 2000 – 2003) Nông Quốc Tuấn có quan hệ tình cảm 

với Đỗ Thị Huyền Tâm – vợ mới của cha kiểu già nhân ngãi, non vợ chồng. Mặc dù 

lúc đó cô Đỗ Thị Huyền Tâm đã từng có gia đình sau nhiều lần kết hôn và li hôn và 

tin còn cho biết số vốn điều lệ 5 tỷ đồng ban đầu thành lập công ty TNHH Minh Tâm 

từ năm 2002 tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tâm là do Nông Quốc 

Tuấn cho bà Tâm vay trên danh nghĩa cho mượn bao giờ có thì trả. 

 

Bạn bè của Nông Quốc Tuấn cho biết, cô Đỗ Thị Huyền Tâm thường xuyên qua lại 

với gia đình cụ Tổng Nông ở biệt thự 66B Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, 

quận Ba Đình, Hà nội vốn dành riêng cho các cán bộ lãnh đạo cao cấp với tư cách 

là cô em kết nghĩa của Nông Quốc Tuấn. Lâu dần trở thành con gái nuôi của Nông 

Đức Mạnh. Và khi mà bà Lý Thị Bang – phu nhân Tổng bí thư Nông Đức Mạnh – 

do tuổi cao, sức yếu đã dược cụ Tổng Nông cho về ở quê và qua đời ngày 25.10.2010 

tại xã Lương Hạ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Rồi chính Nông Đức Mạnh đã cưới cô 

con gái nuôi thành vợ mới sau này.” (4) 

 

 
Ngôi nhà Nông Đức Mạnh cướp đất của dân nay được vợ mới đem thế chấp ngân hàng 

 

Qua đây chúng ta thấy điều gì? Đó là cha con Hồ Chí Minh - Nông Đức Mạnh khá 

giống nhau ở khoản tình duyên và sắc dục bậy bạ. Đây cũng là một gợi ý để có thể 

thêm khẳng định Nông Đức Mạnh thừa hưởng gien của Hồ Chí Minh trong chuyện 

đời. Nhưng còn chuyện chính trị và quốc gia thì sao? Xin trả lời là cũng “cha nào 

con nấy” mà thôi. 

 

Xin bạn đọc xuống dưới để theo dõi luận điểm này. 

 

http://vietinfo.eu/chuyen-phiem/cuu-tbt-nong-duc-manh-tu-con-trai-nong-quoc-tu%E1%BA%A5n.html
https://2.bp.blogspot.com/-2wacvvFXevI/Ui5zo_77vXI/AAAAAAABYuw/8OmZZYR9BvU/s1600/temp-danlambao-44.png
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III. Bất tài, độc tài và bán nước 

 

Để chứng minh những cái bất tài, độc tài và bán nước của Nông Đức Mạnh chúng 

ta nhìn nhận những dẫn chứng dưới dây để thấy rõ điều đó. 

 

Thứ nhất, Trung tướng Nguyễn Hòa (sinh năm 1927) là một tướng lĩnh cao cấp của 

Quân đội nhân dân Việt Nam, ông là tư lệnh quân đoàn 1 trong chiến dịch Hồ Chí 

Minh năm 1975 và là Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu Khí đầu tiên (năm 1980). 

Nguyên ủy viên trung ương đảng khóa V, VI, VII (5). 

 

 
Ảnh: Hội CCB Tập đoàn Dầu Khí và Ban liên lạc Sư đoàn 5  

chụp ảnh lưu niệm cùng Trung tướng Nguyễn Hòa và vợ (6) 

 

 

Chính ông tướng cộng sản này đã tố cáo Nông Đức Mạnh trong bức thư của ông như 

sau: 

 

“... Nhiệm kỳ qua, đồng chí Nông Đức Mạnh cũng đã có một số cố gắng. Nhưng xem 

xét nghiêm túc về một người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta thì đồng chí Mạnh có 

nhiều lỗi, có nhiều sai phạm và sai phạm nghiêm trọng. 

 

Một số ví dụ: 

 

- Là Tổng Bí thư, khi đồng chí Đào Duy Quát bàn về vụ Năm Cam, Bùi Quốc Huy, 

Trần Mai Hạnh thì đồng chí Mạnh trả lời rằng hãy khoan, hãy chờ đã. Nhưng khi 

đồng chí Quát và đồng chí Hồng Vinh phổ biến lại cho các báo chí, báo chí phản 

ứng thì đồng chí Mạnh chối và nói rằng Tổng bí thư không bằng lòng, để cho đồng 

chí Hồng Vinh chịu trận. 

 

- Khi báo chí đưa ra vụ Năm Cam v.v... thì đồng chí Mạnh (đứng đầu Ban Bí thư) 

triệu tập cuộc họp với Tổng biên tập các báo uốn nắn răn đe (Điều này cả nước và 

báo chí đều biết). Đến lúc xử xong Năm Cam chịu tội tử hình, Bùi Quốc Huy và Trần 

Mai Hạnh ở tù thì các cơ quan nội chính lại phải biểu dương báo chí. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_H%C3%B2a
http://petrotimes.vn/news/vn/petrovietnam/hoi-ccb-pvn-va-ban-lien-lac-su-doan-5-den-tham-trung-tuong-nguyen-hoa.html
https://3.bp.blogspot.com/-U7sJVKaGe-4/Ui50MZxj0yI/AAAAAAABYu4/XY3m6C-Xy9w/s1600/temp-danlambao-44.png
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- Là người nắm chức vụ cao nhất trong Đảng nhưng đồng chí Mạnh đưa con của 

đồng chí Mạnh không đủ tâm, tài làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, và có ý 

định đưa làm Bí thư thứ nhất Đoàn để cơ cấu vào Trung ương, vừa mưu cầu danh 

vọng, vừa có dụng ý gây dựng lực lượng của mình lâu dài trong Đảng. 

 

- Đối với Nguyễn Chí Vịnh, mặc dù một số đông tướng lĩnh và lão thành cách mạng 

đòi kiểm tra các tội phạm của Vịnh xung quanh các vụ Sáu Sứ, T4, trước thềm Đại 

hội 9, đồng chí Mạnh vẫn bao che, chỉ giao cho Đảng ủy quân sự Trung ương kiểm 

tra, không giao cho Ủy ban kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng kiểm 

tra. Vì Đảng ủy quân sự Trung ương điều tra thì đã có ông Phạm Văn Trà bao che 

rồi. Khi có thư từ yêu cầu kiểm tra Nguyễn Chí Vịnh gửi đại hội toàn quân và Ban 

chấp hành Trung ương thì đồng chí Mạnh cho qua. Đặc biệt Đảng ủy quân sự Trung 

ương (đồng chí Mạnh là Bí thư) vẫn đề nghị lên Bộ Chính trị đề bạt Nguyễn Chí 

Vịnh làm Thứ tưởng Bộ Quốc phòng, nhờ sự phản ứng của lão thành cách mạng, 

tướng lĩnh quân đội và cán bộ, Đảng ủy quân sự Trung ương mới rút lại đề nghị. 

Một điều đặc biệt nữa là: đồng chí Mạnh là Trưởng tiểu ban nhân sự đại hội 10 đã 

đưa ra thảo luận tại Bộ Chính trị việc giới thiệu vào Trung ương Nguyễn Chí Vinh, 

một kẻ ăn cắp có hệ thống từ khi đi học ở Học viện Kỹ thuật quân sự, một kẻ chưa 

được kiểm tra nhiều vấn đề mà nhiễu tướng lĩnh, lão thành cách mạng yêu cầu. 

Trong cuộc họp Bộ Chính trị đó, nghe nói 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đồng ý 

(trong đó có đồng chí Mạnh), 4 đồng chí không đồng ý. Như vậy, đồng chí Mạnh đã 

giới thiệu, đã bỏ phiếu cho Nguyễn Chí Vịnh một kẻ ăn cắp trước đây, một kẻ tòng 

phạm phá Đảng thì thử hỏi đồng chí Mạnh là người như thế nào? May thay, Ban 

chấp hành Trung ương đã sáng suốt, số đông đã gạt Nguyễn Chí Vịnh. Nếu Nguyễn 

Chí Vịnh, do sự bao che của đồng chí Mạnh được vào Trung ương, cứ thế mà leo 

mãi, làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, rồi làm Tổng bí thư như ông Lê Đức Anh 

và ông Đỗ Mười đề xướng thì Đảng ta sẽ bị phá hoại nát, cán bộ trung kiên sẽ bị vu 

không và sát hại. 

 

Là Tổng bí thư, đồng chí Mạnh đã bao che cho ông Đào Đình Bình, trong khi dư 

luận bất bình với những hành động mua chức, mua quyền, mua uy tín của ông Bình 

thì nhân dịp giới thiệu ông Bình làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đồng chí 

Mạnh vẫn kiên trì giới thiệu ông Bình làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải mà 

ngày nay, cả Quốc hội và người dân đều đã thấy hậu quả, đã thấy ông Bình và những 

kẻ thân cận như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến như thế nào? 

 

Là Tổng bí thư, Trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 10, đồng chí Mạnh đã giới thiệu 

những kẻ như Bùi Tiến Dũng, Tổng giám đốc PMU 18 thuộc Bộ Giao thông vận tải 

và Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giao thông vận tải vào Trung 

ương. Như vậy con người đồng chí Mạnh là thế nào? Có thể làm một người đứng 

đầu Đảng và Nhà nước không? 
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- Là trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội 10, đồng chí Mạnh còn giới thiệu một số người 

như ông Bắc Sơn, một người tay sai của ông Lê Đức Anh, hoạt động vô nguyên tắc, 

được đồng chí Mạnh định đưa làm Phó Ban Tổ chức Trung ương nhưng bị phản đối, 

sau đó đưa về làm Phó bí thư trực Tỉnh ủy Thái Nguyên và được Bộ Chính trị và 

Tiểu ban nhân sự (Nông Đức Mạnh đứng đầu) giới thiệu vào tỉnh ủy và giới thiệu 

vào Trung ương Đảng. 

 

Đồng chí Mạnh giới thiệu Phan Trung Kiên, một người đã bị Quân khu 7 phát hiện 

về nhiều tội, trong đó có tội tham nhũng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã báo cáo 

với Bộ Chính trị nhưng đồng chí Mạnh, và đôi đồng chí khác trong Bộ Chính trị gạt 

đi, cho qua, bao che cho Phan Trung Kiên. Trên thực tế, đồng chí Mạnh đã không 

chế Ủy ban Kiểm tra Trung ương, buộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải theo quan 

điểm sai trái của đồng chí Mạnh. Có thể còn một số ví dụ khác. 

 

- Đối với vụ Sáu Sứ, T4. Cơ quan chức năng đã báo cáo và cung cấp nhiều tài liệu 

cho đồng chí Mạnh. Nhưng khi thảo luận vụ này từ năm 2002, đồng chí Mạnh đã 

gạt vụ Sáu Sứ ra ngoài, đồng chí Mạnh đã không làm triệt để vụ T4, mà vụ T4 là do 

cả Cục 12, Cục 11, Viện 70 làm dưới sự chỉ đạo của Vũ Chính. Đồng chí Võ Nguyên 

Giáp, đồng chí Lê Khả Phiêu, đồng chí Đỗ Quang Thắng và một số đồng chí lão 

thành cách mạng đã có ý kiến không phải một lần. 

 

Trong thư tố cáo của Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Thượng tướng Nguyễn 

Nam Khánh đã nói rõ từ năm 1996 Vũ Chính đã vu cáo chính trị đồng chí Võ Nguyên 

Giáp được sự chỉ đạo của CIA, năm 1996 phái cấp tiến theo Mỹ đã vào Viện 108 đã 

nắm đồng chí Phạm Song nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, đã có ý đầu độc đồng chí Lê 

Đức Anh v.v... Nhưng đồng chí Mạnh phớt lờ, lại chỉ thị cho Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương kiểm điểm đồng chí Nam Khánh. Vụ đặc tình giả T4 do Tổng cục 2 dựng lên 

xuất hiện từ giữa năm 1997 đến giữa năm 1999. Vậy các tin vu khống ấy xuất hiện 

từ năm 1996, là do Vũ Chính chỉ đạo được bộ máy giúp việc của Tổng cục 2 (Cục 

12, Cục 11, Viện 70...) thực hiện, sao đồng chí Mạnh lại bao che? Thư đồng chí 

Nguyễn Nam Khánh tố cáo các điều sai trái trong bản báo cáo Bộ Quốc phòng trước 

Hội nghị Đảng ủy quân sự Trung ương mở rộng, thì đồng chí Mạnh bao che cho 

rằng đó chỉ là một cuộc giao ban. 

 

Ai cũng biết trong Quân đội, giao ban là Ban trực trước bàn giao lại tình hình cho 

Ban trực sau (hoặc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng...) được tiến hành trong một 

thời gian ngắn. Làm gì có sự giao ban trong toàn quân, họp hết các đầu mối của 

toàn quân lại để giao ban, trong cả một ngày. Thực chất cuộc Hội nghị toàn quân 

đó rồi các cuộc hội nghị Quân khu Quân đoàn kế tiếp có mời cả Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh là lợi dụng "Ngọn cờ chống Mỹ" để đánh vào đồng chí Nguyễn Nam 

Khánh, để đưa ra một dư luận đồng chí Nguyễn Nam Khánh có liên hệ với phái cấp 
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tiến để răn đe lão thành (Đề nghị xem kỹ văn bản Báo cáo của Bộ Quốc phòng do 

Tổng cục 2 chuẩn bị vào báo cáo). 

 

Đồng chí Mạnh, chủ trị Bộ Chính trị và Ban Bí thư lại kết luận rằng: Vũ Chính chỉ 

có khuyết điểm là quản lý cán bộ không chặt chẽ. Thực chất Vũ Chính là người chỉ 

đạo vụ T4, dùng đặc tình giả để vu khống chính trị gần 30 đồng chí lãnh đạo của 

Đảng và Nhà nước, chia rẽ phá hoại Đảng, huy động bộ máy Tổng cục 2 (gồm Cục 

11, Cục 12, Viện 70...) làm việc đó. Nguyễn Chí Vịnh đã là cán bộ Cục 12 trước đây, 

tháng 2/1995 phụ trách Cục phó Cục 2, tháng 5/1995 được bổ nhiệm Cục phó Cục 

12, rồi làm Cục trưởng Cục 12, Tổng Cục phó, Tổng cục trưởng Tổng cục 2... 

 

Tóm lại, qua thực tế việc làm, đồng chí Mạnh đã không xứng đáng, không đủ tiêu 

chuẩn là Ủy viên Trung ương, càng không đủ tiêu chuẩn và uy tín là người đứng đầu 

Đảng và Nhà nước. 

 

- Đồng chí Mạnh đã "ăn theo" công lao của các đồng chí khác và vơ vào mình. Công 

phát triển kinh tế là công của đồng chí Khải. Công làm luật ở Quốc hội và bước đầu 

thực hiện quyền giám sát của Quốc hội là công của đồng chí An, công về nội chính, 

tư pháp của Công an, các cơ quan nội chính, của đồng chí Trương Vĩnh Trọng và 

đồng chí Trần Đức Lương... Còn ngoại giao thì đồng chí Mạnh đi Pháp, đi Nga, đi 

Nhật đều đạt kết quả thấp, nhạt. 

 

Cán bộ, có cả Ủy viên Trung ương nói: đồng chí Mạnh chỉ ăn theo, vô tích sự. 

 

Trong khi đó, việc chính của đồng chí Mạnh là xây dựng Đảng, thì trải qua một 

nhiệm kỳ, xây dựng chỉnh đốn Đảng đạt được kết quả thấp, chưa đạt yêu cầu cơ bản. 

 

- Lãnh đạo chống tham nhũng là một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, nhưng không 

lãnh đạo thực hiện được chống tham nhũng có hiệu quả. Tham nhũng càng ngày 

càng nghiêm trọng. Ai chịu trách nhiệm? Đồng chí Mạnh phải chịu trách nhiệm 

chính. Đồng chí Mạnh cứ nói mãi: từng chi bộ, từng cơ sở phải xem xét. Tất nhiên 

rồi, nhưng trước hết phải hiểu cơ sở là ai? Phải xem từ Bộ Chính trị, các Ban Cán 

sự Đảng ở cấp Trung ương, các ban Thường vụ cấp tỉnh và tương đương. 

 

Chống quan liêu cũng vậy? Ai quan liêu? Đồng chí Mạnh và một số đồng chí trong 

Bộ Chính trị là những quan to và quan liêu của nước ta. Đi thăm các địa phương thì 

huy động đón rước, tốn tiền của, tốn thì giờ, chụp ảnh để "đánh bóng"; chỉ nghe báo 

cáo, chỉ nói mấy điều ai cũng biết, ai cũng nói được, những vấn đề phức tạp và xấu 

không phát hiện được. Đến khi đã xảy ra rồi mới bắt đầu yêu cầu báo cáo... 

 

- Đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp. 
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- Các vấn đề tồn đọng trong Đảng thì tránh né, bao che, không giải quyết được. 

 

- Trong Bộ Chính trị thì nể nang, xoa dịu, lấy lòng nhau để rồi phô trương là đoàn 

kết, là dân chủ. 

 

- Thực tế là không lắng nghe tiếng nói của nhân dân, của đảng viên, kể cả của một 

số đồng chí lão thành cách mạng có tâm huyết. Ngược lại tìm cách trù dập, răn đe 

người phát hiện tội phạm với cái cớ cho là "làm lộ bí mật". 

 

- Là Tổng bí thư nhưng không gương mẫu chấp hành điều lệ, vi phạm nghiêm trọng 

nguyên tắc của Đảng, như nguyên tắc về quyền của đảng viên. 

 

- Đầu óc xơ cứng, chỉ đọc những bài viết sẵn, nói những lời nói công thức, không 

sáng tạo, không năng động, không giải quyết những vụ việc nổi cộm, không thể đổi 

mới đúng hướng và toàn diện...” 

 

(Đọc nguyên văn bức thư tại: (7) 

 

Đọc qua bức thư của tướng Nguyễn Hòa chúng ta thấy điều gì? Đó là Nông Đức 

Mạnh rất bất tài và vô dụng. Đặc biệt đó là việc đã dung túng cho Nguyễn Chí Vịnh 

thành lập tổng cục 2 mà thực chất là cánh tay nối dài của Trung Nam Hải góp phần 

bán nước cho Trung cộng nhanh chóng hơn. Bạn đọc có thể đọc thêm bức thư của 

tướng cộng sản Nguyễn Nam Khánh để thấy rõ hơn điều này (8) 

 

Thứ hai, hãy cùng đọc bức thư sau đây của một gia đình là nạn nhân cộng sản đang 

sống tại Việt Nam để chúng ta thấy sau năm 1975 đảng cộng sản đã cướp những gì 

của nhân dân: 

 

“Kính Gửi: Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh Đảng CSVN 

 

Bộ Chính Trị Trung Ương (TW) đảng CSVN 

 

Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội do đảng CSVN cầm quyền.  

 

Chúng tôi có tên dưới đây: 

 

Huỳnh Ngọc Cảnh, đại diện một số anh chị em công nhân khu công nghiệp AMATA 

Đồng Nai.  

 

Nguyễn Tấn Hoành, đại diện một số anh chị em Khu Công nghiệp Điện Bàn Quảng 

Nam.  

 

http://danchutudo.blogspot.com/2006/04/bc-th-t-co-ca-trung-tng-nguyn-ha-v-tbt.html
http://danchutudo.blogspot.com/2006/04/th-ngy-15112004-ca-thng-tng-nguyn-nam.html


- 335 - 

 

Nguyễn Tấn Dung, đại diện một số anh chị em công nhân khu công nghiệp Biên 

Hòa II. 

 

Dương Thái Phong, Huỳnh Tiến, Trương Long, Vũ Hà, Trần Tá, Võ 

Hải, Nguyễn thị Tuyết, thuộc khu công nghiệp Tân Bình và khu chế xuất Vĩnh Lộc.  

 

Hoàng Anh Tuấn, Công Ty Giày da Gia Định, quốc lộ 13 Thủ Đức, Tp. Saigon. 

 

Thưa quý Ngài lãnh đạo Bộ Chính Trị TW đảng CSVN 

 

Ngày trước miền Nam 1975, gia đình chúng tôi chưa được cách mạng giải phóng. 

Cha mẹ chúng tôi có nhà, có đất làm ăn khấm khá chưa biết làm thuê làm mướn là 

gì. Trong thời đó những nhà thương gia Ấn Độ, kỹ sư người Nhật, Hàn Quốc vào 

miền Nam làm thuê và mua bán. Họ hoàn toàn lệ thuộc vào người dân Việt Nam. 

Sau năm 1975, miền Nam được cách mạng giải phóng khỏi ách nô lệ, đảng hô hào 

nâng đỡ và đấu tranh cho hai giai cấp công nhân và nông dân. Chính lá cờ đảng 

CSVN thể hiện biểu tượng búa, liềm. Sự thật có phải như vậy không? Thưa, sự thật 

rất phũ phàng! Sau khi chiếm được miền Nam là cải tạo công thương nghiệp, đánh 

tư sản mại bản thì gia đình chúng tôi bị mất nhà, mất đất. Trong khi chúng tôi có 

tiền dư thóc để, thì chúng tôi bị lấy nhà và bị đuổi đi vùng sâu nước độc để khai phá 

đất hoang làm ăn. Do những cơn sốt rét vàng da, có những gia đình chết phân nửa, 

có những gia đình phải chết hết. Khi trở về thành phố thì nhà cao cửa rộng, ruộng 

vườn của mình thì bị cán bộ đảng viên thu. Điều này chúng tôi có nói sai đâu. Những 

villa nhà lầu hiện nay là nhà của đảng viên, thì thử hỏi cha ông của mấy ông này 

mua nhà đất từ thời nào để lại cho mấy ông đảng viên này, nếu không phải cướp của 

chúng tôi thì từ đâu mà có. Cuộc đời chúng tôi còn sống thì vẫn còn bị cướp. Đời 

Cha tôi bị cướp, đời tôi cũng bị cướp. Những gia đình chúng tôi lên vùng kinh tế mới 

khai hoang được vài ba mẫu đất làm ăn, cuộc sống chưa ổn định thì trò cướp bóc 

lại theo đuổi theo người dân nghèo chúng tôi, kế đến là chiêu thức kêu gọi đầu tư 

rước ngoại bang vào, lại tiếp tục lấy đất của chúng tôi. Bằng nhiều chiêu thức gạt 

gẫm lừa bịp gian manh quỷ quyệt, trù dập vu khống chụp mũ.” (9) 

 

Chúng ta thấy gì trong bức thư trên? Đó là bức thư tố cáo những kẻ cướp là cộng sản 

Việt Nam. Không những đời cha ông mà cho đến đời nay vẫn bị cướp. Bản thân bức 

thư này gửi cho Nông Đức Mạnh - lúc đó làm tổng bí thư và Mạnh đã làm ngơ nó. 

Chứng tỏ Mạnh cũng bất tài và độc tài cùng với khả năng cướp bóc như tất cả lãnh 

đạo cộng sản mà thôi. 

 

Thứ ba, từ một anh Trung cấp Lâm Nghiệp, Mạnh leo lên chức Tỉnh ủy viên, Phó 

Ty Lâm nghiệp, phó chủ tịch, phó tỉnh ủy kiêm chủ tịch rồi bí thư tỉnh ủy Bắc Thái. 

Năm 1989, Mạnh về Hà Nội làm Trưởng ban Dân tộc Trung ương đảng kiêm Phó 

http://saohomsaomai.wordpress.com/2011/05/08/dang-t%C6%B0-b%E1%BA%A3n-lam-gi%E1%BA%A7u-cho-dan-ngheo/
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Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Năm 1991, Mạnh vào Bộ Chính trị và năm 

1992 thành Chủ tịch Quốc hội. 

 

Chín năm sau, năm 2001, giữa lúc các phe phái kèn cựa nhau, không ai chịu ai, 

chúng hướng đến giải pháp thứ ba là đưa tên “đội phá sơn lâm” không có thực quyền 

vào vị trí cao nhất đảng, trở thành “đảng trưởng phá sơn hà”! Từ một tên “công nhân 

lâm nghiệp” trình độ trung cấp đến một vị trí cao nhất nước, cuộc đời Mạnh cứ ngỡ 

như chuyện thần tiên. Đó là do Nông Đức Manh Mạnh là giọt máu của Hồ Chí Minh. 

Trở thành người mang danh vị cao nhất của đảng cộng sản, từ nghề phá sơn lâm 

Mạnh chuyển sang chuyển sang nghề phá sơn hà. Chỉ đơn giản nhắc lại hành trình 

bán nước của Mạnh trong việc cho Tàu vào phá nát vùng chiến lược Tây Nguyên 

theo tin tức của “báo đảng”: “Từ ngày 30/5- 2/6/2008, đồng chí Nông Đức Mạnh 

thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. 

 

Xin bạn đọc chú ý đến thông tin ngắn gọn mà báo đảng trích dẫn về cuộc họp 

này: “Theo Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc bao gồm 9 điểm, hai bên bày tỏ 

hài lòng trước những thành quả to lớn đã đạt được trong quan hệ láng giềng hữu 

nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước trong những năm qua; khẳng định 

tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung là tài sản quý báu của hai Đảng, hai Nhà 

nước và nhân dân hai nước, cần hết sức gìn giữ và không ngừng phát huy mạnh mẽ. 

 

Hai bên bày tỏ sẽ tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực, tăng cường 

tin cậy toàn diện lẫn nhau, đi sâu hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy cùng nhau phát triển, 

thúc đẩy thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Hai bên tăng 

cường phối hợp trong các công việc quốc tế và khu vực, cùng nhau thúc đẩy xây 

dựng hòa bình lâu dài, cùng phồn vinh ở châu Á và trên thế giới. 

 

Hai bên nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp tiếp xúc mật thiết giữa 

lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tuyên bố thiết lập đường dây nóng giữa các 

nhà lãnh đạo Việt Nam - Trung Quốc... Hai bên đồng ý phối hợp chặt chẽ hơn nữa, 

tích cực giải quyết các vấn đề còn lại và đẩy nhanh tiến độ công tác, đảm bảo thực 

hiện đúng thời hạn mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc trên 

toàn tuyến biên giới trên đất liền trong năm 2008 và sớm ký văn bản mới về quy chế 

quản lý biên giới nhằm xây dựng đường biên giới trên đất liền giữa hai nước thành 

đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác...”. 

 

Nội dung trên trích từ bài báo của Đại sứ quán cộng sản tại Brazil (10). 

 

http://www.vietnamembassy-brazil.org/vnemb.vn/tin_hddn/ns080602094333
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Nông Đức Mạnh chỉ đạo ký văn kiện bán nước năm 2008 cùng Hồ Cẩm Đào 

 

Nửa năm sau, mãi đến ngày 9.2.2009, Bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam mới công 

bố Tuyên bố chung giữa Mạnh và Hồ Cẩm Đào trong chuyến đi năm 2008. 

 

Lý do của sự chậm trễ này là một điều khoản nhỏ mà người dân có thể xem như một 

hành động bán nước: cho Trung cộng khai thác bauxite tại Tây Nguyên. Nghĩa là 

biết chuyện mình làm là sai nhưng Mạnh vẫn lén lút ký. Lén lút ký nhưng Mạnh biết 

là không thể giấu mãi vì sớm muộn gì Tàu cũng vào Tây nguyên, nên phải công bố. 

Và để công bố, Mạnh đã phải bỏ ra nửa năm chuẩn bị cho việc bịt miệng và răn đe 

báo chí, đưa Nguyễn Tấn Dũng ra dọa: khai thác bauxite là “chủ trương lớn của 

đảng và nhà nước”. 

 

Lần đầu tiên danh từ bôxít xuất hiện là ngày 3.12.2001 trong “Tuyên bố chung Việt 

Nam - Trung Quốc nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Nhân 

dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 

Nam Nông Đức Mạnh”cụ thể là trong điểm thứ 6: 

 

“6- Hai bên xác định trong thế kỷ mới cần tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác 

kinh tế, thương mại, khoa học-kỹ thuật và các lĩnh vực khác giữa hai nước theo 

phương châm bình đẳng, cùng có lợi, chú trọng hiệu quả, bổ sung ưu thế cho nhau, 

hình thức đa dạng, cùng nhau phát triển; tích cực khuyến khích và ủng hộ các doanh 

nghiệp hai bên khai thác thêm thị trường hàng hóa của hai nước, tăng cường đầu tư 

và hợp tác, mở rộng quy mô hợp tác kinh tế và kỹ thuật, thực hiện các dự án hợp tác 

đem lại hiệu quả kinh tế và xã hội thiết thực.  

 

Nhân dịp này, hai bên đã ký Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc 

Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi và Hiệp định hợp tác 

kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính 

phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ; và nhất trí sẽ tích cực thúc đẩy các doanh 

nghiệp hợp tác lâu dài trên dự án bô-xít nhôm Đắc Nông.  

 

https://4.bp.blogspot.com/-gCAsMkKIU58/Ui524Lh6aVI/AAAAAAABYvM/-nFiItwo5mU/s1600/temp-danlambao-55.png
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Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng Trung Quốc trở thành thành viên Tổ chức thương 

mại thế giới. Trung Quốc tích cực ủng hộ Việt Nam sớm gia nhập Tổ chức thương 

mại thế giới.” - Xem toàn văn tại website của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ: 

(11). 

 

Tháng 11.2006, Hồ Cẩm Đào sang Việt Nam chuyến nữa. Lần này thông báo 

viết: “Từng bước cải thiện cơ cấu mậu dịch, cố gắng thực hiện phát triển cân bằng 

và tăng trưởng bền vững thương mại hai chiều. Tích cực ủng hộ và thúc đẩy doanh 

nghiệp hai nước hợp tác lâu dài và cùng có lợi trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở 

hạ tầng, công nghiệp chế tạo, khai thác nguồn nhân lực, năng lượng, chế biến 

khoáng sản và các lĩnh vực quan trọng khác. Khẩn trương bàn bạc và thực hiện các 

dự án lớn như bô-xít Đắc Nông...” (12). 

 

Qua đây chúng ta thấy điều gì? Đó là Nông Đức Mạnh đã bán nước cho Trung cộng 

thông qua dự án Bô Xít Tây Nguyên. Đó là bằng chứng không thể chối cãi của kẻ 

đứng đầu đảng độc tài cộng sản. 

 

Thứ tư, theo một tài liệu được tiết lộ bởi Wikileaks thì Vụ Bauxit Tây Nguyên, Nông 

Đức Mạnh nhận 300 triệu USD - Nguyễn Tấn Dũng 150 triệu USD là có 

thật: “Những chuyển ngân cho gia đình Thủ Tướng Nguyền Tấn Dũng chỉ bắt đầu 

vào cuối năm 2006 và đến tháng 6 năm 2009 thì tổng số cũng đã lên khoảng gần 

150 triệu đô la. Kể từ cuối năm 2001 đã có những giao dịch chuyển ngân hàng chục 

triệu đô la từ Trung Quốc sang các tài khoản của gia đình Tổng Bí Thư Nông Đức 

Mạnh ở Thụy Sĩ và ở Cayman Islands. Vào thời điểm của điện văn này là tháng 6 

năm 2009 thì tổng số đã chuyển ngân lên tới gần 300 triệu đô la... 

 

Theo tin từ một thân hữu báo chí ở Norway (Na Uy), một điện văn trong số 250,000 

mà WikiLeaks lấy được từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và đã giao cho tờ báo buổi chiều 

lớn nhất Na Uy là tờ Aftenposten thì có một điện văn liên quan về Việt Nam nói đến 

dự án khai thác bô-xít nhôm ở Tây Nguyên. 

 

Nội dung điện văn chính yếu là yêu cầu Bộ Tài Chính Hoa Kỳ giúp điều tra và xác 

minh một số giao dịch ngân hàng quốc tế. Cụ thể, theo điện văn này thì một nguồn 

tin trong giới ngân hàng Việt Nam cho biết kể từ cuối năm 2001 đã có những giao 

dịch chuyển ngân hàng chục triệu đô la từ Trung Quốc sang các tài khoản của gia 

đình Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh ở Thụy Sĩ và ở Cayman Islands. Vào thời điểm 

của điện văn này là tháng 6 năm 2009 thì tổng số đã chuyển ngân lên tới gần 300 

triệu đô la. 

 

Cũng trong điện văn này, nguồn tin từ ngân hàng Việt Nam cho biết những chuyển 

ngân cho gia đình Thủ Tướng Nguyền Tấn Dũng chỉ bắt đầu vào cuối năm 2006 và 

đến tháng 6 năm 2009 thì tổng số cũng đã lên khoảng gần 150 triệu đô la. Các 

http://viet.vietnamembassy.us/tintuc/story.php?d=20011203000335
http://www.sggp.org.vn/apec/2006/11/71847/
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chuyển ngân trong phần của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thì không đề cập đến 

ngân hàng nước nào”. (13). 

 

Mặc dù chưa kiểm chứng được bằng văn bản công khai của Wikileaks nhưng việc 

đàn áp biểu tình chống Trung cộng(Trong đó có chống khai thác Boxit Tây Nguyên), 

lặng im xem các ý kiến phản đối của nhiều quan chức như Đặng Hùng Võ, nhóm 

72 và nhiều tổ chức, cá nhân khác của cộng sản Việt Nam có thể xem là bằng chứng 

về việc cộng sản nhận tiền và cho giặc Tầu vào làm boxit tại Việt Nam. Một minh 

chứng đặc biệt cho việc này là TS Cù Huy Hà Vũ đã vào tù vì việc chống lại chủ 

trương cho Trung cộng khai thác Boxit Tây Nguyên. Người ta nếu không nhận tiền 

bán nước thì không thể bỏ tù một tiến sỹ Luật, con của một đại công thần cộng sản 

vì một lý do lãng nhách nào khác. 

 

Thứ năm, sự bất tài và phá đảng, bán nước của Nông Đức Mạnh còn được RFA tổng 

hợp trên một bài báo có phỏng vấn nhiều người trong đó có quan chức cộng sản và 

nhà báo Bùi Tín - một cựu cộng sản như sau: “Ông Bùi Tín kể: Lá thư của ông Giáp 

được rất nhiều vị tướng, từ ông Chu Huy Mân đến một số vị thiếu tướng, đặc biệt 

ông Nguyễn Nam Khánh hết sức ủng hộ. Do đó trước Đại hội 10, năm 2005, Ông 

Nông Đức Mạnh bị buộc phải tổ chức ra một ban, gọi là Ban Kiểm tra liên ngành 

đặc biệt, gồm đại diện của: Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Tối cao, Bộ Tư 

pháp, Ban Bảo vệ Trung ương, Cục Bảo vệ Quân đội, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, 

Bộ Tài chính,... lên đến hơn 20 người. Ban Kiểm tra liên ngành đã làm việc và đã 

có một báo cáo- mà tôi được biết là dày đến 70 trang - hoàn thành trước Đại hội 10. 

Trước khi Đại hội 10 họp thì ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cùng với Bộ Chính 

trị lúc đó có một sáng kiến là ỉm báo cáo này đi. Họ cho là báo cáo này nguy hiểm 

quá. Nếu trong Đảng và nhân dân được biết thì có thể tạo ra sự đảo lộn rất lớn về 

chính trị. Ông ấy viện cớ là nếu phổ biến, trung ương mà biết, đại hội mà biết thì 

gia đình, bạn bè họ đều biết thì khó có thể giữ được bí mật. Cho nên ông Nông Đức 

Mạnh mới thuyết phục Bộ Chính trị, thuyết phục Ban Chấp hành Trung ương trước 

Đại hội 10 là không phổ biến báo cáo tuyệt mật đó. Ông ấy yêu cầu là do sự ổn định 

của chế độ, ổn định của Đảng, coi như Bộ Chính trị khóa trước đã xem và coi như 

đã giải quyết xong xuôi. Hủy báo cáo này đi, coi như báo cáo này không có.” (14). 

 

 
Cha con độc tài 

http://nghiathuc.wordpress.com/2011/03/27/ti%E1%BA%BFt-l%E1%BB%99-wikileaks-v%E1%BB%A5-bauxit-tay-nguyen-nong-d%E1%BB%A9c-m%E1%BA%A1nh-nh%E1%BA%ADn-300-tri%E1%BB%87u-usd-%E2%80%93-nguy%E1%BB%85n-t%E1%BA%A5n-dung-150-tri%E1%BB%87u-usd-la-c/
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnam-military-intelligence-bureau-and-the-signs-of-one-crushing-calamity-part-2-08132009165929.html
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Thứ sáu, trong thời kỳ của mình Nông Đức Mạnh cũng là một kẻ độc tài phá dân 

chủ. Hàng loạt tên tuổi lớn đấu tranh cho tự do dân chủ bị Nông Đức Mạnh cùng Võ 

Văn Kiệt và sau này là Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng đàn áp hoặc cho vào tù 

như: Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày, đàn áp Khối 8406 đấu tranh ôn 

hòa cho dân chủ tại Việt Nam... Như vậy Mạnh chính là một kẻ thù của dân chủ và 

tự do tại Việt Nam. Mạnh cũng giống như các lãnh đạo cộng sản khác rất bất tài 

nhưng độc ác và độc tài. 

 

Chính Nông Đức Mạnh đã chỉ đạo ra "Nghị quyết 36/CP" ngày 26/3/2004 của Bộ 

chính trị cộng sản để gọi kẻ cựu thù là khúc ruột ngàn dặm, một bộ phận không thể 

tách rời. Đến nay ai cũng biết đó là nghị quyết vừa để rút ruột những người Việt tị 

nạn cộng sản. Vừa để cho phép đánh phá phong trào tự do thông qua chiêu bài “hòa 

hợp, hòa giải”. (15) 

 

IV. Kết Luận 

 

Một đứa con rơi của Hồ Chí Minh nên đã nhanh chóng từ một kẻ thất học leo dễ 

dàng lên ngai vua để tham nhũng và vơ vét tài sản của nhân dân. Chính Nông Đức 

Mạnh cũng là kẻ kéo thêm dân tộc Việt vào vòng xoáy nô lệ cho Trung cộng mà cha 

ông ta là Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cho các tầng lớp lãnh đạo cộng sản sau này. Chế 

độ cộng sản luôn sản sinh ra những ký sinh trùng đục khoét, bán nước và hại dân 

như Nông Đức Mạnh. Cần nhìn thẳng vào sự thật lịch sử để thấy cộng sản là không 

thể sửa chữa mà chỉ có thể gạt bỏ. Đó chính là một Việt Nam tươi sáng tương lại khi 

không còn ách thống trị của băng đảng cộng sản bạo quyền. 

 

10/09/2013 

 
Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

___________________________________ 
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(Phần 21) 

Song tướng “cướp” Trần Quốc Hoàn và Mai Chí Thọ 
 

 
 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Là hai tướng công an cộng sản, Trần Quốc 

Hoàn và Mai Chí Thọ đã tỏ ra là những tay sai đắc lực của mình trong thế giới cộng 

sản để hà hiếp nhân dân và gây ra những cái chết kinh hồn cho dân tộc. Trong khuôn 
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khổ bài viết này tôi xin trình bày về những sự thật về song tướng “cướp” đó. 

 

 

I. Trần Quốc Hoàn:  

 

1. Sơ qua về Trần Quốc Hoàn: 

 

Trên Website của công an tỉnh Nghệ An có bài viết về Trần Quốc Hoàn. Xin tóm 

lược tiểu sử của Trần Quốc Hoàn như sau:  

 

 
“Đồng chí Trần Quốc Hoàn (1916 - 1986) tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh tại 

xã Nam Trung, huyện Nam Đàn. Tham gia cách mạng năm 1930, được kết nạp vào 

Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 3/1934. Từ 1936, ông hoạt động cho Mặt trận Dân 

chủ và làm thợ in ở Hà Nội để gây dựng cơ sở, được cử làm Bí thư Thành ủy Hà 

Nội. 

 

Tháng 7/1940, đồng chí Trần Quốc Hoàn bị bắt và đày đi Sơn La đến tháng 3/1945 

được tha, trở về làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ. Kháng chiến toàn quốc, ông là phái viên 

của Trung ương ở trong lòng Hà Nội bị tạm chiếm, tiếp tục giữ chức Bí thư Thành 

ủy.  

 

Năm 1951, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng 

Bộ Công an, rồi Bộ trưởng Bộ Công an (1953 - 1980). Đồng chí Trần Quốc Hoàn 

là Ủy viên Bộ Chính trị khóa III và khóa IV, Đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa 

VII. Được trao thưởng Huân chương Sao vàng.  

 

Ngày nay, tên của Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn được đặt cho một con đường ở 

quận Cầu Giấy (Hà Nội), quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) và thị xã Thái Hòa 

(Nghệ An)...” (1) 

 

Đọc tiểu sử Trần Quốc Hoàn chúng ta thấy cả đời ông ta theo cộng sản và là một 

tướng công an trong chế độ ác ôn và độc tài như cộng sản thì việc thủ ác cũng là điều 
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dễ hiểu. Nhưng để tìm hiểu rõ những tội ác nổi bật của Trần Quốc Hoàn, chúng ta 

hãy xem qua một số tài liệu dưới đây. 

 

 
Trần Quốc Hoàn gặp gỡ các “đại biểu” an ninh miền Nam 

 

2. Giết Nông Thị Xuân và Nông Thị Vàng theo lệnh Hồ Chí Minh: 

 

Cuộc đời tình ái của Hồ Chí Minh có rất nhiều oan trái và ông ta đã giết chính người 

tình của mình tên Nông Thị Xuân sau khi cô này có con với Hồ Chí Minh. Mối tình 

với cô gái người Nùng tên Nông Thị Xuân được bạch hóa rõ ràng nhất qua nhiều 

nhân chứng còn sống viết và kể lại. Tại Hà Nội, cô Xuân được lệnh ở nhà riêng số 

66 Hàng Bông Nhuộm, nhưng vẫn phải đến ‘gặp’ bác Hồ. Năm 1956, Nông Thị 

Xuân sinh cho Hồ Chí Minh một người con trai đặt tên Nguyễn Tất Trung. Sau đó 

cô Xuân có ý muốn chính thức hóa cuộc hôn nhân với Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 

2, 1957, vào khoảng 7 giờ tối, cô Xuân được ô tô đón sang gặp Hồ. Sáng hôm sau, 

ngày 12 tháng 2, 1957, công an báo tin cho cô Vàng (em cô Xuân) là cô Xuân đã 

chết vì tai nạn ô tô. Liền sau đó cô Vàng đến thăm xác chị ở nhà thương Phủ Doãn 

và chứng kiến biên bản khám nghiệm tử thi của bác sĩ. Bác sĩ cho biết nạn nhân 

không chết vì tai nạn ô tô, vì khám toàn cơ thể không có dấu hiệu gì cả ngoại trừ vết 

nứt trên sọ đầu, và bác sĩ đã tuyên bố, có thể nạn nhân bị trùm chăn trên đầu rồi bị 

đập bằng búa... 

 

Cô Vàng vội chạy về báo tin ngay cho người chồng sắp cưới là một bộ đội đang bị 

thương tật sống ở tỉnh Cao Bằng. Vàng biết chắc rằng cô cũng sẽ bị thủ tiêu vì cô 

chứng kiến sự thật chị của cô do ông Hồ âm mưu sát hại. Thật vậy, ngày 2 tháng 11, 

1957, cô Vàng bị giết chết và xác được tìm thấy trên sông Bằng Giang, đến ngày 5 

tháng 11 xác mới nổi lên ở cầu Hoàng Bồ. 

 

Tin này được phổ biến rộng rãi hơn nhờ lá thư của anh bộ đội này đệ lên Nguyễn 

Hữu Thọ, chủ tịch Quốc Hội CHXHCNVN, vào ngày 29 tháng 7, 1983, trước khi 

anh qua đời sau cơn bạo bệnh. Trong lá thư anh bộ đội đã kể đầy đủ chi tiết những 

gì cô Vàng đã kể cho anh nghe, cả việc Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn được 
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Hồ Chí Minh giao phó trông coi cô Xuân. Trong thư kể lại chuyện Trần Quốc Hoàn 

đã hãm hiếp cô Xuân rất tàn nhẫn trước đó một tuần khi được lệnh giết cô 

Xuân... Năm 2007, nhà văn đấu tranh là bà Trần Khải Thanh Thủy, đã tìm hiểu về 

tông tích của Trung và chính bà đã tìm gặp anh ta. Qua việc kể lại của Trần Khải 

Thanh Thủy người ta không ngần ngại gì nữa khi cho rằng Nguyễn Tất Trung 

chính là con của Hồ Chí Minh. Được biết anh ta hiện đang được đảng ‘nuôi’ đàng 

hoàng trong khu nhà sang trọng tại Hà Nội. 

 

 
Bà Nông Thị Xuân, sau đổi là Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1932,  

mất năm 1957. Chụp cuối năm 1956 tại Hà Nội sau khi đẻ Nguyễn Tất Trung. 

 

 

 
Hình ảnh vợ chồng Nguyễn Tất Trung và Lưu Thị Duyên cùng con là Nguyễn 

Thanh Trung (bên phải) tại gia đình ông Vũ Kỳ vào năm 1998; người có râu trắng 

dài là ông Vũ Kỳ (giữa) 
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Hình ảnh vợ chồng Trung và Duyên bên dòng suối ở Hang Pắc Bó - Cao Bằng (suối Lê Nin) 

 

Sau khi bà Xuân qua đời, Nguyễn Tất Trung mới một tuổi, mồ côi mẹ, được dì là cô 

Vàng nuôi, nhưng rồi bị bắt đem đi gởi cho Nguyễn Lương Bằng (1904 -1979), bí 

danh Sao đỏ, một lãnh tụ cộng sản Việt Nam. Năm bé Trung năm tuổi (1961), người 

ta lại chuyển cho tướng Chu Văn Tấn nuôi. Chu Văn Tấn cùng sắc tộc Nùng với bà 

Xuân, là kẻ đứng ra tổ chức đơn vị cứu quốc quân đầu tiên của cộng sản ở vùng rừng 

núi Việt bắc. Khi ông Hồ qua đời ngày 2-9-1969, thư ký kiêm cận vệ của ông Hồ 

là Vũ Kỳ nhận Trung làm con nuôi và đổi tên là Vũ Trung. Để minh chứng cho điều 

này tôi xin dẫn chứng sau đây: 

 

Thứ nhất, toàn bộ lá thư của anh bộ đội được đăng trong cuốn “Công Lý Đòi 

Hỏi” của cựu đảng viên Nguyễn Minh Cần, Cựu Phó Chủ Tịch Ủy ban Hành chính 

thành phố Hà Nội, xuất bản 1997 bởi nhà xuất bản Văn Nghệ dày 394 trang. Ông 

hiện tỵ nạn chính trị tại Nga. 

 

Cuốn sách của tác giả Nguyên Minh Cần có những đoạn:  

 

“Bây giờ xin quay trở lại câu chuyện những cô gái ở Cao Bằng. Theo những điều 

người ta kể cho tôi trong những năm gần đây và được xác minh qua tài liệu đã xem 

thì có hai chi tiết hơi khác (các cô họ Nguyễn và cô Xuân chỉ có một con với ông 

Hồ), ngoài ra, các chi tiết khác về cơ bản đều giống nhau. Sự việc cụ thể như sau: 

cô Nguyễn Thị Xuân (tên gọi trong gia đình là Sang) và em họ, cô Nguyễn Thị 

Vàng, 22 tuổi, quê làng Hà Mạ, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, cuối 

năm 1954, đã tình nguyện vào làm công tác hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Được 

mấy tháng thì ủy viên Trung ương đảng, chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần Trần Đặng 

Ninh, gặp cô Xuân nói chuyện vài lần, rồi đầu năm 1955 cho xe đón cô Xuân về Hà 

Nội, "nói là để phục vụ Bác Hồ". Mấy tháng sau, cô Xuân cũng xin cho cô Vàng và 

cô Nguyệt (con gái của ông Hoàng Văn Đệ, cậu ruột của cô Xuân) về Hà Nội ở trên 

gác nhà 66 Hàng Bông Nhuộm. "Vì các vị lãnh đạo không cho chị Xuân ở cùng với 

Bác trên nhà Chủ tịch phủ, giao cho ông Trần Quốc Hoàn, bộ trưởng Bộ công an, 

https://4.bp.blogspot.com/-lYagOSX5szU/UjNDDVi63lI/AAAAAAABZCM/xmcYsUTt1m0/s1600/temp-danlambao-44.jpg
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trực tiếp quản lý chị Xuân, cho nên chị Xuân mới được đem về 66 Hàng Bông 

Nhuộm, nhà của công an. Cuối năm 1956, chị Xuân sinh được một cậu con trai. Cụ 

Hồ đặt tên là Nguyễn Tất Trung. 

 

"Em có nhiệm vụ bế cháu", đấy là lời Vàng kể lại cho người chồng chưa cưới của 

mình trước khi cô bị giết. Và cũng nhờ Vàng đã kể lại, nên chúng ta biết được những 

sự việc sau đây. Khoảng mồng 6, mồng 7 tháng 2 năm 1957, Trần Quốc Hoàn đến, 

nói chuyện vu vơ một lúc, rồi giở trò... kéo cô Xuân vào cái buồng xép, định hãm 

hiếp. Cô Xuân ú ớ la lên. Vàng hoảng sợ tru tréo, còn Nguyệt khiếp sợ quá co dúm 

lại ngồi ở trong góc. May lúc đó có tiếng cửa sổ nhà dưới xô sầm vào tường, Hoàn 

sợ, bỏ cô Xuân ra, rút súng lục ra dọa: "Chúng mày im mồm, không ông cho chết 

hết". Rồi xuống thang, ra ô tô chuồn. Mấy hôm sau, Hoàn lại đến, lên gác, đi thẳng 

vào phòng, ôm ghì cô Xuân hôn. Cô Xuân xô nó ra: "Không được hỗn, tôi là vợ ông 

Chủ tịch nước". Nó nói: "Tôi biết bà to lắm, nhưng tính mạng bà nằm trong tay tôi" 

Rồi lấy súng dí vào ngực cô Xuân, nó rút ra sợi dây dù đã thắt sẵn thòng lọng tròng 

vào cổ cô Xuân kéo cô lên giường, tự tay lột hết quần áo, ngắm nghía, rồi hiếp cô. 

Cô Xuân xấu hổ lấy tay che mặt. Nó kéo tay cô và nói: "Thanh niên nó phục vụ không 

khoái hơn ông già, lại còn vờ làm gái”. (2) 

 

Qua những gì tác giả Nguyễn Minh Cần cho ta thấy thực sự Hồ Chí Minh và bà 

Xuân có con trai tên là Tất Trung và sau đó bà ta bị giết bởi Trần Quốc Hoàn. 

 

 
Trần Quốc Hoàn và đàn em 

 

Thứ hai, câu chuyện cô Xuân này cũng được nhắc tới trong cuốn “Đêm Giữa Ban 

Ngày” của tác giả Vũ Thư Hiên, cũng một cựu đảng viên, con trai của ông Vũ Đình 

Huỳnh - là cận vệ, giúp việc, lễ tân trang phục, thư ký riêng, rất gần gũi với Hồ Chí 

Minh. Ông Vũ Thư Hiên cũng là một nạn nhân của chế độ cộng sản và đang tỵ nạn 

tại Pháp. Trong cuốn sách này ông Hiên đã đề cập đến việc Hồ Chí Minh có người 

con tên Nguyễn Tất Trung với bà Nông Thị Xuân rồi bà Xuân bị Trần Quốc Hoàn 

thủ tiêu.  

http://books.google.com.vn/books?id=2h5IAAAAMAAJ&q=c%C3%B4ng+l%C3%BD+v%C3%A0+%C4%91%C3%B2i+h%E1%BB%8Fi+-+nguy%E1%BB%85n+minh+c%E1%BA%A7n&dq=c%C3%B4ng+l%C3%BD+v%C3%A0+%C4%91%C3%B2i+h%E1%BB%8Fi+-+nguy%E1%BB%85n+minh+c%E1%BA%A7n&hl=vi&sa=X&ei=hD8sUtflEsqlrQeQ0YCoDw&ved=0CC4Q6AEwAA
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Cũng cần nói thêm khi ông Vũ Thư Hiên gặp ông Nguyễn Minh Cần tháng 7 năm 

1993 cũng đã nói với ông Cần, sau này được ông Nguyễn Minh Cần kể lại:  

 

“Hồi tháng 7 năm 1993, khi gặp nhà văn Vũ Thư Hiên, một người "cùng cảnh ngộ", 

tức là cùng bị dính vào "vụ án xét lại - chống đảng", đã sang được Moskva, tôi mới 

đem chuyện đó kể ra. Hiên bật người lên, vui mừng ra mặt, dường như anh được 

thêm một người nữa biết cái chuyện "thâm cung bí sử " này và chuyện tôi kể cho anh 

lới một lần nữa xác nhận điều mà cụ thân sinh của anh, ông Vũ Đình Huỳnh, đã dặn 

dò anh. Hiên nói liền: "Nhưng không phải ô tô từ Chủ tịch phủ phóng ra đâu, anh 

ạ. Mà từ phố Hàng Bông Nhuộm đi lên Nhật Tân..." Tôi đáp lới: "Chính là Quốc 

Hùng nói với tôi thế!" Rồi Hiên thủng thẳng tâm sự với tôi: "Có một hôm, ông cụ tôi 

bảo tôi lên xe, chúng tôi đi lên Hồ Tây, rồi theo đường Quảng Bá đi lên đường Nhật 

Tân, chỗ làng đào, anh biết chứ?" Tôi trả lời theo kiểu dân Bắc: "Biết quá đi, chứ 

lị! Từ 51, tôi phụ trách ngoại thành cơ mà". Yên trí là tôi biết rõ địa thế vùng này, 

anh kể tiếp: Dừng xe lại, hai bố con ra xe, ông cụ dẫn anh đến một đoạn đường, 

hình như một bên có rặng ổi, rồi bảo: "Con ơi, con nhớ những lời bố dặn đây! Tới 

đây, đánh dấu một vụ án mạng, một vụ oan khuất khủng khiếp mà Trần Quốc Hoàn 

(ủy viên Bộ chính trị, bộ trưởng công an) là chính danh thủ phạm. Con hãy ghi nhớ, 

khi có dịp thì nói lên sự thật...”  

 

Như vậy có thể khẳng định về việc Hồ Chí Minh và bà Xuân có người con và sau 

này bà Xuân bị thủ tiêu dưới bàn tay đao phủ của Trần Quốc Hoàn là sự thật.  

 

Thứ ba, ngoài hai nhân chứng là ông Nguyễn Minh Cần và ông Vũ Thư Hiên thì 

chính người Trung cộng đã biết việc này và coi nó như một vết nhơ mà đảng cộng 

sản Việt Nam và ông Hồ Chí Minh muốn giấu nhẹm đi đề che đậy sự thật ông Hồ là 

người nhiều vợ con và không có trách nhiệm với gia đình mình. Chính tác giả Hà 

Cẩn tại cuốn sách “Mao chủ tịch của tôi” tại trang 134 có viết tiếp về những người 

vợ của ông Hồ: “Ngoài người con gái với người phụ nữ tên Thuần, Hồ chủ tịch cũng 

còn có người con trai khác mà mẹ của anh ta bị chết một cách đầy ngờ vực trong 

một tai nạn giao thông tại Hà Nội.”  

 

Điều này càng khẳng định thêm về sự thật mới quan hệ của Hồ Chí Minh và bà Xuân 

dẫn đến kết quả có con trai và bà Xuân bị giết. Tác giả Hà Cẩn không nói rõ thủ 

phạm là ai nhưng khi đề cập đến vụ án “đầy ngờ vực” cho thấy ngay cả đồng chí của 

Hồ Chí Minh cũng đặt dấu hỏi về ông Hồ và đảng cộng sản trong cái chết của bà 

Xuân.  

 

Đồng thời khi nghiên cứu về Hồ Chí Minh một sử gia, đảng viên đảng cộng sản Ba 

Lan - ông Constatin Kostadinov cũng đã viết tại trang 90 cuốn sách “Những người 

con của lãnh tụ” như sau: “Một người con trai của chủ tịch Hồ Chí Minh có tên 
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Nguyễn Tất Trung được nuôi nấng bởi trợ lý riêng của chủ tịch nhưng đã không nối 

nghiệp cha làm chính trị...”  

 

Cuốn sách được viết năm 1982 và in năm 1984 bởi nhà xuất bản Cách Mạng ở Ba 

Lan. Chính việc này cũng khẳng định về cuộc tình và kết quả của Hồ Chí Minh với 

bà Xuân.  

 

Điều này được chính nhà báo Bùi Tín - cựu đảng viên cộng sản, đang tỵ nạn tại Pháp 

viết về thủ phạm ra tay trực tiếp giết bà Xuân theo lệnh Hồ Chí Minh chính là Trần 

Quốc Hoàn:  

 

“Một trong những nạn nhân bi thảm kéo dài nhất của kiểu lừa dối trên đây là 

anh Nguyễn Tất Trung, con của ông Hồ Chí Minh và cô Nông Thị Xuân, một cô 

gái Tày quê ở làng Nà Mạ, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao bằng. Cô 

được Trần Đăng Ninh, chủ nhiệm hậu cần quân đội chọn rồi đưa về Hà Nội nhằm 

”phục vụ” ông Hồ. Cô được bộ công an của Trần Quốc Hoàn quản lý, dấu tại ngôi 

nhà số 66 phố Hàng Bông thợ nhuộm, để hàng tuần đưa vào phục vụ ông Hồ 1, 2 

đêm. Mối quan hệ ấy đưa đến kết quả là cô Xuân cho ra đời vào cuối năm 1956 một 

cháu bé được ông Hồ đặt tên là Nguyễn Tất Trung theo họ cũ của mình (Nguyễn Tất 

Thành).  

 

Trần Quốc Hoàn nổi tiếng dâm loạn đã nhiều lần cưỡng hiếp cô Xuân, bị cô chống 

lại quyết liệt, có cô Vàng là em họ ở cùng phòng với cô Xuân biết rõ. Nhiều lần con 

quỷ râu xanh này trói cô Xuân vào giường để cưỡng hiếp, hắn còn đe dọa 2 cô không 

được hé môi nói với ai, nhất là không được bẩm báo ông Hồ. Hoàn còn dương súng 

ngắn đe nẹt 2 cô rằng: “chúng mày liệu hồn, đến ông Hồ cũng nằm trong tay tao 

đây, hiểu chưa?”. Thế rồi sau một cuộc cưỡng hiếp cực kỳ thô bạo, tên Hoàn sợ 

rằng cô Xuân sẽ báo với ông Hồ, Hoàn liền dựng lên một tai nạn xe ô tô trên đường 

đê gần làng Chèm vào tờ mờ sáng để thủ tiêu cô. Ông Nguyễn Minh Cần lúc ấy là 

phó chủ tịch ủy ban nhân dân Hà nội đã biết rõ vụ án mạng này, với những biên bản 

khám mổ tử thi của bệnh viện Việt – Đức. Sau đó cô Vàng bị đuổi về Cao bằng 

và “chết đuối” trong một nghi án trên sông Bằng Giang; chồng chưa cưới của cô 

Vàng khẳng định hung thủ là tay chân của Trần Quốc Hoàn, kẻ sát nhân muốn bịt 

hết kẽ hở về tội ác của mình.”.  

 

Đoạn trích trong bài “Thêm tài liệu mới về gia phả Hồ Chí Minh” viết giáp tết mậu 

tý 2008 bởi tác giả Bùi Tín (3) 

 

http://ongvove.wordpress.com/2009/08/22/them-tai-li%E1%BB%87u-m%E1%BB%9Bi-v%E1%BB%81-gia-ph%E1%BA%A3-h%E1%BB%93-chi-minh/


- 349 - 

 

 
2 vợ chồng Nguyễn Tất Trung và Lưu Thị Duyên viếng mộ của tướng Chu Văn Tấn; 

thượng tướng Chu Văn Tấn người dân tộc Nùng ở Bắc Sơn, Tư lệnh kiêm chính ủy 

Quân khu Việt Bắc, Phó chủ tịch Quốc hội, sinh năm 1910, mất năm 1984, bị lột hết 

chức vụ năm 1978 vì '' tội'' làm gián điệp cho Tàu không có xét xử; khi chết không 

được chôn ở Nghĩa trang Mai Dịch, mộ trong ảnh ở Thái nguyên, mấy người đứng 

quanh là mật vụ công an luôn theo dõi những người đến thăm mộ (Trích từ bài viết 

tại Ongvove nói trên)  

 

 
Nguyễn Tất Trung thăm hang Pắc Bó, ngồi bên hòn đá, có ghi: Chủ tịch Hồ Chí 

Minh từng ngồi tại đây để dịch cuốn Lịch sử đảng CS Liên Xô vào năm 1941. (Trích 

từ bài viết tại Ongvove nói trên)  

 

Qua các dẫn chứng chúng ta có thể thấy mối tình của Hồ Chí Minh và bà Xuân là có 

thật và được kết thúc bằng một số phận người con không được thừa nhận và cái chết 

bi đát của bà Xuân cũng như em gái bà. Cái chết này đều do tay của Trần Quốc 

Hoàn. Đây là điều cho thấy đây là tên đao phủ đàn em độc ác của Hồ Chí Minh - 

một bậc thầy của giết người không gớm tay.  

 

3. Tướng công an tàn ác:  
 

Đánh giá về Trần Quốc Hoàn, trong điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

tại Lễ truy điệu ngày 7/9/1986, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cộng sản 

https://3.bp.blogspot.com/-sgh1zCea9qU/UjNH91ni6hI/AAAAAAABZCk/7BzgogZYI-Y/s1600/temp-danlambao-44.png
https://4.bp.blogspot.com/-frbmxP21a1I/UjNITZMJJZI/AAAAAAABZCs/_E9A15MvTKE/s1600/temp-danlambao-44.png
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nói: “Đồng chí Trần Quốc Hoàn, một Đảng viên Cộng sản ưu tú và kiên cường, một 

cán bộ lãnh đạo cách mạng giàu kinh nghiệm của Đảng và Nhà nước ta, đã cống 

hiến trọn cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân 

tộc”. Chính vì thế Trần Quốc Hoàn là một tên cộng sản tàn ác không có gì là lạ. Xin 

nêu vài dẫn chứng để thấy điều này.  

 

 
 

Thứ nhất, trong cuốn Thép Đen của tác giả Đặng Chí Bình có nêu lên trường hợp 

đàn áp tù binh trong chiến tranh. Thời điểm này Trần Quốc Hoàn đang nắm bộ công 

an. Tác giả Đặng Chí Bình viết về những tội ác tra tấn của công an cộng sản trong 

tù và có nhắc đến trường hợp bị tra tấn của cựu phi công VNCH Phan Thanh Vân. 

Để khẳng định thêm điều này báo công an Nghệ An đã coi đàn áp tù binh và ép 

cung là công của Trần Quốc Hoàn như sau:  

 

“Lần khác, khi bắt được tên phi công ngụy lái chiếc máy bay C.47 mới bị rơi tại 

Ninh Bình, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo khẩn trương lấy cung. Khi tên này 

khai là máy bay tự rơi chứ không phải bị bắn rơi, Bộ trưởng đã nhanh ý tham mưu 

cho Bộ Chính trị hướng sự kiện này vào chiếc máy bay rơi do bị súng phòng không 

của một đơn vị nọ bắn hạ.  

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, công tác xét hỏi đã tác động cho tên phi công 

được khai sao có lợi cho nó, vì còn vợ con đang sống ở trong Nam. Từ đó, tên phi 

công khai nhận lệnh của cấp trên ra miền Bắc thả biệt kích phá hoại, chẳng may bị 

súng phòng không của miền Bắc bắn rơi. Nhờ xử lý nhanh tình huống này mà giữ 

được bí mật chuyên án, đồng thời công bố cho thế giới biết rằng hệ thống phòng 

không của ta rất mạnh, có thể bắn rơi máy bay tầm cao của kẻ địch.” (4) 

 

Thứ hai, sau ngày 30/04/75, mọi người đều e ngại về một cuộc tàn sát trả thù đẫm 

máu vì đã có những lời đồn đại về hành động này. Nhưng cộng sản đã nghĩ ra một 

giải pháp thâm độc và tránh được sự lên án của Quốc tế đó là giam cầm và hành hạ 

quân dân cán chính VNCH. Quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã được khuyến 

dụ trình diện để “học tập” ngắn hạn. Gọi là “tìm hiểu đường lối, chính sách của nhà 

http://congannghean.vn/(S(vae2lwbrhjf2tiyrmc24m0ac))/NewsDetails.aspx?NewsID=26116
https://4.bp.blogspot.com/-osr6NkeFQ9o/UjNJaomiL7I/AAAAAAABZC4/ffVXEfoaonA/s1600/temp-danlambao-44.png


- 351 - 

 

nước và để gột bỏ tàn tích chống phá cách mạng khi xưa”. Chính quyền mới hứa là 

thời gian học tập chỉ vài tháng rồi ai nấy trở về với gia đình, phục vụ đất nước.  

 

Nhưng thực ra đây là một sự tù đầy, tẩy não, hành xác. Có người vài ba năm. Rất 

nhiều người mươi năm. Và số người triền miên tù đầy gần hai chục năm cũng không 

ít. Lại còn một số đáng kể chết mất xác trong tù đầy hành hạ. Người sống sót trở về 

đã kể lại nhiều thảm cảnh mà họ phải gánh chịu trong thời gian đau khổ ấy. Những 

thảm cảnh mà nghe lại ai cũng rùng mình. Hãy đọc qua thử một số đoạn hồi ký để 

thấy điều này:  

 

Cuốn Đại Học Máu của Hà Thúc Sinh đã cho thấy sự tàn tệ của nhà tù cộng sản 

đối với quân dân cán chính VNCH như thế nào. Hình ảnh cánh binh cộng sản bắt 

phạt tù nhân “ngụy” được mô tả như sau: “Nói đến sùi bọt mép mà thấy nét mặt của 

mười thằng “ngụy” vẫn trơ thổ địa ra, thằng quản giáo cáu quá hét: Tao phạt chúng 

mày quỳ hai tiếng. Quỳ xuống! Bọn tù chỉ liếc nhìn nhau chẳng ai chịu quỳ. Thằng 

quản giáo đâu có chịu thua. Hắn móc súng bắn đến đùng một phát. Tránh voi chẳng 

xấu mặt nào, anh em lần lượt êm ái quỳ. Thằng quản giáo đứng chửi rủa một lúc rồi 

mới chịu bỏ đi...”, (5)   

 

Một người tù khác của chế độ cộng sản, tác giả Nguyễn Chí Thiệp viết: “Hai chân 

tôi bị còng chéo để bức cung. Còng chéo hai chân bị đóng cứng chặt giữa hai cái 

còng hình chữ U và thanh sắt xuyên. Vì độ cao của thanh sắt giở hổng hai chân lên 

thành ra không thể nằm thẳng lưng, vì nằm như vậy thân mình căng ra hai chân bị 

siết chặt vào sắt đau buốt tận tủy óc. Người bị còng phải dùng hai khuỷu tay để 

chống hoặc cởi hết quần áo ra chêm ngang thắt lưng mới chịu được một thời gian. 

Chờ một vài ngày hai cổ chân gầy đi xoay được lật úp thì hai chân sẽ thẳng ra nhưng 

phải nằm sấp. Nhưng chỉ vài ngày chân đã sưng húp vì ban đêm bị lắc còng điểm 

danh” (6).  

 

 
Trần Quốc Hoàn với công an cộng sản 

 

Trong vai trò là tướng đứng đâu công an, việc trả thù đối với quân dân cán chính 

VNCH là tội ác không thể chối cãi. Chính Trần Quốc Hoàn đã theo lệnh Lê Duẩn 
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làm điều này (Xin xem thêm Những sự thật cần phải biết - Phần 7). Trong báo cáo 

với Bộ Chính Trị cộng sản, Trần Quốc Hoàn thay mặt bộ công an báo cáo như 

sau: “Mặc dù phải tiếp nhận số lượng lớn ngụy quân, ngụy quyền là 1.236.569 từ 

bộ Quốc Phòng nhưng bộ Nội Vụ đã tiến hành giao cho cục Lao Cải quản lý chặt 

chẽ và nghiêm khắc để đưa những tên này vào khuôn khổ của cách mạng và đời 

sống mới xã hội XHCN…” (7).  

 

Thứ ba, thời kỳ sau năm 1975, để thực hiện chính sách “cướp ngày” của mình thì 

Trần Quốc Hoàn với vai trò trùm công an đã cùng Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Đỗ 

Mười, Lê Duẩn... tiến hành chỉ đạo các đàn em cướp bóc và đẩy dân chúng Miền 

Nam vào tù, lên kinh tế mới và ra biển làm mồi cho cá mập biển Đông. (Xin xem cụ 

thể tại Những sự thật cần phải biết - Phần 13)  

 

 
Trần Quốc Hoàn và Phạm Hùng (tháng 1/1979).  

 

Chính Trần Quốc Hoàn đã được tuyên dương về thành tích “cướp ngày” này như 

sau trong một báo cáo của bộ chính trị năm 1978 về việc này như sau: “Đồng chí 

Trần Quốc Hoàn là một tấm gương xuất sắc trong việc thúc đẩy ổn định kinh tế, 

chính trị, xã hội sau năm 1975. Chính đồng chí trực tiếp lãnh đạo thành công việc 

sắp xếp ổn định an ninh trật tự trong việc di dân đi kinh tế mới và cải tao công 

thương thông qua chiến dịch X1 và X2…” (8)   

 

Để đánh giá cuối cùng về Trần Quốc Hoàn thì theo hồi ức của Hoàng Tùng, lực 

lượng Công an cộng sản dưới sự điều hành trực tiếp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn 

hoàn thành xuất sắc rất nhiều nhiệm vụ. Hoàng Tùng viết: “Có lần anh Lê Duẩn nói 

với anh Hoàn: Công an của ta là loại giỏi đấy. Lời khen ấy là chân thành. Tôi nghĩ 

Hoàn là người có khiếu điều tra, có mưu lược, kiên trì theo đuổi mục tiêu. Anh ấy là 

người đắc chí và thành đạt”. (9) 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2013/06/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-7-le.html
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Đúng là công an cộng sản càng “giỏi” và “đắc chí” thì nhân dân càng chết nhanh 

hơn như chính khẩu hiệu “còn đảng còn mình” của công an.  

 

II. Mai Chí Thọ:  

 

Là một nhân vật tướng công an cộng sản, Mai Chí Thọ cũng không kém phần tàn 

ác. Những điều đó sẽ được gửi tới bạn đọc ngay sau đây.  

 

1. Sơ qua về Mai Chí Thọ:  
 

 
Mai Chí Thọ chính là anh em ruột với Đinh Đức Thiện và Lê Đức Thọ. Ba an hem 

cộng sản khét tiếng này lấy họ tên khác nhau để hoạt động cho cộng sản. Nhìn vào 

bảng “thành tích” của tướng công an này, trích từ báo công an cộng sản, chúng ta 

cũng đủ thấy sự ác ôn của ông ta:  

 

“Đồng chí Đại tướng Mai Chí Thọ (tức Phan Đình Đống, bí danh: Năm Xuân), sinh 

ngày 15/7/1922; quê quán: xã Nam Vân, TP Nam Định, tỉnh Nam Định; thường trú 

tại 29 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Tham gia cách mạng năm 1936. 

Vào Đảng năm 1939.  

 

Từ năm 1936 đến năm 1937, đồng chí tham gia phong trào sinh viên Huế, Hà Nội.  

 

Từ năm 1938 đến năm 1940, đồng chí tham gia Tổ chức thanh niên dân chủ, rồi 

Thanh niên phản đế ở Trường Trung học Nam Định, là Bí thư Đoàn Thanh niên 

phản đế Nam Định. Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1939.  

 

Từ năm 1940 đến năm 1945, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và giam giữ tại các nhà 

tù ở Nam Định, Hỏa Lò (Hà Nội), Sơn La, Khám Lớn (Sài Gòn), Côn Đảo.  
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Từ năm 1945 đến năm 1948, đồng chí ra tù tiếp tục hoạt động cách mạng và được 

bầu là Bí thư Thanh niên cứu quốc, sau đó là Trưởng ty Công an, Phó Bí thư Tỉnh 

ủy Cần Thơ.  

 

Từ năm 1948 đến năm 1949, đồng chí là Trưởng ty Công an, sau đó là Phó Bí thư, 

rồi Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho.  

 

Từ năm 1950 đến năm 1952, đồng chí là Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ, Phó 

Bí thư, Bí thư liên chi chính quyền Nam Bộ.  

 

Từ năm 1952 đến năm 1954, đồng chí là Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ, phụ 

trách Công an miền Đông Nam Bộ.  

 

Từ năm 1954 đến năm 1960, đồng chí là Phó ban, sau đó là Trưởng ban địch tình 

Xứ ủy Nam Bộ.  

 

Từ năm 1958 đến năm 1960, đồng chí là Xứ ủy viên dự khuyết Xứ ủy Nam Bộ.  

 

Từ năm 1960 đến năm 1965, đồng chí là Bí thư Khu ủy miền Đông Nam Bộ, Chính 

ủy Quân khu miền Đông Nam Bộ.  

 

Từ năm 1965 đến năm 1975, đồng chí là Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư 

Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, Chính ủy Quân khu Sài Gòn - Gia Định.  

 

Từ năm 1975 đến năm 1976, đồng chí là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân 

quản Sài Gòn - Gia Định, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công an TP Hồ Chí Minh.  

 

Tháng 12/1976, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, đồng chí được bầu làm Ủy 

viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ chức Phó Bí thư thứ nhất Thành ủy, Phó 

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, rồi Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (năm 1978).  

 

Tháng 3/1982, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, đồng chí tiếp tục được bầu 

làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, làm Phó Bí thư thứ nhất Thành ủy, 

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.  

 

Tháng 6/1985, đồng chí thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, làm Phó Bí 

thư Thường trực, rồi Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.  

 

Tháng 11/1986, đồng chí được Hội đồng Bộ trưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ 

trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).  
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Tháng 12/1986, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, đồng chí tiếp tục được bầu 

vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính 

trị.  

 

Tháng 12/1987, đồng chí được Hội đồng Nhà nước bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), là Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.  

 

Tháng 5/1989, đồng chí được Nhà nước phong hàm Đại tướng An ninh nhân dân.  

 

Đồng chí được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII. Ủy viên Hội đồng Quốc 

phòng khóa VIII.  

 

Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự 

nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 

Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Quân công hạng 

nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương Kháng chiến 

chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Vì An ninh Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao 

quý khác của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế...” (9)  

 

2. Cướp ngày và Phá miền Nam:  

 

Thứ nhất, chính Mai Chí Thọ trong 1 bài phỏng vấn đăng trên tờ báo điện tử cộng 

sản Vietbao.vn đã thừa nhận những hành động cướp bóc của mình một cách công 

khai: “Trầm ngâm một lát, bác Tám Cao (Mai Chí Thọ) đúc kết: “Sau chiến thắng 

30/4/1975 với chủ trương “Tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội”, ngay sau 

khi giải phóng, TW đã giao nhiệm vụ cho TP. HCM phải bắt tay ngay vào chiến dịch 

mang bí số X1 và X2 với nội dung “Cải tạo kinh tế tư bản chủ nghĩa” vẫn được quen 

gọi là “Đánh tư sản mại bản”. Chiến dịch X1, thì tạm được bởi chúng ta thực hiện 

cải tạo những tư sản có liên quan tới đế quốc, dù trong số họ không ít người chỉ 

thuần túy “làm kinh tế”.”  

 

Rồi cũng chính Mai Chí Thọ thừa nhận: “Nhưng đến nửa chừng rà soát lại gần 2. 

000 “đối tượng X2”, thì chỉ đúng có... 3 đối tượng! Chủ trương duy ý chí này đã làm 

sa sút ghê gớm, biến dạng diện mạo cũng như nội lực của thành phố, xóa đi hết 

những ưu thế, cơ sở vật chất sẵn có của “Hòn ngọc Viễn Đông... ” Không khí cải 

tạo ồ ạt, tịch thu, tịch biên tài sản của các đối tượng “X1, X2”, đem về đổ dồn, chất 

đống đầy các kho không chứa xuể, phải tấp táp đâu đó, sau một thời gian ngắn, 

những tài sản này phần thì biến mất, số còn lại hư hỏng trở thành một đống đổ nát 

khổng lồ...  

http://ca.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=106147
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Đồng bào hãy nhớ đây là một tên cướp ngày  

 

Từ một thành phố hưởng thụ, một Trung tâm công nghiệp lớn nhất, vậy mà chỉ sau 

mấy năm khi “Chiến dịch X1, X2” đi qua, toàn bộ nền sản xuất công nghiệp của 

thành phố bị tê liệt tới mức cạn cùng: Nguyên vật liệu không còn, viện trợ từ các 

phía bị cắt đứt, cơ sở vật chất xuống cấp nhanh chóng, máy móc phương tiện “đắp 

chiếu” ngủ triền miên hết năm này sang năm khác. Nền kinh tế của thành phố như 

thoi thóp, lạm phát gia tăng chóng mặt từ 15, 3% đến 31% vào năm 1979; từ 20% 

năm 1980 đến 40% năm 1981, cộng với thiên tai, mất mùa, tăng viện cho cuộc chiến 

phía Tây Nam, số người thất nghiệp ngày càng gia tăng. Rồi dịch bệnh tràn lan, 

phương tiện, thuốc men thiếu thốn đủ thứ khiến cho đời sống người dân ngày càng 

lâm vào cảnh cùng cực. Có nhiều người không chịu đựng nổi phải vượt biên.”  

 

Qua những gì chính Mai Chí Thọ lúc đó là giám đốc công an Sài Gòn thừa nhận đã 

cho thấy hậu quả khủng khiếp mà cộng sản gây ra cho nhân dân Việt Nam. Đây là 

tội ác không thể tha thứ. (10) 

 

Thứ hai, chính Mai Chí Thọ là kẻ chỉ đạo hệ thống an ninh cộng sản nằm vùng tại 

Miền Nam sau năm 1954 để phá rối xã hội anh ninh như: đặt mìn, giết hại người dân 

VNCH. Thành tích ấy đã được ông ta viết hồi ký như sau: 

 

“Tháng 12-1954 Hội nghị Xứ ủy được triệu tập để đánh giá tình hình và nhiệm vụ 

trong thời gian tới, sắp xếp phân công người ở lại và tổ chức cho các cán bộ đảng 

viên đi tập kết.  

 

Sau khi tham khảo ý kiến của Xứ ủy, Nha Liên lạc tình báo trung ương và Bộ Công 

an quyết định thành lập mạng lưới tình báo phía Nam với tên gọi là Ban Nghiên cứu 

địch tình Xứ ủy, chỉ định anh Văn Viên là xứ ủy viên, phụ trách trưởng ban... 

 

Xứ ủy bổ nhiệm thêm bốn người nữa làm Phó ban Nghiên cứu địch tình gồm đồng 

chí Cao Đăng Chiếm, nguyên Phó Giám đốc Công an Nam bộ phụ trách Công an 

Sài Gòn-Gia Định; đồng chí Hoàng Minh Đạo, nguyên Tổng Tham mưu phó, phụ 

http://vietbao.vn/Phong-su/Gap-nhung-nhan-chung-cua-Cuoc-xe-rao-lich-su/70052307/262/
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trách quân báo của Bộ Tổng tham mưu; đồng chí Trần Quốc Hương, cán bộ cao 

cấp nhiều kinh nghiệm của Nha Liên lạc tình báo trung ương, tham gia cách mạng 

trước tháng 8-1945; và tôi được giao trách nhiệm làm Thường trực của Ban Nghiên 

cứu địch tình Xứ ủy... 

 

Về đến miền Nam, tôi báo cáo ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Nha Liên lạc tình 

báo trung ương với Ban Nghiên cứu địch tình Xứ ủy. Các đồng chí chỉ huy đều nhất 

trí và cùng nhau sắp xếp lại tổ chức cho thật hoàn chỉnh, huấn luyện cán bộ, hoàn 

thành bước đầu tổ chức mạng lưới tình báo phía Nam.  

 

Ngoài những anh em tình báo, quân báo, công an sẵn có, chúng tôi còn tìm và phát 

hiện những cán bộ kháng chiến ở các cơ quan quân dân chính đảng, có thân thế 

hoặc có quan hệ trong hàng ngũ địch để đề nghị Xứ ủy điều động bổ sung cho mạng 

lưới tình báo phía Nam...” Trích Hồi ức Mai Chí Thọ – Theo chân lịch sử, từ báo 

quân đội cộng sản (11).  

 

Thứ ba, để khẳng định thêm vai trò của Mai Chí Thọ trong việc đánh phá Miền Nam 

hãy xem hồi ức của cựu công an Nguyễn Trọng Tâm (tức Bảy BK) về Mai Chí Thọ 

như sau: “Trận đánh mới là trận Tua Hai - trận tập kích mở màn cho đồng khởi ở 

miền Đông Nam bộ, do Tám Kiến Quốc làm chỉ huy trưởng, Tám Cao (bí danh của 

đồng chí Mai Chí Thọ) làm Bí thư chính trị viên”.  

 

Cũng chính Mai Chí Thọ chỉ đao công an việc tiếp tế trên đường Trường Sơn để 

đánh cướp Miền Nam thông qua khẩu hiệu lừa đảo “chống Mỹ cứu nước” bằng tài 

liệu viết như sau: “Ông Bảy Tâm thì nhớ đến thời điểm này chuyện Bí thư T1 Tám 

Cao và Chỉ huy trưởng Tám Kiến Quốc kêu ông lên giao nhiệm vụ mới: Lập đoàn 

công tác mở đường để đón đoàn B90 từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền 

Nam, mở ra con đường huyết mạch để vận chuyển lương thực, vũ khí... Bí thư Tám 

Cao nói rõ: "Ta tuyển quân của C200 và lấy biệt danh là C200 rồi tự cắt rừng đi và 

phải hết sức giữ bí mật để đến tháng 7 năm nay là gặp được đoàn B90 ở Bù Pugur 

bên hữu ngạn bờ sông Đồng Nai thượng. Các đồng chí tự tìm đường tiến về phía 

Lâm Đồng, phải đảm bảo bí mật tuyệt đối vì con đường chi viện này chính là mạch 

máu tiếp cho chiến trường miền Nam. Chúng tôi rất tin tưởng giao nhiệm vụ quan 

trọng này cho đồng chí, vì đồng chí có kinh nghiệm trong công tác. Trên đường đi 

sẽ gặp nhiều trở ngại cần "tùy cơ ứng biến,". Không đi đường mòn, không gặp được 

dân!".  

 

Ngày 30-8-1961, đoàn cán bộ đông nhất từ Trung ương tăng cường cho miền Nam 

với tên gọi Đoàn Phương Đông I, sau 118 ngày hành quân vất vả theo con đường 

hành lang Bắc Nam do C200 và B90 mở đường đã về đến Mã Đà, mở ra dấu mốc 

thông đường Trường Sơn.” (12) 

 

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/89/70/79/79/79/15077/Default.aspx
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Thứ tư, sau này trong toàn văn khen ngợi thành tích công an cộng sản có đoạn về 

Mai Chí Thọ như sau: “...Đồng Chí Mai Chí Thọ với những đóng góp đặc biệt cho 

công tác an ninh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt là việc ổn định an 

ninh chính trị tại Miền Nam sau thống nhất và việc ngăn chặn việc vượt biên trái 

phép của những kẻ phản động, thế lực thù địch. Vì vậy đề nghị xét phong đại tướng 

cho đồng chí Mai Chí Thọ là một việc làm hết sức cần thiết. Đề nghị Bộ Chính Trị 

và Bộ Nội Vụ xem xét thông qua …” (13)  

 

Qua đây chúng ta thấy gì? Đó là Mai Chí Thọ đã là một tay ác ôn phá miền nam 

đồng thời là tay chỉ đạo đàn áp, bắt bớ những người ra đi vì không chịu làm thân nô 

lệ cho cộng sản. Điều này cho thấy Mai Chí Thọ cũng là một tội đồ của dân tộc Việt 

Nam.  

Chỉ cần sơ qua để thấy chính Mai Chí Thọ cũng là một tướng công an theo tư 

duy “còn đảng còn mình”. Đó là chưa kể việc ngoài đời Mai Chí Thọ là một kẻ 

hoang tàng như bao cán bộ cộng sản mà nhà báo Việt Thường viết như sau: “Mai 

chí Thọ là em út trong gia đình Lê đức Thọ, được lôi từ cái ghế bí thư khu ủy khu 8 

về lãnh đạo ngành công an ở khu vực miền Nam cùng với Lâm văn Thê, sau này ở 

phía Bắc bổ sung thêm Nguyễn công Tài. Mai chí Thọ trông tốt tướng hơn Lê đức 

Thọ và cuộc đời tình ái cũng rất hoang đàng, bắt bồ phần lớn trong giới nghệ sỹ cả 

kim cả cổ, tuy chính thức chỉ một vợ chứ không đa thê như Lê đức Thọ.” (14)  

 

III. Kết luận:  

Công an cộng sản có khẩu hiệu “Còn đảng còn mình”, vì vậy những tướng công an 

như Mai Chí Thọ và Trần Quốc Hoàn là những kẻ ác ôn không có gì là lạ lùng. Đó 

chính là những kẻ cướp mang hình hài “cách mạng” để đem lại một Việt Nam hoang 

tàn và rệu rã ngày hôm nay. Chúng ta phải nói lên sự thật lịch sử để tố cáo những kẻ 

quen thói cướp bóc và giết người vô tội vạ mang mặt nạ “Công an nhân dân” để nhân 

dân cùng phán xử tội ác của chúng một ngày không xa nữa.  

 

14/09/2013 

 
Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

___________________________________ 
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Những sự thật cần phải biết (Phần 22)  

 Tội đồ Lê Đức Thọ 
 

 
 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Lê Đức Thọ là một con người hết sức độc ác. Ông 

ta có thể làm hại đồng chí của chính mình, giết hại dân lành, gây chiến tranh phi 

nghĩa và trả thù man rợ quận dân cán chính VNCH. Những tài liệu về Lê Đức Thọ 

thật sự là những trang viết đầy máu và nước mắt giống như nhiều lãnh tụ cộng sản 

khác. Nói lên tội ác của Lê Đức Thọ cũng chính là những gì chúng ta cần phải làm 

như đối với các lãnh tụ cộng sản khác để có thể trả lai sự thật của lịch sử mà 
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chúng ta không được biết đến từ miệng lưỡi láo khoét của cộng sản... 

 

I. Tiểu sử Lê Đức Thọ: 

 

Lê Đức Thọ có tiểu sử khá dài với “thành tích” cách mạng khá đậm nét. Thông tin 

trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Nam Định viết như sau:  

 

 
“Đồng chí Lê Đức Thọ, tên chính là Phan Đình Khải sinh ngày 10/10/1911 tại xã 

Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, nay là xã Nam Vân, thành phố Nam Định. 

 

Đồng chí hoạt động cách mạng từ năm 1926, tham gia bãi khóa và dự lễ truy điệu 

nhà chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh. Năm 1928, hoạt động trong Học sinh Hội, dưới 

sự lãnh đạo của Tỉnh đảng bộ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên Nam Định. 

 

Tháng 10/1929, đồng chí được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng, làm Bí thư 

chi bộ học sinh và phụ trách công tác thanh niên học sinh. Tháng 11/1930, bị thực 

dân Pháp bắt, kết an 10 năm tù khổ sai, đày ra Côn Đảo. Đồng chí được cấp ủy chi 

bộ nhà tù Côn Đảo cử làm Bí thư chi bộ và Thường vụ chi ủy nhà tù. 

 

Năm 1936 đến năm 1939, đồng chí ra tù và được giao phụ trách công tác báo chí 

công khai của đảng bộ và xây dựng cơ sở bí mật của Đảng ở Nam Định. 

 

Từ năm 1939 đến năm 1944, đồng chí bị địch bắt và kết án tù 5 năm tại các nhà tù 

Hà Nội, Sơn La và Hòa Bình. Tháng 9 năm 1944, ra tù đồng chí được Trung ương 

Đảng giao phụ trách công tác khi an toàn của Trung ương, công tác tổ chức và huấn 

luyện cán bộ. 

 

Tháng 10/1944, đồng chí được chỉ định là Ủy viên Trung ương Đảng và trực tiếp 

phụ trách xứ ủy Bắc Kỳ. Đồng chí đã dự hội nghị mở rộng Ban Thường vụ Trung 

ương Đảng đêm 9/3/1945 để ra chủ trương mới phát động một cao trào cách mạng 

đi tới cuộc tổng khởi nghĩa. 

https://2.bp.blogspot.com/-h95aNGpn72A/Uj3ce4iHZaI/AAAAAAABZn8/CngWpzLV5gI/s1600/leductho.jpg
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Tháng 8/1945, tại hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng ở Tân Trào, đồng chí được 

cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, đồng 

chí phụ trách công tác tổ chức của Đảng. Tháng 12/1946, đồng chị dự Hội nghị Ban 

Thường vụ Trung ương Đảng quyết định toàn quốc kháng chiến. 

 

Năm 1948, đồng chí thay mặt Trung ương Đảng tham gia đoàn đại biểu Đảng và 

Chính phủ vào miền nam công tác. Năm 1949, làm Phó Bí thư xứ ủy Nam Bộ. 

 

Năm 1951, tại Đại hội lần thứ II của Đảng, đồng chí Lê Đức Thọ được bầu vào Ban 

Chấp hành Trung ương, làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Từ năm 1949 

đến năm 1954, làm Trưởng ban tổ chức Trung ương Cục miền Nam. 

 

Năm 1955, đồng chí tập kết ra Bắc, làm Trưởng Ban thống nhất Trung ương. Cuối 

năm 1955 được bổ sung vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng phụ 

trách công tác sửa sai trong cuộc vận động cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. 

 

Cuối năm 1956, đồng chí làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương; từ tháng 11/1956 

đến năm 1961 kiêm Giám đốc Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương. 

 

Năm 1960, tại Đại hội lần thứ III của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành 

Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, làm Trưởng Ban tổ chức Trung ương 

Đảng. 

 

Năm 1966, kiêm hiệu trưởng trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương. Năm 1967, đồng 

chí được cả vào Quân ủy Trung ương. 

 

Sau cuộc tổng tiến công tết Mậu Thân năm 1968, đồng chí được Bộ Chính trị cử vào 

miền Nam làm Phó Bí thư Trung ương cục miền Nam. Đến tháng 5/1968, được Bộ 

Chính trị giao nhiệm vụ phụ trách công tác đấu tranh ngoại giao, làm cố vấn đặc 

biệt của Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris 

bàn về lập lại hòa bình ở Việt Nam và trực tiếp đàm phán với đại diện Chính phủ 

Mỹ trong các cuộc nói chuyện riêng giải quyết hòa bình về vấn đề Việt Nam. 

 

Sau hiệp định Paris về Việt Nam (1973), đồng chí được cử làm Trưởng ban miền 

Nam của Trung ương. 

Năm 1975, đồng chí được Bộ Chính trị cử vào miền Nam phổ biến Nghị quyết về 

cuộc Tổng tấn công mùa xuân và cùng với một số đồng chí thay mặt Bộ Chính trị 

chỉ đạo chiến dịch Hồ Chí Minh. 
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Sau giải phóng miền Nam 930/4/1975), đồng chí làm Phó ban đại diện Đảng và 

Chính phủ ở miền Nam. 

 

Tháng 12/1976, tại Đại hội lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm trưởng ban tổ chức 

trung ương. 

 

Giữa năm 1977 đến tháng 1/1979, đồng chí được Bộ Chính trị phân công phụ trách 

công tác đặc biệt. 

 

Năm 1980, đồng chí được cử làm Bí thư Thường trực và phụ trách công tác tổ chức; 

tháng 10/1980 kiêm hiệu trưởng trường Chính trị đặc biệt. 

 

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng (3/1982), đồng chí được bầu lại vào Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm Bí thư Thường trực, 

phụ trách công tác tư tưởng, nội chính, ngoại giao. Năm 1983, được chỉ định làm 

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Đảng. 

 

Năm 1986, đồng chí làm Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội lần thứ VI của Đảng. Tại 

Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986), đồng chí được Đại hội cử 

làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

 

Trong hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Đức Thọ đã đem tâm sức, tài 

năng và trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và 

nhân dân ta. Đảng và Nhà nước ta đã tặng đồng chí Huân chương Sao vàng và nhiều 

Huân chương khác, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Đảng và nước Liên Xô tặng đồng 

chí Huân Chương cách mạng Tháng mười; Đảng và nhà nước Campuchia tặng đồng 

chí Huân chương Ăngco.” (1) 

 

Theo Wiki tiếng Việt được nhà cầm quyền cộng sản cho phép lưu hành thì “Lê Đức 

Thọ có người anh ruột là Phan Đình Đỗ, sinh năm 1905, là thú y Đại học sỹ Đông 

Dương (tức là bác sỹ thú y ngày nay) là Viện trưởng Viện chăn nuôi đầu tiên (thời 

kỳ 1952-1954), Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Phòng Chăn nuôi -Thú y - Viện Khảo 

cứu Nông Lâm (1955-1957), Viện trưởng Viện Khảo cứu Chăn nuôi (1957-1959) 

 

Ông là anh ruột của Thượng tướng Đinh Đức Thiện và của Đại tướng Mai Chí Thọ, 

Đại tướng Công an Nhân dân đầu tiên của Việt Nam. 

 

Con trai của ông là Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

 

 

http://namdinh.gov.vn/Home/kyniem/KH_tuyentruyen/2011/2445/De-cuong-tuyen-truyen-Ky-niem-100-nam-ngay-sinh-dong-chi.aspx
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Ông Thắng là con trai của ông Lê Đức Thọ và bà Nguyễn Thị Chiếu, tức Tám Chiếu, 

người Nam Bộ. Với người vợ trước, quê Hải Phòng, ông Lê Đức Thọ có một người 

con trai tên là Phan Đình Dũng, đã mất.” (2) 

 

Qua thành tích cộng sản đầy mình thì Lê Đức Thọ đã cho thấy ông ta xứng đáng có 

tên trong danh sách tội đồ dân tộc. Điều này sẽ được khẳng định bằng các luận điểm 

dưới đây. 

 

II. Con bài chủ lực ăn cướp Miền Nam: 

 

Lê Đức Thọ là một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trong việc cướp Miền Nam hay 

nói cách khác là xâm chiếm một quốc gia độc lập, tự do và có chủ quyền một cách 

bất hợp pháp của cộng sản. Xin nêu ra một vài bằng chứng để thấy rõ điều đó như 

sau. 

 

Thứ nhất, Vẫn trên trang tin của tỉnh Nam Định ca ngợi bản chất lươn lẹo của Lê 

Đức Thọ là “vừa đánh vừa đàm” như sau:  

 

“Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí Lê Đức Thọ hai lần vượt 

Trường Sơn vào chiến trường miền Nam. Trong lần vượt Trường Sơn lần thứ hai, 

đồng chí được giao nhiệm vụ phổ biến về Nghị Quyết về cuộc tổng tiến công lịch sử 

và cùng với một số đồng chí khác thay mặt Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo chiến dịch 

Hồ Chí Minh lịch sử, trực tiếp tham gia chỉ huy trận quyết chiến chiến lược cuối 

cùng tổng công kích vào sào huyệt của địch tại thành phố Sài Gòn... Trong cuộc đấu 

tranh trên mặt trận ngoại giao, với cương vị Cố vấn đặc biệt của Đoàn đại biểu 

Chính phủ ta, đồng chí Lê Đức Thọ là nhà ngoại giao, nhà thương thuyết có tầm 

nhìn chiến lược, khôn khéo, “vừa đánh, vừa đàm”, kiên quyết về nguyên tắc, linh 

hoạt về sách lược. Trong cuộc đàm phán trực tiếp công khai và nói chuyện riêng với 

đại diện Chính phủ Mỹ, đồng chí đã chủ động tiến công ngoại giao đến cùng với Mỹ 

kéo dài hơn 5 năm tại Thủ đô Paris, làm thất bại âm mưu và làm phá sản mọi con 

bài ngoại giao của Mỹ, thực hiện đúng lời dậy của chủ tịch Hồ Chí Minh “đánh cho 

Mỹ cút”...” (3) 

 

Qua đoạn trích chúng ta thấy điều gì? Đó là Lê Đức Thọ được công nhận là có công 

rất lớn trong việc chỉ đạo phá Miền Nam năm 1975. Đồng thời, chính Lê Đức Thọ 

là người tỏ hết cái bẩn thỉu và xảo trá của cộng sản khi “vừa đánh vừa đàm”. Cái xảo 

trá đó người Việt Nam gọi là khôn vặt nhưng cộng sản thì đặt nó lên “Đỉnh cao trí 

tuệ”. 

 

Thứ hai, đầu năm 1973 Hiệp định Paris được ký kết, nhân dân Việt Nam đặt kỳ 

vọng vào lời cam kết của cộng sản trong Hiệp định hòa bình, hòa giải dân tộc, bầu 

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_%C4%90%E1%BB%A9c_Th%E1%BB%8D
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cử tự do với chính phủ 3 thành phần. Sau đó Nam Bắc ngồi lại với nhau, từ từ thống 

nhất trong hòa bình, để cho dân Việt Nam cả 3 miền được an hưởng thái bình. Hoa 

Kỳ rút quân và cam kết viện trợ nhiều tỉ đô la giúp tái thiết hai miền Nam Bắc. Đây 

là cơ hội tốt nhất cho cả dân tộc Việt Nam chúng tôi chấm dứt cảnh hai nhà cùng nòi 

giống tàn sát lẫn nhau. Hai miền Nam Bắc được thế giới tự do tiếp cận, giúp kiến 

thiết đất nước trong hòa bình. 

 

 
Lê Đức Thọ và cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ, tiến sĩ Henry Kissinger  

 

Nhưng chữ ký hiệp định chưa ráo mực, Cộng sản đã lập tức vi phạm Hiệp định, ào 

ạt chuyển quân và vũ khí vào Nam, chuẩn bị tổng tấn công. Đây là một minh chứng 

cho thấy thêm bản chất lừa đảo của đảng cộng sản Việt Nam, đã bỏ mất biết bao cơ 

hội chung sống hòa bình, xây dựng đất nước. Đúng như lời cố Tổng thống VNCH 

Nguyễn Văn Thiệu từng nói: “Đừng tin những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì 

cộng sản làm”. Điều đó không lạ, bởi đảng cộng sản chưa bao giờ tôn trọng hiệp 

định, hiệp ước, lời nói hay lời hứa của họ. Vì vậy, cựu Trung Tá cộng sản Trần Anh 

Kim đã nói “cộng sản nói một đường làm một nẻo”. 

 

Sau Hiệp định Paris, Mỹ bắt đầu rút quân, không can dự vào chiến trường Việt Nam. 

Hà Nội vui mừng tự do xâm lăng Miền Nam mạnh hơn. Cộng sản tiến đến đâu, dân 

Nam bỏ chạy về phía VNCH, lánh nạn cộng sản. Cộng sản phục kích trên quốc lộ, 

trên các con đường xuôi Nam, bắn thẳng vào đoàn dân chạy nạn. Nhiều nơi cộng sản 

phục kích hai đầu đoạn đường, tấn công, đoàn dân khốn khổ bị dồn cục, làm bia cho 

“giải phóng quân” tự do thảm sát. Máu đổ thịt rơi, tiếng kêu khóc của dân Nam vang 

trời, quân cộng sản vẫn không tha. Cộng sản Hà Nội lập lại hành động tàn sát dân 

Nam giống như họ đã làm năm 1972 trong Mùa hè Đỏ lửa với Đại lộ kinh hoàng.  

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-Piy9ok6t25E/Uj3afLwk5WI/AAAAAAABZnk/Zh8KDUi7m8w/s1600/leductho-kissinger-01.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-CEGoSOBUVSg/Uj3X2ehG32I/AAAAAAABZnI/rTF1BXAenwg/s1600/muahedolua-danlambao-1.jpg
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Để thấy được điều này, chúng tôi xin gửi tới quý vị những dẫn chứng dưới đây. 

 

Quá trình dẫn tới ký kết Hiệp định Paris 1973 như sau: Cuộc hòa đàm tại Paris 

bắt đầu từ 1968 vào cuối thời Tổng thống Lyndon Johnson và tiếp tục dưới thời Tổng 

Thống Richard Nixon nhưng không đạt được tiến bộ nào cả cho đến cuối nhiệm kỳ 

I của Ông Nixon khi ông Henry Kissinger, Cố vấn An ninh Quốc Gia của Tổng 

Thống Nixon đạt được một số đồng thuận trong những phiên họp bí mật với Lê Đức 

Thọ, Trưởng Phái đoàn Thương thuyết của Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) và trong 

cuộc tiếp xúc bí mật với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai tại Bắc Kinh. Tổng Thống 

Nguyễn Văn Thiệu không đồng ý những điều kiện do CSBV đưa ra và đòi hỏi nhiều 

thay đổi. Hà Nội phản ứng bằng cách công bố chi tiết về những điều Kissinger và 

Lê Đức Thọ đã đồng ý. Cuộc hòa đàm trở nên bế tắc. Một mặt ông Nixon ra lệnh 

ném bom Hà Nội và Hải Phòng liên tục trong 12 ngày vào cuối năm 1972. Mặt khác, 

chính quyền Hoa Kỳ áp lực VNCH chấp nhận điều kiện ngưng chiến. 

 

Ngày 23-1-1973, Lê Đức Thọ và Kissinger đồng ý về một thỏa hiệp sơ bộ. Bốn ngày 

sau đó, Hiệp Định Paris được chính thức ký kết vào 27-1-1973. Hiệp Định này đòi 

hỏi ngưng bắn toàn diện tại miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ rút hết số quân còn lại tại 

Việt Nam trong vòng 60 ngày, quân CSBV (khoảng 150, 000 binh sĩ) được phép ở 

lại miền Nam Việt Nam tại những vùng CSBV đã chiếm đoạt, và tất cả tù binh Hoa 

Kỳ được hồi hương. Hiệp Định Paris cũng kêu gọi Chính phủ VNCH và Chính phủ 

Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam thực hiện một cuộc bầu cử dân chủ và 

tự do tại miền Nam Việt Nam để chấm dứt cuộc xung đột. Tổng Thống Nixon hứa 

sẽ sử dụng Không Lực Hoa Kỳ để bảo đảm sự thi hành hiệp định này. Trong khi 

đàm phán, Hoa Kỳ tiếp tục rút quân và thi hành chương trình Việt Nam hóa để quân 

lực VNCH dần dần thay thế quân lực Hoa Kỳ. 

 

Như vậy, trong thực tế thì người Mỹ đã thực hiện cam kết rút quân (sau này không 

can thiệp quân sự dẫn đến cộng sản có thể tự tung tự tác năm 1975), VNCH thì thực 

hiện đình chiến (trên thực tế chiến tranh Việt Nam thì quân đội VNCH ở thế phòng 

thủ). Trong khi đó đảng cộng sản đã không thực hiện nội dung của hiệp định Paris 

mà tiếp tục đưa quân, tăng viện để xâm chiếm trái phép VNCH. Xin nêu một số ví 

dụ để các quý vị thấy sự tăng cường của cộng sản sau hiệp định Paris để xé bỏ hiệp 

đinh, tiến hành xâm lược. 

 

Chúng ta có thể thấy được chủ trương xâm lược vi phạm hiệp định Paris năm 1973 

qua đoạn trích dưới đây trong cuốn sách là hồi ký của tướng cộng sản Văn Tiến 

Dũng mang tựa đề “Đại thắng mùa xuân” có đoạn “Nhận thấy tình hình Mỹ không 

còn muốn chi viện cho địch, bộ chính trị và bộ tổng tham mưu họp khẩn trương 

thống nhất để tổng tấn công trên khắp miền Nam...” 
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Bộ mặt xảo trá của Lê Đức Thọ đã được thể hiện trong việc đàm phán là một điều 

không quân tử cũng như nói lên hết bản chất của cộng sản đúng như Tổng thống 

Nguyễn Văn Thiệu từng nói: “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những 

gì cộng sản làm”. Điều này rõ nét trong lời kể của Lưu Văn Lợi, thư ký của Lê Đức 

Thọ như sau: “Khi đoàn xuất phát năm 1968, Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Lê 

Duẩn đã dặn ông Lê Đức Thọ là 'Anh sang bây giờ sẽ là tư lệnh ở mặt trận ngoại 

giao. Làm thế nào thì làm nhưng anh phải đạt được là Mỹ cút, quân ta ở lại'.” (4) 

 

 
Nguyễn Thị Bình ký hiệp định Paris 

 

Thứ ba, trong cuốn sách “Tinh Thần Phật Giáo Nhập Thế” (Tập 2) - Trần Nhu, 

Nguồn Sống xuất bản 2005. (Chương 2) Phật Giáo Miền Bắc bị triệt tiêu dưới chế 

độ Hồ chí Minh - Tập I - Nguồn Sống, 2005) có viết về Lê Đức Thọ như sau:  

 

“Đến đây cũng xin mở ngoặc nói qua về nhân vật Lê Đức Thọ. Đến đây cũng xin 

mở ngoặc nói qua về nhân vật Lê Đức Thọ. Chúng ta cũng không nên quên rằng tên 

tuổi của Lê Đức Thọ được cả thế giới biết đến từ khi có hội nghị Paris. Hình ảnh Lê 

Đức Thọ được sánh ngang với Henry Kissenger trên các tờ báo lớn và được in trong 

những cuốn tự điển bách khoa ở các mục danh nhân thế giới như Socrate, Michel-

Ange, Descartes, Beethoven, Pasteur, Einstein de Broglie, Churchill, Chaplin, W. 

Disney, Montessori, Faulkner, B. Russell, Eisenhower v.v... Họ là những người có 

công lớn với nhân loại. Nhưng Lê Đức Thọ là một trong số những nhân vật vĩ đại 

đó sao? Người ta nêu tiểu sử tóm tắt của Thọ và nhấn mạnh về công trạng tìm kiến 

hòa bình cho cuộc chiến tranh Việt Nam trong cuộc hòa đàm Ba Lê với ngoại trưởng 

Hoa kỳ Henry Kissenger và cả hai được trao giải thưởng Nobel hòa bình. Thật mỉa 

mai cay đắng, đáng xấu hổ làm sao? Một tên tội phạm chiến tranh lại được giải 

thưởng Nobel hòa bình! Sự kiện rơ ràng mà cả đảng cộng sản Việt Nam đều biết là 

Thọ và Duẩn chủ động đưa quân vào cưỡng chiếm miền Nam. Tiếp sau đó đưa 

200.000 quân Việt Nam vào chiếm Campuchia và ở đất Chùa Tháp 10 năm. Liên 

minh Thọ Duẫn chủ trương cuộc xâm lăng này; trong đó Thọ vừa là kẻ khởi xướng, 

vừa là kẻ thực hiện. Đó là một cuộc chiến tranh không tuyên bố và quốc hội không 

được hỏi ý kiến về cuộc chiến tranh này. Quốc hội là "cơ quan quyền lực tối cao của 

quốc gia". Theo lẽ thường là như vậy, nhưng ở Việt Nam nó chẳng có quyền lực cả. 

Quốc hội do đảng nặn ra, là tay sai của đảng. Các phần tử trong quốc hội cộng sản 

http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/ong-le-duc-tho-mo-xe-co-van-my-o-ban-dam-phan-paris-2419291.html
https://3.bp.blogspot.com/-Uqml22gCYq8/Uj3ZCHWiwNI/AAAAAAABZnY/61dtBRWaVTI/s1600/nguyenthibinh-paris1972.jpg
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là một bọn ngu đần, mang đầu óc nô lệ, cứ cúi đầu khép nép như một bầy đầy tớ 

ngoan trước ông chủ. Nên cần phải minh định rằng cuộc chiến tranh ở Campuchia 

là cuộc chiến tranh của đảng Cộng sản Việt Nam, không phải là cuộc chiến tranh 

của nhân dân Việt Nam. Cuộc phiêu lưu quân sự được tiến hành theo ư riêng và chỉ 

đạo của Lê Đức Thọ, làm cho khoảng trên 52.000 lính Việt Nam chết trận, 20.000 

lính bị thương, chẳng những thế nó còn làm cho dân tộc Việt Nam bị nhục nhã trước 

thế giới trong bộ mặt kẻ xâm lăng, bị tẩy chay, bị trừng phạt (cấm vận). Thọ đáng 

lẽ ra phải ra đứng trước vành móng ngựa tòa án quốc tế về tội phạm chiến tranh...” 

 

Một đánh giá thật chính xác về con người thật của Lê Đức Thọ. Bạn đọc có thể tìm 

hiểu cuốn sách tại link giới thiệu trên trang Web báo Người Việt (5). 

 

Thứ tư, vai trò của Lê Đức Thọ cũng không nhỏ trong tội ác tết Mậu Thân. 

Một Website của tỉnh Nam Định cũng đã khẳng định điều này: “Năm 1958, đồng 

chí từ chiến trường miền Nam ra Bắc, được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban 

Tổ chức Trung ương. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung 

ương đã tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức của Đảng, đánh 

giá và bàn nhiệm vụ công tác tổ chức trong giai đoạn mới... Năm 1967, đồng chí 

được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Sau 

cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968, từ tháng 5 năm 1968 đồng chí làm cố vấn 

đặc biệt của Đoàn đại biểu Chính phủ ta tại Hội nghị Paris về Việt Nam.” 

 

 
Lê Đức Thọ sau lễ trao Huân chương Sao Vàng. (6) 

 

Với chức vụ phó bí thư Trung ương cục Miền Nam thì việc Lê Đức Thọ gây ra thảm 

sát Mậu thân cùng đàn em là không thể không có. Vai trò này có lẽ chỉ sau Hồ Chí 

Minh và Lê Duẩn. Mời bạn đọc tham khảo thêm tại “Những sự thật không thể chối 

bỏ” - Phần 14) 

 

Thứ năm, Tướng Vernon Walters tùy viên quân sự cấp cao ở tòa đại sứ Mỹ tại Paris. 

Ông là người liên lạc và sắp xếp các cuộc mật đàm "đi đêm" giữa Kissinger và Lê 

Đức Thọ. Sau khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, cho đến ngày hôm nay ông vẫn còn 

giữ lá cờ VNCH trong phòng làm việc của mình. Khi được hỏi tại sao ông vẫn giữ 

lá cờ ấy, ông giải thích lá cờ này tượng trưng cho "công việc còn dang dở. Chúng ta 

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=152501&zoneid=317#.UiyJIL0y1jk
http://www.xom4.vn/view/chitiettin.aspx?id=894&menu=40
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-14-ai.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-14-ai.html
https://1.bp.blogspot.com/-n1ntH8vukXY/Uj3bZyLkaEI/AAAAAAABZns/xLVVtAODr7s/s1600/temp-danlambao-44.jpg
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đã để 39 triệu người rơi vào cảnh nô lệ." (Theo Larry Berman trong tác phẩm "No 

peace, No Honor", nhà xuất bản Free Press, trang 273.). 

 

 
 

Theo tướng Walters thì Lê Đức Thọ đã gợi ý Hoa Kỳ ám sát Tổng thống miền Nam 

Việt Nam Nguyễn Văn Thiệu như là điều kiện cho hòa bình. Tạp chí Newsweek 

trích dẫn lời của vị tướng Mỹ đã về hưu nói trong cuốn sách sắp ra mắt. Tạp chí này 

nói Trung tướng Walters, người tham dự các cuộc hòa đàm giữa Kissinger và Lê 

Đức Thọ vào đầu thập niên những năm 1970, bàn đến vụ này trong hồi ký sắp ra 

mắt, "Những sứ mạng thầm lặng" (Silent Missions). Theo Newsweek, Walters 

trích lời của Lê Đức Thọ nói về Tổng thống Thiệu: "Các ông biết nên làm cái gì... 

phải trừ khử hắn." Kissinger hỏi lại: "Ý ông muốn nói chúng tôi phải giết ông 

ta?" Và Lê Đức Thọ đáp: "Đúng, nhưng các ông không viết ra trong hiệp ước". 

 

Đây là một minh chứng cho thấy Lê Đức Thọ thật xảo trá và là kẻ góp phần bóp chết 

một nền tự do, dân chủ đang hình thành tại Miền Nam dưới thời VNCH. 

 

III. Thủ đoạn với cả đồng chí của mình: 

 

Lê Đức Thọ là con người tàn ác. Ông ta tàn ác với chính cả đồng chí của mình. Đây 

thật ra cũng là một thói thường có của cộng sản gộc. Nhưng có lẽ ở con người Lê 

Đức Thọ thì điều này nổi bật hơn. 

 

Thứ nhất, sau khi Lê Duẩn qua đời thì Lê Đức Thọ gây sự và ra tay giết Trường 

Chinh vì tranh giành ngôi vị Tổng bí thư. Nhà văn Vũ Thư Hiên đã suy luận về cái 

chết của Trường Chinh như sau:  

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-8OY-thd--aM/Uj3cJbADGfI/AAAAAAABZn0/8t-aNGmBUNE/s1600/Henry+Kissinger-Leductho-danlambao-1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-lY8OH_k_y_s/Uj3e3HjAiFI/AAAAAAABZoQ/fCl_QO2V0wI/s1600/temp-danlambao-44.jpg
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“Giận dữ và hổ thẹn thấy mưu đồ chiếm ngôi vị cao nhất không thành, theo cách 

không ăn thì đạp đổ, Lê Đức Thọ nằng nặc đòi quyền Tống bí thư Trường Chinh 

phải từ bỏ ý định tranh cử, viện cớ cả hai đã cao tuổi, không nên tham gia triều 

chính nữa. Nếu Trường Chinh ứng cử, thất bại của Thọ sẽ không chỉ đáng buồn mà 

là bi kịch, Nó sẽ là mối nhục không bao giờ gột sạch của con người uy phong lẫm 

liệt một thời. Tuân lệnh Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng năm lần bảy lượt đến tận nhà 

Trường Chinh, có hôm từ tinh mơ, thuyết phục ông thôi không tranh cử nữa. "Nếu 

anh cứ tranh cử thì sẽ nổ ra xung đột nội bộ. Đảng ta tan nát mất", nước mắt nước 

mũi giàn giụa Phạm Văn Đồng vật nài. Cuối cùng Trường Chinh đồng ý, ông hiểu 

câu nói của Phạm văn Đồng là lời nhắn gửi nghiêm túc của Lê Đức Thọ. Không 

phải vì lo Đảng tan nát mà Trường Chinh đồng ý, ông lo nếu không nghe lời Thọ thì 

chính ông sẽ tan nát. Con người như Lê Đức Thọ sẵn sàng làm tất cả khi cay cú...” 

(Hồi ký “Đêm giữa ban ngày” của Vũ Thư Hiên trang 293, 294)  

 

“Trường Chinh sau khi rút lui khỏi cuộc đọ sức với Lê Đức Thọ vào chân tổng bí 

thư, buồn bã ngồi nhà. Ông qua đời vì chấn thương não trong một cú ngã ở cầu 

thang. Có tin ông bị Lê Đức Thọ sai tên bảo vệ ông, người của Trần Quốc Hoàn, hạ 

sát. Tên này lẽ ra phải đi sát ông từng bước, nhưng đã để ông ngã khi có một mình, 

Vết thương ở gáy có thể do mép bậc thang gây ra, mà cũng có thể do một vật bằng 

gỗ khác đập vào...” (Hồi ký “Đêm giữa ban ngày” của Vũ Thư Hiên trang 761).  

 

 
 

Chúng ta phải nhận thấy rằng nhà văn Vũ Thư Hiên đưa ra một nhận định khá táo 

bạo khi suy luận rằng Lê Đức Thọ cho người đến giết Trường Chinh, nhưng không 

phải là không có lý. Để thấy rõ điều này hơn chúng ta cùng đọc cuốn sách “Hoa 

xuyên tuyết” của nhà báo Bùi Tín. Phía sau cuốn sách, Bùi Tín có để một tấm hình 

chụp của Trường Chinh đến thăm đám nhà báo Bùi Tín phụ trách việc viết tiểu sử 

cho Trường Chinh. Trong ảnh Trường Chinh tươi cười khỏe khoắn. Nhà báo Bùi Tín 

ghi chú là 2 ngày sau khi chụp tấm ảnh này, Trường Chinh qua đời. Lý do qua đời 

đột ngột lại càng cho thấy Trường Chinh chết bất đắc kỳ tử chứ không chết vì già 

yếu bệnh hoạn. Vì chết vì lý do bệnh hoạn thì thời gian đau yếu kéo dài vài tuần đến 

vài tháng chứ không chết đột ngột như thế. Nói như thế để thấy lập luận của nhà văn 

Vũ Thư Hiên cho rằng Trường Chinh bị Lê Đức Thọ sai người đập chết bằng gậy có 

nhiều yếu tố để trở thành sự thật chứ không phải chuyện suy đoán viển vông, không 

bằng cớ. 

https://2.bp.blogspot.com/-asNpa6e4iaY/Uj3elyUBpDI/AAAAAAABZoI/Rkq0ws_SmOY/s1600/temp-danlambao-44.jpg
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Thứ hai, Lê Duẩn là người hành hạ Hồ Chí Minh lúc cuối đời thì vào những tháng 

năm cuối của đời mình, Lê Duẩn bị Lê Đức Thọ làm tình, làm tội đủ điều khổ sở, 

bực bội. Hãy đọc đoạn hồi ký sau của ông Đoàn Duy Thành, nguyên bí thư thành 

phố Hải phòng và là người thân tín của Lê Duẩn kể lại để thấy Lê Duẩn mệt mỏi vì 

bị Lê Đức Thọ quấy rầy. Thọ muốn Duẩn viết di chúc nhường ngôi Tổng bí thư 

cho Thọ sau khi Duẩn qua đời. Có lẽ vì không thích Thọ nên Duẩn từ chối làm 

chuyện đó và điều này làm cho Thọ tức giận đến quấy phá Duẩn ngay tại nhà riêng 

của Duẩn. Ông Đoàn Duy Thành kể rõ như sau: 

 

“Ra đến Hà Nội được 2, 3 ngày thì anh Ba mất. Tôi chạy lại gia đình anh. Chị và 

các cháu xúm lại hỏi tôi đi đâu mấy tháng. "Lúc anh Ba yếu nặng sao không lại?" 

Tôi nói vì chuyến đi công tác ở miền Nam nên thất lễ với anh Ba trong những ngày 

cuối cùng. Cả nhà anh Ba lo lắng, nhất là mấy cháu gái Cừ, Muội, Hồng, các con 

rễ Lê Bá Tôn, Hồ Ngọc Đại. Nói là cháu, nhưng các cháu nhỏ chỉ kém tôi 5, 7 tuổi. 

Tất cả xúm lại hỏi tôi và lo lắng. Tôi nói: Tại sao các cháu lại có ý nghĩ lạ như 

vậy? Ba cháu là con người vĩ đại, một người hiền triết mới kế nghiệp cụ Hồ, giải 

phóng miền Nam. Không có Ba, làm sao giải phóng được miền Nam, thống nhất 

được đất nước, không để xảy ra lắm máu? Ai dám hại gia đình nhà mình? Đừng 

nghĩ linh tinh. Đảng mình là đảng vĩ đại, nhân dân yêu quý Ba. Các cháu sao lại 

nghĩ vớ vẩn như vậy? Các cháu yên tâm, chú nghĩ không bao giờ có chuyện đó. 

Còn bao nhiêu người có mặt... ai dám làm bậy?  

 

Bấy giờ các cháu mới yên tâm, Hồ ngọc Đại nói chen vào:  

 

"... Còn bao nhiêu các chú... Họ chẳng dám làm bậy đâu!  

 

Sau đó, tôi mới tìm hiểu, tại sao có chuyện hoảng loạn tại gia đình anh Ba như vậy 

khi anh qua đời. Đó là những người có dụng ý chia rẽ, nói phe cánh anh Lê Đức 

Thọ, Trần Xuân Bách định ám hại gia đình anh Ba. Tôi nghĩ không bao giờ có thể 

như thế được. Đảng ta được Bác Hồ xây dựng và lãnh đạo đội ngũ cốt cán cách 

mạng, đã làm nên bao kỳ tích, không thể có những hành động "đồi bại" như thế 

được. Mấy ngày đó tôi thường xuyên lại nhà anh Ba để ổn định tư tưởng cho các 

cháu, nhất là cháu Cừ, vợ đồng chí Lê Bá Tôn là người lo lắng nhất.  

 

Tôi cũng chỉ mới biết có sự bất hòa giữa anh Ba và anh Lê Đức Thọ cách đấy khoảng 

4, 5 tháng. Vì tôi ít quan tâm, tôi tin các anh đã có quá trình rèn luyện, lại là người 

gần gũi Bác Hồ, chắc chắn các anh luôn luôn đoàn kết bên nhau để thực hiện và xây 

dựng sự nghiệp Bác để lại.  

 

Khoảng tháng 5/1986 tôi đến thăm anh Ba ở Hồ Tây, gần đến khu biệt thự, tôi gặp 

xe anh Thọ đi ra. Tôi vào thăm anh Ba, có anh Bùi San ở đó. Thấy tôi đến anh Bùi 
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San chào anh Ba ra về. Tôi bắt tay anh Bùi San và vào thăm anh Ba. Anh Ba tỏ vẻ 

hơi bực tức nói: Đấy, nó đấy, tôi vừa đuổi nó ra rồi...” 

 

Qua đoạn trích trên chúng ta thấy gì? Đó là việc Lê Đức Thọ cũng chủ trương ám 

hại ngay cả ba Duẩn - một đồng chí của ông ta. Đứng thật là lòng cộng sản thì thật 

khó đo và đầy hiểm ác. 

 

Thứ tư, vẫn là cuốn Tinh Thần Phật Giáo Nhập Thế - (Tập 2) - Trần Nhu, Nguồn 

Sống xuất bản 2005 đã giới thiệu ở trên viết tiếp:  

 

“Thọ không những chỉ gây tang tóc cho nhân dân Việt Nam, mà y còn gây ra cảnh 

nồi da sáo thịt trong đảng Cộng sản Việt Nam, với cái chiêu bài chống chủ nghĩa 

xét lại. Việc Thọ làm nhiều người biết là sai quấy, nhưng ai mà dám cả gan phê 

bình Thọ. Hơn nữa, vào thời điểm ấy, chiến dịch thanh trừng, với danh nghĩa là 

bài trừ các tổ chức phản cách mạng và nhóm xét lại đang diễn ra. Thiếu tướng 

Hoàng Minh Chính, Đặng Kim Giang, Vũ Đình Huỳnh đệ nhất bí thư của Hồ Chí 

Minh vân vân... họ là những người cộng sản không làm điều gì sai trái với Đảng 

cả, và hiển nhiên không phải thành phần chống đảng, họ bị mật vụ của Thọ bắt 

giữ, nhưng không một ai lên tiếng bênh vực họ, kể cả Hồ Chí Minh, ra mặt bênh 

vực... 

 

Nhưng tất cả những kẻ đứng đầu các tổ chức ngầm đan chéo trên cũng chỉ là những 

chuyên viên của các bộ môn trong ngành mật vụ giúp việc cho trưởng ban tổ chức 

trung ương đảng Lê Đức Thọ mà thôi. 

 

Nhiệm vụ của nó là thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ các ủy viên trung ương 

đảng, thẩm tra các ủy viên Bộ chính trị, xem xét về mặt chính trị, tư tưởng của các 

cán bộ dự kiến bầu vào Ban chấp hành trung ương đảng, Bộ chính trị, và kiện toàn 

bộ máy đảng, bộ máy nhà nước, tổ chức chỉ đạo quốc hội, các cơ quan nhà nước, tổ 

chức chỉ đạo các đoàn thể ngoại vi như Mặt trận Tổ quốc, Ban tôn giáo; đặc biệt là 

kiểm soát, giám sát chặt chẽ quân đội từ Bộ quốc phòng, Bộ tổng tham mưu đến các 

quân khu, sư đoàn, trung đoàn đều có Ban bảo vệ cục chính trị đặt dưới quyền chỉ 

đạo của cục an ninh Bộ nội vụ. 

 

Chính cục này theo lệnh của Thọ đã cho mật vụ giết đại tướng Hoàng Văn Thái vào 

khoảng 1986, và năm sau lại giết đại tướng Lê Trọng Tấn, đồng thời bắt hàng loạt 

các sĩ quan cao cấp trong Bộ quốc phòng. Đó là các đại tá Lê Minh Nghĩa, chánh 

văn phòng đại tá Đỗ Đức Kiên, cục trưởng cục tác chiến, đại tá Lê Trọng Nghĩa, 

cục trưởng cục quân báo vân vân... Họ đã bị bắt trước khi Thọ cử Văn Tiến Dũng 

vào thay thế chỗ của tướng Hoàng Văn Thái. Những việc này làm cho các tướng 

lảnh trong quân đội lo âu, các vị trong Ban chấp hành trung ương đảng hốt hoảng, 

bồn chồn...” 
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Qua đây có thể thấy bản chất gian ác của Lê Đức Thọ và để khẳng định thêm điều 

này hãy lắng nghe nhà văn Vũ Thư Hiên nói gì về Lê Đức Thọ: 

 

“...Ý định của Lưu Quý Kỳ về việc cho ra một tờ báo châm biếm tương tự tờ Cá 

Sấu của Liên Xô để phê phán các hiện tượng tiêu cực, mà tôi có nhắc tới trong một 

đoạn trên, không phải là ý định suông. Điều Lưu Quý Kỳ không ngờ là ý muốn 

chân thành của anh đã dẫn tới tai họa. Lê Đức Thọ sồng sộc đến tận Sở báo chí để 

tự mình uốn nắn ý nghĩ ngạo ngược của anh. Mà Lưu Quý Kỳ được Thọ coi như đệ 

tử ruột một thời. Tinh thần cảnh giác cao chưa một lần ngủ quên của Sáu Búa Lê 

Đức Thọ không thể lơ là để xảy ra một sự lỏng dây xích như vậy... Từ một cơ quan 

bình thường, mang nặng tính chất sự vụ, làm công việc quản lý cán bộ Đảng thời 

Lê Văn Lương, Ban Tổ chức Trung ương trong tay Thọ nhanh chóng trở thành cơ 

quan siêu mật thám, nắm trong tay quyền lực cao nhất, mạnh nhất trong toàn bộ 

hệ thống Đảng. Nó bao trùm tất cả, đứng trên tất cả. Nằm trong quyền điều khiển 

của nó có cả Bộ Nội vụ. Với thể chế Đảng cầm quyền, tình hình đó là lẽ đương 

nhiên.  

 

Ban Tổ chức Trung ương của Lê Đức Thọ trong thực tế không chỉ nắm lý lịch đảng 

viên và cán bộ Đảng, mà cả cán bộ chính quyền, từ cấp thấp nhất tới cấp cao nhất, 

theo một hệ thống dọc... Anh Kỳ Vân kể hồi anh đã là xứ ủy viên Bắc Kỳ, Lê Đức 

Thọ cũng từng hoạt động với anh. "Hồi ấy hắn ta không như bây giờ bây giờ đâu. 

Khiêm tốn lắm, nhũn nhặn lắm. Mà trình độ hiểu biết chính trị thì a b c, biết cái khỉ 

gì đâu. Cho nên nịnh Trường Chinh lắm, nghe Trường Chinh như nghe thánh sống. 

Thế mà sau năm 54 ở trong Nam ra hắn đã câng câng, nhìn thiên hạ bằng nửa con 

mắt. Trường Chinh nâng đỡ hắn là thế, vậy mà khi Trường Chinh thất thế, hắn cũng 

vênh váo cả với Trường Chinh mới tệ”.  

 

Mà nào có phải Lê Đức Thọ là nhà cách mạng kiên cường cho cam! Năm 1943, ông 

Sao Đỏ Nguyễn Lương Bằng vượt ngục Sơn La về ở nhà tôi, tại 65 phố Nhà Rượu 

(phố Nguyễn Công Trứ bây giờ), ông còn bảo cha tôi:"Anh chịu khó đi Nam Định 

tìm thằng Khải(4) hỏi thẳng nó xem nó có còn muốn hoạt động với anh em nữa 

không, hay chỉ nằm nhà ôm vợ?". Cha tôi đạp xe đi Dịch Lễ, tìm được Lê Đức Thọ, 

lôi Thọ ra khỏi cái giường êm, trả về cho tổ chức. Về chuyện này cha tôi có ghi lại 

trong tập hồi ký "Tháng Tám cờ bay". 

 

Lạ nữa là chẳng phải một mình Lê Đức Thọ làm to. Hai người em ruột Thọ là Đinh 

Đức Thiện (tức Phan Đình Dinh) và Mai Chí Thọ (tức Phan Đình Đống), cho tới 

Cách mạng Tháng Tám chưa hề có tiếng tăm trong hàng ngũ cách mạng cũng làm 

to nốt. Một người lên đến thượng tướng, bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Tổng cục 

trưởng Tổng cục dầu khí, một người được phong đại tướng ngành Công an khi về 
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hưu. Những nhà cách mạng lão thành cứ ngẩn ngơ trước sự thăng tiến vù vù trên 

hoạn lộ của ba anh em nhà nọ. Quả là sự hi hữu trong lịch sử…. 

 

Cho đến khi tôi viết những dòng này Lê Đức Thọ bị nguyền rủa đã nhiều. Trong cả 

nước. Từ dưới dân đen tới những tầng cao chế độ. Không phải chỉ những người bị 

Lê Đức Thọ hãm hại và con cháu họ, mà cả những người vô can. Người ta coi Lê 

Đức Thọ là đệ nhất gian thần trong lịch sử nước nhà...” (Trích “Đêm giữa ban 

ngày” - chương 31) (7) 

 

Thứ năm, Lê Đức Thọ chính là kẻ cầm đầu chủ trương hạ những ai “chống đảng” 

mà chính vợ ông Vũ Đình Huỳnh - một người cộng sản lâu năm theo Hồ Chí Minh 

đã phải lên tiếng trong bức thư đề ngày 20/2/1994 như sau: “...Gần 30 năm đã trôi 

qua mà vụ án phi pháp này vẫn bị vùi trong bóng tối, khi mà ông Lê Đức Thọ - 

trưởng ban “kết tội và xét án” của Ban chấp hành Trung ương Đảng, người chịu 

trách nhiệm chính trong vụ này - cũng đã chết...” (Xem bức thư tại đây: (8) 

Ông Nguyễn Văn Trấn tự là Xồi, có tên Nga là Frigorne, Sinh ngày 21-3-1914 tại 

Chợ Đệm, Long An. Theo học trường Petrus Ký, Saigon cùng lớp với Trần Văn 

Lắm, cựu ngoại trưởng Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi tốt nghiệp trung học Pháp, ông 

ra làm báo và theo kháng chiến trong hàng ngũ những người Cộng Sản. Tờ báo đầu 

tiên của ông là “Le Peuple” (Dân Chúng) ra đời năm 1938. Ngay đầu cuốn sách ông 

đã khai mình “làm nghề viết báo và dạy học chính trị”. Ông làm báo là báo của đảng, 

mà những lãnh tụ Cộng Sản đầu tiên như Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập đã bảo ông 

làm, và ông dậy chính trị là chính trị cách mạng, chính trị chống thực dân, phong 

kiến.  

 

Chính ông là người lãnh đạo cuộc đảo chính cướp chính quyền thành phố Saigon 

ngày 25-8-1945. Nhưng ông thú nhận rằng ông chẳng làm gì nhiều, chỉ “nhờ cơ hội, 

điều kiện thuận tiện đó thôi”. Sau này ông là xứ ủy viên rồi phó bí thư Nam bộ (1), 

giám đốc công an Nam Bộ. Cũng có lúc ông làm bí thư khu 9. Vì có chuyện bất hòa 

với Lê Đức Thọ nên năm 1951 ông bị điều ra Bắc, “để làm đại biểu đại hội đảng ” 

(Đại hội II). Sau khi quyển “Viết cho mẹ và quốc hội” ra mắt công chúng rồi thình 

lình bị thu hồi, Nguyễn Văn Trấn đã bị theo dõi gắt, đôi lần công an có đến “thăm 

hỏi” và một ngày kia, khi ông đang đi dạo thì bị xe tông suýt chết. Từ đó ông thường 

năng phải đổi chỗ ở để tránh bị ám sát. Ông mất ngày 1-5-1995 sau khi bị chứng đau 

ruột kéo dài chỉ hai ngày. Trong cuốn sách này ông Trấn viết có đoạn khẳng định Lê 

Đức Thọ là một tay đao phủ ngay trong đảng thông qua phong trào xét lại như 

sau: “Nghị quyết 9 tạo một cao trào trấn áp, khủng bố đảng viên. Nó cho lập ra ban 

xét tội và kết án trực thuộc bộ chính trị của trung ương đảng. Ban này có mấy ban 

viên tôi không nói. Chỉ nói người đứng thớt là Lê Đức Thọ, người làm theo là Trần 

Quốc Hoàn...”  

 

http://4phuong.net/ebook/12482747/15904577/chuong-31.html
http://www.diendan.org/tai-lieu/bao-cu/so-030/vu-dinh-huynh
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Lê Đức Thọ nắm toàn quyền thực sự trong đảng cộng sản Việt Nam từ đại hội 3 năm 

1960 với sự đồng tình của tổng bí thư Lê Duẩn. Không ai có thể ngờ vực uy quyền 

tuyệt đối của Thọ, được gọi một cách kinh sợ là Sáu Búa. Cũng theo hồi ký "Viết 

cho Mẹ và Quốc Hội" của ông Nguyễn Văn Trấn (xuất bản năm 1993), uy quyền 

của Thọ lớn đến nỗi ông ta có thể cấm cả Hồ Chí Minh phát biểu trong một hội nghị 

mà ông Hồ Chí Minh cũng đành chịu. Được ông Trấn hỏi về Lê Đức Thọ, thì Tôn 

Đức Thắng, chủ tịch nước, thú nhận một cách mộc mạc: "Đ.M., tao cũng sợ nó!". 

Theo nhiều nhân chứng, Thọ từng xác quyết nhiều lần: "Đảng là tao!". Lê Đức Thọ 

không chính thức là nhân vật số 1 trong đảng, trong danh sách Bộ Chính Trị chỉ 

đứng hàng thứ năm, sau các Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng. 

Nhưng Thọ lại nắm bộ máy đảng và là nhân vật quyền lực nhất. Thọ có thể bắt giam 

những cộng sự viên của các nhân vật này mà không ai dám chống lại.  

 

Thứ sáu, theo nhà báo Minh Diện thì Ung Văn Khiêm - một lãnh đạo cộng sản đã 

từng làm bộ trưởng ngoại giao cộng sản cũng bị Thọ “đì” thông qua bài viết: “Đừng 

để khi quá muộn, trường hợp ông Lê Đức Thọ”. Bài viết có đoạn: “Ông từng bị 

Trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Đức Thọ và phe phái trù dập thẳng cánh, vu cho 

tư tưởng xét lại và những chuyện oan trái, gây bao nhiêu cay cực. Với tính khí nghĩa 

hiệp được truyền lai của “người mở đất” ông về làm dân không chịu cúi đầu. Không 

biết có phải do lương tâm bị day dứt không, mà Lê Đức Thọ đã tìm gặp Ung Văn 

Khiêm vào lúc cuối đời…” (9) 

Bản chất tàn độc của Lê Đức Thọ với “đồng chí” của mình còn có thể được hiện rõ 

hơn trong bài viết của tác giả Vũ Thế Phan với tựa đề: “Hồ ông: Đòn thù và câu 

nói nổi tiếng” (10). 

Ngoài ra còn phải kể đến cuốn “Bên thắng cuộc” của Huy Đức đã cho chúng ta biết 

một câu nói rợn người đầy kinh hãi của Lê Đức Thọ qua lời kể của Giáo sư Hồ Ngọc 

Đại, con rể Lê Duẩn: “Có lần ông Thọ nói ông còn để cái đầu ông Giáp trên cổ là 

đã may lắm” (11)  

 

IV. Tàn độc:  

 

Tàn độc là bản chất của cộng sản và điều đó với Lê Đức Thọ là điều đương nhiên. 

Không chỉ ác với “đồng chí “ của mình thì Lê Đức Thọ còn rất ác với nhân dân.  

 

Thứ nhất, cuốn sách “365 ngày ở Việt Nam” của nhóm công tác do Liên Xô chỉ 

đạo trong năm 1975 tại Việt Nam đã viết tại trang 83: “Đồng Chí Tổng bí thư đảng 

Lao động Việt Nam Lê Duẩn cùng ban chấp hành trung ương đảng đã tiến hành ổn 

định nhanh chóng tình hình sau ngày 30/4/1975. Chính sách kỷ luật hà khắc mà nhà 

nước áp đặt cho những người lính chế độ Sài Gòn đã được chính đồng chí Tổng bí 

Thư Lê Duẩn đề ra trong một cuộc họp của bộ chính trị...”  

 

http://www.quehuongta.com/index.%20php?option=com_content&view=article&id=1088:ng--khi-qua-mun-trng-hp-ong-le-c-th-minh-din&catid=40:din-an&Itemid=59
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/09/ho-ong-on-thu-va-cau-noi-noi-tieng.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/09/ho-ong-on-thu-va-cau-noi-noi-tieng.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/09/ho-ong-on-thu-va-cau-noi-noi-tieng.html
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Tuy nhiên cuốn sách này cũng cho biết thêm tại trang 84: “Lúc ban đầu, chính quyền 

và ban bí thư đảng Lao Động lo sợ áp lực của Liên Hợp Quốc mà đứng đầu là Mỹ 

sẽ lên án và tăng cường cấm vận kinh tế. Nhưng do được sự hậu thuẫn và cổ vũ của 

những đồng chi trong bộ chính trị như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, 

Phạm Hùng... thì chính sách đã được thực hiện...”  

 

Qua hai đoạn trích chúng ta thấy gì? Đó là cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Lê 

Duẩn đã có sự “cổ vũ, hậu thuẫn” của nhiều lãnh đạo đảng cộng sản VN, trong đó 

có Lê Đức Thọ trong việc bỏ tù và trả thù quân dân cán chính VNCH. Vậy thì Thọ 

cũng chính là một trong những kẻ chủ mưu việc này. Tội ác đó là không thể chối 

bỏ.  

 
Thứ hai, tội ác của Lê Đức Thọ còn được khắc họa đầy đủ trong bản thảo của cuốn 

sách “Đường lên cơ quan tổng hành dinh” của tướng cộng sản Hoàng Nghĩa 

Khánh - nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến. Tập bản thảo này được tác giả in và lưu 

hành nội bộ năm 2000 với tên gọi “Cuộc đời binh nghiệp” (177 trang) và năm 2008 

được chính thức xuất bản với nhan đề “Đường lên cơ quan Tổng hành dinh”. So 

với bản thảo gốc thì sau khi được in chính thức đã có một số vấn đề cộng sản gọi là 

“nhạy cảm” bị bỏ đi.  

 

Đây là hai Links giới thiệu về tác giả và sách trên chính các website của cộng sản 

Việt Nam để bạn đọc tham khảo thêm: (12), (13) 

 

Xin trích đăng ở đây nằm từ trang 119-123 của tập bản thảo cho thấy bản chất thật 

độc ác của “sáu búa” Lê Đức Thọ: 

 

“Về Hà Nội được vài ngày, một buổi chiều đồng chí Văn Tiến Dũng gọi tôi sang 

nhà riêng nói: “Vừa qua anh đi với anh Tấn sang Campuchia, thông qua kế hoạch 

đánh địch trên đất Thái thế nào mà bây giờ nó kêu om sòm là quân Việt Nam lại 

xâm lược Thái Lan? Ở Mascơva, anh Ba (đồng chí Lê Duẩn), anh Tô (đồng chí 

Phạm Văn Đồng) đang hội đàm về viện trợ với đồng chí Brênhep, đồng chí ấy nói: 

“Trong tình hình hiện nay, các đồng chí không nên đưa chiến tranh sang một nước 

thứ ba nữa...” Anh Thận (đồng chí Trường Chinh) cũng điện thoại hỏi tôi, sao lại 

cho quân ta đánh sang đất Thái? Kế hoạch đánh thế nào mà không báo cáo Quân 

ủy, tôi cũng không biết...” Tôi báo cáo lại tình hình chuyến đi công tác với anh 

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43275/print/Default.aspx
http://lucquantranquoctuanphianam.blogspot.com/2012/06/oc-sach-uong-len-co-quan-tong-hanh-dinh.html
https://4.bp.blogspot.com/-4_xCjXOVTLw/Uj3rNNxciKI/AAAAAAABZog/ZkV0YkGw2bM/s1600/temp-danlambao-44.png
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Tấn vừa qua và sự kiện đánh Nong Chang là kế hoạch của Bộ Tư lệnh 479 đã 

được Bộ Tư lệnh 719 thông qua, không phải anh Tấn thông qua kế hoạch này mà 

chỉ nói với Bộ Tư lệnh 479 là kế hoạch đã được Bộ Tư lệnh 719 thông qua rồi thì 

các đồng chí cứ thi hành, anh Tấn chỉ nhắc nhở: “Phải chuẩn bị chu đáo, thận 

trọng, đánh chắc thắng, tiêu diệt nhanh gọn, rút về, không được để lại dấu vết gì.” 

Anh Dũng bảo tôi: “Thì thì ngày mai câu đi trực thăng xuống Đồ Sơn báo cáo với 

anh Thận, anh không bằng lòng về chuyện này đấy! Để anh Thận điện sang anh 

Ba, anh Tô biết...” 

 

 

Sáng hôm sau tôi đi trực thăng UH1 hạnh cánh xuống sân bay nhỏ ở Đồ Sơn, Văn 

phòng Trung ương đã cho xe đón tôi ở đây. Tôi vào khu nhà nghỉ của Trung ương ở 

khu trung tâm Đồ Sơn, báo cáo mọi sự việc với anh Thận. Anh Thận nói: “Các đồng 

chí quân sự chỉ đạo tác chiến bây giờ phải thận trọng, vì tình hình chính trị phức 

tạp và kinh tế ta đang gặp khó khăn. Bộ đội ta đánh sang đất Thái thế nào mà nó 

kêu rùm beng, động đến các đồng chí lãnh đạo ta đang bàn xin viện trợ ở Liên Xô. 

Nguyễn Cơ Thạch (Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) đang ngồi bàn trên đất Thái. Kinh tế 

ta đang gặp khó khăn, dân đang đói vì thiếu gạo nghiêm trọng. Vừa qua bàn với 

Thái Lan, nó chịu bán gạo gửi gấp sang ta, chỉ có 5 vạn tấn gạo tấm thôi, thế mà 

nay nó đình lại, bộ đội ở Campuchia đánh sang đất Thái sao Quân ủy không biết. 

Tổng Tham mưu trưởng sang nghe tình hình thế nào mà về không báo cáo với Quân 

ủy? Thôi, sang ngày mai đồng chí vào gặp anh Sáu Thọ (đồng chí Lê Đức Thọ) và 

anh Sáu Nam (đồng chí Lê Đức Anh), truyền đạt ý kiến của Bộ Chính trị là từ nay 

trở đi không được hành động như thế! Rồi khi anh Ba, anh Tô về sẽ họp kiểm điểm 

vấn đề này...” ...Buổi chiều, khi vào cơ quan T78, đầu tiên gặp trước báo cáo với 

anh Sáu Nam. Anh Sáu Nam nghe, im lặng không nói gì. Anh Sáu Nam nghe xong 

nói: “Chủ trương đánh địch ở đây có anh Sáu Thọ đại diện Bộ Chính trị trực tiếp 

chỉ đạo, anh sang báo cáo với anh Sáu Thọ, anh ấy cũng đang chờ nghe anh báo 

cáo đấy!” 

 

... Nghe chưa hết bản báo cáo của tôi, anh Thọ tỏ vẻ không bằng lòng, đứng dậy xếp 

quạt, tay phải cầm quạt, gõ đầu quạt vào bàn tay trái, vừa đi lại trong phòng vừa 

nói: “Các anh không nắm được tình hình, các anh tham mưu tác chiến biết tình hình 

mà cũng không báo cáo rõ cho các anh trên biết. Anh Tấn Tổng Tham mưu trưởng 

và anh, Cục trưởng Cục Tác chiến, vào thông qua kế hoạch tác chiến, tại sao không 

báo cáo với Quân ủy mà lại đổ lỗi cho bọn này? Các anh cũng biết đấy, địch nó cứ 

ở biên giới bên đất Thái Lan, mà Thái Lan cho phép nó ẩn náu ở đấy, bắn pháo sang 

đất Campuchia làm thương vong bộ đội ta và dân Campuchia. Ta cứ ngồi thế mà 

chịu đòn à? Cứ nói đánh trên đất Campuchia thôi thì đánh vỗ mặt làm sao bao vây 

tiêu diệt được nó, lại ăn pháo nó. Nó từ đất Thái bắn pháo sang đất Campuchia thì 

ta bắn pháo sang tiêu diệt quân Khmer đỏ chứ có bắn vào quân đội và dân Thái đâu. 

Nếu nắm được mục tiêu cụ thể, tôi còn định cho máy bay thả bom vào các vị trí 



- 377 - 

 

Khmer đỏ nữa, không phải chỉ bắn pháo! Đánh vòng sang đất Thái một tý, chỉ để 

diệt Khmer đỏ mà Thái cho nó đóng quân ở đấy! Vì Thái cho Khmer đỏ đóng quân, 

để cảnh báo nó, mày còn che giấu quân Khmer đỏ trên đất Thái đánh tao thì tao có 

quyền đánh trả và ông còn đánh nữa đấy! Còn chuyện không để lại dấu vết thì anh 

em đã cố gắng thu dọn chiến trường sạch trước khi lui quân. Nhưng có phải sân nhà 

mình đâu, mà bảo anh em phải quét cho sạch dấu vết được. Anh ra báo cáo lại cho 

các anh ngoài đó biết...” 

 

...Tôi vào phòng của đồng chí Thọ, thấy đồng chí cũng trong bộ quần áo bà ba lụa 

vàng, đang ngồi trên một ghế sa lông. Đồng chí chỉ tôi ngồi trước mặt, rồi đồng chí 

nói ngay một loạt: “Anh về báo cáo thế nào mà để các đồng chí trong Bộ Chính trị 

hiểu lầm nhau. Thằng già này có sợ khuyết điểm đâu, nhưng làm tham mưu, làm 

Cục trưởng Tác chiến phải báo cáo cho đúng sự thật, đừng che giấu khuyết điểm 

của mình, đừng bao che cho thủ trưởng của mình, lại đổ lỗi cho tôi tự do cho quân 

sang đánh trên đất Thái Lan. Chính Tổng Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Tác 

chiến các anh sang thông qua kế hoạch, rồi về lại nói không biết...” Tôi vừa mở cặp, 

vừa giở sổ ghi chép lời nói của đồng chí nói với tôi ở T78 và những lời tôi báo cáo 

lại với đồng chí Văn Tiến Dũng nguyên văn lời đồng chí Thọ nói, chứ không báo cáo 

với anh Trường Chinh (vì không được gọi để báo cáo). Nhưng đồng chí Lê Đức Thọ 

không cho tôi báo cáo hết, mà cứ nói tiếp, tay trái vừa rút trong túi áo bà ba một tập 

điện đánh máy: “Đây này, điện tôi gửi ra Bộ Chính trị, anh em cơ yếu có đồng chí 

gửi Quân ủy Trung ương nói tình hình cụ thể, chủ trương, chủ trương đánh địch thế 

này! Đây này! Đây này! Sao lại nói không báo cáo, tự do chủ trương đánh sang đất 

Thái... Các anh Quân ủy không ai đọc, Cục trưởng Cục Tác chiến cũng không đọc 

à? Sao lại bảo không có báo cáo?” 

 

Đọc qua đoạn trích chúng ta thấy gì? Đó là Lê Đức Thọ đã ngầm chủ trương đánh 

cả sang Thái Lan gây chiến tranh tàn khốc cho cả dân tộc Việt Nam nhưng sau đó vì 

bị công luận quốc tế phanh phui thì lại đỗ thừa cho đàn em dưới quyền. 

 

 
Bản thảo của cuốn sách ban đầu có tên “Cuộc đời binh nghiệp” – Ảnh: Blogger Lê Anh Hùng (14) 

 

http://leanhhungblog.blogspot.com/2012/10/thay-tro-le-uc-tho-le-uc-anh-xua-quan.html
https://4.bp.blogspot.com/-QwsWBrO56wM/Uj3sBKVFfmI/AAAAAAABZoo/adN15d970eU/s1600/temp-danlambao-44.png
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Để khẳng định thêm điều này bạn đọc có thể đọc thêm cuốn sách hồi ký “Cuộc chiến 

tranh bắt buộc” của đại tá cộng sản Nguyễn Văn Hồng. Cuốn sách có đoạn: “Tôi 

nhớ cũng trong mùa khô năm 1982-1983, khi tiến công một loạt các căn cứ còn lại 

dọc biên giới từ Ô-đa xuống Com Riêng, trung đoàn bộ binh 31 đã cho một lực lượng 

vượt qua biên giới Campuchia-Thái Lan, bố trí phục kích trên một con đường mòn 

chạy từ phía Nam lên Ô-đa-con đường này thuộc lãnh thổ Thái Lan. Trong lúc ta 

đang tiến công vào trận địa, thì có một toán lính theo con đường này tiến vào trận 

địa, anh em đã nổ súng diệt gọn toán địch. Khi tiến lên thu vũ khí, mới biết được 

toán địch này là lính biên phòng Thái Lan qua trang bị, phù hiệu và cấp hiệu đeo 

trên ve áo.  

Lập tức, máy bay trinh sát và máy bay C130 của không lực Thái lên quần lượn và 

bắn phá dọc biên giới. Chúng đã dùng súng mát 12,7 mm từ trên máy bay vãi đạn 

xuống đội hình của quân ta. Trước tình hình đó, các đơn vị điện lên Sở chỉ huy sư 

đoàn: -Có được bắn máy bay không? Đây là một tình huống ngoài dự kiến nên chưa 

có sự chuẩn bị trước. Chúng tôi đã báo cáo lên Sở chỉ huy Mặt trận. Hôm sau, Mặt 

trận tăng cường xuống cho chúng tôi mấy cơ cấu phóng A72 (loại tên lửa vác vai đi 

theo đội hình bộ binh). Tôi ra lệnh cho các đơn vị: -Hãy sẵn sàng! Nếu máy bay bắn 

vào đội hình của ta thì kiên quyết phải bắn hạ! Song do địa hình ở đây có ảnh hưởng 

đến tính năng kỹ thuật của loại súng hỏa tiễn này và cũng do trình độ sử dụng súng 

của anh em chưa tốt, nên khi có máy bay, ta bắn đến 5 quả đạn mà không đạt được 

kết quả. Tuy nhiên, đây cùng là lời cảnh cáo đối với nhà cầm quyền Thái Lan đã 

dung túng, bao che cho bọn phản động Pôn Pốt - Iêng Xa-ri, can thiệp vào công việc 

nội bộ của Campuchia.”. 

 

Qua đoạn trích chúng ta thấy điều gì? Đó là quân đội cộng sản đã vi phạm chủ quyền 

Thái, bắn chết lính Thái nhưng không xin lỗi mà còn dùng tên lửa phòng không vác 

vai bắn máy bay của quân đội Thái Lan. Điều đáng nói là quân của Nguyễn Văn 

Hồng đã xin ý kiến “trên”. Mà “trên” ở đây chính là Lê Đức Anh chỉ huy chiến 

trường Campuchia giai đoạn đó. Và quyết định đến việc đánh hay không trên đất 

Thái chính là một kẻ quyền thế hơn nhiều đó chính là Lê Đức Thọ. 

 

Bạn đọc có thể đọc toàn bộ cuốn sách tại trang của đội ngũ hồng vệ binh cộng sản: 

(15). 

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=1268.0
https://4.bp.blogspot.com/-SFzRvfKZ9U0/Uj3sovc5unI/AAAAAAABZo0/WhfvCHSFx2M/s1600/temp-danlambao-44.jpg
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Thứ ba, chính những người cộng sản đã đặt cho Lê Đức Thọ 3 cái biệt danh: “Anh 

Sáu Búa”, “Anh Sáu Tú bà”, ”Anh Sáu hèn”. Người ta gọi Lê Đức Thọ là anh 

Sáu, vì Thọ đứng thứ 6 trong Bộ Chính trị và chủ trương giết người bằng búa cho 

đỡ tốn đạn dược. Chính Lê Đức Thọ là người đứng sau thành lập ra Đảng Cộng sản 

Campuchia của Polpot. Trong phiên tòa xử tội diệt chủng của đảng cộng sản 

Campuchia dưới thời Polpot thì chính Douch, biệt danh của tên chủ khám ngục, giết 

người bằng dao búa, xẻng, cuốc, để tiết kiệm đạn, đã khai rõ trước báo chí là cách 

giết người của hắn ta là do Đảng Cộng sản Việt Nam dạy, và con người trực tiếp 

điều hành, đó là Lê Đức Thọ. 

 

Cái tên “Anh Sáu Tú bà” là vì trong thời gian lo Trung Ương Cục miền Nam, Lê 

Đức Thọ tuyển lựa chị em phụ nữ ở miền Nam gửi ra để dâng hiến các vị trong Bộ 

Chính trị trong đó có cả Hồ chí Minh và Lê Duẩn, rồi sau đó có cơ hội và lý do 

khống chế. 

 

Con người Lê đức Thọ này còn có biệt danh là “Anh Sáu Hèn”, vì ông ta khi được 

thời, được thế thì vác mặt lên, hống hách, nhưng khi thất thời, thì van xin, năn nỉ, 

qụy lụy, quì gối. Bằng chứng, đó là vào ngày 30/4/1975, Lê Đức Thọ hống hách ra 

lệnh cho Đại sứ Pháp là ông Mérillon phải rời Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng 

hồ. Sau đó cần Pháp, thì lại sang qụy lụy như việc vào năm 1989, sang chữa bệnh 

ung thư ở nhà thương quân đội Val de Grace, ở vùng Paris, năn nỉ Pháp giúp đỡ sau 

khi biết rõ Liên Xô sẽ sụp đổ, và thất bại trong việc năn nỉ Hoa Kỳ giúp đỡ, vì Hoa 

kỳ chú trọng đến Trung Cộng lúc bấy giờ. Việc năn nỉ Pháp cũng không mang đến 

kết quả vì Pháp cũng không có dồi dào về kinh tế và Pháp đặt điều kiện là phải dân 

chủ hóa chế độ. Điều kiện mà Thọ không chịu. Sau đó Lê Đức Thọ hèn hạ quay sang 

năn nỉ Trung Cộng. Chính Thọ đã ra lệnh cho 2 tay em của mình là Đỗ Mười và Lê 

Đức Anh thi hành lệnh của mình, nên mới đi đến quyết định họp với Trung Cộng ở 

Thành đô vào tháng 3/1990, một cuộc họp bán nước toàn diện cho Trung cộng tiếp 

nối ý tưởng của Hồ Chí Minh. Lê đức Thọ cũng thường nói “Phải mài rũa hận thù 

để làm sắc nhọn đấu tranh”. Điều này cho thấy Thọ hết sức độc ác lấy thù hận để 

làm lá bài cho mình. 

 

Chính vì vậy nhận xét về Lê Đức Thọ thì trong một báo cáo của KGB cho biết: “Lê 

Đức Thọ là một con người lá mặt lá trái không đáng tin cậy. Ông ta có tư tưởng 

thần phục Trung Quốc. Mặc dù khá sắt máu trong đấu tranh giai cấp và đặc biệt là 

năm vững hệ thống an ninh để có thể đàn áp những kẻ phản động trong nước thì Lê 

Đức Tho cũng tỏ ra quá cứng rắn với người dân. Đôi khi sự cứng rắn thái quá sẽ 

gây nên sự đổ vỡ không lường trước được...”. (Trích báo cáo mật của KGB đã được 

giải mã tháng 3/2003). 

 



- 380 - 

 

Như vậy qua những chứng cứ ta thấy điều gì? đó là Lê Đức Thọ tàn ác với nhân dân 

và bán nước, thần phục Trung cộng. Đây là những tội ác khó có thể tha thứ được. 

 

 
Lê Đức Thọ và những đàn em của mình 

V. Kết luận: 

 

Qua những luận điểm đã trình bày chúng ta thấy Lê Đức Thọ là một con người hết 

sức độc ác. Ông ta có thể làm hại đồng chí của chính mình, giết hại dân lành, gây 

chiến tranh phi nghĩa và trả thù man rợ quận dân cán chính VNCH. Những tài liệu 

về Lê Đức Thọ thật sự là những trang viết đầy máu và nước mắt giống như nhiều 

lãnh tụ cộng sản khác. Nói lên tội ác của Lê Đức Thọ cũng chính là những gì chúng 

ta cần phải làm như đối với các lãnh tụ cộng sản khác để có thể trả lai sự thật của 

lịch sử mà chúng ta không được biết đến từ miệng lưỡi láo khoét của cộng sản. 

 

22/09/2013 

 
Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

__________________________________ 

Chú thích: 

(1) http://namdinh.gov.vn/Home/kyniem/KH_tuyentruyen/2011/2445/De-cuong-tuyen-truyen-

Ky-niem-100-nam-ngay-sinh-dong-chi.aspx 

(2) http://vi.wikipedia.org/wiki/Lê_Đức_Thọ 

(3) http://namdinh.gov.vn/Home/kyniem/KH_tuyentruyen/2011/2445/De-cuong-tuyen-truyen-

Ky-niem-100-nam-ngay-sinh-dong-chi.aspx 

(4) http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/ong-le-duc-tho-mo-xe-co-van-my-o-ban-dam-phan-paris-

2419291.html 

(5) http://www.nguoi-

viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=152501&zoneid=317#.UiyJIL0

y1jk 

(6) http://www.xom4.vn/view/chitiettin.aspx?id=894&menu=40 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://namdinh.gov.vn/Home/kyniem/KH_tuyentruyen/2011/2445/De-cuong-tuyen-truyen-Ky-niem-100-nam-ngay-sinh-dong-chi.aspx
http://namdinh.gov.vn/Home/kyniem/KH_tuyentruyen/2011/2445/De-cuong-tuyen-truyen-Ky-niem-100-nam-ngay-sinh-dong-chi.aspx
http://namdinh.gov.vn/Home/kyniem/KH_tuyentruyen/2011/2445/De-cuong-tuyen-truyen-Ky-niem-100-nam-ngay-sinh-dong-chi.aspx
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_%C4%90%E1%BB%A9c_Th%E1%BB%8D
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_%C4%90%E1%BB%A9c_Th%E1%BB%8D
http://namdinh.gov.vn/Home/kyniem/KH_tuyentruyen/2011/2445/De-cuong-tuyen-truyen-Ky-niem-100-nam-ngay-sinh-dong-chi.aspx
http://namdinh.gov.vn/Home/kyniem/KH_tuyentruyen/2011/2445/De-cuong-tuyen-truyen-Ky-niem-100-nam-ngay-sinh-dong-chi.aspx
http://namdinh.gov.vn/Home/kyniem/KH_tuyentruyen/2011/2445/De-cuong-tuyen-truyen-Ky-niem-100-nam-ngay-sinh-dong-chi.aspx
http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/ong-le-duc-tho-mo-xe-co-van-my-o-ban-dam-phan-paris-2419291.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/ong-le-duc-tho-mo-xe-co-van-my-o-ban-dam-phan-paris-2419291.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/ong-le-duc-tho-mo-xe-co-van-my-o-ban-dam-phan-paris-2419291.html
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=152501&zoneid=317#.UiyJIL0y1jk
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=152501&zoneid=317#.UiyJIL0y1jk
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=152501&zoneid=317#.UiyJIL0y1jk
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=152501&zoneid=317#.UiyJIL0y1jk
http://www.xom4.vn/view/chitiettin.aspx?id=894&menu=40
http://www.xom4.vn/view/chitiettin.aspx?id=894&menu=40
https://4.bp.blogspot.com/-S053KRSchvI/Uj3tf4BhMII/AAAAAAABZo8/CZ0cfzJ64zw/s1600/temp-danlambao-44.png
https://3.bp.blogspot.com/-ymrWk6Ss9Uk/Uj3Td6-7vBI/AAAAAAABZmw/Hrjpui8fPu8/s1600/Traitimxanh-sig.png


- 381 - 

 

(7) http://4phuong.net/ebook/12482747/15904577/chuong-31.html) 

(8) http://www.diendan.org/tai-lieu/bao-cu/so-030/vu-dinh-huynh) 

(9) http://www.quehuongta.com/index. php?option=com_content&view=article&id=1088:ng--

khi-qua-mun-trng-hp-ong-le-c-th-minh-din&catid=40:din-an&Itemid=59)  

(10) http://danlambaovn.blogspot.com/2013/09/ho-ong-on-thu-va-cau-noi-noi-tieng.html 

(11) Trích Quyền Bính – “Bên Thắng Cuộc “- Huy Đức 

(12) http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43275/print/Default.aspx 

(13) http://lucquantranquoctuanphianam.blogspot.com/2012/06/oc-sach-uong-len-co-quan-tong-

hanh-dinh.html 

(14).(Link: http://leanhhungblog.blogspot.com/2012/10/thay-tro-le-uc-tho-le-uc-anh-xua-

quan.html). 

(15) http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=1268.0 

 

 

 (Phần 23)  
Phan Văn Khải - Từ bàn tay nhuốm máu đến bán nước 

 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Phan Văn Khải là một trong những tội đồ của dân 

tộc, trong suốt thời gian làm thủ tướng và cả trước đây đã có nhiều tội ác với nhân 

dân. Đem những tội ác đó ra trước ánh sáng cũng là một điều cần thiết cho công 

cuộc đem lại tự do dân chủ cho Việt Nam. Xin sơ qua để thấy lý lịch của Phan Văn 

Khải từ phần văn kiện và tài liệu của báo đảng (1): 

I. Con người Phan Văn Khải: 

 

 

“Họ và tên: Phan Văn Khải  

Bí danh: Sáu Khải  

Ngày sinh: 25-12-1933  

Quê quán: Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

Ngày tham cách mạng: 1947  

Ngày vào Đảng: 15-7-1959  
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Ngày chính thức: 15-7-1960  

Trình độ học vấn: Chuyên môn: Đại học kinh tế quốc dân Liên Xô; Lý luận chính 

trị: Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc; Ngoại ngữ: Nga văn  

Tóm tắt quá trình công tác 

Từ 1947 đến 1954: Tham gia Đội thiếu nhi xã, Ủy viên Ban Chấp hành thiếu nhi 

huyện Hóc Môn, Công tác văn thư Tỉnh đoàn thanh niên tỉnh Gia Định.  

Từ 10/1954: Tập kết ra Bắc.  

Từ 1955 đến 1965: tham gia công tác giảm tô, cải cách ruộng đất, học văn hóa ở 

trường bổ túc công nông Trung ương và học Đại học kinh tế quốc dân Matxcơva 

Liên Xô.  

Từ 6/1965 đến 1971: Phó phòng, Trưởng phòng của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.  

Từ 1972 đến 1975: Cán bộ nghiên cứu kinh tế miền Nam, 1973 vào chiến trường 

B2, 1974 ra Hà Nội làm Vụ phó Vụ Kế hoạch chi viện, Ủy ban Thống nhất.  

Từ 1976 đến 1980: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố Hồ Chí Minh, Thành 

ủy viên, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch, Phó Chủ tịch Ủy 

ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  

Từ 1981 đến 1984: Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đại hội V (3/1982) của Đảng được bầu làm Ủy 

viên dự khuyết và tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (1984) được 

bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng.  

Từ 1985 đến 3/1989: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ 

Chí Minh. Tại Đại hội VI (12/1986) được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương  

Từ 4/1989 đến 8/1991: Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.  

Từ 1991: Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội 

VII (6/1991) và Đại hội VIII (6/1996) được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.  

Từ 9/1997 đến 7/2006: Được Quốc hội khóa X và khóa XI bầu làm Thủ tướng Chính 

phủ. Tại Đại hội IX (4/2001) của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.”  

Đọc qua tiểu sử của Phan Văn Khải chúng ta thấy điều gì? Đó là một cán bộ cộng 

sản từ nhỏ đến lớn đều rất trung thành với chủ nghĩa cướp và bán. Chức vụ cao nhất 

mà Khải làm chính là thủ tướng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.  
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Con trai Khải là Phan Tấn Hoàn, tự là Hoàn Ty, cũng là trùm Mafia ở Việt Nam. 

Hắn nhập cảng lậu nhiều tàu, chứa đầy xe ô tô cũ vào nước ta, rồi bán sang Trung 

Cộng. Hoàn Ty làm chủ khách sạn Hoàng Gia và Planet ở Sài Gòn và Hà Nội. Ăn 

chơi sa đọa, cờ bạc, buôn lậu, cầm đầu một băng đảng gồm con ông cháu cha. Năm 

1995, vì tranh giành địa bàn buôn lậu, nên Hoàn Ty bắn chết Phạm Văn Hưng, là 

công an, con của Phạm Thế Duyệt. Nội vụ được cho chìm xuồng. Ngoài ra Khải 

nổi tiếng là người thích chửi tục “Đỗ Mười” ngay ở đầu câu nói.  

 

Phan Văn Khải (giũa) vận dụng nghị quyết 36 của Võ Văn Kiệt chia rẽ  

đồng bào Việt Nam thông qua vụ chiêu dụ tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ (trái).  

II. Bán nước:  

Ngày 25/12/200, Trần Đức Lương đến Bắc Kinh cùng Giang Trạch Dân ký Hiệp 

Ước cắt 11.362 km2 trên vịnh Bắc bộ cho Trung cộng, là hành động cắt biển bán 

cho Trung cộng để lấy 2.000.000.000 Usd, để về chia chác cho Võ Văn Kiệt, Phan 

Văn Khải... để đổi lấy những cái gật của Khải, Kiệt v.v...  

Sau vụ bán nước cho Trung Cộng, theo lời ông Hoàng Minh Chính cho biết thì 

không ai biết được ai trong Bộ chính trị đã ký tên trong vụ bán nước này, Bộ chính 

trị cộng sản đã dấu nhẹm chuyện này và BÍ MẬT ĐÃ được BẬT MÍ và sau đây là 

những diễn biến về cuộc BÁN NƯỚC NHƯ SAU:  

1) Lê Khả Phiêu bị Trung cộng gài Mỹ Nhân Kế lấy cô Trương Mỹ Vân (Cheng 

Mei Wang) lúc Lê Khả Phiêu sang thăm Trung Quốc năm 1988 và sinh được một bé 

gái. Phiêu không đem con về vì sợ tai tiếng đưa đến nhiều lần Trung Cộng gửi văn 

thư đòi lấn vùng biển vào tháng 1 năm 1999. Đồng thời đòi đưa ra ánh sáng vụ nầy 

nếu Phiêu không hợp tác. Và buộc Lê Khả Phiêu phải hạ bút ký bản hiến biển ngày 

30 tháng 12 năm 1999.  

2) Ngày 31 tháng 12 năm 1999 phái đoàn Trung Quốc cầm đầu do Tang Jiaxuan và 

tình báo Trung cộng sang Việt Nam, họ gặp kín Lê Khả Phiêu bàn thêm về vấn đề 

hiến đất. 

3) Ngày 25 tháng 2 năm 2000, Lê Khả Phiêu phái Nguyễn Duy Niên sang Trung 

cộng và Nguyễn Duy Niên cho biết Lê Khả Phiêu đã đồng ý việc hiến thêm đất. 

Trung cộng nghe tin rất hoan hỉ mở tiệc chiêu đãi Nguyễn Duy Niên một cách nồng 
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nhiệt với nhiều mỹ nữ ở nhà khách Diao-yu-tai ăn nhậu cùng Ngoại Trưởng Tang 

Jiaxuan.  

4) Bộ Trưởng Trung cộng Tang Jiaxuan gửi thư kín nhắn tin muốn gặp Bộ Trưởng 

cộng sản VN tại Thailand khi Tang Jiaxuan viếng thăm nước này. Ngày 26 tháng 7 

năm 2000. Nguyễn Duy Niên đáp chiếc Air Bus bay từ phi trường Nội Bài vào lúc 

6 giờ 47 sáng sang Thailand gặp Bộ Trưởng Ngoại giao TC tại khách sạn Shangri-

La Hotel Bangkok phía sau phòng Ballroom 2. Cuộc gặp rất ngắn ngủi. Tang giao 

cho Niên một chồng hồ sơ đòi cộng sản Việt Nam hiến thêm đất, biển trong hồ sơ 

ghi rõ TQ đòi luôn 50/50 lãnh hải vùng Vịnh Bắc Việt, đòi Việt Nam cắt 24, 000 sq 

Km vùng biển cho TQ. Ngày 28 tháng 7 bộ chính trị nhóm chóp bu họp kín.  

5) Sau hai tháng họp kín và bàn bạc. Bộ chính trị cộng sản VN cử Phan Văn Khải 

qua gặp mặt Lý Bằng. Phan Văn Khải bay chuyến máy bay sớm nhất rời Việt Nam 

ngày 26 tháng 9 năm 2000 qua Bắc Kinh và được xe Limo chở từ phi trường Bắc 

Kinh về Quảng Trường Nhân Dân vào trưa hôm đó. Lý Bằng cho Khải biết là hai 

tay Lê Khả Phiêu và Giang Trạch Dân đã gặp nhau 2 lần cho vụ hiến đất rồi.  

Lý Bằng cho biết Nông Đức Mạnh phải được cử làm Tổng Bí Thư sau khi Lê Khả 

Phiêu xuống, nếu không thì sẽ bị Trung cộng “đòi nợ cũ”, Khải trước khi về vẫn 

khước từ vụ hiến vùng biển VN và nói với Lý Bằng là sẽ xem lại sự việc. Sau đó Lý 

Bằng bắt Khải ngồi chờ, nói là Chủ Tịch Giang Trạch Dân muốn gặp Khải tại 

Zhong-nai-hai và sau đó Khải được đưa đi gặp Giang Trạch Dân và cho Zhu Rongji 

hù dọa Khải nói: “Trung Quốc đã nắm trong tay Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, 

nếu không nghe lời TQ Khải sẽ bị tẩy chay và coi chừng bị “chích thuốc”. Khải cúi 

đầu và run sợ, sau đó đòi về. Trước khi Khải về, một lần nữa Giang Trạch Dân nhắn 

Khải gửi lời thăm Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh chứ không nhắc tới tên người 

khác trong Quốc Hội cộng sản VN. Khải không được khoản đãi như một vị quốc 

khách vì tính tình bướng bỉnh không nghe lời đàn anh...”.  

6) Vào ngày 24 tháng 12 năm 2000, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao cộng sản Lê Công 

Phụng được Trần Đức Lương âm thầm phái đến Trung Quốc gặp quan chức tình 

báo của Trung cộng là Hoàng Di - cánh tay phải của Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung 

cộng. Di nói tiếng Việt rất rành. Hai bên đã gặp nhau ở một địa điểm X gần biên giới 

Việt (tỉnh Móng Cái Việt Nam). Theo bản báo cáo cho Bộ chính trị cộng sản VN, 

Lê Công Phụng cho biết lúc đầu Hoàng Di vẫn khăng khăng đòi chia 50/50 với Việt 

Nam về vùng biển Vịnh Bắc Việt “Beibu Bay” đòi lấy luôn đảo Bạch Long Vĩ sau 

đó Phụng, được Bộ chính trị dặn trước là xin lại 6% của Vùng biển gần khu vực 

Bạch Long Vĩ vì đã được lâu đời là của Việt Nam. Kết quả cuộc đi đêm Việt Nam 

còn lại 56% Vịnh Bắc Việt và mất đi 16, 000 Km2 vùng vịnh cho Trung cộng.  

7) Ngày 25 tháng 12 năm 2000, Trần Đức Lương từ Hà Nội qua Bắc Kinh gặp Giang 

Trạch Dân và được đưa về Thành Bắc của Quảng Trường Nhân Dân, theo tài liệu 

lấy được của tình báo Trung cộng. Trần Đức Lương và Lê Khả Phiêu chính thức 
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quyết định thông qua bản hiệp ước hiến đất bất chấp lời phản đối của Khải và nhiều 

người trong quốc hội. Bản hiến chương hiến đất cho Trung Quốc được chính Giang 

Trạch Dân và đảng cs Trung Cộng trả cho số tiền là 2 tỉ USD được chuyển cho các 

quan chức cộng sản chi nhau.  

8) Ngày 26 tháng 12 năm 2000 vào lúc 2 giờ trưa, Lý Bằng được cận vệ đưa tới gặp 

Trần Đức Lương ở Quảng Trường Nhân Dân. Lý Bằng cho Lương biết là số tiền 2 

tỉ dollar để mua 16, 000 km2 vùng vịnh Beibu của Việt Nam là hợp lý. Trần Đức 

Lương cám ơn Trung cộng về số tiền này... Sau cuộc gặp này thì Khải, Kiệt v.v... đã 

đồng ý với quyết định bán đất cho Trung cộng vì có phần chia chác trong số tiền 

này. Lý Bằng nhắc lại chuyện Trung cộng đã bán vũ khí và hỗ trợ cho cộng sản VN 

trong thời gian chiến tranh và số nợ trên Trung cộng dùng để trao đổi mua lại vùng 

đất Bắc Sapa của Việt Nam, Ải Nam Quan, Bản Dốc, Cao Bằng... Sau đó Lương 

được mời lên xe Limo và đưa về Zhong-nan-hai để gặp Zhu Rongji, Zhu Rongji 

không nói gì khác hơn là nhắc lại số tiền 2 tỉ USD sẽ được giao cho Việt Nam sau 

khi Lương trở về nước.  

9) Ngày 26 tháng 2 năm 2001 Nguyễn Mạnh Cầm bay sang Trung Quốc để 

gặp Qian Qichen tại đảo Hải Nam. Nguyễn Mạnh Cầm cám ơn Trung Quốc đã mua 

vùng Vịnh Bắc bộ của Việt Nam (Beibu Bay) với giá 2 tỉ USD.  

 

Ký kết bán nước của cộng sản  

Điểm qua các mốc này cho thấy Khải cũng là một tên hèn khi không chịu phản đối 

khi qua Trung cộng. Đồng thời khi về nước và biết có tiền chia chác nên đã ngậm 

miệng ăn tiền. Nói cách khác cũng là bán nước. Nhưng để nhìn rõ những sự kiện này 

hơn xin mời bạn đọc chú ý những sự kiện sau đây liên quan đến Khải.  

Thứ nhất, Khải còn là một thủ tướng hèn và bán nước khi không dám lên tiếng với 

Phó chủ tịch QH Trung Cộng là Cố Tú Liên khi sang Việt Nam, về vấn đề tàu chiến 

Trung Cộng xả súng giết hại 8 ngư dân Việt Nam, rồi còn vu cáo ngư dân Việt Nam 

là ăn cướp.  

Tiếp theo đó đài BBC, phóng viên của AP ở Hà Nội đề nghị Bộ Ngoại Giao cộng 

sản khẳng định thông tin nói rằng, tàu Sea Bee bị tàu hải quân Trung Quốc đang tập 

trận bắn, làm 23 thủy thủ trên tàu mất tích. Nhưng phía cộng sản đã lặng im và cho 

rằng chỉ là một tai nạn thông thường. Chúng ta nên nhớ tàu Sea Bee được xem như 

https://2.bp.blogspot.com/-7GAAnuFtw0s/UkYKeJHSt7I/AAAAAAABaOg/M20pbJjn4yQ/s1600/temp-danlambao-44.png
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tàu lớn, có trọng tải 6500 tấn, không thể dễ dàng chìm được nhanh chóng mà không 

có bất cứ một cuộc điện đàm kêu cứu nào, ngoài tín hiệu cấp cứu tự động. Điều này 

chứng minh cho việc Sea Bee đã bị trúng pháo hoặc ngư lôi của hải quân Trung 

Cộng, tuy nhiên, với vai trò thủ tướng thì Khải đã chỉ đạo cho vụ việc này rơi vào 

quên lãng.  

Thông tin về vụ tàu Sea Bee xem tại bản tin của BBC (2). 

Thậm chí khi gặp Cổ Tú Liên thì Khải vẫn còn nịnh bợ Trung cộng: “Ngày 13/1, 

trong buổi tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Cố Tú Liên, Trưởng đoàn đại 

biểu Quốc hội Trung Quốc sang Việt Nam tham dự APPF, thủ tướng cho rằng hai 

bên cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác, trên cơ sở phương châm 16 chữ và 4 

tốt mà các nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước đã đề ra...” (3) 

Thứ hai, khi Ôn Gia Bảo đến Việt Nam, Khải vẫn xun xoe bợ đỡ được báo chí lề 

đảng loan tin:  

“Ngày 7-10, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phan Văn Khải đã hội đàm với 

Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Trong không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở, hai bên 

đã điểm lại tình hình mọi mặt của quan hệ hai nước trong thời gian qua, nhất là từ 

sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Phan Văn Khải tháng 5-

2004; trao đổi về các biện pháp thực hiện có hiệu quả nhận thức chung của lãnh 

đạo cấp cao hai nước nhằm đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển theo phương 

châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt….  

Thủ tướng Phan Văn Khải khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan 

hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, coi đây là chính sách nhất quán, 

cơ bản và lâu dài…  

Hai bên nhất trí cho rằng kể từ cuộc gặp tháng 5-2004 đến nay, quan hệ giữa hai 

Đảng, hai nước duy trì đà phát triển mạnh mẽ và ổn định. Hai bên đã đạt được nhiều 

nhận thức chung quan trọng, tạo điều kiện cho quan hệ hai nước có bước phát triển 

mới tích cực; nhấn mạnh duy trì truyền thống gặp gỡ cấp cao là nhân tố đặc biệt 

quan trọng đối với việc xây dựng và củng cố sự tin cậy, tạo cơ sở cho quan hệ hai 

Đảng, hai nước phát triển ổn định, lâu dài theo phương châm 16 chữ “láng giềng 

hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần bốn 

tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.  

Hai bên đánh giá cao ý nghĩa việc ký được các Hiệp định biên giới trên đất liền và 

phân định Vịnh Bắc Bộ, khẳng định cùng phối hợp và hợp tác chặt chẽ để thực hiện 

tốt các Hiệp định nói trên cũng như Biên bản cuộc gặp đặc biệt giữa Thứ trưởng 

Ngoại giao hai nước ngày 8-8-2004 và các thỏa thuận hữu quan khác nhằm xây 

dựng biên giới Việt - Trung thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu 

dài, cùng phát triển. Hai bên khẳng định triệt để tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/05/050513_vietshipupdate.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/05/050513_vietshipupdate.shtml
http://www.vietnamembassy-brazil.org/vnemb.vn/tin_hddn/ns050114133743?b_start:int=5
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của các bên ở Biển Đông (DOC) giữa các nước thành viên ASEAN và Trung 

Quốc...” (4) 

Đây cũng là một trong những bằng chứng cho thấy sự bán nước và hèn kém của 

Phan Văn Khải trước giặc Tàu. 

 

Chủ tịch Trung cộng Giang Trạch Dân và Phan Văn Khải trong thời gian Đoàn Đại biểu Việt Nam do TBT 

Đảng CSVN Đỗ Mười đang thăm Trung cộng ngày 20-10-1998 tại Điếu Ngư Đài (Bắc Kinh). 

Trước đó, theo thông tin của đảng thì “Từ ngày 19 đến ngày 23-10-1998: Thủ tướng 

Việt Nam Phan Văn Khải thăm chính thức Trung Quốc. Thủ tướng Trung Quốc Chu 

Dung Cơ đã hội đàm với Thủ tướng Phan Văn Khải. Hai bên đã ký Hiệp ước tương 

trợ tư pháp về dân sự và hình sự, Hiệp định mậu dịch biên giới và Điều ước lãnh sự 

giữa hai nước.” (5)  

Thứ ba, nhóm Mạnh, Lương, An và Khải cũng từng bỏ qua ý kiến của ngay cả các 

vị cộng sản kỳ cựu trong việc ký hiệp định bán đất cho Trung cộng. Nhưng vì có 

tiền bỏ túi thì Khải cũng đồng ý cũng như các tên bán nước khác. Đây là bức thư của 

một người cộng sản kỳ cựu đến từ Hải Phòng để thấy bộ mặt bán nước của Khải (6): 

 

“Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đề nghị Quốc Hội không thông qua hiệp định biên giới Việt Trung 

Kính gửi: 

- Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh,  

- Chủ tịch Nước Trần Đức Lương,  

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An,  

- Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải,  

 

 

http://www.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_tshs/_mobile_theodongthoisu/item/11391602.html
http://vietnamese.cri.cn/721/2013/06/19/1s187587.htm
http://www.mevietnam.org/lanhtho-lanhhai/dvs-denghi.html
https://4.bp.blogspot.com/-rFA32XT64J0/UkYMJNhd9dI/AAAAAAABaOs/nqhz0JSKQpE/s1600/PhanVanKhai-GiangTrachDong-image14.png
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Tháng 2 năm 2001, trong bản góp ý với Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội IX, 

tôi đã có kiến nghị lên Đại hội Đảng, Chính phủ, Quốc hội không thông qua Hiệp 

định biên giới Việt Trung, vì đây là một Hiệp định mà phía Việt Nam nhượng bộ quá 

nhiều. Theo tôi, đó là một sai lầm lớn của Đảng và Chính phủ mà dân tộc ta chưa 

triều đại nào chịu nhượng bộ nhiều như thế. Cuối năm nay, Quốc hội sẽ họp, sau 

khi suy nghĩ và trao đổi với một số các vị lão thành cách mạng trong Câu lạc bộ 

Bạch Đằng, tôi trân trọng đề nghị ông Nguyễn Văn An - Chủ tịch Quốc hội mới được 

bầu - đưa vấn đề này ra trước Quốc hội, yêu cầu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao điều trần 

nói rõ nội dung số cây số vuông đã nhượng cho Trung Quốc so với Hiệp định Pháp 

- Thanh và nguyên nhân đi tới ký kết. 

Suốt 4000 năm lịch sử kể cả thời Bắc thuộc cho đến hơn 1000 năm độc lập tự chủ, 

nhiều triều đại phong kiến lúc yếu cũng chưa bao giờ nhượng cho phong kiến 

Phương Bắc một tấc đất, một hòn đảo, cùng lắm chỉ cống nạp thiên triều ít ngà voi 

châu báu; lúc mạnh như thời Lý Nhân Tông đã đòi vua Tống phải hoàn trả ta 2 

động, 8 huyện ở biên giới do bọn đầu mục thổ dân dâng cho nhà Tống. Vua Tống đã 

phải trả lại. Thế mà ngày nay, theo Hiệp định biên giới Việt Trung mới đây ta đã 

nhượng bộ cho Trung Quốc hàng trăm cây số vuông đất liền và hàng ngàn cây số 

vuông ở Vịnh Bắc Bộ (so với Hiệp định Pháp - Thanh đã ký cuối thế kỷ XIX). 

Qua lời thông báo của một vị lãnh đạo của thành phố Hải Phòng tại CLB Bạch Đằng 

tháng 2/2001 thì Vịnh Bắc Bộ chia đôi ta được 53%, Trung Quốc 47%. Sao kỳ lạ 

thế? Vịnh Bắc Bộ (Golfe du Tonkin) là của Việt Nam cơ mà! Tôi không rõ sứ thần 

Trung Quốc đã khôn khéo thế nào, dùng lời ngon ngọt ra sao mà đã làm mềm lòng 

sứ thần Việt Nam, thò tay vào ký Hiệp định trước tháng 12/2000. Có điều kỳ lạ là 

Trung Quốc đề ra kế sách ký Hiệp định biên giới Việt - Trung và sát nhập Đài Loan 

vào Trung Quốc trước thiên niên kỷ mới. Ta là một nước độc lập có chủ quyền, có 

cơ sở pháp lý đầy đủ lại vui vẻ làm theo, còn Đài Loan là đất đai của Trung Quốc 

họ lại không tuân theo ý đồ đó. Có người giải thích rằng: ta không ký không được. 

Phải chăng ta sợ Trung Quốc mang quân sang đánh ta? Trung Quốc là nước lớn 

nhưng không phải dễ dàng uy hiếp được ta. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh trong 

10 thế kỷ vừa qua, Phương Bắc đã 10 lần mang quân sang xâm lược nước ta, nhưng 

cả 10 lần phong kiến Phương Bắc đều thất bại thảm hại. Kể cả trận mới đây nhất, 

tháng 2/1979, cộng sản Trung Quốc đã mang quân đánh nước ta, định dạy cho Việt 

Nam một bài học, trái lại họ đã học được bài thất bại cay đắng. Thực ra lúc này 

Trung Quốc rất cần ổn định để phát triển kinh tế, họ chỉ dọa được những người nhát 

gan yếu bóng vía, chứ làm sao dọa được dân tộc Việt Nam anh hùng, bất khuất. Nếu 

ta không ký mà họ đem quân đánh ta, cả thế giới sẽ ủng hộ ta và nhân dân ta triệu 

người như một đoàn kết sẽ đứng lên cầm vũ khí quét sạch quân thù. Nói thế thôi, 

chứ Trung Quốc không dại gì đem quân gây chiến với Việt Nam. Tiếc thay, cả người 

cho ý kiến lẫn người đi ký đã không nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Họ quên mất rằng 

biết bao sứ thần Đại Việt qua nhiều triều đại đã làm cho phong kiến Phương Bắc 

phải kính nể, khâm phục. Thậm chí có sứ thần không chịu khuất phục đã bị phong 
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kiến Phương Bắc chém đầu, gây một vết nhơ cho lịch sử đối ngoại của Bắc Triều, 

càng làm rạng danh đất nước Việt Nam. 

Nghe nói trong hội đàm, Trung Quốc đã nêu lên: trước đây nhà Thanh yếu, Pháp 

mạnh nên mới có Hiệp định như vậy; tại sao đoàn ta không có ai biết nói: mạnh yếu 

trước kia chưa rõ, bây giờ Trung Quốc là nước lớn, Việt Nam là nước nhỏ, có phải 

vì thế mà Trung Quốc ép buộc Việt Nam phải nhân nhượng? Đã là anh em, là đồng 

chí "như môi với răng", sao lại nỡ lấn đất chiếm đảo của Việt Nam? Lẽ ra: Nghĩa 

tình hữu nghị từng xây dựng Tôn trọng biên thùy nước mới an. Không phải tự nhiên 

ông Giang Trạch Dân gợi ý Đại hội Đảng ta nên tiếp tục để đồng chí Lê Khả Phiêu 

là Tổng Bí thư. Dân tộc ta có một nền văn hiến sáng ngời, trung dũng tuyệt vời. 

Đảng ta, dân tộc ta đã làm cuộc Cách mạng Tháng 8-1945 vĩ đại, sau đó đã đánh 

thắng 2 đế quốc hung bạo nhất của thời đại, mà lại chịu để cho Trung Quốc ép ký 

một hiệp định bất bình đẳng như vậy sao? 

Tôi đề nghị ông Nguyễn Văn An với chức danh Chủ tịch Quốc hội thay mặt Quốc 

hội - cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước - kiên quyết không thông qua Hiệp 

định biên giới Việt - Trung, cả trên đất liền và trên biển, đảm bảo quyền lợi cho Tổ 

quốc và danh dự cho dân tộc. Các ông biết rõ hơn ai hết: chỉ có một Hiệp định 

thương mại Việt - Mỹ ký đã hơn một năm nay, Hạ viện Mỹ đã thông qua, Thượng 

viện Mỹ cũng đã thông qua, thế mà hai viện còn phải ngồi chờ Tổng thống duyệt 

Hiệp định mới có hiệu lực. Hiệp định biên giới Việt - Trung còn quan trọng hơn 

nhiều, sao không đưa ra Quốc hội bàn mà đã vội ký kết? Bây giờ tuy có muộn nhưng 

Quốc hội nghe điều trần rồi kiên quyết không thông qua và báo cho Trung Quốc 

biết, thì sự không thông qua ấy vẫn có giá trị. Trong khi chờ đợi hai bên gặp lại, yêu 

cầu Trung Quốc cứ coi Hiệp định Pháp - Thanh còn nguyên giá trị. Đất này công 

sức của cha ông Khai phá ngàn năm giống Lạc Hồng Xương máu bao đời mới có 

được. Xin đừng để thẹn với non sông. 

Nhân đây, tôi cũng đề nghị với Quốc hội và Chính phủ: từ nay về sau tất cả các Hiệp 

định quan trọng có liên quan đến lợi ích Tổ quốc đều phải theo nguyên tắc: được 

Quốc hội bàn và thông qua mới có giá trị. Ví dụ: Hiệp định chiến tranh và hòa bình, 

Hiệp định biên giới và trên biển đa phương và song phương, Hiệp định kinh tế quan 

trọng giữa hai Chính phủ v.v... 

Tôi tin tưởng Quốc hội Chính phủ sẽ làm được việc này. Nhân dân Việt Nam sẵn 

sàng đoàn kết xung quanh Quốc hội, Chính phủ và Đảng để đòi Trung Quốc phải 

công nhận Hiệp định Pháp - Thanh đồng thời trả lại cho Việt Nam các đảo Hoàng 

Sa và Trường Sa. 

Xin gửi lời chào kính trọng. 
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Đỗ Việt Sơn, 78 tuổi đời, 54 tuổi đảng. 

Hội viên CLB Bạch Đằng. 

D-C: 26/14-125 Tô Hiệu Hải Phòng D-T: 031.739039” 

Thứ tư, theo Phan Văn Khải kể lại việc đàm phán với Trung cộng: “Thác Bản Giốc 

mình không thể nào lấy hết... Bãi Tục Lãm họ có ý đồ lấn thật. Tổng Bí thư Lê Khả 

Phiêu và Cố vấn Đỗ Mười cũng phải đấu với Trung Quốc trên tình hữu hảo mới 

được như vậy. Tôi, ông Vũ Khoan và ông Lê Khả Phiêu đã đấu tranh rất căng thẳng 

nhưng đôi bên cũng phải có nhân nhượng, chẳng thà mình có một phân định sau 

này còn có cơ sở để đấu tranh”. Qua đây cho thấy chính Khải và Phiêu đã xác nhận 

hành động bán nước của mình. Tại sao lãnh thổ của Việt Nam lại phải nhân nhượng? 

Và việc để mất thác Bản Giốc và bãi Tục Lãm mà Khải kể chính là hành động bán 

nước không thể chối cãi. 

Thứ năm, ngày 16-5-1984, sau mười tám ngày dùng một lực lượng lớn tấn công, 

Trung cộng đã chiếm và chốt giữ hai mươi chín điểm dọc biên giới Việt Nam, trong 

đó có điểm cao 1509. Hàng ngàn người lính Việt Nam đã hy sinh trong các đợt phản 

công lấy lại hai mươi cao điểm ở Thanh Thủy, Vị Xuyên bị Trung cộng chiếm đóng 

từ năm 1984. Nghĩa trang Vị Xuyên, Hà Giang, có 1680 ngôi mộ. Trong đó, 1600 

mộ là của các liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến tranh Biên giới, đa số hy sinh trong 

giai đoạn 1984 - 1985, có người hy sinh năm 1988 khi tái chiếm điểm cao 1509. Giai 

đoạn 1984 - 1985, theo ông Nguyễn Thanh Loan, người trông coi nghĩa trang: “Cứ 

nửa đêm về sáng, xe GAT 69 lại chở về từng túi tử sỹ xếp chồng lên nhau”. Theo 

Đại tá Phó chỉ huy trưởng Biên phòng Hà Giang Hoàng Đình Xuất: “Từ khi chiếm 

được điểm cao 1509, Trung Quốc cho xây dựng trên đỉnh một pháo đài quân sự. Ở 

phía bên kia, Trung Quốc xây được đường xe hơi lên tận đỉnh trong khi bên mình 

dốc, hiểm trở. Theo nguyên tắc mà hai bên thống nhất, đường biên giới đi qua đỉnh, 

cắt đôi pháo đài mà Trung Quốc xây dựng trên cao điểm này, nhưng khi hoạch định 

biên giới, phía Trung Quốc cho rằng, đây là một khu vực có ý nghĩa thiêng liêng nên 

họ xin được giữ lại toàn bộ pháo đài để làm du lịch. Đau xót là các nhà lãnh đạo 

của chúng ta đã đồng ý. Phần Việt Nam nhượng Trung Quốc ở đây tuy chỉ có 0, 77 

hecta nhưng, 1509 là một vị trí chiến lược. Từ trên pháo đài ấy có thể nhìn thấy từng 

chiếc ô tô ở thị xã Hà Giang”. 

Tuy không bình luận trực tiếp trường hợp điểm cao 1509, nhưng Bộ trưởng Ngoại 

giao Nguyễn Mạnh Cầm giải thích: “Tôi nghĩ, các anh ấy cũng biết (ý ám chỉ Đỗ 

Mười, Khải và Phiêu), nhượng một tấc đất là có tội, nhưng với một nước lớn như 

Trung Quốc thì tranh chấp phải được giải quyết để có được một biên giới hòa bình. 

Trước đó không ngày nào là không có khiêu khích”. Qua đây cho thấy rõ ràng Cầm 

thừa nhận Khải, Phiêu... đã nhượng đất cho Trung cộng. 
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III. Bàn tay nhuốm máu: 

Từ năm 1997, Phan Văn Khải nắm chức thủ tướng cộng sản thì ông ta chưa làm 

được gì cho quê hương chúng ta. Việt Nam vẫn chưa vẫn chưa có sinh hoạt chính trị 

tự do, vẫn chưa có tự do tôn giáo, vẫn chưa có tự do báo chí, và vẫn còn giữ chính 

sách hộ khẩu... Ngược lại quá khứ chúng ta sẽ thấy bàn tay của Khải nhuốm máu 

đồng bào từ khá lâu. 

Thứ nhất, bạn đọc chú ý đến tiểu sử của Phan Văn Khải. Phan Văn Khải sinh ngày 

25 tháng 12 năm 1933 tại Quận Củ Chi, ngoại ô Sài Gòn. Mới 14 tuổi Khải đã tham 

gia "Cách Mạng", 22 tuổi thì gia nhập Phong Trào Cải Cách Ruộng Đất. Đôi bàn tay 

của Khải đã nhuốm máu của rất nhiều đồng bào vô tội trong cuộc đấu tố dã man nhất 

lịch sử Việt Nam. Mời bạn đọc coi lại “Những sự thật không thể chối bỏ - 

Phần 5 và 6” để thấy những con số kinh hoàng trong đó có Phan Văn Khải gây ra. 

Chính vì thánh tích ác ôn nhuốm máu đồng bào trong CCRĐ mà Khải được đi học 

Liên Xô. Đánh giá việc này một tài liệu của Nga khi Khải lên làm thủ tướng có 

viết “Trong cải cách ruộng đất và chấn chỉnh hàng ngũ sau khi cách mạng vô sản 

ở Việt Nam thành công thì ông (ám chỉ Khải) có công rất lớn mặc dù sau này cuộc 

cải cách bị đánh giá là đẫm máu”. (7) 

Thứ hai, trong suốt thời kỳ nắm chức thủ tướng thì Phan Văn Khải cũng cho bắt 

giam các nhà đấu tranh trong nước như BS Phạm Hồng Sơn, LS Lê Chí Quang, 

Nguyễn Khắc Toàn, mục sư Nguyễn Hồng Quang, BS Nguyễn Đan Quế, GS Trần 

Khuê, Hòa thượng Thích Huyền Quang, Hòa thượng Thích Quảng Độ v.v... Như 

vậy việc Khải tàn ác và chống lại dân chủ là không thể chối cãi trong vai trò đứng 

đầu chính phủ của mình. Như vậy Khải, vi phạm vào Điều 19 của Bản Tuyên ngôn 

Quốc tế Nhân quyền mà cộng sản đã ký với Liên Hiệp Quốc. 

 

 

Phan Văn Khải và đồng chí X 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-5-noi.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-6-du.html
https://1.bp.blogspot.com/-LxWG8jYo0L4/UkYOaOvjvxI/AAAAAAABaO4/qjvUyOY1Weo/s1600/PhanVanKhai-NguyenTanDungimage08.png
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Thứ ba, bạn của tác giả Lê Nhân là anh Phan Thiệu Cơ, cháu đích tôn của cụ Phan 

Bội Châu kể rằng ông nội của anh là cụ Phan bị quy lên thành phần địa chủ, quan 

lại phong kiến nên nhà cửa của Phan Bội Châu ở Nam Đàn Nghệ An và sách vở di 

cảo của cụ bị đảng cộng sản phần thì tịch thu, phần thì đốt sạch. Cụ Phan một anh 

hùng dân tộc vĩ đại nhất thế kỷ XX đã bị Hồ Chí Minh bán đứng cho Pháp 

(Xem “Những sự thật không thể chối bỏ - Phần 8”). Khi cụ chết rồi vẫn bị đội cải 

cách ruộng đất sai làm hình nộm giống y người thật đem ra giữa chợ đấu tố, lấy cứt 

trát vào mặt hình nộm cụ Phan. Và tác giả Lê Nhân là người bạn học của Khải đã 

viết bức thư chửi tội ác và sự ngu dốt của Khải với đại ý: “Thủ tướng Phan Văn Khải 

cũng không phân biệt được đâu là chuyện chăn gối, đâu là chuyện quốc gia chính 

phủ trị dân, nên sỗ sàng đưa vấn đề con cu ra ví với dân.”  

Nguyên văn của nó như sau: (8) 

“Kính gửi Ông Phan Văn Khải, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 

Thưa anh Khải 

Lê Nhân viết lá thư ngỏ này gửi anh vì tôi chẳng sợ ai cười chê bảo cái thằng Lê 

Nhân cóc nhái, thứ cua cáy, rơm rạ xó bếp ở đâu chui ra, thấy người sang bắt quàng 

làm họ, thật chẳng còn ra làm sao! Một người dân ngu khu đen như Nhân tôi, đôi 

khi ngồi vắt tay lên trán, nhớ lời Bác Hồ dạy:- "Cán bộ là đầy tớ của nhân dân", mà 

bật cười khanh khách vì sự hài hước trong chế độ ta không biết đến đâu là giới hạn, 

tự nhiên thấy mình oai ngất trời:- hóa ra mình là ông chủ của chúng nó, ông chủ 

của cái đám đảng cộng sản, nhà nước và chính phủ cộng sản đang cầm quyền kia, 

mà sao mình cứ nơm nớp sợ đám đầy tớ bắt nạt, thậm chí sợ bọn đầy tớ đến bắt ông 

chủ nhốt vào tù cho mục xương luôn? Còn các anh, từ anh tổng bí thư, anh chủ tịch 

nước, anh thủ tướng chế độ hiện hành, thảy đều là nô bộc, là ô-sin cho Lê Nhân, ô 

sin của 80 triệu đồng bào ngoài đảng hihihi! 

Với tinh thần ấy của Bác Hồ, Lê Nhân viết thư cho anh Khải với 3 tư cách: 

- ông công dân viết thư cho nguyên thủ quốc gia 

- ông chủ viết thư sai đầy tớ 

- ông bạn cũ viết thư cho ông bạn cũ ngày xưa… 

Thưa anh Phan Văn Khải, tôi cũng chẳng dám trách rằng anh đã quên cái thằng Lê 

Nhân cùng tuổi với anh, cùng học một lớp chính trị Mác-xít do thầy chúng ta là giáo 

sư tiến sĩ viện trưởng Viện Mác-Lênin Hoàng Minh Chính từng dạy dỗ chúng ta hết 

lòng, để rồi sau đó, tôi với nghề gõ đầu trẻ môn triết học Mác-xít, lại dạy các anh 

Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Phú Trọng (sẽ có thư ngỏ gửi hai anh học trò hàm 

thượng thư đương triều đang ngấp nghé thế tử này sau). 

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-8-ai.html
http://www.saigonecho.com/main/lichsuvn/37-chientranhvn/26413-thu-le-nhan-gui-phan-van-khai.html)
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Người (tức GS.TS triết học Hoàng Minh Chính) mà cách đây ngót 50 năm trước, đã 

cứu anh Khải thoát khỏi vụ khai trừ đảng, nên anh thề sẽ suốt đời mang ơn ông 

Chính, người mà anh cho là có công ngang với ơn sinh thành của cha mẹ, thề trong 

đời sẽ tìm cơ hội để báo ân, đền đáp công ơn trời bể của GS.TS Hoàng Minh Chính 

đối với anh. 

Bây giờ, là một nguyên thủ quốc gia, chắc anh Khải bận vô cùng, hơi đâu nhớ tới 

ân nghĩa cũ; anh quên là quên cả nước chứ cứ gì quên cái thằng Lê Nhân, quên cái 

ông thầy cũ Hoàng Minh Chính hiện đang bị lính của anh bốc cứt ném vào mặt hôm 

1-12-2005 ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội huy hoàng của đế chế cộng sản? 

Tôi xin nhắc để anh nhớ, tôi là Lê Nhân, biệt hiệu trong lớp anh em gọi là " Nhân 

ngôn luận” (có ý chửi tôi ăn nói nham hiểm, lời nói ác như vị thuốc độc nhân ngôn 

giết người). Còn anh Phan Văn Khải có biệt danh cả lớp đặt cho là “Khải đờ mờ” 

(vì anh có tật khi nói hay chêm tiếng đệm hai chữ viết tắt của tên ông Đỗ Mười: 

Đ.M. mà những anh em người gốc nông dân Nam Bộ tập kết thường mắc phải). Năm 

ấy, anh Khải được nhà trường cấp bằng khen vì thành tích rất lớn là bỏ được hai 

tiếng “đù má " chêm vào trước bất cứ câu gì khi anh nói; nên hôm anh Sáu Thọ (Lê 

Đức Thọ) đến dự lễ khai mạc khóa chính trị Mác-Lê cao cấp do thầy Hoàng Minh 

Chính giảng, anh được vinh dự đảng ủy nhà trường phân công lên hô chào cờ. Có 

lẽ vì anh Phan Văn Khải xúc động quá, khi lần đầu được gặp anh Sáu Thọ, thần hồn 

nát thần tính, giữa không khí cực thịnh, cực nghiêm trang của tôn giáo Mác-Lê, trên 

có đảng kỳ, kèm chân dung 5 lãnh tụ vĩ đại: Mác, Lê Nin, Stalin ở giữa, hai bên là 

Bác Hồ và Bác Mao, dưới nữa là cờ đỏ sao vàng, dưới nữa là anh Sáu Thọ. Thế mà 

giữa ba quân ngất trời thiêng liêng ấy, anh Phan Văn Khải đứng cực nghiêm, hô 

chào cờ bằng giọng Củ Chi Nam Bộ, hệt như Trương Phi hét trước cầu Trường Bản; 

anh Khải hô (hét) cực vang, cực to, cực nhanh, rằng: 

“Đù má nghiêm! Chào cờ, chào!" 

Cả hàng quân ngót trăm người tí nữa ngã đùng ra đất, vội đưa tay bụm miệng, vừa 

bịt mồm vừa hát quốc ca, nên âm vang hùng tráng của bài "Tiến quân ca" nghe như 

tiếng ếch nhái ho, như thể chó vừa ăn vụng bột vừa hát (sủa), khiến có vài tên ngã 

lăn đùng ra như trúng gió vì sặc cười, phải khiêng đi cấp cứu ngay. Tuy vậy, buổi 

chào cờ vẫn hoàn tất một cách ngượng chín mặt, ai cũng ước đất nứt ra lỗ nẻ để 

chui tọt vào cho đỡ xấu hổ. Sau buổi chào cờ có một không hai ấy, anh Sáu Thọ vẫn 

bình tĩnh huấn thị chừng 5 phút, thay vì theo thông lệ, anh phải dạy dỗ cả tiếng đồng 

hồ; vị lãnh tụ này mặt vẫn tỉnh bơ, làm như không hề có chuyện cái thằng phá thối 

Phan Văn Khải vừa hô chào cờ bằng câu chửi thề đù má kinh thiên động địa; đây 

có lẽ là lần bất ngờ và bực mình nhất trong cuộc đời làm cách mạng vô cùng vẻ 

vang của anh Sáu. 
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Sau này, anh Phan Văn Khải tâm sự với Lê Nhân rằng: "Hô chào cờ mà vẫn chêm 

tiếng đù má vào theo thói quen, chắc tao sẽ phải tử hình mất!". Nhưng GS.TS Hoàng 

Minh Chính đã chạy lên chạy xuống cứu anh Phan Văn Khải thoát khỏi tội đi tù vì 

xúc phạm đảng thì ít mà xúc phạm anh Sáu Thọ là linh hồn của đảng thì nhiều. Thầy 

Chính còn cứu anh thoát khỏi cái án khai trừ đảng. Nếu không có thầy Hoàng Minh 

Chính xả thân cứu giúp, liệu đến nay anh Khải có lên được đỉnh của quyền lực là 

chức Thủ tướng chính phủ hay không? 

Thế mà, lạ lùng thay, thủ tướng Phan Văn Khải đã lấy oán báo ân, đã cùng với Bộ 

Chánh trị đảng sai lâu la, lưu manh đến đánh đập cụ Chính, mang cà chua, trứng 

thối cùng cứt trộn mắm tôm ném vào người cụ già 86 tuổi Hoàng Minh Chính và vợ 

con, nhà cửa của cụ Chính trưa ngày 1-12-2005, xúc phạm vô cùng tận người thầy 

ngày xưa mà anh cho là đã có công lớn cứu anh, ngang công ơn sinh thành ba má, 

thì hỏi còn trời đất gì nữa hay không? 

Chuyện tày trời làm ơn cứu Phan Văn Khải ngày xưa thoát khỏi vụ án "đù má" chào 

cờ Lê Nhân vừa thuật lại trên, dù ai có cậy miệng thầy Hoàng Minh Chính, thầy 

cũng không nói ra đâu; vì nói ra, khoe ra lối ứng xử trả ơn thầy học cũ bằng cách 

sai thuộc hạ ném cứt vào mặt thầy mình kiểu này của anh Phan Văn Khải, thầy 

Chính sẽ cho là đại sỉ nhục; rằng anh dạy dỗ thế đếch nào mà học trò của anh khi 

làm đến chức Thủ tướng, nó lại thành ra cái thằng bất nhơn, đểu giả, tiểu nhân, đại 

phản nghịch như thế? Giờ đây, nhận mình có một anh học trò như anh Phan Văn 

Khải, thầy Hoàng Minh Chính thà chết còn hơn. 

Thoắt mấy chục năm sau, Lê Nhân thấy anh Khải xuất hiện trên tivi: khởi đầu là phó 

chủ tịch, rồi chủ tịch TP.HCM, leo dần lên chức vụ phó thủ tướng, rồi thủ tướng 

chính phủ nhà nước cộng sản. Mỗi lần nhìn thấy anh trên màn hình, tôi có ý hơi lo 

lo: - lỡ mà khi anh đang huấn thị đồng bào, sơ ý, nổi hứng dân Củ Chi ăn tục nói 

phét lên, theo vô thức tuôn ào ào ra miệng cái tiếng đệm Đ.M., cứ như cái thuở chào 

cờ ngày xưa mà vô tư đù má đồng bào, đù má các đồng chí, đù má quốc dân, thì sẽ 

gây họa lớn, đồng bào chắc sẽ vỡ tim mà chết cỡ vài ba chục triệu vì cú sốc văn hóa 

quá sức bất ngờ này chăng? 

Có lẽ, chính vì lường trước khả năng tình cảm vô bờ của ông thủ tướng chánh phủ 

đương nhiệm, một người nông dân thuần phác Nam Bộ quen chăn trâu, câu cá, đơm 

lờ, đánh giậm hơn là việc làm vương, làm tướng, mà khi anh qua Mỹ gặp tổng thống 

Mỹ W.Bush vừa qua, Bộ Chánh trị đảng sợ anh nổi hứng chào cờ, lại chả tuôn ra từ 

vô thức, tuôn từ trong gan ruột cái tiếng đệm bình dân thân thương quê kiểng kia; 

rằng: - đù má ngài W.Bush, rằng tôi thay mặt đù má đảng nhà nước chính phủ Việt 

Nam, đù má gởi lời thăm hỏi tới ngài và gia quyến, có mà Mỹ nó điên lên, chơi bom 

hạt nhân xuống lăng Bác vỡ cha cái "mặt trời chân lý", tiêu mẹ nó cái "mặt trời 
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trong lăng rất đỏ” thì lấy gì làm vật linh, làm tô-tem mà lễ bái, lừa đảo nhân dân? 

Cho nên, Bộ chánh trị đã soạn sẵn cho anh bài diễn văn đáp từ tổng thống W.Bush, 

gồm chỉ mấy từ đơn giản xã giao, chào hỏi, chúc mừng, cảm kích mà một trẻ chăn 

trâu cũng biết nói vo, không cần phải soạn trước như đảng sợ anh văng đù má bất 

tử mà soạn sẵn lời đáp từ ngài W.Bush cho anh. 

Cả thế giới qua truyền hình, đã thấy ngài W.Bush oai phong, tươi tắn, đường bệ, 

sang trọng, lịch lãm, quý phái thơm như mít trước một ngài Phan Văn Khải dúm dó, 

mặt đâm lê, co ro, hèn kém, quê mùa, mặc cảm tự ti, ngồi tội nghiệp hai tay run quá 

nhét đại vào háng. Đến độ ngài W.Bush phải thò hết cỡ cánh tay phải sang tận đùi 

ngài Khải theo kiểu thò tay vào hang sâu bắt rắn, mới lôi được bàn tay của thủ tướng 

Việt Nam như con chim trốn tuyết ra mà bắt cái rụp, thương thay! 

Cả thế giới đã nhìn thấy ngài Khải thò tay vào túi áo, lấy ra miếng giấy bé bằng cái 

lá đa, hai tay bê miếng giấy như bê hòn đá nặng, đưa sát lên mắt ấp a ấp úng đọc 

lời đáp từ tổng thống Mỹ, trông thê thảm và âm lịch không sao chịu được. Suốt 

chuyến đi thăm Mỹ, qua ống kính truyền hình, nhiếp ảnh, thủ tướng Việt Nam hiện 

lên chân dung toàn diện của đảng cộng sản là một kẻ nhà quê ra tỉnh, một gã ăn 

mày đi xin tiền, lúc thì văng: - “đù má đuổi nó ra ngay!" khi có hai vị ký giả một 

nam một nữ của người Việt di tản lọt vào nơi họp báo chất vấn và tố cáo tội ác cộng 

sản, lúc thì với bàn tay vuốt lên mu bàn chân mang giày của bức tượng ngài Havard, 

như có ý xin được đánh giày cho quý ngài từng lập ra trường đại học danh giá nhất 

thế giới tọa lạc ở Boston... khiến nhân dân cả nước ngượng chết đi được. 

Chỉ nhìn vào chuyến đi Mỹ của anh, người ta có thể nhận ra chân dung văn hóa của 

đảng cộng sản Việt Nam là thứ văn hóa diệt trí thức, văn hóa bần cố nông con cái 

tố cha, vợ tố chồng, học trò trả ơn thầy bắt cách bốc cứt ném vào mặt thầy, thứ văn 

hóa lừa đảo, lấy việc lừa dân từ A đến Z làm sự nghiệp, làm cần câu cơm... 

Anh Phan Văn Khải ơi, giờ đây, cả nước cứ nhìn vào thằng con trai của anh, thằng 

Hoàn Ty từng bắn chết con trai ông Phạm Thế Duyệt khi hai đứa giành gái khi cùng 

đánh bạc, mà nó vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không ai dám động vào cái 

lông chân của nó, thì thiên hạ có thể biết người cha làm thủ tướng của hắn là quân 

tử hay tiểu nhân, bản chất là loại người nào. Khổng Tử xưa dạy người quân tử phải:- 

"Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", lấy nhân, nghĩa, lễ, trí tín làm đầu. Phật 

dạy dân ta từ bi hỷ xả cả mấy ngàn năm. Đạo Công giáo dạy kính Chúa yêu người. 

Thế mà Bác Hồ của anh và các anh sau khi dùng bạo lực cướp được đất nước, bèn 

coi tam giáo đồng nguyên Phật Khổng Lão (cả Chúa sau này) là phản động, nên sai 

đập nát đình chùa miếu mạo, đập nát các nhà thờ Thiên Chúa giáo thời cải cách 

ruộng đất. 
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Bạn của Lê Nhân là anh Phan Thiệu Cơ, cháu đích tôn của cụ Phan Bội Châu kể 

rằng ông nội của anh là cụ Phan bị quy lên thành phần địa chủ, quan lại phong kiến 

nên nhà cửa của Phan Bội Châu ở Nam Đàn Nghệ An và sách vở di cảo của cụ bị 

đảng cộng sản phần thì tịch thu, phần thì đốt sạch. Cụ Phan một anh hùng dân tộc 

vĩ đại nhất thế kỷ XX chết rồi vẫn bị đội cải cách ruộng đất sai làm hình nộm giống 

y người thật đem ra giữa chợ đấu tố, lấy cứt trát vào mặt hình nộm cụ Phan. Chính 

vì chuyện này, giúp Lê Nhân tin vào việc ngày xưa ở Trung Quốc (thời Quốc Dân 

đảng), Hồ Chí Minh đã bán đứng Phan Bội Châu cho mật thám Pháp để lấy tiền, 

trong khi ngoài mặt, Hồ luôn coi cụ Phan như cha, làm ai cũng khen là ông Hồ hiếu 

đễ. Chao ôi, cái văn hóa lấy cứt ném vào, trát vào mặt cha chú, đã có từ độ Bác Hồ, 

chứ đâu phải chuyện anh Điềm và anh Khải mới sáng tạo ra lối hại cụ Hoàng Minh 

Chính bằng cách lấy cứt trộn mắm tôm ném vào mặt cụ như trưa ngày 1-12-2005 

vừa qua đảng cộng sản đã làm? 

Giết oan hàng vạn người trong cải cách ruộng đất, đẩy hàng triệu người vào chỗ 

chết suốt 30 năm nồi da xáo thịt, làm hơn mười lăm triệu người Việt Nam chết oan, 

ngoài Hồ Chí Minh vĩ đại ra, ai, những ai là người phải chịu trách nhiệm 

đây?............. 

Viết đến đây, Lê Nhân chợt thấy rùng mình mà ghê thay luật nhân quả ở đời, làm ác 

thì sẽ bị quả báo, lưới trời lồng lộng, từ con tép đến Bác Hồ cũng không thể ăn gian, 

không thể thoát khỏi thiên la địa võng của luật vay trả đã từng ứng nghiệm vào cái 

xác không hồn của Bác Hồ đang bị đứa con đại bất hiếu là ĐCSVN hành hạ bằng 

trò lừa hiếu hỉ làm ngược hoàn toàn di chúc Bác! Xin các ông Lê Đức Anh, Đỗ Mười 

và giàn thế tử Phan Diễn, Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Phú Trọng… hãy nhìn gương 

nhỡn tiền của Hồ Chí Minh đang treo trước mắt các vị mà bơn bớt gian ác, mà nghĩ 

lại xem có nên đi cùng đường với dân tộc, với nhân dân, với trào lưu đa nguyên đa 

đảng là nhu cầu thời đại, kẻo các vị chết rồi xác lại có thể bị treo ngoài cửa thành 

cho dân đến xem, cho quạ diều đến mổ thì động mồ động mả di hại cả ngàn năn sau 

con cháu đấy!......... 

Xin quý vị xá cho cách nói tục tĩu của anh Khải, vì anh ít học (anh Khải và Lê Nhân 

đều ít học, lớp chống Pháp ta và lớp các anh đàn em như Nông Đức Mạnh, Trần 

Đức Lương, Nguyễn Văn An… đều là dân học bổ túc, học chuyên tu tại chức... nên 

dân gian mới bảo:- "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức" toàn là dân học giả bằng 

thật!). Anh Khải chắc không biết rằng cái câu:- "Trên bảo dưới không nghe!" dùng 

để chỉ việc phòng the, chuyện bất lực của đàn ông, rằng rất muốn làm tình với con 

mẹ đĩ mà con cu bảo mãi vẫn cứ không nghe, vẫn chỉ sáu giờ, quyết không bao giờ 

lên được 9 giờ chứ đừng nói gì chuyện nhất dương chỉ 12 giờ. Vả lại, nhiều khi thủ 

tướng Phan Văn Khải cũng không phân biệt được đâu là chuyện chăn gối, đâu là 

chuyện quốc gia chính phủ trị dân, nên sỗ sàng đưa vấn đề con cu ra ví với dân, ví 

với thuộc cấp thì quả tình cũng không lấy gì làm lạ! 



- 397 - 

 

Thưa anh Phan Văn Khải, người xưa đã dạy: - “Thượng bất chính, hạ tắc loạn!”; 

kẻ cầm quyền trong chế độ cộng sản theo Bác Hồ luôn làm gương xấu, làm toàn việc 

gian ác, lừa đảo thì làm sao các vị BẢO mà DÂN nó thèm nghe! Chẳng qua, do quý 

vị ĐCSVN tàn ác quá, mấy chục năm làm dân nhược, quên mất bản tính phản ứng 

của con giun:- “Xéo mãi cũng quằn!”. Dân sợ quá, sống như con cá dưới ao tù thiếu 

dưỡng khí, lúc nào cũng trồi lên mặt nước cho công an hộ khẩu dễ kiểm kê mà ngáp 

ngáp cầm hơi! 

Hà Nội 5-12-2005 

Kính thư,  

Le Nhân”. 

Qua bức thư chúng ta thấy điều gì? Đó là bức thư tố cáo bàn tay vấy máu của Khải 

với nhân dân trong CCRĐ. Ngoài ra là nêu lên vụ án và tội ác con trai Khải. Và đặc 

biệt nói đến việc Khải để đàn em đàn áp ông Hoàng Minh Chính- một người đấu 

tranh dân chủ ôn Hòa. Qua đây có thể thấy được bàn tay của Khải cũng không kém 

phần bạo tàn với nhân dân. 

IV. Bất tài:  

Phan Văn Khải trong kỳ họp Trung Ương Đảng cộng sản Việt Nam từ 6-13/1/04 đã 

thú nhận trước cử tọa: “... VN cần 20 năm nữa mới theo theo kịp Thái Lan...”. Tuy 

nói như vậy nhưng cái mà Khải làm trong suốt thời kỳ của mình là gì? Đó chính là 

tham nhũng tràn lan không kém gì thời kỳ của đồng chí X hiện nay. Để chứng minh 

điều này chúng ta hãy để ý những tài liệu sau đây. 

Thứ nhất, ngày 25-7-2001, thủ tướng Phan Văn Khải có quyết định phê duyệt "Đề 

án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005" (đề án 112). Tính 

đến ngày 30-12-2005, vốn đầu tư từ ngân sách trung ương cấp cho đề án là 685 tỉ 

đồng, trong đó Ban Đề án 112 đã chi hơn 277.97 tỉ đồng (hơn 18 triệu Mỹ kim, theo 

tỉ giá hối đoái vào thời gian đó.) 

Theo báo Người Lao Động ngày 20/1/2009, sau 16 tháng điều tra vụ tham nhũng 

trong ban điều hành đề án "tin học hóa quản lý hành chính nhà nước”, cơ quan điều 

tra Bộ Công an cộng sản đã đề nghị truy tố 20 bị can, trong đó có 1 viên chức hàng 

thứ trưởng tên là Vũ Đình Thuần, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

CSVN (thời kỳ Phan Văn Khải làm thủ tướng), trưởng ban điều hành đề án 112 (tin 

học hóa quản lý hành chính nhà nước 2001-2005), và Lương Cao Sơn, thư ký ban 

điều hành Đề án 112, cùng bị truy tố về 2 tội danh "tham ô tài sản" và "Lợi dụng 

chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 
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Vũ Đình Thuần 

Theo điều tra của công an cộng sản, Lương Cao Sơn với tư cách là thư ký "đề án 

112" đã "tư vấn" cho các doanh nghiệp đường đi nước bước và trình Vũ Đình Thuần 

ký duyệt các quyết định để kiếm tiền hoa hồng. Cụ thể, Lương Cao Sơn đã trực tiếp 

thiết kế tới 7 đường dây cho các vụ làm ăn này. Vụ đầu tiên là mua sắm nhu liệu bản 

quyền với Công ty Phần mềm ISA do Nguyễn Thúy Hà làm tổng giám đốc. Bỏ qua 

hết các thủ tục mời thầu theo quy định, ngày 11-10-2004, Sơn đề nghị Vũ Đình 

Thuần quyết định công nhận Công ty ISA trúng thầu với giá trị nhu liệu bản quyền 

của hãng Microsoft và IBM trị giá hơn 9.1 tỉ đồng (hơn 600, 000 Mỹ kim). Trong 

vụ này, Hà đã đưa cho Sơn 360 triệu đồng để chia cho Vũ Đình Thuần 200 triệu 

đồng, bà Phạm Thị Ngọc, kế toán trưởng Ban Đề án 112, 80 triệu đồng, còn lại là 

phần Sơn. Kết quả điều tra thật bất ngờ, nguồn gốc nhu liệu ISA giao cho ban "đề 

án 112 "lại chính là bà Hà mua của chồng mình là Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám 

đốc Công ty Cổ phần Tư vấn hệ thống thông tin, với giá chỉ có 5.8 tỉ đồng. 

Báo Người Lao Động ghi nhận rằng cơ quan điều tra đã khám phá nhiều "mánh" làm 

ăn của Lương Cao Sơn với một ban giám đốc nhà xuất bản Tư pháp do Nguyễn Đức 

Giao làm giám đốc. Thông qua sự môi giới của Hoàng Đăng Bảo, thư ký của Vũ 

Đình Thuần, trong thời gian từ tháng 3-2004 đến tháng 6-2006, Nguyễn Đức 

Giao đã ký với Vũ Đình Thuần 28 hợp đồng in ấn giáo trình, tài liệu với giá trị hơn 

3, 8 tỉ đồng. Do nhà xuất bản Tư pháp không có chức năng in, không có nhà in, để 

có giáo trình, tài liệu giao cho bên A, nên Nguyễn Đức Giao ký hợp đồng giao cho 

7 công ty in khác để rút ra 667 triệu đồng tiền chênh lệch. Số tiền này Giao đã chuyển 

lại cho Hoàng Đăng Bảo 409 triệu đồng. 

Trong số can phạm có Lương Cao Phong, giám đốc Trung tâm Thẩm định và Tư 

vấn thông tin thuộc Công ty Tin học xây dựng và là em ruột Lương Cao Sơn, đã môi 

giới cho Phạm Văn Hạc, giám đốc Công ty Tin học xây dựng, thực hiện tổng cộng 

15 hợp đồng kinh tế và một giao dịch trực tiếp, tổng giá trị hơn 1.68 tỉ đồng. Trong 

đó có 7 hợp đồng đào tạo tin học trị giá 817 triệu đồng và 8 hợp đồng dịch vụ trị giá 

hơn 864 triệu đồng. Cơ quan điều tra làm rõ, bằng uy của anh trai, Lương Cao Phong 

nhận của Công ty Tin học xây dựng tới hơn 316 triệu đồng, trong đó tiền môi giới là 

113 triệu đồng. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-vPlLg6PUBhE/UkYQnHpZUuI/AAAAAAABaPE/qS14rtdo4ow/s1600/temp-danlambao-44.png
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Cũng theo báo NLĐ, qua nhiều thủ đoạn khác nhau, Nguyễn Thị Phương Hoa đã 

rút được hơn 1 tỉ đồng. Sau khi chi lại cho Ban Đề án 112 hơn 717 triệu đồng, còn 

hơn 277, 8 triệu đồng, ngoài việc chia cho các phòng ban, bị can Trần Tấn Ngô và 

Nguyễn Thị Minh Thiệu, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty được chia 17 

triệu đồng/người... 

Theo báo chí cộng sản thì còn nhiều bị can cùng Vũ Đình Thuần trong vụ này đó 

là: “Cùng bị khởi tố điều tra trong vụ việc liên quan đến nguyên Phó Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ Vũ Đình Thuần còn có 7 bị can khác bao gồm: ông Lương Cao 

Sơn, cán bộ Văn phòng Chính phủ, Thư ký Ban chỉ đạo điều hành Đề án 112; ông 

Hoàng Đăng Bảo, chuyên viên Vụ Hành chính của Văn phòng Chính phủ; ông 

Nguyễn Đức Giao, Giám đốc NXB Tư pháp (Bộ Tư pháp); ông Bùi Duy Hồng, Phó 

phòng Kế hoạch NXB Tư pháp; bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Phó Tổng giám đốc; 

bà Nguyễn Thị Minh Thiệu, Phó Tổng giám đốc và bà Ngô Thị Nhâm, Phó phòng 

Kinh doanh Tổng công ty Phát hành sách.” (8) 

Vai trò của Phan Văn Khải ở đây thế nào? Khải là Thủ tướng và trong thời gian 

Khải còn đương nhiệm đã là người ký duyệt dự án này. Đồng thời Khải đã để yên 

cho dự án cấp quốc gia này có thể ung dung tham nhũng ngay trước mũi Khải là điều 

không tưởng. Có chăng Khải vì tham nhũng và bất tài nên để cho đàn em mặc sức 

tham nhũng. 

Bình luận về vấn đề này RFA có bài viết: “Vụ án Vũ Đình Thuần ảnh hưởng đến 

T.T. Phan Văn Khải?”. Bài viết là cuộc phỏng vấn L.s - T.s Cù Huy Hà Vũ có đoạn 

như sau: (9) 

“Mặc Lâm: Đó là những người liên quan trực tiếp đến vụ án. Riêng những người 

không được nêu tên nhưng có liên quan gián tiếp như nguyên Thủ Tướng Phan Văn 

Khải là thủ trưởng của ông Thuần và cũng là người theo dõi dự án 112 thì vai trò 

của ông như thế nào, thưa Luật Sư? 

TS Cù Huy Hà Vũ: Những người có trách nhiệm gián tiếp, chẳng hạn như nguyên 

Thủ Tướng Phan Văn Khải thì tôi cho rằng là ông Phan Văn Khải cũng phải chịu 

trách nhiệm. 

Mặc Lâm: Thưa, Luật Sư vừa nói là ông Khải cũng phải chịu trách nhiệm, tuy nhiên 

thực tế thì từ xưa đến nay chưa có một lãnh đạo cao cấp nào chịu liên đới trách 

nhiệm về những việc làm sai trái của nhân viên thuộc cấp, như vậy thì lần này có sự 

đột phá mới mẻ và là một trường hợp cá biệt hay không? 

TS Cù Huy Hà Vũ: Nhà nước Việt Nam từ lâu nay và ngay cả dưới thời ông Phan 

Văn Khải cũng kêu gọi và quy định là cơ quan nhà nước nào mà để xảy ra tham 

nhũng thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.  

 

 

http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Nguyen-Pho-Chu-nhiem-Van-phong-Chinh-phu-bi-bat-giam/75165033/218/
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/The-trial-of-Vu-Dinh-Thuan-01282009162258.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/The-trial-of-Vu-Dinh-Thuan-01282009162258.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/The-trial-of-Vu-Dinh-Thuan-01282009162258.html
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Vậy trong trường hợp này là vụ án tham nhũng xảy ra ngay tại Văn Phòng Chính 

Phủ, tức là dưới sự điều hành trực tiếp của ông Phan Văn Khải thì rõ ràng nguyên 

Thủ Tướng Phan Văn Khải phải chịu trách nhiệm về vụ án tham nhũng này. Không 

thể nói là không có trách nhiệm một chút gì!  

Nhưng cái chuyện tòa án Việt Nam cho tới bây giờ vẫn chưa có thông lệ là đối với 

thủ tướng hay là những nhân vật cao cấp cỡ Bộ Chính Trị có liên quan thì mời ra 

tòa với tư cách hoặc là nhân chứng, hoặc là có quyền lợi, hoặc là có nghĩa vụ liên 

quan, thì trong trường hợp này, theo tôi, Thủ Tướng Phan Văn Khải cần được tòa 

mời vớí tư cách hoặc là nhân chứng, hoặc là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan bởi vì trong trường hợp này có liên quan tới trách nhiệm của Thủ Tướng Phan 

Văn Khải.” 

Cũng liên quan đến vai trò của Phan Văn Khải, xin chú ý điểm này. Đầu tiên Khải 

ký quyết định cho Vũ Đình Thuần làm chủ nhiệm đề án 112 (9). Sau này trong bản 

kết luận điều tra sơ khởi ngày 10/9/2008 của công an cộng sản có đoạn tại mục 3/ 

khoản 4 như sau: “Cần xét đến trách nhiệm trong việc đề bạt cán bộ cũng như quản 

lý dự án 112 của nguyên thủ tướng Phan Văn Khải. Chuyển Viện KSNDTC xem xét 

trách nhiệm liên đới”. Nhưng cho đến khi bản kết luận điều tra ngày 20/1/2009 thì 

lại mất hẳn đoạn này. 

Chỉ cần nói đến trách nhiệm của người đứng đầu chính phủ và việc mập mờ trong 

kết luận vụ án có thể thấy Phan Văn Khải có vai trò rất lớn trong vụ Vũ Đình Thuần 

tham nhũng. Việc quan chức cộng sản bao che cho nhau cũng là chuyện thường. Tuy 

nhiên qua đó có thể thấy được bộ mặt thật của Phan Văn Khải. 

 

 

Sáu Khải đi thăm Lào Cai 

Thứ hai, sau đây là bức thư của một cán bộ cộng sản kỳ cựu tố cáo sự bất tài và 

tham nhũng của thời kỳ Phan Văn Khải. Đó là minh chứng rõ nét cho một nhân vật 

vô dụng và có bàn tay nhúng chàm tham nhũng như Khải (10): 

 

http://9box.vn/tai-lieu/chi-tiet/quyet-dinh-1228qd-ttg-nam-2004-ve-viec-ong-vu-dinh-thuan-thoi-giu-chuc-pho-chu-nhiem-van-phong-chinh-phu-do-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-94830.html
http://www.vietcyber.com/forums/showthread.php?106308-Kh%E1%BB%9Ei-Ki%E1%BB%86n-%C3%94ng-Phan-V%C4%82n-Kh%E1%BA%A2i)
https://2.bp.blogspot.com/-FtNo566t_5E/UkYSETQaP0I/AAAAAAABaPQ/V8IczCcAC2M/s1600/temp-danlambao-44.png
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“KHỞI KIỆN ông Phan Văn Khải, đứng đầu Hành pháp hai nhiệm kỳ liên tục đến 

nay, 2006, ông phải nghỉ mà để lại một guồng máy cầm quyền vận hành bởi những 

“người công chức” thương dân thì ít mà hành dân thì nhiều. 

Kính gởi: - Tòa án Lương Tri Tối cao. 

Đồng kính gởi: 

- Những ai quan tâm, xây dựng chế độ pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

- Các chiến sĩ trên Mặt trận Thông tin Đại chúng 

- Tòa án Nhân dân Tối cao 

- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao 

- Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 11 

- Bộ chính trị và Ban Bí thư Đảng CSVN khóa 10 

 

Tôi tên Thiều Thị Tạo, SN 1950, CMND 020.162.003, cấp ngày 18/06/1997 tại Tp. 

HCM, đảng viên từ 1968, lúc 18 tuổi, là Đội Vũ trang Tuyên truyền F.100 Ban Binh 

vận Trung ương cục hoạt đông Khu Sài Gòn – Gia Định, sau GP 1975, công tác 

khoa học về tội ác chiến tranh rồi chuyên nghiên cứu di truyền học, rồi đa dạng sinh 

học, rồi cân bằng sinh thái, nghiên cứu viên 10/10, hưu trí từ tháng 8/2005, thường 

trú số 44, đường 11, Khu phố 4, phường An PHú, Quận 2, [số nhà cũ 513C, ấp An 

Bình, xã An Phú, huyện Thủ Đức] – Sài Gòn. 

 

Liên lạc ĐT: 7444220 – Email: taomado@hcm.vnn.vn 

Để góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà 

nước, lợi ích và quyền hợp pháp của công dân. 

Căn cứ vào Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. 

Tôi khởi kiện ông Phạm Văn Khải, Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam nội dung: 

Ông Phạm Văn Khải sắp nghỉ làm Thủ tướng, cho nên, buộc lòng tôi phải cấp tốc 

khởi kiện Thủ tướng Phan Văn Khải vì bộ máy cầm quyền của ông được vận hành 

bởi những “người công chức”, mà nếu, “vì Dân” thì khó làm việc được, thì bị vô 

hiệu hóa, khó bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân lao động, mà nhiều công 

chức vô cảm, vô tư (*), thiếu tầm, thu vén cá nhân thì lại dễ dàng kéo bè, kéo đảng, 

dễ dàng lên lương, lên chức, tham ô, hủ hóa, hại Dân, hại Nước. 

Trong điều kiện “Tam quyền phân lập thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng 

CSVN”, bộ máy hành pháp của Thủ tướng là mạnh nhất vì nắm tiền, tiền do Dân 

làm ra, không phải tiền của Nhà Cầm quyền làm ra, tại sao Quý vị Cầm quyền tùy 

tiện xài tiền, tùy tiện mượn nợ trong nước, ngoài nước khỏi công khai cho Dân biết, 
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Dân bàn, Dân kiểm tra? Ai trả nợ? Thủ tướng và gia đình có làm nghề nghiệp gì 

đóng góp cho kinh tế nước nhà không? cụ thể là làm được gì. Thủ tướng có kiểm kê 

tài sản nhà mình trước khi nhận nhiệm vụ và sắp tới, ông Phan Văn Khải hết làm 

thủ tướng, theo nguyên tắc dân chủ, có kiểm kê công khai trước toàn dân hay không? 

Tại Thủ tướng duy trì bọn công chứ tham ô từ khi đương chức đến khi về hưu, mỗi 

người được cấp 5 nhà, 7 đất? Xe lớn? Xe con? Cổ phần, tài sản công biến thành của 

tư nhân: Trải qua hai nhiệm kỳ làm Nguyên thủ Quốc gia, Thủ tướng Phan Văn Khải 

để lại gia tài khổng lồ cho xã hội Việt Nam, đó là hiện thực: Cướp ngày là quan. Có 

bao nhiêu phần trăm công chức của Thủ tướng là Quan cướp ngày? Và có bao nhiêu 

công chức đang lãnh lương Nhà nước mà tự do hủ hóa như cá độ, đá gà, đánh bạc, 

buôn lậu, hút chích, bồ nhí, điếm già, v.v… hưởng thụ gấp triệu triệu, tỷ tỷ tiền 

lương. Thủ tướng có biết đám Quan công chức đó xài tiền của Ai không? Nhà Cầm 

Quyền cần làm rõ công Ai nuôi Ai? Công chức phải ghi rõ chữ to và phát thanh liên 

tục ở nơi công sở cho Dân ngu cu đen phải giác ngộ Quyền lợi và Nghĩa vụ công 

dân. Đã thành thói quen cái gì dân làm được từ hột gạo, con cá đến bãi phân. Dân 

cứ phải đầu môi chót lưỡi câu thiều: “Nhờ ơn Đảng, nhờ ơn Chính phủ”. Nay đến 

thời tiền gia nhập WTO, Nhà cầm quyền còn phải chứng minh có ai rửa tiền cho ai 

không?. Một khi những khẩu hiệu mang tính hù doạ dân lành như: “Có dịch! Có vi-

rút! Phải cấm nuôi con này, phải chuyễn nuôi con khác! Phải giết con này để cứu 

con kia! Phải chống dịch! Phải vắc-xin! Phải phun! Phải xịt! Phải khẩu trang! Phải 

v.v…” phát ra từ cấp cầm quyền, thì dân lành khốn đốn mất tiền, mất vốn, mất sinh 

kế, có khi mất cả mạng, còn giới tài phiệt kinh doanh vắc xin, thuốc men, thiết bị, 

con giống v.v… thì tha hồ hốt bạc. Vấn đề này tôi có đóng góp xây dựng Đại hội 

Đảng CSVN khóa 10 vì dư luận về ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch Tp HCM là thiếu 

đức và thiếu cả tài, ngoài thiếu hiểu biết dịch, đại dịch, còn vướng vào Đất đai, lãnh 

vực phát sinh nhiều tham nhũng, còn cấu kết với bà Võ Thị Thắng, Tổng cục trưởng 

Du lịch VN, vay tiền nước ngoài, phá rừng ngập mặn Cần Giờ, mở rộng con đường 

Rừng Sác, từ 2 làn xe lên 6 làn xe, hình thành một xa lộ thênh thang, không biết phục 

vụ cho ai? giữa Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ, dân cư thưa thớt?! Khu Dự trữ 

Sinh quyển này được MAB và UNESCO công nhận lần đầu tiên ở Việt Nam từ năm 

2000. Bất chấp dư luận chê trách Quản lý nhà nước ở Tp. HCM, ông chủ tịch Lê 

Thanh Hải được vào Bộ Chính trị. Thủ tướng Phan Văn Khải há chẳng có trách 

nhiệm gì trong việc đề bạt cán bộ cầm quyền cao cấp mà bị tố cáo, thưa kiện quá 

nhiều? 

Cứ mỗi lần, có một vụ thưa kiện nát nước ở các cấp không xong, Thủ tướng lập Tổ 

Công tác Chính phủ để thanh tra, Tổ thanh tra quậy cặn cáo nổi lên, ai là người gạn 

đục khơi trong – không có - xử đập dập theo kiểu cứt trâu để lâu hóa bùn – Ai chịu? 

– Dân không bằng lòng thì Thủ tướng phải chịu trách nhiệm. Từ khi Đất đai (vấn đề 

cốt từ của cuộc Cách mạng Dân tộc Dân chủ) trở thành hàng hóa thì bộ máy cầm 

quyền của Thủ Tướng đã không làm gì được ngoài việc thao túng cho lớp cường hào 

ác bá mới áp bức, bóc lột nhân dân, đẩy nhân dân vào con đường cùng. 
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Không biết rồi sẽ xảy ra đổ máu và bạo loạn ngày nào!!? 

Bởi Thủ tướng Phan Văn Khải sắp rời ghế Nguyên thủ Quốc gia mà không có trách 

nhiệm gì về lòng tin của Dân đối với Nhà cầm quyền do ĐCSVN lãnh đạo, đau đớn 

thay, đang bị lung lay tận gốc rễ, (mà Thủ tướng và bộ máy vẫn cứ điềm nhiên tọa 

thị, không chút xót xa cho bao máu xương, bao tuổi trẻ lớp lớp trải đường cho vị trí 

cầm quyền của Đảng], trên nguyên tắc: “công chức chỉ được làm những gì luật 

pháp cho phép còn dân thì được làm tất cả những gì luật pháp không cấm”, tôi phải 

khởi kiện ông Phan Văn Khải, Thủ tướng nước CHXH CNVN trước Tòa án Lương 

Tri Tối cao thông qua Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày bác Hồ ra đi tìm đường cứu 

nước từ Bến Nhà Rồng Quận 4, Sài Gòn. 

Hôm nay, ngày 5 tháng 6 năm 2006, (ngày Tp làm lễ sự kiện bác Hồ ra đi tìm đường 

cứu nước từ Bến Nhà Rồng) với tư cách công nhân của nước CHXH tôi xin gởi Đơn 

KHỞI KIỆN ông Phan Văn Khải, đứng đầu Hành pháp hai nhiệm kỳ liên tục đến 

nay, 2006, ông phải nghỉ mà để lại một guồng máy cầm quyền vận hành bởi những 

“ người công chức” thương dân thì ít mà hành dân thì nhiều. (Người dân cay đắng 

lắm thay!). 

Rất mong được sự quan tâm giải quyết của quý vị nhận đơn. Tôi xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước Luật pháp về tính trung thực của lòng tôi về sự Khởi kiện và tôi 

sẵn sang cung cấp nhân chứng khi có yêu cầu. 

Nguyên đơn 

(Đã Ký) 

Thiều Thị Tạo 

513C (Số Mới 44 - đường 11) 

Khu Phố 4 - Phường An Phú - Quận 2 – Sài Gòn 

Tel: 84 – 08 – 7444220”. 

Thứ ba, nhắc đến sự bất tài của Phan Văn Khải còn phải nhắc vụ PMU 18. Đây là 

một trong số các vấn để nổi bật nhất trong thời kỳ Khải làm thủ tướng chính là vụ 

PMU-18, là một vụ bê bối liên quan đến tham nhũng trong Bộ Giao thông Vận tải 

đầu năm 2006. Vụ này đã gây xôn xao dư luận tại Việt Nam cũng như các nước và 

tổ chức cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam, đã khiến Bộ 

trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đào Đình Bình phải từ chức và Thứ trưởng Thường 

trực Nguyễn Việt Tiến bị bắt giam… vai trò của Khải trong vụ án này là không thể 

tránh khỏi vì khi làm thủ tướng thì ông ta đã ở đâu để cho bê bối ngay trong cơ quan 

bộ? Có lẽ chỉ có Khải là biết rõ nhất. 
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V. Kết luận: 

Với bản chất xuất phát từ một kẻ dính máu nhân dân từ trong CCRĐ thì Phan Văn 

Khải đã đi trọn con đường quan lộ cộng sản của mình kèm với độc tài, tham nhũng, 

bán nước và bất tài. Chính vì vậy chúng ta cần phải xem xét tội trạng của Khải để 

sau này khi Việt Nam có độc lập và dân chủ thực sự sẽ xét hỏi đến những tên như 

Khải. Chúng ta không hề mong đợi sự trả thù đẫm máu như cộng sản. Nhưng công 

lý phải được thực thi nghiêm minh với những kẻ bán nước hại dân như Phan Văn 

Khải. 

28/09/2013 

 

Đặng Chí Hùng 

http://danlambaovn.blogspot.com 

__________________________________________ 

Chú thích: 

(1) http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/details.asp?topic=104&subtopic=210&lead

er_topic=504&id=BT1480634723 

(2) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/05/050513_vietshipupdate.shtml 

(3)http://www.vietnamembassy-brazil.org/vnemb.vn/tin_hddn/ns050114133743?b_start:int=5 

(4) http://www.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_tshs/_mobile_theodongthoisu/item/11391602.ht

ml 

(5) http://vietnamese.cri.cn/721/2013/06/19/1s187587.htm 

(6) http://www.mevietnam.org/lanhtho-lanhhai/dvs-denghi.html 

(7) (Trích báo cáo về thủ tướng Phan Văn Khải của cơ quan an ninh đối ngoại Liên Bang Nga 

ngày 13/10/1997) 

(8) http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Nguyen-Pho-Chu-nhiem-Van-phong-Chinh-phu-bi-bat-

giam/75165033/218/ 

(9) http://9box.vn/tai-lieu/chi-tiet/quyet-dinh-1228qd-ttg-nam-2004-ve-viec-ong-vu-dinh-thuan-

thoi-giu-chuc-pho-chu-nhiem-van-phong-chinh-phu-do-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-

94830.html 
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(Phần 24)  

 Tội bán nước và tham nhũng có tên Lê Khả Phiêu 
 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Lê Khả Phiêu là một cán bộ cộng sản gộc có nhiều 

tội lỗi với nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên nổi bật là hai trọng tội: Bán nước và tham 

nhũng. Trước đi vào tìm hiểu hai sự việc đó chúng ta điểm qua thân thế của Lê Khả 

Phiêu trên báo đảng: 

I. Về thân thế Lê Khả Phiêu: 

 

 

“Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 27/12/1931 tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa. Ngày 19/6/1949, đồng chí gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở và tham gia quân đội, đồng chí Lê Khả Phiêu 

trực tiếp tham gia các cuộc kháng chiến và chỉ huy chiến đấu trên các chiến trường 

Bắc - Trung - Nam và làm nhiệm vụ quốc tế.  

Từ năm 1964 đến năm 1992, đồng chí Lê Khả Phiêu lần lượt giữ các chức vụ trong 

quân đội: Chính ủy kiêm Trung đoàn trưởng; Phó Chủ nhiệm Chính trị quân khu Trị 

Thiên; Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn II; Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị 

quân khu IX; Phó Bí thư khu ủy Khu IX; Thiếu tướng Chủ nhiệm Chính trị Phó Tư 

lệnh Chính trị mặt trận 719; Trung tướng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; 

Thượng tướng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.  

Tháng 6-1991 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, đồng chí được 

bầu là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.  

Tháng 6-1992 tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 13 của Đảng, đồng 

chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường 

vụ Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị.  

 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/
https://2.bp.blogspot.com/-sPYFuDBuXOk/Uk8bJniqZDI/AAAAAAABa7k/fhdwFW3bYvI/s1600/lekhaphieu-danlambao-01.png
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Ngày 26/12/1997 tại Hội nghị Trung ương lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa VIII) đồng chí Lê Khả Phiêu được bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa X.”. 

Đây là tiểu sử được trích nguyên văn từ website của đảng cộng sản VN (1). 

Tháng 6-1991, Lê Khả Phiêu mới được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, năm 

1992, vì giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phiêu được cơ cấu vào Ban Bí thư 

và tháng 1-1994, tại đại hội Đảng giữa nhiệm kỳ, Phiêu được đưa vào Bộ Chính trị. 

Vậy mà tháng 12-1997, tức là chỉ trong vòng 6 năm sau khi vào BCHTW, Lê Khả 

Phiêu đã trở thành tổng bí thư, một hành trình tiến thân khá nhanh cho thấy Phiêu 

chính là một kẻ cơ hội và biết luồn cúi để mau nắm quyền trong trận đồ của cộng 

sản. 

1. Một kẻ sợ hãi Internet: 

Lê Khả Phiêu là một kẻ sợ hãi Internet vì thông qua nó thì những bí mật cộng sản sẽ 

bị lộ tẩy và Chu Hảo là một trong những người ủng hộ sự kiểm duyệt Internet của 

cộng sản (Vậy mà giờ đây ông Chu Hảo đang kêu gọi đấu tranh cho “Dân chủ” thì 

thật là bất ngờ). Theo Chu Hảo: “Đến ngày hẹn, ông Đỗ Mười đang ở miền Nam, 

đề nghị chúng tôi báo cáo trực tiếp ông Lê Khả Phiêu, thời gian ấy là ủy viên Thường 

vụ Thường trực Bộ Chính trị”. 

Gặp Lê Khả Phiêu, Mai Liêm Trực trình bày về pháp lý, Chu Hảo nói về kỹ 

thuật, Nguyễn Khánh Toàn báo cáo về đảm bảo an ninh. Đây là giai đoạn mà Lê 

Khả Phiêu sắp trở thành tổng bí thư. Giáo sư Chu Hảo nói: “Chúng tôi chia sẻ những 

lo sợ của ông Phiêu cũng như của các vị trong Ban Bí thư về an ninh, về bí mật quốc 

gia, sợ văn hóa đồi trụy và phản động tràn vào Việt Nam. Chúng tôi nói về những 

tiến bộ khoa học kỹ thuật trong ngành bảo mật thông tin nhưng không dám khẳng 

định là kiểm soát được tất cả. Chúng tôi cho rằng tường lửa cũng như cái khóa, 

khóa tốt thế nào cũng có người mở được, nên vấn đề quan trọng vẫn là con người. 

Ông Phiêu rất thích lập luận ‘vấn đề quan trọng là con người’, ông đồng ý”. 

Tháng 12-1996, Trung ương Đảng khóa VIII họp Hội nghị lần thứ hai bàn về khoa 

học công nghệ. Đỗ Trung Tá đã nói: “Tôi mở một phòng máy và dùng sơ đồ đơn 

giản nhất để ‘giới thiệu Internet và các biện pháp đề phòng’. Các ủy viên dự họp 

Trung ương được Tổng Bí thư Đỗ Mười cho phép tới tìm hiểu về Internet và tường 

lửa. Bằng vài thuê bao Internet nối với server của VDC, tôi cho tải các websites có 

nội dung tốt xuống cho các ủy viên Trung ương xem; rồi cho tải những web-sex, các 

ủy viên Trung ương giữ ý quay mặt đi, tôi cho anh em biểu diễn kỹ thuật ngăn các 

web-sex này lại. Các ủy viên Trung ương nói: Nếu làm được như thế thì cho mở 

được. Hội nghị Trung ương 2 thừa nhận Internet tải được trí tuệ của nhân loại về 

và tin rằng có thể ngăn các nội dung xấu”. 

 

http://www.dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30291&cn_id=169177
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2. Dân chủ chỉ là trò hề: 

Lê Khả Phiêu được đưa lên giữ chức tổng bí thư trong một hội nghị Trung ương, 

thay vì được bầu trong đại hội (12-1997) (Điều lệ Đảng quy định tổng bí thư chỉ do 

Ban chấp hành Trung ương bầu. Tuy nhiên, những người được đưa lên từ các đại 

hội thường có tính chính danh cao vì trước khi đại hội bầu Ban chấp hành Trung 

ương, những người được cơ cấu vào các chức danh chủ chốt như tổng bí thư, chủ 

tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội đều được Ban chấp hành khóa bắt đầu mãn 

nhiệm chuẩn bị và trình ra đại hội). Ngày 18-1-1998, khi đến thăm Viện Khoa học 

Xã hội Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tuyên bố: “Dân chủ 100% là hình 

thức”. 

Quyền lực thực sự của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bắt đầu được thể hiện sau Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 6 lần hai, họp từ 25-1 đến 2-2-1999 tại Hà Nội ra nghị 

quyết “Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng”. Tuy 

trong Nghị quyết này, Lê Khả Phiêu đặt ra tham vọng “nghiên cứu lý luận trong 

nước và thế giới, làm rõ hơn mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước 

ta” nhưng trên thực tế chỉ có “cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng” và “luân 

chuyển, điều động cán bộ” mới thực sự giúp Phiêu tạo ra những bước đi quyền lực. 

Ngay sau khi nhậm chức, Lê Khả Phiêu đã đưa Bộ trưởng Lao động và Thương binh 

Xã hội Trần Đình Hoan về làm chánh Văn phòng Trung ương. Quyết định này 

được coi là nhằm tạo chỗ trống để có thể đưa một ủy viên Trung ương cùng quê 

Thanh Hóa, Nguyễn Thị Hằng, lên bộ trưởng Lao động và Thương binh Xã hội. 

Cuối năm 1999, một ủy viên Trung ương người Thanh Hóa khác, Tô Huy Rứa phó 

giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia được luân chuyển về làm bí thư Thành ủy Hải 

Phòng. Tháng 2-2000, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển bị “luân 

chuyển” về làm bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. 

Trong tiệc tiễn do Văn phòng Chính phủ tổ chức, Trương Đình Tuyển đã đọc một 

bài thơ của ông nói rằng, việc ra đi của ông đơn giản vì (Tổng Bí thư) cần “chỗ 

trống”. Chỗ trống để đưa Thứ trưởng kỳ cựu Vũ Khoan rời Bộ Ngoại giao, tạo “chỗ 

trống” cho Nguyễn Dy Niên, cùng quê Thanh Hóa với Tổng Bí thư, lên bộ trưởng. 

3. Tài năng kém cỏi: 

Về đối nội, Lê Khả Phiêu bị cáo buộc làm trái nguyên tắc khi ký Quyết định 234, 

cho lập ra một cơ quan theo dõi nội bộ, chủ yếu là cán bộ cao cấp. Theo Vũ Quốc 

Hùng, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng: “Việc xem xét những sai 

lầm của Quyết định 234 bắt đầu sau khi ông Lê Đức Anh chính thức đặt ra”. Một 

ban chuyên án được Bộ Chính trị cho thành lập với thành phần gồm: Chủ tịch nước 

Trần Đức Lương, Chủ nghiệm Ủy ban Kiểm tra Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Trưởng Ban 

Bảo vệ Đảng Nguyễn Đình Hương (Chuyên án A10). 
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Vũ Quốc Hùng, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, người được giao 

thẩm tra các sai phạm của Lê Khả Phiêu, cho biết: “Đầu năm 2001, Bộ Chính trị 

họp chuẩn bị Đại hội IX, chị Nguyễn Thị Xuân Mỹ đi họp về nói, Bộ Chính trị đang 

kiểm điểm anh Phiêu gay gắt nhiều chuyện: vấn đề Campuchia, quan hệ nam nữ, vô 

nguyên tắc khi ra Quyết định 234, ngành tình báo lâu nay chỉ nắm địch, nay được 

theo dõi nội bộ, gặp Giang Trạch Dân, đi không hỏi, về không trình. Từ đó, Ủy ban 

Kiểm tra phải vào cuộc, họp cả ngày cả đêm. Trong khi Bộ Chính trị vẫn cứ họp. 

Ông Phạm Thế Duyệt, ủy viên thường trực Thường vụ Bộ Chính trị, thường xuyên 

gọi tôi sang, dặn: phải có trách nhiệm với Đảng, phải khách quan, không chịu áp 

lực của mấy ông cố vấn”. 

Theo Vũ Quốc Hùng: “Quyết định 234 được ký theo tham mưu của ông Vũ Chính. 

Lẽ ra anh Phiêu phải thận trọng. Khi Vũ Chính tham mưu thì nói là làm sao để ngăn 

chặn diễn biến hòa bình, ngăn chặn những xu hướng không tốt trong nội bộ Đảng. 

Tham mưu bằng mồm và có tham mưu cả bằng giấy. Ông Phiêu thấy cần phải có 

một văn bản, một tổ chức nên ký”. 

Và chính Vũ Quốc Hùng đã có báo cáo tố cáo những sai phạm của Lê Khả Phiêu 

như sau:” 

“BẢN BÁO CÁO TỐI MẬT CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG VỀ LÊ ĐỨC ANH 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

ỦY BAN KIỂM TRA 

* 

Số: 751-/BCKTTW 

TỐI MẬT  

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2001 

BÁO CÁO 

Về việc giải quyết thư phản ánh đối với đồng chí Lê Đức Anh, Cố vấn Ban chấp hành 

Trung ương Đảng. 

Vừa qua, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã nhận được nhiều đơn thư của cán bộ, đảng 

viên phản ánh có liên quan đến đồng chí cố vấn Lê Đức Anh, với nội dung tóm tắt 

như sau: 

1 - Thường xuyên dự sinh hoạt với Bộ Chính trị và dự kiểm điểm của Bộ Chính trị 

theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) vì sao đồng chí không đưa vấn đề 

Quyết định 234 và thành lập bộ phận A10 ra phê bình, góp ý kiến với đồng chí Tổng 
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Bí thư và đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, mà để đến nay, vào thời điểm sát 

Đại hội IX mới đưa ra, phải chăng là sự vận động chia rẽ bè phái trong Đảng. 

2 - Sau Hội nghị Trung ương lần thứ 11 đã cho Trợ lý đi thông báo ý kiến riêng của 

mình, phát biểu trước Hội nghị Trung ương phê phán đồng chí Tổng Bí thư và đồng 

chí Chủ nhiệm Tổng cục chính trị. 

- Đồng chí đã gửi văn bản cho Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo và Cục trưởng 

Cục An ninh quân đội về ý kiến của Bộ Chính trị đối với quyết định 234 và chỉ thị 

phải thực hiện một số việc theo ý kiến riêng của mình. 

- Trong dịp tết Nguyên đán Tân Tỵ (2001), khi vào miền Nam tiếp xúc các tướng lĩnh 

quân đội, đồng chí đã nói về Hội nghị của Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương lần 

11 kiểm điểm đồng chí Lê Khả Phiêu, đồng chí Phạm Thanh Ngân vi phạm nguyên 

tắc Đảng; đồng chí Lê Khả Phiêu không xứng đáng làm Tổng Bí thư. 

3 - Đã thiếu tôn trọng vai trò, vị trí của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương; 

thiếu tôn trọng tập thể, thiếu bình đẳng, thường áp đặt ý kiến riêng không khách 

quan, không công bằng; thậm chí sử dụng lực lượng tình báo theo ý kiến cá nhân. 

4 - Báo cáo thiếu trung thực một số vấn đề về lịch sử bản thân như: thành phần bản 

thân, ngày vào Đảng, về gia đình vợ cũ, về thực hiện một số nhiệm vụ được giao 

trước đây. 

Chấp hành ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị trong phiên họp ngày 05-3-2001 (Công 

văn số 583-CV/TW, ngày 09-3-2001) Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nghiên cứu, 

xem xét các nội dung phản ánh nói trên. Xin báo cáo Bộ Chính trị như sau: 

1 - Về việc thư phản ánh nêu đồng chí Lê Đức Anh biết quyết định 234 sớm, nhưng 

để đến sát Đại hội IX mới phê phán đồng chí Lê Khả Phiêu: Theo báo cáo của đồng 

chí Vũ Chính, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo, khoảng tháng 6 năm 2000 

đồng chí có báo cáo với đồng chí Cố vấn Lê Đức Anh về quyết định 234 và Kế hoạch 

A10 do đồng chí Lê Khả Phiêu ký là sai. Đến Hội nghị Bộ Chính trị bàn chuẩn bị 

nhân sự Đại hội IX (5-1-2001) việc này mới đưa ra Bộ Chính trị xem xét. Ủy ban 

Kiểm tra Trung ương chưa có điều kiện để xem xét, kết luận về ý kiến phản ánh. 

2 - Về việc sau Hội nghị Trung ương 11 đồng chí Lê Đức Anh cử trợ lý đi thông báo 

ý kiến riêng của đồng chí: Sau Hội nghị Trung ương lần thứ 11, đồng chí Lê Đức 

Anh đã cử đồng chí trợ lý Nguyễn Bắc Son đi gặp trực tiếp một số đồng chí lão thành 

cách mạng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Ủy viên Trung ương 

và tướng lĩnh quân đội. Đồng chí Nguyễn Bắc Son đã đến gặp 19 đồng chí: Chu Huy 

Mân, Nguyễn Quyết, Tố Hữu, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Thanh Bình, Đồng Sĩ 

Nguyên, Hoàng Minh Thảo, Phùng Thế Tài, Trần Văn Quang, Đặng Quân Thụy, 

Hoàng Anh, Nguyễn Chơn, Trần Lê, Nguyễn Hữu Khiếu, Nguyễn Quốc Thước, 

Nguyễn Trọng Xuyên, Lê Hai, Phạm Văn Long, Nguyễn Thị Bình. Nội dung cuộc 

gặp là truyền đạt ý kiến của Cố vấn Lê Đức Anh thông báo một số vấn đề có liên 
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quan đến Bộ Chính trị bàn về nhân sự Đại hội IX; đọc nguyên văn quyết định số 

234, Kế hoạch A10 và bài phát biểu của đồng chí Lê Đức Anh tại Hội nghị Trung 

ương 11. Việc làm trên là vi phạm nguyên tắc. 

- Tại Hội nghị ngày 5 - 1 - 2001, Bộ Chính trị thảo luận phân tích việc đồng chí Lê 

Khả Phiêu ký quyết định số 234 là vi phạm nguyên tắc lãnh đạo tập thể và đã chỉ thị 

phải hủy bỏ ngay Quyết định 234 và giải tán ngay bộ phận A10; nhưng không kết 

luận việc lập bộ phận A10 với động cơ mục đích theo dõi nội bộ cán bộ cấp cao và 

cũng chưa có cơ sở để kết luận bộ phận A10 đã tổ chức theo dõi nội bộ cấp cao. 

Nhưng ngày 9 - 1 - 2001, đồng chí Lê Đức Anh đã có văn bản gửi Tổng cục Tình 

báo và Cục An ninh quân đội, yêu cầu: “phải chấm dứt ngay mọi hoạt động như 

việc điều tra Ủy viên Bộ Chính trị; việc lấy danh nghĩa và uy tín quân đội để vận 

động cho người này, nói xấu người kia, nói xấu các đồng chí Cố vấn, phát biểu mập 

mờ để gây nghi ngờ một số đồng chí Bộ Chính trị”. 

Việc đồng chí Lê Đức Anh ra văn bản ngày 9-1-2001 chỉ thị cho Tổng cục Tình báo 

và Cục An ninh quân đội phải chấm dứt ngay mọi hoạt động điều tra Bộ Chính trị 

… là không đúng về nội dung kết luận của Bộ Chính trị trong phiên họp ngày 5-1-

2001 và vượt quá thẩm quyền đồng chí Cố vấn. 

3 - Về ý kiến phản ánh đồng chí thiếu tôn trọng Trung ương, không khách quan, 

không công bằng... Đối với nội dung này Ủy ban Kiểm tra Trung ương chưa có điều 

kiện xem xét đầy đủ. Nhưng có một số việc như: Việc máy bay Lý Tống rải truyền 

đơn phản động ở thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh, ngày 17-11-2000 và bắn 

nhầm máy bay dân dụng, ngày 18-11-2000, có liên quan trách nhiệm và khuyết điểm 

của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà và một số đồng chí khác; Bộ 

Chính trị đang chỉ đạo kiểm điểm xử lý những tập thể và cá nhân liên quan. Nhưng 

tại Hội nghị Đảng ủy Quân sự Trung ương, ngày 12-11-2001, đồng chí Lê Đức Anh 

phát biểu là trong tình hình hiện nay mà đặt vấn đề kỷ luật các đồng chí lãnh đạo 

Bộ Quốc phòng sẽ gây hoang mang trong quân đội, là thiếu trách nhiệm với Tổ 

quốc. Ngược lại, đối với đồng chí Lê Khả Phiêu là Tổng Bí thư của Đảng, Bí thư 

Đảng ủy Quân sự Trung ương, thì đồng chí đã quy kết nặng nề và đặt vấn đề phải 

thông báo cho các cấp ủy trong toàn Đảng và các cấp lãnh đạo, chỉ huy trong toàn 

quân. Đồng chí còn biết rõ vụ Xiêm Riệp, xảy ra từ năm 1983 và đã được xử lý xong. 

Đồng chí Lê Khả Phiêu không ở trong số các đồng chí có trách nhiệm phải xem xét, 

nhưng đến nay, đồng chí lại đưa vấn đề này ra Bộ Chính trị để xem xét. 

Qua các sự việc đã xem xét cho thấy, khuyết điểm của đồng chí Lê Đức Anh đã gây 

phân tâm và mất lòng tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng, tạo sơ hở 

để các phần tử thù địch và cơ hội lợi dụng gây chia rẽ, bè phái trong Đảng. 
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Còn nội dung thứ 4 và một số vấn đề khác chưa đủ thời gian và điều kiện xem xét, 

kết luận. Vậy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xin báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết 

định./. 

Nơi nhận: 

- Thường vụ Bộ Chính trị 

(để báo cáo) 

- Lưu hồ sơ  

T/M ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

Đã ký 

Vũ Quốc Hùng”. 

 

 

Lê Khả Phiêu khi về thăm Ninh Bình 

 

II. Tội bán nước: 

Lê Khả Phiêu là một trong những tên trùm sò bán nước của cộng sản Việt Nam. Xét 

sự việc bán nước của Phiêu xin phép trình bày lại sự kiện Phiêu cùng đồng bọn bán 

nước lấy 2 tỷ USD và được Trung cộng ém nhẹm vụ Phiêu chơi giá Tàu có con 

trong “Những sự thật cần phải biết - Phần 23”. 

Ngày 25/12/200, Trần Đức Lương đến Bắc Kinh cùng Giang Trạch Dân ký Hiệp 

Ước cắt 11.362 km2 trên vịnh Bắc bộ cho Trung cộng, là hành động cắt biển bán 

cho Trung cộng để lấy 2.000.000.000 Usd, để về chia chác cho Võ Văn Kiệt, Phan 

Văn Khải... để đổi lấy những cái gật của Khải, Kiệt v.v... 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2013/09/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-23.html
https://2.bp.blogspot.com/-jzY25Q4vtBg/Uk8dTbJpofI/AAAAAAABa7w/3BPZddZXxUo/s1600/temp-danlambao007.png
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Sau vụ bán nước cho Trung Cộng, theo lời ông Hoàng Minh Chính cho biết thì 

không ai biết được ai trong bộ chính trị đã ký tên trong vụ bán nước này, Bộ chính 

trị cộng sản đã dấu nhẹm chuyện này và bí mật đã được bật mí và sau đây là những 

diễn biến về cuộc bán nước như sau: 

1) Lê Khả Phiêu bị Trung cộng gài Mỹ Nhân Kế lấy cô Trương Mỹ Vân (Cheng 

Mei Wang) lúc Lê Khả Phiêu sang thăm Trung Quốc năm 1988 và sinh được một bé 

gái. Phiêu không đem con về vì sợ tai tiếng đưa đến nhiều lần Trung Cộng gửi văn 

thư đòi lấn vùng biển vào tháng 1 năm 1999. Đồng thời đòi đưa ra ánh sáng vụ nầy 

nếu Phiêu không hợp tác. Và buộc Lê Khả Phiêu phải hạ bút ký bản hiến biển ngày 

30 tháng 12 năm 1999. 

2) Ngày 31 tháng 12 năm 1999 phái đoàn Trung Quốc cầm đầu do Tang Jiaxuan và 

tình báo Trung cộng sang Việt Nam, họ gặp kín Lê Khả Phiêu bàn thêm về vấn đề 

hiến đất, 

3) Ngày 25 tháng 2 năm 2000, Lê Khả Phiêu phái Nguyễn Duy Niên sang Trung 

cộng và Nguyễn Duy Niên cho biết Lê Khả Phiêu đã đồng ý việc hiến thêm đất. 

Trung cộng nghe tin rất hoan hỉ mở tiệc chiêu đãi Nguyễn Duy Niên một cách nồng 

nhiệt với nhiều Mỹ Nữ ở nhà khách Diao-yu-tai ăn nhậu cùng Ngoại Trưởng Tang 

Jiaxuan. 

4) Bộ Trưởng Trung cộng Tang Jiaxuan gửi thư kín nhắn tin muốn gặp Bộ Trưởng 

cộng sản VN tại Thailand khi Tang Jiaxuan viếng thăm nước này. Ngày 26 tháng 7 

năm 2000. Nguyễn Duy Niên đáp chiếc Air Bus bay từ phi trường Nội Bài vào lúc 

6 giờ 47 sáng sang Thailand gặp Bộ Trưởng Ngoại giao TC tại khách sạn Shangri-

La Hotel Bangkok phía sau phòng Ballroom 2. Cuộc gặp rất ngắn ngủi. Tang giao 

cho Niên một chồng hồ sơ đòi cộng sản Việt Nam hiến thêm đất, biển trong hồ sơ 

ghi rõ TQ đòi luôn 50/50 lãnh hải vùng Vịnh Bắc Việt, đòi Việt Nam cắt 24, 000 sq 

Km vùng biển cho TQ. Ngày 28 tháng 7 bộ chính trị nhóm chóp bu họp kín. 

5) Sau hai tháng họp kín và bàn bạc. Bộ chính trị cộng sản VN cử Phan Văn 

Khải qua gặp mặt Lý Bằng. Phan Văn Khải bay chuyến máy bay sớm nhất rời Việt 

Nam ngày 26 tháng 9 năm 2000 qua Bắc Kinh và được xe Limo chở từ phi trường 

Bắc Kinh về Quảng Trường Nhân Dân vào trưa hôm đó. Lý Bằng cho Khải biết là 

hai tay Lê Khả Phiêu và Giang Trạch Dân đã gặp nhau 2 lần cho vụ hiến đất rồi. 

Lý Bằng cho biết Nông Đức Mạnh phải được cử làm Tổng Bí Thư sau khi Lê Khả 

Phiêu xuống, nếu không thì sẽ bị Trung cộng “đòi nợ cũ”, Khải trước khi về vẫn 

khước từ vụ hiến vùng biển VN và nói với Lý Bằng là sẽ xem lại sự việc. Sau đó Lý 

Bằng bắt Khải ngồi chờ, nói là Chủ Tịch Giang Trạch Dân muốn gặp Khải tại 

Zhong-nai-hai và sau đó Khải được đưa đi gặp Giang Trạch Dân và cho Zhu Rongji 

hù dọa Khải nói: “Trung Quốc đã nắm trong tay Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh,... 

nếu không nghe lời TQ Khải sẽ bị tẩy chay và coi chừng bị “chích thuốc”. Khải cúi 

đầu và run sợ, sau đó đòi về. Trước khi Khải về, một lần nữa Giang Trạch Dân nhắn 
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Khải gửi lời thăm Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh chứ không nhắc tới tên người 

khác trong Quốc Hội cộng sản VN. Khải không được khoản đãi như một vị quốc 

khách vì tính tình bướng bỉnh không nghe lời đàn anh...”. 

6) Vào ngày 24 tháng 12 năm 2000, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao cộng sản Lê Công 

Phụng được Trần Đức Lương âm thầm phái đến Trung Quốc gặp quan chức tình 

báo của Trung cộng là Hoàng Di - cánh tay phải của Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung 

cộng. Di nói tiếng Việt rất rành. Hai bên đã gặp nhau ở một địa điểm X gần biên giới 

Việt, (Tỉnh Móng Cái Việt Nam). Theo bản báo cáo cho bộ chính trị cộng sản VN, 

Lê Công Phụng cho biết lúc đầu Hoàng Di vẫn khăng khăng đòi chia 50/50 với Việt 

Nam về vùng biển Vịnh Bắc Việt “Beibu Bay” đòi lấy luôn đảo Bạch Long Vĩ sau 

đó Phụng, được bộ chính trị dặn trước là xin lại 6% của Vùng biển gần khu vực Bạch 

Long Vĩ vì đã được lâu đời là của Việt Nam. Kết quả cuộc đi đêm Việt Nam còn lại 

56% Vịnh Bắc Việt và mất đi 16, 000 Km2 vùng vịnh cho Trung cộng. 

7) Ngày 25 tháng 12 năm 2000, Trần Đức Lương từ Hà Nội qua Bắc Kinh 

gặp Giang Trạch Dân và được đưa về Thành Bắc của Quảng Trường Nhân Dân, 

theo tài liệu lấy được của tình báo Trung cộng. Trần Đức Lương và Lê Khả 

Phiêu chính thức quyết định thông qua bản hiệp ước hiến đất bất chấp lời phản đối 

của Khải và nhiều người trong quốc hội. Bản hiến chương hiến đất cho Trung Quốc 

được chính Giang Trạch Dân và đảng cs Trung Cộng trả cho số tiền là 2 tỉ USD được 

chuyển cho các quan chức cộng sản chi nhau. 

8) Ngày 26 tháng 12 năm 2000 vào lúc 2 giờ trưa, Lý Bằng được cận vệ đưa tới gặp 

Trần Đức Lương ở Quảng Trường Nhân Dân. Lý Bằng cho Lương biết là số tiền 2 

tỉ dollar để mua 16, 000 km2 vùng vịnh Beibu của Việt Nam là hợp lý. Trần Đức 

Lương cám ơn Trung cộng về số tiền này... Sau cuộc gặp này thì Khải, Kiệt v.v.. đã 

đồng ý với quyết định bán đất cho Trung cộng vì có phần chia chác trong số tiền 

này. Lý Bằng nhắc lại chuyện Trung cộng đã bán vũ khí và hổ trợ cho cộng sản VN 

trong thời gian chiến tranh và số nợ trên Trung cộng dùng để trao đổi mua lại vùng 

đất Bắc Sapa của Việt Nam, Ải Nam Quan, Bản Dốc, Cao Bằng... Sau đó Lương 

được mời lên xe Limo và đưa về Zhong-nan-hai để gặp Zhu Rongji, Zhu Rongji 

không nói gì khác hơn là nhắc lại số tiền 2 tỉ USD sẽ được giao cho Việt Nam sau 

khi Lương trở về nước. 

9) Ngày 26 tháng 2 năm 2001 Nguyễn Mạnh Cầm bay sang Trung Quốc để 

gặp Qian Qichen tại đảo Hải Nam. Nguyễn Mạnh Cầm cám ơn Trung Quốc đã mua 

vùng Vịnh Bắc bộ của Việt Nam (Beibu Bay) với giá 2 tỉ USD. 
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Hồ Cẩm Đào tiếp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu. 

Thời gian 26-2-1999. Địa điểm Nhà khách Chính phủ Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh. 

Để nêu rõ hơn hành động bán nước của Lê Khả Phiêu chúng ta có những bằng chứng 

cụ thể được trình bày sau đây. 

Thứ nhất, ngày 26-2-1999 Tại Nhà khách Chính phủ Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh, Ủy 

viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch nước Hồ 

Cẩm Đào tiếp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu. Theo ghi 

chép “Trung Quốc-Việt Nam (sách ảnh)”- Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện nước 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa biên soạn. China Intercontinental Press, 2003, tr. 36 

ghi chú: “Trong cuộc gặp gỡ này, phó chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã đạt được một 

số ghi nhớ đáng khích lệ trong việc nỗ lực hoàn thành tuyên bố chung về biên giới 

trên biển và đất liên với phía Việt Nam. Đồng chí tổng bí thư đảng cộng sản Việt 

Nam, Lê Khả Phiêu hoan nghênh nỗ lực của hai phía trong việc giữ hòa bình và ổn 

định trong các vấn đề biên giới. Mọi mâu thuẫn quá khư được hai bên thống nhất 

gác lại và mở ra chương mới đó là hợp tác chiến lược toàn diện trên cơ sơ núi liền 

núi, sông liền sông mà chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đã dày 

công vun đắp...”. 

Qua đoạn trích nêu trên chúng ta thấy gì? Đó là Phiêu chủ trương bán nước bằng 

việc ký các hiệp định cắt đất, biển để đổi lấy tiền và sự yên ổn và để tiếp nối sự 

nghiệp bán nước “núi liền núi và sông liền sông” mà Hồ Chí Minh đã thực hiện. 

Thứ hai, theo hồi ký Trần Quang Cơ - bản thảo 2003 đã viết: “Ông Lê Khả Phiêu 

còn phải nhận lãnh trách nhiệm lịch sử trong một giai đoạn mà quan hệ đối ngoại, 

đặc biệt là với Trung Quốc, có rất nhiều thử thách. Nguyên tắc “hai nước xã hội chủ 

nghĩa phải cùng chống âm mưu của đế quốc xóa bỏ chủ nghĩa xã hội” xác lập trước 

Hội nghị Thành Đô (9-1990) đã được Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và những đồng 

chí của ông đặt trên cả truyền thống cảnh giác nghìn năm trong quan hệ Việt Nam 

– Trung Quốc...” 

Kể từ năm 1991, quan hệ giữa Hà Nội và Trung cộng bắt đầu được thúc đẩy bằng 

các “chuyến thăm hữu nghị”. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tăng dần nhịp độ đến 

Hà Nội: tháng 11-1992, Thủ tướng Lý Bằng; tháng 11-1994, Chủ tịch Quốc 

hội Kiều Thạch; tháng 6-1996, Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước Giang Trạch 

Dân; tháng 11-1996, Thủ tướng Chu Dung Cơ. Nhưng, có thể nói, phải đến chuyến 
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thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tới Bắc Kinh vào tháng 2-1999, 

công cụ “ý thức hệ” mới được Bắc Kinh khai thác ở “tầm cao” để đến gần hơn với 

Hà Nội. 

Trong cuộc gặp thượng đỉnh này, Giang Trạch Dân đưa ra “hai phương châm” làm 

nền tảng cho quan hệ hai nước thể hiện trong “16 chữ vàng” và “4 tốt”. “16 chữ 

vàng” của Giang Trạch Dân là: “Ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng 

hữu nghị, hợp tác toàn diện”. Và “4 tốt” gồm: “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng 

chí tốt, đối tác tốt”. 

“Hai phương châm” cùng với Bản Tuyên bố chung giữa Giang Trạch Dân và Lê Khả 

Phiêu đưa ra trong chuyến đi được hai Đảng đánh giá: “Đã xác định tư tưởng chỉ 

đạo và khung tổng thể phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ mới, đánh dấu quan 

hệ Trung Việt đã bước vào giai đoạn phát triển mới”. 

Nhưng, như Đặng Tiểu Bình từng tuyên bố “Trung Quốc làm gì cũng có tính toán” 

- Đây là thời điểm Trung Quốc cần những quyết định của phía Hà Nội để kết thúc 

tiến trình đàm phán Hiệp định Biên giới. Và Phiêu đã làm những điều bán nước mà 

chúng ta thấy trên thực tế trong những năm qua. 

 

Kẻ bán nước - Lê Khả Phiêu 

 

Thứ ba, ngày 7-11-1991, trong chuyến đi Bắc Kinh của Đỗ Mười và Võ Văn 

Kiệt, “Hiệp định tạm thời về việc giải quyết các công việc trên vùng biên giới hai 

nước”, Việt Nam - Trung cộng, đã được ký kết. Đường biên giới đất liền giữa Việt 

Nam và Trung cộng dài 1.406 km, có truyền thống lâu đời bắt đầu được phân định 

lại. 

Đường biên giới truyền thống đó là cơ sở để người Pháp, sau khi chiếm Bắc Kỳ, 

đàm phán với triều đình Mãn Thanh, ký Công ước 26-6-1887 và Công ước bổ sung 

20-6-1895. Đây là hai văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên xác định biên giới giữa Việt 

Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, đường biên giới dài 1.406 km, từ Móng Cái đến 

biên giới Lào - Trung, chỉ có 341 cột mốc. 
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Năm 1955, ngay trong giai đoạn mà tình hữu nghị Việt - Trung đang được mô tả là 

như “môi với răng”, chính quyền Trung cộng đã có ý “đẩy lùi biên giới” sâu vào 

phía lãnh thổ Việt Nam: “Tại khu vực Hữu Nghị Quan, khi giúp Việt Nam khôi phục 

đoạn đường sắt từ biên giới Việt-Trung đến Yên Viên gần Hà Nội, lợi dụng lòng tin 

của Việt Nam, phía Trung Quốc đã đặt điểm nối ray đường sắt Việt Trung sâu trong 

lãnh thổ Việt Nam trên 300m so với đường biên giới lịch sử, coi điểm nối ray là điểm 

mà đường biên giới giữa hai nước đi qua… Cũng tại khu vực này, phía Trung Quốc 

đã ủi nát mốc biên giới số 18 nằm cách cửa Nam Quan 100m trên đường quốc lộ để 

xóa vết tích đường biên giới lịch sử, rồi đặt cột kilômét số 0 đường bộ sâu vào lãnh 

thổ Việt Nam trên 100m, coi đó là vị trí đường quốc giới giữa hai nước ở khu vực 

này” (2) 

“Tại khu vực Phia Un, mốc 94-95, thuộc huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, mới đầu phía 

Trung Quốc mượn con đường mòn rồi tự ý mở rộng mặt đường để ô tô đi lại được 

vào khu vực mỏ của Trung Quốc, đặt đường dây điện, đưa dân đến ở ngày càng 

đông, lập làng bản mới. Dựa vào ‘thực tế’ đó, từ năm 1956 họ không thừa nhận 

đường biên giới lịch sử chạy trên đỉnh Phia Un mà đòi biên giới chạy xa về phía 

Nam con đường sâu vào đất Việt Nam trên 500m. Lý lẽ của họ là nếu không phải 

đất của Trung Quốc sao họ lại có thể làm đường ô tô, đặt đường điện thoại được. 

Nguyên nhân chủ yếu việc họ lần chiếm là vì khu vực Phia Un có mỏ Mangan. Ở 

khu vực Trình Tường, Quảng Ninh, từ năm 1956, Trung Quốc tìm cách nắm số dân 

Trung Quốc sang làm ăn ở Trình Tường bằng cách cung cấp cho họ các loại tem 

phiếu mua đường, vải và nhiều hàng khác, đưa họ vào công xã Đồng Tâm thuộc 

huyện Đông Hưng, khu tự trị Choang, Quảng Tây. 

 

Nhà đương cục Trung Quốc nghiễm nhiên biến một vùng lãnh thổ Việt Nam dài 6km, 

sâu hơn 1, 3 km thành sở hữu tập thể của một công xã Trung Quốc, thành lãnh thổ 

Trung Quốc. Từ đó họ đuổi người Việt Nam đã nhiều đời làm ăn sinh sống ở Trình 

Tường đi nơi khác, đặt đường dây điện thoại, tự cho phép đi tuần tra khu vực này, 

đơn phương sửa lại đường biên giới sang đồi Khâu Thúc của Việt Nam. 

Trình Tường không phải là một trường hợp riêng lẻ, còn đến trên 40 điểm khác mà 

phía Trung Quốc tranh lấn với thủ đoạn tương tự như xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc 

(mốc 25, 26, 27) ở Lạng Sơn; Khâm Khau (mốc 17, 19 ở Cao Bằng; Tả Lũng, Làn 

Phù Phìn, Minh Tân (mốc 14) ở Hà Tuyên; khu vực xã Nặm Chay (mốc 2, 3) ở Hoàng 

Liên Sơn với chiều dài hơn 4km, chiều sâu hơn 1km, diện tích hơn 300 ha”. (3) 

Chuyện Trung cộng tự ý di chuyển, lén lút đập phá, thủ tiêu các cột mốc, lấy tên bản 

của Trung Quốc đặt cho xóm của Việt Nam... có thể tìm thấy ở bất cứ địa phương 

nào trên vùng biên giới. Họ cũng không ngần ngại áp dụng những phương thức như 

vậy để lấn chiếm những vùng lãnh thổ nổi tiếng lâu đời của Việt Nam như Đồng 

Đăng, thác Bản Giốc.: “Ngày 20-2-1970 phía Trung Quốc đã huy động trên 2.000 

người kể cả lực lượng vũ trang lập thành hàng rào bố phòng dày đặc bao quanh 
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toàn bộ khu vực thác Bản Giốc thuộc lãnh thổ Việt Nam, cho công nhân cấp tốc xây 

dựng một đập kiên cố bằng bê tông cốt sắt ngang qua nhánh sông biên giới, làm việc 

đã rồi, xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trên sông và ở cồn Pò Thoong, và ngang nhiên 

nhận cồn này là của Trung Quốc. Khi quan hệ hai bên còn hữu nghị, Trung Quốc 

đã xây dựng đường sắt vượt qua đường biên giới lịch sử 300m rồi coi điểm nối ray 

đó là biên giới. Họ trắng trợn ngụy biện rằng khu vực hơn 300m đường sắt đó là đất 

Trung Quốc vì không thể có đường sắt của nước này đặt trên lãnh thổ nước khác”. 

(4) 

Theo Phan Văn Khải kể lại: “Thác Bản Giốc mình không thể nào lấy hết... Bãi Tục 

Lãm họ có ý đồ lấn thật. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Cố vấn Đỗ Mười cũng phải 

đấu với Trung Quốc trên tình hữu hảo mới được như vậy. Tôi, ông Vũ Khoan và 

ông Lê Khả Phiêu đã đấu tranh rất căng thẳng nhưng đôi bên cũng phải có nhân 

nhượng, chẳng thà mình có một phân định sau này còn có cơ sở để đấu tranh”. Qua 

đây cho thấy chính Khải và Phiêu đã xác nhận hành động bán nước của mình. Tại 

sao lãnh thổ của Việt Nam lại phải nhân nhượng? Và việc để mất thác Bản Giốc và 

bãi Tục Lãm mà Khải kể chính là hành động bán nước không thể chối cãi. 

Thứ tư, ngày 16-5-1984, sau mười tám ngày dùng một lực lượng lớn tấn công, Trung 

cộng đã chiếm và chốt giữ hai mươi chín điểm dọc biên giới Việt Nam, trong đó có 

điểm cao 1509. Hàng ngàn người lính Việt Nam đã hy sinh trong các đợt phản công 

lấy lại hai mươi cao điểm ở Thanh Thủy, Vị Xuyên bị Trung cộng chiếm đóng từ 

năm 1984. Nghĩa trang Vị Xuyên, Hà Giang, có 1680 ngôi mộ. Trong đó, 1600 mộ 

là của các liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến tranh Biên giới, đa số hy sinh trong giai 

đoạn 1984-1985, có người hy sinh năm 1988 khi tái chiếm điểm cao 1509. Giai đoạn 

1984-1985, theo ông Nguyễn Thanh Loan, người trông coi nghĩa trang: “Cứ nửa 

đêm về sáng, xe GAT 69 lại chở về từng túi tử sỹ xếp chồng lên nhau”. Theo Đại tá 

Phó chỉ huy trưởng Biên phòng Hà Giang Hoàng Đình Xuất: “Từ khi chiếm được 

điểm cao 1509, Trung Quốc cho xây dựng trên đỉnh một pháo đài quân sự. Ở phía 

bên kia, Trung Quốc xây được đường xe hơi lên tận đỉnh trong khi bên mình dốc, 

hiểm trở. Theo nguyên tắc mà hai bên thống nhất, đường biên giới đi qua đỉnh, cắt 

đôi pháo đài mà Trung Quốc xây dựng trên cao điểm này, nhưng khi hoạch định 

biên giới, phía Trung Quốc cho rằng, đây là một khu vực có ý nghĩa thiêng liêng nên 

họ xin được giữ lại toàn bộ pháo đài để làm du lịch. Đau xót là các nhà lãnh đạo 

của chúng ta đã đồng ý. Phần Việt Nam nhượng Trung Quốc ở đây tuy chỉ có 0, 77 

hecta nhưng, 1509 là một vị trí chiến lược. Từ trên pháo đài ấy có thể nhìn thấy từng 

chiếc ô tô ở thị xã Hà Giang”. 

Tuy không bình luận trực tiếp trường hợp điểm cao 1509, nhưng Bộ trưởng Ngoại 

giao Nguyễn Mạnh Cầm giải thích: “Tôi nghĩ, các anh ấy cũng biết (ý ám chỉ Đỗ 

Mười, Khải và Phiêu), nhượng một tấc đất là có tội, nhưng với một nước lớn như 

Trung Quốc thì tranh chấp phải được giải quyết để có được một biên giới hòa bình. 
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Trước đó không ngày nào là không có khiêu khích”. Qua đây cho thấy rõ ràng Cầm 

thừa nhận Khải, Phiêu... đã nhượng (bán) đất cho Trung cộng. 

 

 
Thượng tướng cộng sản Ngô Xuân Lịch chúc và Lê Khả Phiêu tròn 80 tuổi 

Thứ năm, việc bán nước của Phiêu còn được thể hiện thông qua một số chứng nhân 

là quan chức cộng sản hé lộ. Nguyễn Văn An nguyên chủ tịch QH cộng sản cũng 

thừa nhận: “Nếu để ông Phiêu tiếp tục giữ chức thì sẽ dẫn đến tiền lệ tổng bí thư vi 

phạm nguyên tắc cả đối nội và đối ngoại”. Về đối ngoại, ông An nói: “Ông Lê Khả 

Phiêu gặp Giang Trạch Dân không theo con đường chính thống bằng quan hệ 

Đảng, Nhà nước mà theo con đường tình báo”. Theo Nguyễn Đình Hương, thành 

viên Ban Chuyên án A10: “Tháp tùng chuyến đi ấy của Lê Khả Phiêu gồm Trần 

Đình Hoan, Nguyễn Mạnh Cầm và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục II Nguyễn Chí 

Vịnh. Vịnh bố trí một cuộc gặp giữa ông Lê Khả Phiêu và Giang Trạch Dân. Khi 

gặp, cả ông Nguyễn Mạnh Cầm và ông Trần Đình Hoan cùng đi nhưng phía Trung 

Quốc ngăn ông Cầm và ông Hoan, chỉ cho Vịnh vào. Theo báo cáo của Vịnh thì hội 

đàm cũng không có thỏa thuận riêng gì nhưng có nhiều người đặt vấn đề trong đó 

có Trần Đình Hoan”. 

Theo Lê Khả Phiêu thì đây là một cuộc gặp theo đề xuất của Giang Trạch Dân, Tuy 

nhiên, theo Nguyễn Mạnh Cầm, trong khi ông ta bị chặn lại thì phía Trung Quốc, Bộ 

trưởng Ngoại giao Đường Gia Triền vẫn vào ngồi cùng Giang Trạch Dân. Lê Khả 

Phiêu giải thích: “Tôi gặp Giang Trạch Dân hai lần, lần thứ hai, hai bên thống nhất 

là nên có gặp riêng để bàn về biên giới và Biển Đông. Trước cuộc gặp tôi có xin ý 

kiến Bộ Chính trị nhưng nhiều anh quên. Tôi và Giang Trạch Dân chỉ thỏa thuận, 

trong vấn đề Biển Đông, cái gì chỉ liên quan đến hai nước thì đàm phán song 

phương, cái gì còn liên quan đến quốc gia khác thì đàm phán đa phương. Cho đến 

bây giờ thỏa thuận này vẫn còn được thực hiện”. 

III. Tội tham nhũng: 

Thứ nhất, theo thông tin được đoàn đồng hương Thanh Hóa thăm nhà Phiêu được 

mô tả như sau: 

“Đoàn mấy chiếc xe du lịch mới tinh bóng loáng đỗ trước ngôi nhà mới kín cổng 

cao tường của TBT Lê Khả Phiêu. Những bức hình đầu tiên cho thấy mấy chiếc xe 

https://4.bp.blogspot.com/-02RSeMC9rKs/Uk8h3QBYd5I/AAAAAAABa8Q/RVIyLagcmhc/s1600/temp-danlambao007.png
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du lịch mới tinh bóng loáng đỗ xịch trước một ngôi nhà mới kính cổng cao tường ở 

số 7/36 C1 Lý Nam Đế, Hà Nội. Rồi từ trong xe bước ra bảy, tám người mặc 

veston thẳng nếp– và cả quân phục, khệ nệ khiêng những thùng quà hiếm quý biếu 

Tết để tặng cựu lãnh tụ đảng CSVN từng cho rằng mình là lãnh đạo liêm khiết, đi 

đầu trong việc chống tham nhũng. 

Sau khi cánh cổng gỗ - hẳn là loại gỗ quý - mở ra, đoàn biếu Tết, được biết là Ban 

Liên Lạc Đồng Hương Thanh Hóa ở Hà Nội gồm các quan chức và lãnh đạo của 

những công ty quan trọng, lần lượt đi qua cái cổng màu nâu to lớn uy nghi này, báo 

hiệu một biệt thự sang trọng bên trong được điểm tô nổi bật bằng những loại cây 

cảnh đắt tiền ở tiền sảnh. 

Hình ảnh tiếp theo cho thấy ông Lê Khả Phiêu, trong bộ veston mầu sậm, đã tươi 

cười chờ sẵn ở phòng khánh hoành tráng với những bộ bàn ghế gỗ quý đánh mầu 

nâu bóng loáng, lót nệm hoa đỏ kê liên tiếp nhau, cùng những chậu lục bình trưng 

bày hoa màu vàng, xanh, hồng, đỏ... 

Sau màn bắt tay, cười nói, hỏi thăm nhau vồn vã, hình ảnh cho thấy dường như là 

màn trao hay khui lễ vật gì đó - có kèm theo những phong bì không rõ nội dung - 

trong sự cung kính khúm núm của những khách đồng hương. 

Rồi những vị khách của người từng cầm đầu đảng chứng kiến báu vật Trống Đồng 

Đông Sơn – mà luật pháp hiện hành cấm cá nhân sở hữu - được gia chủ trưng bày 

nổi bật...” 

Ban liên lạc Đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội đã có buổi đến thăm và giao lưu với 

bác Phiêu tại nhà riêng tại ngõ 34A Trần Phú (ngôi nhà bác mới chuyển về từ đường 

Hoàng Diệu). 

Đại diện của Ban liên lạc gồm có: 

Ông Lê Xuân Thảo - Trưởng Ban Đồng hương Doanh nghiệp TH, 

Ông Lê Thế Chữ - Trưởng Ban liên lạc Đồng hương Tỉnh, 

Ông Hoàng Văn Đoàn - Phó Trưởng ban Doanh nghiệp, 

Ông Lữ Thành Long - TGĐ Công ty Misa, 

Ông Nguyễn Hồng Chung - Chủ tịch Công ty Luật Đại Việt, 

Ông Bùi Việt Hà - Giám đốc Công ty HINCO, 

Ông Nguyễn Hữu Hùng - Công ty Truyền thông Dầu khí Việt Nam, 

Lê Xuân Tiến Trung - Công ty Việt FT và một số thành viên khác. 

Sau đây là một số hình ảnh buổi gặp mặt Lê Khả Phiêu: 
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Qua loạt ảnh trên chúng ta thấy điều gì? Đó là trong khi đại bộ phận dân sống xa hoa 

thì Phiêu có cuộc sống quá sức xa hoa. Ngoài căn nhà đồ sộ thì Phiêu còn trưng nào 

là Ngà voi, Trống đồng, Tranh quý, bàn gỗ quý v.v... Vậy nếu liêm khiết thì tiền đâu 

ra? Điều đó nói lên tất cả bản chất thật của Lê Khả Phiêu. 

Thứ hai, ngay sau khi Lê Khả Phiêu bị hạ bệ thì ban kiểm tra trung ương cộng sản 

đã có kết luận về Phiêu ngày 26/10/2002 như sau: “Đồng chí Lê Khả Phiêu có dấu 

hiệu bao che cho một số hành động tham nhũng của một số cá nhân dưới quyền. 
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Đặc biệt, đồng chí Lê Khả Phiêu có những quan hệ trên mức tình cảm đồng chí về 

mặt tài chính với một số đối tượng đang được bộ công an truy xét...” (5) 

Vụ này sau đó đã chìm xuồng nhưng có thể nói với những gì quan sát cuộc sống và 

căn nhà Phiêu thì đúng là Phiêu hoàn toàn không thể vô can trong việc tham nhũng. 

 

 
Phiêu đang thể hiện “mênh mông tình dân”  

IV. Kết luận: 

Lê Khả Phiêu là một trong những tên tội đồ của dân tộc. Hắn đã bán nước cho Tầu 

mà theo như tổ tiên đã dạy thì phải đáng “tru di cửu tộc”. Ngoài ra hắn còn là một 

tên tham nhũng cỡ bự trên xương máu của nhân dân Việt Nam. Chúng ta cần phải 

tiếp tục lên án tội ác của Phiêu cũng như bè lẽ cộng sản để một ngày nào đó dân tộc 

Việt nam chúng ta lôi chúng ra trước ánh sáng của công lý. Và có thể kết luận rằng 

cộng sản Việt Nam tất cả những tên lãnh đạo cho đến những tên đàn em đều vô liêm 

sỉ như nhau mà thôi. 

 

5/10/2013 

 

Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

________________________________ 

Chú thích: 

(1) http://www.dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30291&cn_id=169177 

(2) Trích báo cáo ngày 15-3-1979 của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) 19-3-1979.) 

(3) Trích báo cáo ngày 15-3-1979 của Bộ Ngoại giao Việt Nam, SGGP 19-3-1979). 

(4) Trích báo cáo ngày 15-3-1979 của Bộ Ngoại giao Việt Nam, SGGP 19-3-1979). 

(5) BKTTW – số 12/BC – ngày 26/10/2002). 
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(Phần 25)  

 Lê Đức Anh - Kẻ bán nước 
 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Lê Đức Anh là một tên cai phu cao su có nhiều tội 

ác với những người dân lành. Đây là kẻ đã từng tiếp tay cho thực dân Pháp đánh 

đập nhân dân ta. Đó là tội ác không thể dung tha. Đặc biệt, Lê Đức Anh có vai trò 

rất quan trọng trong việc bán nước của đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó chúng ta 

cần phải thấy rõ được bộ mặt thật của Lê Đức Anh để nhân dân một ngày gần đây 

xét xử trước công luận về tội ác này. Đó chính là lẽ phải và chính nghĩa mà chúng 

ta phải đấu tranh vì một dân tộc Việt Nam trường tồn mãi mãi... 

I. Ác ôn giả danh dân lành: 

1. Lý lịch hiện nay: 

Theo tài liệu được cung cấp trên trang chính của báo điện tử cộng sản thì Lý lịch của 

Lê Đức Anh như sau: 

 

“Họ và tên: Lê Đức Anh  

Bí danh: Sáu Nam 

Ngày sinh: 1920 

Quê quán: xã Bàn Môn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế 

Ngày tham gia cách mạng: 1937 

Ngày vào Đảng: 30-5-1938 

Trình độ học vấn: Văn hóa lớp 7/10, Lý luận chính trị: Trường Đảng Việt Bắc, Học 

viện Quân sự cao cấp Liên Xô. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 1937 đến 1945: Tham gia phong trào dân chủ ở Phú Vang, được kết nạp vào 

Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1938, Chỉ huy quân đội vũ trang ở Thủ Dầu 

Một; Trung đội trưởng, Chính trị viên đại đội, Chính trị viên tiểu đoàn, Trung 

đoàn ủy viên, Tỉnh ủy viên Thủ Dầu Một, Ủy viên Ban Chấp hành cao su Nam Bộ. 

http://danlambaovn.blogspot.com/
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Từ 10/1948 đến 1950: Được cử giữ các chức vụ: Tham mưu trưởng Khu 7, Khu 8; 

Khu Sài Gòn-Chợ Lớn, Quân khu ủy viên. 

Từ 1/1951 đến 1975: Tham mưu phó Bộ Tư lệnh Nam Bộ, Cục phó Cục Tác chiến, 

Cục phó thứ nhất Cục Quân lực, Cục trưởng Cục Quân lực, Phó Tổng tham mưu 

trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Miền, Tư lệnh Quân khu 9, Phó Tư lệnh Bộ 

Tư lệnh Miền, Trung tướng (1974). 

Từ 1975 đến 1976: Phó Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh cánh quân Tây 

Nam, Tư lệnh Quân khu 9, Bí thư Quân khu ủy, Đại biểu Quốc hội khóa VI. 

Từ 12/1976: Tại Đại hội IV được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư 

lệnh kiêm chính ủy Quân khu 7 (1978), Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng 

(1980). 

Từ 6/1981: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại 

Campuchia. Tại Đại hội V (3/1982) của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, Đại 

tướng (1984). Từ tháng 2/1987 tháng 9/1992: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tại Đại 

hội VI (12/1986) và Đại hội VII (6/1991) được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị. Đại biểu Quốc 

hội khóa VIII. 

Từ 1992: Được Quốc hội khóa IX bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. Tại Đại hội VIII (6/1996), được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, giữ chức Chủ 

tịch nước. 

Từ 12/1997: Được Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) 

cử làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.”. 

Theo tài liệu dạy lịch sử tóm tắt của cộng sản Việt Nam thì tiểu sử tóm tắt của Lê 

Đức Anh như sau: “Lê Đức Anh (sinh 1920), nhà hoạt động quân sự, chính trị Đảng 

Cộng sản và Nhà nước Việt Nam; đại tướng. Quê làng Bàn Môn, huyện Phú Lộc, 

tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tham gia cách mạng từ 1937. Đảng viên Đảng Cộng sản 

Đông Dương. Tổ chức và phụ trách các nghiệp đoàn cao su ở Lộc Ninh, các đồn 

điền Quản Lợi, Xa Cam, Xa Cát, Xa Trạch (1944). 

Gia nhập lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam (8.1945). Thời kì 1945 - 54, đã 

kinh qua các chức vụ từ cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn, chi đội, trung đoàn, tham 

mưu trưởng Khu VII, Khu VIII, Khu Sài Gòn - Chợ Lớn, tham mưu phó rồi quyền 

tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Nam Bộ. Cục phó Cục Tác chiến, cục trưởng Cục 

Quân lực Bộ Tổng tham mưu, phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân giải phóng 

Miền Nam (1964 - 68). Tham gia chiến dịch đánh bại cuộc hành quân Jansơn Xiti 

(Junction City)) của Mĩ vào căn cứ của Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Miền ở Tây 

Ninh (1967); đánh vào khu vực Chợ Lớn trong cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968. 
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Tư lệnh Quân khu IX (1969 - 74). Phó tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, kiêm tư lệnh 

cánh quân Tây Nam đánh vào Sài Gòn (1975). Từ 5.1976 đến 1978, tư lệnh Quân 

khu IX, tư lệnh kiêm chính ủy Quân khu VII. Thành viên của Ban Lãnh đạo chuyên 

gia và Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia (2. 1979). Tháng 12.1986 - 87, 

tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

kiêm phó bí thư Quân ủy Trung ương. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (1992 - 97). Ủy viên Bộ Chính trị (khóa V - VIII); Bí thư Trung ương Đảng 

khóa VII, ủy viên thường vụ Bộ Chính trị (6.1996 - 12.1997). Đại biểu Quốc hội các 

khóa VI, VIII, IX. Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 

(12.1997 - 4.2001). Huân chương Sao vàng, huân chương Quân công hạng nhất, 

huân chương Chiến thắng hạng nhất và nhiều huân, huy chương khác.” (1) 

Ngoài ra trên wiki tiếng Việt (có sự chấp thuận của cộng sản) thì lý lịch của Lê Đức 

Anh cũng không có gì khác so với bản lý lịch nêu trên. Nó chỉ có thêm 2 chi tiết 

chính đó là Lê Đức Anh có bí danh Sáu Nam và nhắc tới con trai là Lê Mạnh Hà, 

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Con trai là Lê Sỹ Hiệp, Vụ 

trưởng, Thư ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. (2) 

Qua 3 tài liệu của cộng sản ta có thể thấy lý lịch của Lê Đức Anh khá sạch. Nhưng 

sự thật có phải như thế không? Chúng ta sẽ được thấy ngay sau đây. 

2. Lý lịch bất minh: 

Lý lịch của Lê Đức Anh đã được chính các cán bộ cộng sản đề nghị xem xét vì có 

nhiều bất minh. Hãy theo dõi những tài liệu dưới đây để thấy điều này. 

Thứ nhất, về các bản khai lý lịch của Lê Đức Anh đã cho thấy sự mâu thuẫn. Sau 

đây là lược trích dẫn nội dung thư của 3 tướng cộng sản Phùng Thế Tài, Lê Tự Đồng 

và Nguyễn Quyết như sau: 

Một tài liệu tháng 11-1976, khi Lê Đức Anh tham gia Đại hội 4 và được đề cử vào 

Ban chấp hành Trung ương. Lúc đó Lê Đức Anh là Tư lệnh Quân khu 9. Tài liệu 

này ghi: 

“- Thành phần gia đình: Trung nông; Bản thân: Viên chức 

  - Tham gia cách mạng: 1937 

  - Vào Đảng: 7 - 1945 

  - Chính thức: 8 - 1945 

Bản thân học đến năm 1937, ra dạy tư ở Phú Vang, được kết nạp Đảng vào năm 

1938, nhưng chưa sinh hoạt chi bộ. Giữa năm 1939, người anh rể (Hồ Văn Nguyên) 

bị bắt nên mất liên lạc. Cuối năm 1939 vào Hội An, năm 1940 vào Đà Lạt - Lộc 

Ninh. Tháng 11 năm 1944 tiếp mối liên lạc hoạt động trong công nhân cao su. Tháng 

http://maxreading.com/?chapter=8846
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_%C4%90%E1%BB%A9c_Anh


- 425 - 

 

7-1945 được giao nhiệm vụ chuẩn bị khởi nghĩa. Lấy đó làm ngày kết nạp và lấy 

ngày 30-8-1945 là ngày làm Tỉnh ủy viên Thủ Dầu Một làm ngày chính thức”. 

Một tài liệu nữa làm tháng 8 - 1986 trước Đại hội 6. Lúc đó Lê Đức Anh là Trưởng 

ban lãnh đạo Đoàn chuyên gia giúp Campuchia, Ủy viên Bộ Chính trị. Trước đó Lê 

Đức Anh là Tư lệnh Quân khu 7. Tài liệu này ghi như sau: 

“- Thành phần gia đình: Trung nông 

  - Bản thân: Công nhân 

  - Ngày và nơi tham gia cách mạng: 1937 

  - Ngày nhập ngũ: Tháng 8 - 1945 

  - Ngày vào Đảng: 30 - 5 - 1938 

  - Ngày chính thức: 05 - 10 - 1938 

1937: Tham gia phong trào Bình Dân ở Phú Vang, được kết nạp vào Đảng Cộng 

sản Đông Dương tháng 5 năm 1938. Giữa năm 1939, địch khủng bố mất liên lạc, 

vào Hội An, Đà Lạt, Thủ Dầu Một làm ăn. 4-1944: Được giao các nghiệp đoàn cao 

su ở Lộc Ninh, Quảng Lợi. 8-1945: Chỉ huy quân đội vũ trang Thủ Dầu Một, làm 

trung đội trưởng, chính trị viên đại đội, chính trị tiểu đoàn, chính trị viên chi đội 1, 

sau là trung đoàn 301, trung đoàn ủy viên, Tỉnh ủy viên Thủ Dầu Một”. 

Rõ ràng 2 bản lý lịch khai ngày vào đảng khác nhau và từ đó có 1 số vấn đề xảy ra 

khiến các quan chức cộng sản kỳ cựu đặt vấn đề. Phải nói rằng, trong công tác Đảng 

viên của cộng sản thì vấn đề Đảng tịch bất cứ thời kỳ nào cũng là vấn đề quan trọng 

hàng đầu. Điều lệ Đảng quy định: “Đảng viên chỉ được tính tuổi Đảng từ khi được 

kết nạp Đảng chính thức. Có nghĩa rằng chỉ có thể chính thức được công nhận là 

Đảng viên từ ngày được chi bộ chính thức kết nạp”. 

Trong bản tóm tắt lý lịch lần thứ nhất (tháng 11 - 1976) của Lê Đức Anh có ghi rõ: 

chưa sinh hoạt chi bộ. năm 1939 thì mất liên lạc. Cho dù được kết nạp dự bị năm 

1938 thì cũng không thể kết nạp chính thức, vì chưa sinh hoạt chi bộ. Bản tóm tắt lý 

lịch này còn ghi là: “Tháng 11 - 1944 tiếp mối liên lạc hoạt động trong công nhân 

cao su”. Vậy, tiếp nối liên lạc hoạt động gì? Hoạt động Đảng là hoạt động với tư 

cách đảng viên chính thức hay đảng viên dự bị? Giả định đã tiếp mối liên lạc về 

Đảng thì sau đó hoặc là được kết nạp dự bị lại, hoặc là sau một thời gian thử thách 

được chính thức kết nạp vào Đảng. Trong tóm tắt lý lịch tháng 11-1976 không nói 

điều này. Xin lưu ý là từ tháng 4 - 1944 đến tháng 7 - 1945 là 1 năm 3 tháng. Lúc đó 

đang là cao trào cách mạng tiền khởi nghĩa, có vùng Đảng đã hoạt động bán công 

khai. Bản tóm tắt lý lịch tháng 11 - 1976 còn ghi là: “Tháng 7-1945 được giao nhiệm 

vụ chuẩn bị khởi nghĩa. Lấy đó làm ngày kết nạp và lấy ngày 30-8-1945 là ngày làm 

Tỉnh ủy viên Thủ Dầu Một làm ngày chính thức”. Việc dùng từ “lấy đó” chính là 

việc mập mờ kết nạp và chưa kết nạp đảng của Lê Đức Anh. 



- 426 - 

 

Bản tóm tắt lý lịch tháng 11-1976 ghi: Thành phần là “viên chức”. Viên chức là 

thuộc thành phần tiểu tư sản. Được kết nạp năm 1938, nhưng không có ngày. Điều 

lệ Đảng cộng sản trước đây quy định: “Thời gian dự bị của những người được kết 

nạp Đảng thành phần tiểu tư sản là 6 tháng. Còn xuất thân thành phần công nhân 

thời gian dự bị là 3 tháng”. Cho nên khi khai ngày kết nạp (dự bị) là 30 - 5 - 1938 

và ngày chính thức là 05-10-1938 (cách nhau 4 tháng 6 ngày thì tất nhiên kèm theo 

đó phải khai tụt xuống là xuất thân công nhân). Vì nếu xuất thân viên chức thì thời 

gian dự bị phải là 6 tháng. Rõ ràng là Lê Đức Anh khai man lý lịch. Bản tóm tắt lý 

lịch tháng 11 - 1976 ghi: “Tham gia Mặt trận Bình Dân, bị địch khủng bố mất liên 

lạc vào Nam Bộ làm ăn. Tháng 4-1944, tiếp tục hoạt động”. Như vậy là chỉ nói tham 

gia Mặt trận Bình Dân, không nói rõ tham gia Đảng. Chỉ nói “mất liên lạc vào Nam 

Bộ làm ăn. Tháng 4-1944 tiếp tục hoạt động”. Như vậy là từ năm 1939 đến tháng 4 

năm 1944 làm ăn, không hoạt động gì, thời gian đó là hơn 5 năm. 5 năm không phải 

là thời gian ngắn. 

Bản tóm tắt lý lịch tháng 11-1976 như vậy, thế thì làm sao lại có thể sinh ra trong 

bản tóm tắt lý lịch lần 2: “ngày vào Đảng là ngày 30-5-1938, ngày chính thức là 

ngày 05- 10 - 1938?” Vì sao đến năm 1986 lại nhớ cụ thể ngày tháng kết nạp chính 

thức đến như vậy? Nếu được kết nạp chính thức rồi mà trong suốt 5 năm ấy, sao 

không tìm cách bắt liên lạc với Đảng? Khi vào Hội An, phong trào cách mạng ở Hội 

An, Duy Xuyên, Quảng Nam rất mạnh. Tổ chức Đảng và các tổ chức công khai như 

các hội ái hữu, các nghiệp đoàn đều hoạt động mạnh, ngay trong Sở đạc điền mà Lê 

Đức Anh làm thư ký cũng có tổ chức quần chúng của Đảng. Rõ ràng có sự man trá 

trong lý lịch của Anh.  

Xem nguyên văn bức thư tại: (3)  

 
Lê Đức Anh và Thủ tướng X 

Thứ hai, ông Năm Thi là một cộng sản kỳ cự trong bức thư gửi Lê Đức Thọ yêu cầu 

xác minh lý lịch và các vấn đề về Lê Đức Anh viết ngày 2 - 8 - 1986 có nói: “Đầu 

năm 1945, tôi (Năm Thi là Ủy viên Ban cán sự Thủ Dầu Một) được phân công đến 

Lộc Ninh để kiểm điểm khả năng tổ chức lực lượng Mặt trận Việt Minh... Tháng 2-

1945 một tổ chức Mặt trận Việt Minh trong công nhân cao su... Ngày vào Đảng năm 

1945 (của đồng chí Lê Đức Anh) do Đảng bộ Thủ Dầu Một có thể là đúng. Còn 

trước năm 1945, tôi (Năm Thi) chưa thấy rõ vì không có sự giới thiệu nào là một 

đồng chí đảng viên nằm vùng... Nhiều đồng chí chí cho rằng: đồng chí Lê Đức Anh 

http://motgoctroi.com/StNguoiNViec/VN_Ngaynay/Bctm_LDAnh.htm
https://4.bp.blogspot.com/-yzy3aRCoKQk/UlXWhg9jfSI/AAAAAAABbUY/TrLuZkr-54k/s1600/temp-danlambao-007.png
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chưa được kết nạp hoặc chưa được kết nạp chính thức. cho nên mới dùng cái từ “lấy 

đó làm ngày kết nạp, lấy đó làm ngày chính thức”. Vì vậy, yêu cầu thẩm tra đảng 

tịch đồng chí Lê Đức Anh của nhiều đồng chí lão thành cách mạng là có lý do xác 

đáng. Nhiều đồng chí cán bộ, đảng viên nghi vấn đồng chí Lê Đức Anh chưa được 

kết nạp vào Đảng là có lý do... cần phải Điều tra lý lịch ngày vào Đảng có phải là 

44 hay 39?...” 

Như vậy rõ ràng Lê Đức Anh tự khai vào Đảng ngày 30 tháng 5 năm 1938 và chính 

thức ngày 05 tháng 10 năm 1938 là khai man. 

Thứ ba, một bức thư khác của 3 ông tướng cộng sản Phùng Thế Tài, Lê Tự Đồng 

và Hoàng Minh Thảo đề ngày 2/4/2001 cũng đã cho thấy Lê Đức Anh là một nhân 

vật bất minh ngay cả với cộng sản:“Ngoài những điểm trên, chúng tôi xin hỏi Ủy 

ban kiểm tra Trung ương có nghe đồn về việc Lê Đức Anh đã khai man lý lịch để 

nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và đã có thời kỳ làm cai phu Đồn điền. Nghe đâu 

đã có một đồng chí đã tố giác việc này. Thực hư ra sao chúng tôi không rõ, nhưng 

đây là vấn đề bảo vệ trong sạch của Đảng và cũng là sinh mệnh chính trị của đảng 

viên, rất mong Ủy ban kiểm tra Trung ương có xác minh, kết luận rõ ràng.”. 

3. Lê Đức Anh thực chất là ai? 

Lê Đức Anh học tiểu học ở Huế, năm 11 tuổi ra Vinh học tiếp nhưng chỉ được một 

vài năm. Huy Đức viết: “Học vấn của ông Lê Đức Anh ở mức đọc thông viết 

thạo” (QB, tr. 103). Và con ngươi thật của Lê Đức Anh ra sao? Hãy đọc những tài 

liệu sau đây: 

Thứ nhất, hãy đọc thêm một bức thư nữa của một số vị cộng sản kỳ cựu để thấy lý 

lịch của Lê Đức Anh thế nào và Lê Đức Anh là ai. 

“Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2005 

Kính gởi: 

- Bộ chính trị 

- Ủy ban kiểm tra trung ương đảng 

- Ban chấp hành trung ương đảng khóa 9 

Đồng kính gởi: 

- Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh 

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

- Đ/c Lê Khả Phiêu, nguyên tổng bí thơ 

- Đ/c Nguyễn Đức Tâm, nguyên ủy viên bộ chính trị, trưởng ban tổ chức trung ương 

Chúng tôi gồm: 
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1. Phạm Văn Xô (Hai Xô) sinh năm 1910, vào đảng năm 1930, nguyên ủy viên 

thường vụ Xứ ủy Nam Bộ thời kháng chiến chống Pháp; ủy viên thường vụ Trung 

ương Cục miền Nam - trưởng ban kiểm tra trung ương Cục thời chống Mỹ, nguyên 

ủy viên ban chấp hành trung ương đảng; ủy viên ban kiểm tra trung ương khóa 3, 

nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Đồng Văn Cống (Bảy Cống), trung tướng, sinh năm 1918, nguyên trung đoàn 

trưởng trung đoàn 99 Nam Bộ thời kháng chiến chống Pháp; tư lệnh quân khu 9, 

phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam, ủy viên quân ủy Miền thời kháng chiến 

chống Mỹ; tư lệnh quân khu 7, phó tổng thanh tra quân đội sau ngày đất nước thống 

nhất, nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Nguyễn Văn Thi (Năm Thi) sinh năm 1920, nguyên ủy viên ban cán sự đảng, ủy 

viên tỉnh ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Thủ Dầu Một (nay là tỉnh Bình Dương) từ 

năm 1942 đến năm 1946, chi đội trưởng chi đội I, liên trung đoàn trưởng 301-310, 

tư lệnh đặc khu Sài Gòn-Chợ Lớn (1950), bí thư đảng bộ nhà tù Côn Đảo (1953) 

thời kháng chiến chống Pháp; chủ nhiệm hậu cần bộ chỉ huy Miền thời chống Mỹ, 

nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Có thư báo cáo và kiến nghị lên các cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng mấy điểm 

sau đây: 

Thời gian qua, nhiều cán bộ lão thành cách mạng và cựu chiến binh cao tuổi ở thành 

phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ đến gặp chúng tôi hỏi tình hình nội bộ đảng. 

Họ đưa chúng tôi xem nhiều tài liệu mà con cháu họ truy cập được từ Internet. Trong 

các tài liệu đó, có thư của nhiều tướng lĩnh và lão thành cách mạng gửi bộ chính trị 

và trung ương khóa 9, đặc biệt là thư ngày 3-1-2004 của đại tướng Võ Nguyên Giáp; 

các thư của thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục 

chính trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, nguyên ủy viên trung ương đảng các khóa 

5, 6, 7; của đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh, 65 tuổi đảng, nguyên cục trưởng cục tổ 

chức Tổng cục chính trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam thời kháng chiến chống 

Pháp, ủy viên trung ương đảng khóa 3; của đồng chí Nguyễn Tài, anh hùng lực 

lượng vũ trang nhân dân, nguyên thứ trưởng bộ công an, phó chủ nhiệm ủy ban pháp 

luật của quốc hội khóa 8. 

Các bức thơ tâm huyết đó đều kiến nghị bộ chính trị phải sớm đưa ra hội nghị trung 

ương đảng xem xét và xử lý một loạt các vụ việc nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong 

đảng hàng chục năm qua, trong đó có vụ T4, từng được bộ chính trị khóa 8 bàn giao 

lại cho bộ chính trị khóa 9 và được coi là "một vụ án chính trị siêu nghiêm trọng" 

nhưng đến nay vẫn chưa vạch mặt những kẻ cầm đầu để xử lý một cách triệt để. 

Những vụ việc trên, chúng tôi ít nhiều đều có nghe, có biết. Qua các thư trên, chúng 

tôi càng hiểu rõ hơn. Nhưng do phải chờ kết luận của trung ương, chúng tôi không 

thể giải thích cho những người đến hỏi. 
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Nay xin báo cáo và cung cấp một số tư liệu để trung ương có thêm căn cứ xem xét 

nguồn gốc các vụ việc nói trên. 

Theo chúng tôi thì những vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong hơn hai chục năm qua, 

từ vụ Xiêm Riệp (1983), Sáu Sứ (1991), vụ nâng Cục 2 lên thành Tổng Cục 2 với 

quyền hạn siêu đảng, siêu nhà nước, được hợp pháp hóa bằng pháp lệnh tình báo 

của quốc hội và nghị định 96/CP của chính phủ, vụ T4 (1997-1999), đến vụ nói xấu, 

vu khống nhằm lật đổ tổng bí thư Lê Khả Phiêu trước đại hội 9, v.v., đều có bàn tay 

của nhân vật từng hoạt động cách mạng và kháng chiến ở Nam Bộ mà chúng tôi đều 

biết rõ. Đó là nguyên cai đồn điền cao su, nguyên chủ tịch nước, nguyên cố vấn Lê 

Đức Anh. 

Vì sự trong sạch và vững mạnh của đảng, với ý thức trách nhiệm của những người 

cộng sản từng gắn bó với đảng và hoạt động ở Nam Bộ hơn sáu bảy chục năm qua, 

chúng tôi xin báo cáo với đảng một số hiểu biết về Lê Đức Anh như sau: 

1. Lê Đức Anh không phải là công nhân cao su như tự khai trong lý lịch mà là người 

phụ trách việc chế biến thực phẩm cho chủ đồn điền và các quan chức Pháp ở Lộc 

Ninh (chef des cooperatives) từ đầu thập kỷ 40 của thế kỷ 20, được anh chị em công 

nhân cao su đặt cho biệt danh là "cai lé", do chột mắt vì bệnh đậu mùa. Lê Đức Anh 

là người giúp việc thân cận của chủ đồn điền De Lalant (Delalande?), một sĩ quan 

phòng nhì của Pháp. Lương của y cao như lương của chef de camp. 

Năm 1955, sau khi bộ đội Nam Bộ tập kết ra miền Bắc, đồng chí Trần Văn Trà là tư 

lệnh kiêm chính ủy, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh là phó chính ủy, đồng chí Đồng Văn 

Cống làm tham mưu trưởng, Lê Đức Anh làm tham mưu phó. Thấy Lê Đức Anh 

không được vào đảng ủy, đ/c Đồng Văn Cống hỏi thì đ/c Vịnh trả lời: "Qua lớp chỉnh 

đảng ở Việt Bắc, lý lịch của Lê Đức Anh không rõ, nên không giới thiệu". 

Trong một lần tâm sự với Lê Đức Anh, đ/c Đồng Văn Cống hỏi: "Nghe người ta nói 

cậu là surveillant?". Lê Đức Anh không trả lời. Đ/c Đồng Văn Cống hỏi tiếp: "Hay 

cậu là 2è bureau (phòng nhì)?". Lúc ấy Lê Đức Anh mới trả lời: "Tôi làm công chức 

cho đồn điền". 

Đến Đại hội đảng lần 4 năm 1976, đ/c Đồng Văn Cống, Lê Đức Anh và Nguyễn 

Chánh Nam Bộ cùng dự đại hội, sinh hoạt trong đoàn quân sự. Khi xem danh sách 

giới thiệu vào trung ương khóa 4, thấy ghi Lê Đức Anh là công nhân cao su, đ/c 

Đồng Văn Cống hỏi: "Sao cậu khai là công nhân?". Lê Đức Anh ấp úng trả lời: "Họ 

ghi sai, tôi là công chức!". 

2. Lê Đức Anh không phải là đảng viên từ năm 1938 mà từ tháng 4 năm 1945, khi 

ban cán sự đảng Thủ Dầu Một tuyên bố tổ chức y vào đảng và giao nhiệm vụ cho y 

về gây dựng cơ sở cách mạng ở đồn điền cao su Lộc Ninh trong một cuộc họp có 8 

người, trong đó có đồng chí Năm Thi tham dự, vì thấy y tỏ ra hăng hái trong phong 

trào công nhân cao su ở Lộc Ninh sau ngày Nhật đảo chánh Pháp. Cuộc họp đó do 
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bí thơ Văn Công Khai chủ trì bàn việc phối hợp với phe đồng minh chống phát xít 

Nhật theo chủ trương chung của mặt trận Việt Minh. 

Do man khai đảng viên từ năm 1938, nên năm 1998, Lê Đức Anh được tặng huy hiệu 

60 năm tuổi đảng, được báo chí, truyền hình rầm rộ đưa tin trên cả nước! 

Đầu năm 2002, để tiếp tục "hợp thức hóa" đảng tịch của mình, Lê Đức Anh cho công 

chiếu trên đài truyền hình trung ương bộ phim tài liệu nhan đề "Đồng chí Lê Đức 

Anh" vào tối mùng 4 Tết. Không tìm được "nhân chứng lịch sử" nào sáng giá hơn, 

người ta cho xuất hiện một ông anh trong gia đình để xác nhận "Lê Đức Anh từng 

đậu Đíp-lôm (bằng Thành Chung) và vào đảng năm 1938!". 

3. Lê Đức Anh đã hai lần để sổng toàn quyền Decoux, thống đốc Nam Kỳ Hoffen và 

chủ đồn điền De Lalant, sĩ quan phòng nhì của Pháp. 

Trong cuộc đảo chánh Nhật-Pháp ngày 9-3-1945, quân Nhật bắt được toàn quyền 

Pháp ở Đông Dương Decoux và thống đốc Nam Kỳ Hoffen tại Sài Gòn, sau đó giải 

về giam ở nhà De Lalant, chủ đồn điền cao su ở Lộc Ninh. Đ/c Năm Thi được giao 

nhiệm vụ dẫn một đội vũ trang lên Lộc Ninh tìm cách bắt sống hoặc tiêu diệt tiểu 

đội bảo vệ của Nhật, rồi tổ chức dẫn độ Decoux và đồng bọn lên Buôn Mê Thuột để 

đưa ra Bắc chuyển giao cho trung ương. Đ/c Năm Thi đã bàn bạc với Lê Đức Anh 

và nhất trí lên kế hoạch phối hợp hành động. Nhưng đêm hôm sau, y bất ngờ hủy bỏ 

kế hoạch, viện cớ sẽ bị quân Nhật kéo lên khủng bố, phá vỡ cơ sở cách mạng của y! 

Tháng 9-1945, khi chỉ huy quân Anh vào Nam vĩ tuyến 16 tiếp nhận sự đầu hàng của 

quân Nhật, tướng Gracey đòi Nhật trao Decoux và đồng bọn cho quân đội Anh. Để 

ngăn cản việc đó, tỉnh ủy Thủ Dầu Một chủ trương cắt đường giao thông từ Lộc 

Ninh về Sài Gòn, bằng cách đốn cây cản đường từ Lộc Ninh về Hớn Quản rồi phục 

kích tiêu diệt lực lượng áp giải để bắt bọn Decoux, đơn vị của Lê Đức Anh đã được 

bổ sung thêm vũ khí để thực hiện nhiệm vụ này. Y nhận lệnh nhưng đã tránh né, cử 

người khác làm thay. Tên này đã lệnh cho tự vệ dỡ cây và mở đường cho bọn Nhật 

đưa Decoux, Hoffen và De Lalant về Sài Gòn an toàn! 

4. Trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ, Lê Đức Anh đã bỏ 

chạy, không tổ chức cho lực lượng võ trang đánh trả quân Pháp tập kích vào Thuận 

Lợi, phá hủy một khối lượng lớn cơ sở vật chất dự trữ của miền Đông. 

Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc kháng chiến, ta chủ trương di chuyển máy móc 

thiết bị, vật tư, lương thực của các đồn điền cao su và các địa phương miền Đông 

Nam Bộ về khu vực Thuận Lợi (Phú Riềng cũ) thuộc công ty cao su Dầu Tiếng là 

địa bàn ở sâu trong hậu phương ta. Trong khi quân Pháp tập kích Thuận Lợi, Lê 

Đức Anh và lực lượng võ trang thuộc quyền của y đang đóng trên đất Thuận Lợi 

nhưng đã không tổ chức chiến đấu đánh trả quân địch mà bỏ chạy dài về Cổng Xanh, 

chiến khu Đ. Do đó, Thuận Lợi bị quân Pháp đốt cháy toàn bộ kho tàng, nhà cửa 

trong ba ngày đêm liền. Nghe tin tư lệnh Nguyễn Bình sẽ xử tử mình vì tội đó, Lê 
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Đức Anh bèn lánh mặt, đưa quân về vùng Bắc Bến Cát. (Lúc ấy, đ/c Năm Thi là ủy 

viên thườnig vụ tỉnh ủy, chi đội phó, kiêm tham mưu trưởng chi đội I Thủ Dầu Một 

nên biết rõ việc này). 

5. Từ năm 1979 đến 1989, lãnh đạo và chỉ huy quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu 

và giúp bạn ở Campuchia, Lê Đức Anh đã phạm nhiều sai lầm về chính trị và quân 

sự. 

- Về chính trị: ngoài vụ Xiêm Riệp bắt nguồn từ chủ trương "đánh địch ngầm" do Lê 

Đức Thọ và Lê Đức Anh đề ra, Lê Đức Anh đã có nhiều biểu hiện và hành vi coi 

thường bạn, cho kiểm tra nhà ở của một số ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách 

mạng Campuchia, bao biện làm thay, can thiệp vào công việc nội bộ, bắt bớ đảng 

viên của bạn khiến bạn phản ứng và nghi ngờ tình cảm quốc tế trong sáng của đảng, 

nhà nước và quân đội ta. 

- Về quân sự: đã đánh giá quá thấp kẻ địch, chủ trương "trong năm 1980, quét sạch 

quân địch ngoài địa hình mà trọng điểm là vùng rừng Ô-Ran, đồng thời hoàn thành 

về cơ bản nhiệm vụ phá tan âm mưu địch dùng phần tử hai mặt lũng đoạn đảng và 

chính quyền của bạn". Đã chỉ đạo chiến tranh theo kiểu ăn đong, năm này chưa 

xong thì năm sau, kéo dài đến mười năm vẫn chưa diệt được đối thủ mà Lê Đức Anh 

gọi là "tàn quân" Pôn Pốt! 

Từ cuối năm 1979, Lê Đức Anh đề ra chủ trương "khóa chặt biên giới", "xây dựng 

tuyến phòng thủ biên giới" với mật danh K5 bằng cách huy động đông đảo nhân dân 

các địa phương nước bạn, từ rừng núi đến đồng bằng lên biên giới cùng quân tình 

nguyện Việt Nam và bộ đội bạn chặt cây, đào hào, rải chông và căng giây thép gai 

nhằm ngăn chặn quân Pôn Pốt từ Thái Lan vào đất Campuchia (!). Mặc dù ta và 

bạn đã bỏ ra nhiều công sức và tiền của trong nhiều năm, nhưng biên giới vẫn không 

"khóa chặt" được, địch vẫn mở được hành lang qua biên giới vào nội địa, xây dựng 

được nhiều căn cứ dọc biên giới, có nơi vào sâu đến 30, 40 kilômét. 

Do chủ trương sai lầm của Lê Đức Anh mà hàng chục vạn cán bộ chiến sĩ quân tình 

nguyện Việt Nam cũng như bộ đội và nhân dân bạn đã bỏ xác trên tuyến biên giới 

dài 1.200 km cũng như trong nội địa do bị địch đánh úp, do mìn và sốt rét ác tính! 

Mặc dù vậy, đến năm 1983, Lê Đức Anh vẫn cho rằng ở Campuchia chưa có chiến 

tranh, chỉ mới là những "hoạt động du kích" của "tàn quân Pôn Pốt". Chúng sẽ bị 

tàn lụi vào năm 1985 như nghị quyết của ban cán sự và bộ tư lệnh 719! Khi bộ phận 

tiền phương của cục khoa học quân sự bộ tổng tham mưu tại Campuchia đề nghị 

nên có sự đánh giá khách quan hơn, có sự chỉ huy chiến tranh bài bản hơn trên cơ 

sở nghiên cứu tính chất và đặc điểm của cuộc chiến tranh ở Campuchia để tìm ra 

quy luật đặc thù của nó, thì Lê Đức Anh nổi giận, ra lệnh cho cơ quan tiền phương 

cục khoa học quân sự gồm 10 đại tá phải rút ngay về nước, trả lại cho bộ tổng tham 

mưu với lý do "tinh giản biên chế ở chiến trường!". 
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Có những sai lầm khuyết điểm như trên, nhưng Lê Đức Anh vẫn thăng tiến rất nhanh, 

từ ủy viên trung ương khóa 4 lọt vào bộ chính trị khóa 5 rồi tiến lên nắm chức bộ 

trưởng bộ quốc phòng, chủ tịch nước! 

6. Trong quan hệ gia đình, Lê Đức Anh là người chồng phản bội: Ra Bắc được mấy 

năm, Lê Đức Anh nói với đ/c Đồng Văn Cống là sẽ xin lấy vợ khác, vì bà Bảy Anh 

trong Nam đã lấy chồng, lại thuộc thành phần gia đình phản động làm tay sai cho 

địch! Đ/c Đồng Văn Cống nói: "Hôm ở Cao Lãnh tôi thấy chị Bảy khóc rất dữ khi 

tiễn Anh đi tập kết; nghe nói sau đó chị về công tác ở miền Đông, căn cứ vào đâu 

mà anh nói Chị đi lấy chồng và theo địch? Tôi không tán thành". 

Nhưng rồi nhờ sự ủng hộ của Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh vẫn bỏ được vợ cũ, lấy được 

vợ mới. Trong lúc đó thì trong hoàn cảnh đấu tranh khốc liệt và gian khổ ở miền 

Nam, chị Bảy Anh vẫn một lòng kiên trung chờ đợi và tiếp tục hoạt động cách mạng, 

làm ủy viên tỉnh ủy Bình Dương cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng! 

Khi biết chuyện này, các đồng chí Phạm Hùng, Nguyễn Thị Định và đồng bào cán 

bộ miền Nam đều rất bất bình, cho Lê Đức Anh là một tên vô đạo đức! 

Thưa bộ chính trị và ban chấp hành trung ương đảng! 

Đây không phải lần đầu tiên các đảng viên Nam Bộ báo cáo với đảng những hiểu 

biết nói trên về Lê Đức Anh. 

Từ năm 1982, khi được tin Lê Đức Anh vào bộ chính trị khóa 5, đồng chí thiếu tướng 

Tô Ký và hai đồng chí Bảy Cống và Năm Thi bàn nhau và đã làm báo cáo gởi ủy 

ban kiểm tra trung ương đảng và thường vụ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nhưng 

không có hồi âm! 

Cuối năm 1986 đầu năm 1987, khi thấy Lê Đức Anh lại được bầu vào bộ chính trị 

rồi làm bộ trưởng bộ quốc phòng sau hai cái chết bất ngờ của hai đại tướng Hoàng 

Văn Thái và Lê Trọng Tấn, đ/c Nguyễn Văn Thi lại viết thơ tay gởi trực tiếp đến các 

đồng chí Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Tâm, Lê Đức Thọ nói rõ lai lịch và những 

hành động đáng ngờ của Lê Đức Anh trước và sau cách mạng tháng 8-1945, nhưng 

18 năm qua các khóa trung ương vẫn chưa có trả lời. 

Đến Hội nghị trung ương 11B khóa 8 tháng 2 năm 2001, trước thủ đoạn nói xấu, vu 

khống quá lộ liễu của Lê Đức Anh nhằm lật đổ tổng bí thơ Lê Khả Phiêu, đồng chí 

Hai Xô đang làm việc ở Hà Nội biết đ/c Năm Thi từng có đơn tố giác, bèn gọi Năm 

Thi ra gặp các đồng chí Hai Xô, Nguyễn Đức Tâm, Mười Hương và ủy ban kiểm tra 

trung ương để làm rõ quá khứ của Lê Đức Anh (đ/c Đồng Văn Cống không ra Hà 

Nội trực tiếp báo cáo, đã phát biểu vào băng ghi âm gởi ra ủy ban kiểm tra trung 

ương vào đầu tháng 3 năm 2001). Trong cuộc họp đó, đ/c Nguyễn Đức Tâm xác 

nhận: khi làm trưởng ban tổ chức trung ương, có nhận được thơ tố giác của đ/c Năm 

Thi, đã báo cáo với Lê Đức Thọ nhưng được trả lời là gác lại, giải quyết sau. Thấy 

Lê Đức Anh được Lê Đức Thọ bảo vệ, đ/c Nguyễn Văn Linh đành phải gác qua. 
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Cũng trong cuộc họp đó, đ/c Hai Xô phát biểu: "Nếu không chặn đứng được mưu 

đồ của Lê Đức Anh và đồng bọn, thì tình hình nội bộ đảng sẽ ngày càng nghiêm 

trọng!". 

Như vậy là hơn hai chục năm qua, qua nhiều lần đại hội đảng và nhiều khóa trung 

ương, chúng tôi đã nhiều lần nói rõ về Lê Đức Anh, nhưng mãi cho đến nay lai lịch, 

và các hành vi sai trái của nhân vật này vẫn chưa được xác minh và xử lý, gây tác 

hại nghiêm trọng đến sự trong sạch và vững mạnh, sự đoàn kết và thống nhất của 

đảng. 

Chúng tôi nhất trí với ý kiến của đại tướng Võ Nguyên Giáp là "ban chấp hành trung 

ương khóa 9 cần xử lý kiên quyết, dứt điểm, nghiêm minh những vụ việc tồn đọng 

nói trên theo đúng điều lệ của đảng, pháp luật của nhà nước, và kỷ luật của quân 

đội, dù người đó là ai, ở bất kỳ cương vị nào!". 

Chúng tôi tán thành ý kiến của các đ/c Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Nam Khánh, 

Nguyễn Tài v.v. là "không cho phép duy trì mãi một tổ chức siêu đảng, siêu chính 

phủ, không thể để Tổng Cục 2 tồn tại với quyền hạn quá rộng như nghị định 96/CP 

cho phép, mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ tình báo quân sự trực thuộc bộ tổng tham 

mưu như trước đây". 

Không cho phép tái diễn những hành vi hãm hại người trung thực, như người ta từng 

vu khống, tước quân hàm và định bắt giam thượng tướng Trần Văn Trà, sau đó phải 

trả lại quân hàm mà không công bố; từng vu khống với ý đồ hãm hại đại tướng khai 

quốc công thần Võ Nguyên Giáp! 

Chúng tôi cho rằng: không chỉ riêng vụ T4 mà toàn bộ những vụ việc xảy ra mấy 

chục năm qua là những mắt xích của một vụ án chính trị nghiêm trọng nhất trong 

lịch sử 75 năm của đảng, có quan hệ đến sự tồn vong của đảng và đất nước. 

Đây không phải là "chuyện ngày xưa" của mấy vị cách mạng lão thành mà các khóa 

bộ chính trị và trung ương sau này không thể làm rõ được. Không! Đây là những 

vấn đề lịch sử quan trọng cần xác minh để soi sáng những vụ việc ngày nay. Mảnh 

đất Lộc Ninh và không ít nhân chứng cùng thời vẫn còn sống. Chỉ cần có trách 

nhiệm, có dũng khí và quyết tâm là làm được! Chúng tôi sẵn sàng có một cuộc đối 

chất trực diện nếu có bộ chính trị yêu cầu! 

Không thể vin vào lý do: "ổn định nội bộ" mà bỏ qua và che giấu việc này, vì nhiều 

tài liệu đã được công bố trên Internet, nên trong đảng cũng như ngoài đảng, trong 

nước cũng như ngoài nước, nhiều người đã biết các vụ việc xảy ra. Hồ chủ tịch nói: 

"Một đảng che giấu khuyết điểm sai lầm của mình là một đảng hỏng!". Bộ chính trị 

càng bưng bít thì càng mất uy tín, càng làm giảm lòng tin của đảng viên và quần 

chúng đối với trung ương. 



- 434 - 

 

Đúng như đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh đã cảnh báo: "Đang có những làn sóng bất 

bình ngầm ngày càng lan rộng. Sự yên lặng hiện nay là sự yên lặng của những quả 

bom nổ chậm chưa đến giờ hẹn". Tình hình trong Nam cũng vậy. 

Kính mong bộ chính trị và ban chấp hành trung ương lắng nghe tiếng nói đầy tâm 

huyết của các tướng lĩnh, các cán bộ cách mạng lão thành mà quá trình hoạt động 

và sự đóng góp cho cách mạng đã chứng minh sự trung thành của họ. 

Giải quyết dứt điểm và thành công vụ án chính trị siêu nghiêm trọng này, kiên quyết 

loại trừ những phần tử cơ hội ra khỏi các cơ quan quyền lực của đảng và nhà nước, 

chấm dứt các hiện tượng cá nhân lũng đoạn là việc làm cấp thiết và cực kỳ quan 

trọng để chuẩn bị cho đại hội toàn quốc lần thứ 10 của đảng. 

Đây cũng là việc làm thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng ta! 

Xin gởi đến các đồng chí bộ chính trị và trung ương lời chào trân trọng và rất mong 

được sớm trả lời! 

Xin cám ơn. 

Phạm Văn Xô 

Địa chỉ: 225-18 Xô Viết nghệ Tinh, quận Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 8.991300 

Đồng Văn Cống 

Địa chỉ: 774-2 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 8.447328 

Nguyễn Văn Thi 

Địa chỉ: 20B88 Cư xá Nguyễn Trung Trực, đường 3-2, quận 10, 

TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 8.655878”. 

Qua bức thư chúng ta thấy gì? Đó là chính cộng sản đã khẳng định Lê Đức Anh là 

cai cao su ác ôn chứ không phải viên chức hay công nhân. Vậy mà hắn dám giả danh 

người lương thiện. Đó là tội ác cần được phanh phui. Ngoài ra xung quanh con người 

này cũng là một sự thủ đoạn và chống phá ngay cả đồng chí của mình. Do đó nhân 

cách của Anh chỉ là số không tròn trĩnh. 

Thứ hai, để khẳng định Lê Đức Anh là cai lé đánh đập phu đồn điền cao su chúng 

ta cùng đọc đoạn trích sau từ báo cáo tổng cục chính trị bộ quốc phòng cộng sản năm 

2005: “Việc một số nguồn tin đồng chí Lê Đức Anh đã từng có thời gian làm phu 

coi đồn điền cao su là có thật. Tuy nhiên sau đó đồng chí đã công khai minh bạch 

điều này với tổng cục chính trị, ban bí thư trung ương đảng năm 1995. Xét công lao 

và thành tích của đồng chí trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và trong suốt 
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quá trình làm cai phu đồng chí không gây tội ác nào với nhân dân nên đảng và nước 

thống nhất chấm dứt mọi nghi kỵ xung quanh việc này...”. 

Mặc dù báo cáo là vậy. Tuy nhiên nếu đọc đầy đủ các báo cáo mật của Vũ Quốc 

Hùng, hay thư của Nguyễn Chính Tâm (cộng sản kỳ cựu) cho thấy Lê Đức Anh là 

một kẻ nhan hiểm và mưu mô đấu đá như bản thân cái gốc cai phu độc ác của mình:  

“Nhằm hạ bệ Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trước Đại hội IX bằng việc gây sức ép nhiều 

mặt để yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương phải kỷ luật Lê Khả Phiêu trước khi tổ 

chức Đại hội IX (bởi vì Lê Khả Phiêu đã qua mặt cả Lê Đức Anh và Đỗ Mười, có ý 

định giải tán Ban Cố vấn hay chọc gậy bánh xe, không muốn để cho 2 ông Thái 

thượng hoàng này lộng quyền đứng trên Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương 

để sai khiến) nên Lê Đức Anh cùng tay sai là Nguyễn Bắc Son đã tiến hành những 

hoạt động hết sức mờ ám, bỉ ổi, thâm độc và vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ 

chức và Điều lệ Đảng. Có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó sự tác động và 

chỉ huy của Lê Đức Anh và Đỗ Mười đã đóng vai trò quan trọng nhất trong việc 

ngăn chặn Lê Khả Phiêu tiếp tục ứng cử chức vụ Tổng Bí thư trong Đại hội IX của 

Đảng. Cũng chính vì vậy mà một kẻ ba phải, thiểu năng về trí tuệ nhưng tham lam 

và hãnh tiến, có mác là người dân tộc thiểu số đã được Đỗ Mười và Lê Đức Anh 

chọn làm Tổng Bí thư để dễ bề sai khiến. Còn kẻ phản thầy Trần Đình Hoan đã được 

thưởng cho chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương để còn sắp xếp đệ tử của Đỗ 

Mười, Lê Đức Anh vào các vị trí then chốt, béo bở của bộ máy Đảng và Nhà nước; 

Nguyễn Khoa Điềm, đàn em thân tín của Lê Đức Anh đã được bố trí vào Bộ Chính 

trị để giữ chức Trưởng ban Tưởng Văn hóa Trung ương. 

Đáng tiếc là hình thức kỷ luật của Trung ương đối với Lê Đức Anh và Đỗ Mười là 

quá nhẹ (chúng tôi không rõ khiển trách hay cảnh cáo) và không được thông báo 

rộng rãi trong toàn Đảng để tất cả các đảng viên đều biết. Hơn nữa vấn đề man khai 

ngày vào Đảng của Lê Đức Anh cho đến nay vẫn chưa được kết luận chính thức. 

Đây không chỉ là trách nhiệm, khuyết điểm của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung 

ương khóa VIII mà còn là trách nhiệm nặng nề của Bộ Chính trị, Ban chấp hành 

Trung ương khóa IX. Vì vậy vấn đề Đảng tịch của Lê Đức Anh cần được làm sáng 

tỏ trước khi tổ chức Đại hội X của Đảng để lấy lại lòng tin của đảng viên và các cán 

bộ cách mạng lão thành đối với Đảng. 

Điều đáng buồn hơn nữa là tên tay sai đắc lực của Lê Đức Anh là Nguyễn Bắc Son 

(kẻ đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và điều lệ Đảng lại được Tổng Bí 

thư Nông Đức Mạnh và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Đình Hoan đạo diễn, 

bố trí giữ chức Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên để chui tiếp vào Ban chấp hành Trung 

ương khóa X. Qua đó chúng ta cũng thấy là thế lực của Lê Đức Anh, Đỗ Mười đang 

còn khá mạnh và tư cách của Nông Đức Mạnh, Trần Đình Hoan lại quá kém. Cũng 

may là Hội nghị Trung ương 13 đã loại được Trần Đình Hoan, Nguyễn Chí Vịnh, 

Nguyệt Việt Tiến... khỏi danh sách ứng cử viên Ban chấp hành Trung ương khóa X. 

Hy vọng Hội nghị Trung ương 15 và Đại hội X sẽ sáng suốt hơn để loại tiếp Nguyễn 



- 436 - 

 

Bắc Son và cả Nông Đức Mạnh (vì đã quá tuổi 65, năng lực kém, tham lam, hãnh 

tiến, nhu nhược, thiếu bản lĩnh quyết đoán nên đã để cho Đỗ mười và Lê Đức Anh 

lộng hành sai khiến, chỉ biết yêu bản thân mình và nhiều tai tiếng như các thư phản 

ánh và góp ý kiến của các đồng chí nguyên ủy viên Trung ương Đảng các khóa trước 

đây như Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Trung tướng Nguyễn Hòa, đồng chí Lê 

Văn Hiển, đồng chí Nguyễn Trung Tín …, các lão thành cách mạng như đồng chí 

Nguyễn Văn Thi, Trần Đại Sơn …) ra khỏi danh sách mà Ban chấp hành Trung ương 

khóa IX giới thiệu cho Đại hội X. 

Nguyễn Chính Tâm 

Lão thành Cách mạng, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng” (4) 

Thứ ba, về con người Lê Đức Anh cũng là một kẻ lá mặt lá trái và cũng quen thói 

cộng sản đó là nói thì hay và làm thì khác. Hẳn chúng ta còn nhớ trong vụ án của 

anh Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng thì chính Lê Đức Anh đã nói: “Sử dụng bộ đội để 

cưỡng chế là tuyệt đối sai”. 

Nhưng cuối cùng thì Lê Đức Anh đã làm gì? Chỉ là nói mà thôi để rồi bè lũ cướp 

ngày của đồng chí X đưa anh Vươn vào tù trong khi Lê Đức Anh được tiếng “ vì 

dân”. Đó chính là bộ mặt thật của Lê Đức Anh cũng giống như nhiều ông già cộng 

sản “chỉ tốt, chỉ phản tình” khi hết ăn của dân được nữa. 

Ngoài ra, Lê Đức Anh còn là một tên tay sai hèn hạ của Lê Đức Thọ. Bằng chứng, 

đó là vào ngày 30/4/1975, Lê Đức Thọ hống hách ra lệnh cho Đại sứ Pháp là ông 

Mérillon phải rời Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Sau đó cần Pháp, thì lại 

sang quỵ lụy như việc vào năm 1989, sang chữa bệnh ung thư ở nhà thương quân 

đội Val de Grace, ở vùng Paris, năn nỉ Pháp giúp đỡ sau khi biết rõ Liên Xô sẽ sụp 

đổ, và thất bại trong việc năn nỉ Hoa Kỳ giúp đỡ, vì Hoa kỳ chú trọng đến Trung 

Cộng lúc bấy giờ. Việc năn nỉ Pháp cũng không mang đến kết quả vì Pháp cũng 

không có dồi dào về kinh tế và Pháp đặt điều kiện là phải dân chủ hóa chế độ. Điều 

kiện mà Thọ không chịu. Sau đó Lê Đức Thọ hèn hạ quay sang năn nỉ Trung Cộng. 

Chính Thọ đã ra lệnh cho 2 tay em của mình là Đỗ Mười và Lê Đức Anh thi hành 

lệnh của mình, nên mới đi đến quyết định họp với Trung Cộng ở Thành đô vào tháng 

3/1990, một cuộc họp bán nước toàn diện cho Trung cộng tiếp nối ý tưởng của Hồ 

Chí Minh. 

Thứ tư, tội ác của Lê Đức Anh còn thể hiện khi hắn cùng Lê Đức Thọ chỉ đạo đánh 

sang cả Thái Lan vi phạm luật pháp quốc tế (Xin xem lại “Những sự thật cần phải 

biết - Phần 22”). Để khẳng định rõ vai trò của Lê Đức Anh trong vụ này chúng ta 

nên chú ý tới cuốn sách hồi ký “Cuộc chiến tranh bắt buộc” của đại tá cộng sản 

Nguyễn Văn Hồng. Cuốn sách có đoạn:  

“Tôi nhớ cũng trong mùa khô năm 1982-1983, khi tiến công một loạt các căn cứ còn 

lại dọc biên giới từ Ô-đa xuống Com Riêng, trung đoàn bộ binh 31 đã cho một lực 

http://motgoctroi.com/StNguoiNViec/VN_Ngaynay/Bctm_LDAnh.htm
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/09/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-22-toi.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/09/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-22-toi.html
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lượng vượt qua biên giới Campuchia-Thái Lan, bố trí phục kích trên một con đường 

mòn chạy từ phía Nam lên Ô-đa-con đường này thuộc lãnh thổ Thái Lan. Trong lúc 

ta đang tiến công vào trận địa, thì có một toán lính theo con đường này tiến vào trận 

địa, anh em đã nổ súng diệt gọn toán địch. Khi tiến lên thu vũ khí, mới biết được 

toán địch này là lính biên phòng Thái Lan qua trang bị, phù hiệu và cấp hiệu đeo 

trên ve áo.  

Lập tức, máy bay trinh sát và máy bay C130 của không lực Thái lên quần lượn và 

bắn phá dọc biên giới. Chúng đã dùng súng mát 12,7 mm từ trên máy bay vãi đạn 

xuống đội hình của quân ta. Trước tình hình đó, các đơn vị điện lên Sở chỉ huy sư 

đoàn: -Có được bắn máy bay không? Đây là một tình huống ngoài dự kiến nên chưa 

có sự chuẩn bị trước. Chúng tôi đã báo cáo lên Sở chỉ huy Mặt trận. Hôm sau, Mặt 

trận tăng cường xuống cho chúng tôi mấy cơ cấu phóng A72 (loại tên lửa vác vai đi 

theo đội hình bộ binh). Tôi ra lệnh cho các đơn vị: -Hãy sẵn sàng! Nếu máy bay bắn 

vào đội hình của ta thì kiên quyết phải bắn hạ! Song do địa hình ở đây có ảnh hưởng 

đến tính năng kỹ thuật của loại súng hỏa tiễn này và cũng do trình độ sử dụng súng 

của anh em chưa tốt, nên khi có máy bay, ta bắn đến 5 quả đạn mà không đạt được 

kết quả. Tuy nhiên, đây cùng là lời cảnh cáo đối với nhà cầm quyền Thái Lan đã 

dung túng, bao che cho bọn phản động Pôn Pốt - Iêng Xa-ri, can thiệp vào công việc 

nội bộ của Campuchia.”. 

Qua đoạn trích chúng ta thấy điều gì? Đó là quân đội cộng sản đã vi phạm chủ quyền 

Thái, bắn chết lính Thái nhưng không xin lỗi mà còn dùng tên lửa phòng không vác 

vai bắn máy bay của quân đội Thái Lan. Điều đáng nói là quân của Nguyễn Văn 

Hồng đã xin ý kiến “trên”. Mà “trên” ở đây chính là Lê Đức Anh chỉ huy trực tiếp 

chiến trường Campuchia giai đoạn đó. Và quyết định đến việc đánh hay không trên 

đất Thái chính là một kẻ quyền thế hơn nhiều đó chính là Lê Đức Thọ. 

Bạn đọc có thể đọc toàn bộ cuốn sách tại trang của đội ngũ hồng vệ binh cộng sản: (5)  

II. Tham gia tích cực Bán nước:  

Lê Đức Anh là một tên cai phu cao su độc ác. Không những vậy nổi bật lên là tội ác 

bán nước cho Trung cộng một cách tích cực cùng bè đảng cộng sản. Hiện nay đã có 

rất nhiều tài liệu nói rõ ràng về điều đó. 

 

Lê Đức Anh và “đồng chí “ Lú. 

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=1268.0
https://3.bp.blogspot.com/-yo0OhvmpOPk/UlXYnwDq86I/AAAAAAABbUk/ut6f4MXuTsk/s1600/temp-danlambao007.png
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Thứ nhất, để vấn đề được minh bạch sáng tỏ, hãy đọc cuốn “Hồi ký Trần Quang 

Cơ” của ông Trần Quang Cơ, nhân chứng lịch sử giữ vai trò quan trọng trong Bộ 

Ngoại Giao của cộng sản Hà Nội vào thời điểm đó. Về vai trò làm đầu sai trong việc 

đưa nước ta vào tròng ách nô lệ giặc phương Bắc của Nguyễn Văn Linh, TBT đảng 

cs VN và Lê Đức Anh - đại tướng. Ông Trần Quang Cơ viết: 

 

“Ngày 5.6.90, vài ngày trước khi Từ Đôn Tín đến Hà Nội, TBT Nguyễn Văn Linh đã 

mời đại sứ Trương Đức Duy (vừa từ Bắc Kinh trở lại Hà Nội) đến Nhà khách Trung 

ương Đảng nói chuyện thân mật để tỏ lòng trọng thị đối với Bắc Kinh. Trong cuộc 

gặp, như để chấp nhận lời phê bình của Đặng (nói qua Kayson), Nguyễn Văn Linh 

nói: "Trong quan hệ hai nước, 10 năm qua có nhiều cái sai. Có cái đã sửa như việc 

sửa đổi Lời nói đầu của Hiến pháp, có cái sai đang sửa". Anh sốt sắng ngỏ ý muốn 

sang gặp lãnh đạo Trung Quốc để "bàn vấn đề bảo vệ Chủ nghĩa xã hội" vì "đế quốc 

đang âm mưu thủ tiêu chủ nghĩa xã hội... chúng âm mưu diễn biến hòa bình, mỗi 

đảng phải tự lực chống lại. Liên Xô là thành trì XHCN, nhưng lại đang có nhiều vấn 

đề. Chúng tôi muốn cùng các người cộng sản chân chính bàn vấn đề bảo vệ chủ 

nghĩa xã hội... Tôi sẵn sàng sang Trung Quốc gặp lãnh đạo cấp cao Trung Quốc để 

khôi phục lại quan hệ hữu hảo. Các đồng chí cứ kêu một tiếng là tôi đi ngay... Trung 

Quốc cần giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin 

….Sáng 6.6.90, Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh lại gặp riêng và mời cơm đại sứ 

Trương Đức Duy. Cuộc gặp riêng chỉ giữa hai người, Trương Đức Duy vốn là thông 

dịch, rất thạo tiếng Việt nên không cần có người làm phiên dịch. Nội dung cuộc gặp 

này mãi đến ngày 19.6 trong cuộc họp BCT để đánh giá cuộc đàm phán 11-13.6 

giữa tôi và Từ Đôn Tín, Lê Đức Anh mới nói là đã gặp Trương Đức Duy để nói cụ 

thể thêm ba ý mà anh Linh đã nói với đại sứ Trung Quốc (tham tán Lý Gia Trung và 

Bí thư thứ nhất Hồ Càn Văn) đã cho ta biết nội dung câu chuyện giữa Lê Đức Anh 

và Trương Đức Duy. Còn đại sứ Trung Quốc cho anh Ngô Tất Tố, Vụ trưởng vụ 

Trung Quốc biết là trong cuộc gặp ông ta ngày 6.6, anh Lê Đức Anh đã nói khá cụ 

thể về "giải pháp Đỏ": "Sihanouk sẽ chỉ đóng vai trò tượng trưng, danh dự, còn lực 

lượng chủ chốt của hai bên Campuchia là lực lượng Heng Somrin và lực lượng 

Polpot, Trung Quốc và Việt Nam mỗi bên sẽ bàn với bạn Campuchia của mình, và 

thu xếp để hai bên gặp nhau giải quyết vấn đề. Địa điểm gặp nhau có thể ở Việt 

Nam, có thể ở Trung Quốc, nhưng ở Trung Quốc là tốt hơn cả. Đây là gặp nhau bên 

https://4.bp.blogspot.com/-3jPXYg6JMRw/UlXZOAbJyRI/AAAAAAABbUw/4iTFVvb9sqw/s1600/temp-danlambao007.png
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trong, còn bên ngoài hoạt động ngoại giao vẫn như thường... Ngày xưa Polpot là 

bạn chiến đấu của tôi...”. 

Việc bán nước cho Trung cộng còn được Trần Quang Cơ tiết lộ thông qua sự dắt 

mối của Vũ Xuân Vinh, ông Trần Quang Cơ viết:  

“Theo Hồ Càn Văn, ngày 23.5.90 Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng Việt 

Nam Vũ Xuân Vinh đã mời Tùy viên quân sự Trung Quốc Triệu Nhuệ đến để thông 

báo là TBT Nguyễn Văn Linh và Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh sẽ tiếp Từ Đôn 

Tín khi đến Hà Nội.” 

Qua đây cho thấy được là Lê Đức Anh chính là một tên bán nước và nhiệt tình trong 

việc đưa Việt Nam thành nô lệ cho Trung cộng. 

Thứ hai, bên cạnh hồi ký của Trần Quang Cơ là “hồi ký” của đại sứ Trung cộng 

Trương Đức Duy tại Hà Nội cùng thời điểm đó. (Bản tiếng Việt của dịch giả Quốc 

Thanh). Trước hết là những cuộc gặp bí mật giữa Lê Đức Anh với đại sứ Tầu Trương 

Đức Duy và giữa TBT Nguyễn Văn Linh với Trương Đức Duy do chính sứ Tầu viết. 

Về vai trò làm tay sai cho giặc của Lê Đức Anh, cũng chính do đại sứ Tầu Trương 

Đức Duy viết:  

“Hơn 10 năm qua, quan hệ Trung-Việt ở trạng thái không bình thường, sứ quán 

không có mối liên hệ nào với người tin cậy bên Nguyễn Văn Linh, vậy thì nên thông 

qua con đường nào đây để yêu cầu được gặp riêng một cách ổn thỏa hơn? Tôi triệu 

tập ngay cuộc họp Đảng ủy mở rộng, mời mọi người bàn bạc ra mưu sách. Ý tưởng 

thông qua con đường Vụ đối ngoại Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam thì sợ sẽ 

không giữ được bí mật, mà cũng khó để thực hiện “gặp riêng”. 

Có đồng chí nêu xem có thể thông qua con đường quân đội được không? Tôi cho 

như thế sẽ khá là ổn thỏa, lại càng có lợi hơn cho việc bảo mật. Thế là tôi liền nghĩ 

tới Thiếu tướng Vũ Xuân Vinh Cục trưởng Cục đối ngoại Bộ quốc phòng mà tôi khá 

thân thiết, từ ngày đến Việt Nam lần này, tôi đã gặp ông ta vài lần, quan hệ rất tốt, 

có thể thông qua ông ta để yêu cầu được gặp Đại tướng Lê Đức Anh (Ủy viên Bộ 

chính trị Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ quốc phòng) thân thiết 

với Nguyễn Văn Linh, rồi xin Lê Đức Anh giúp đỡ bố trí cho tôi bí mật gặp Nguyễn 

Văn Linh. 

Mọi người thấy biện pháp này có thể được. Thế là tôi lập tức cho Tùy viên quân sự 

Triệu Nhuệ liên hệ chính thức với Cục trưởng Vũ Xuân Vinh. Khi gặp Cục trưởng 

Vũ Xuân Vinh, Tùy viên quân sự Triệu đã trịnh trọng đề xuất: “Đại sứ Trương có 

việc gấp và quan trọng muốn được gặp Bộ trưởng Lê Đức Anh. Xin Cục trưởng bố 

trí cho ngay”. 

Chiều hôm đó, Vũ Xuân Vinh trả lời Tùy viên quân sự Triệu rằng: “Đồng chí Đại 

tướng rất vui lòng được gặp đồng chí Đại sứ, 8 giờ sáng hoặc 7 giờ tối mai đều 

được. Đại tướng còn nói, sau này đồng chí Đại sứ có muốn gặp ông thì cứ Cục đối 
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ngoại Bộ quốc phòng bố trí là được”. Vào 8 giờ sáng ngày 20 tháng 8, xe của tôi 

chạy thẳng vào Bộ quốc phòng. Thiếu tướng Vũ Xuân Vinh đón đợi ở cổng tòa nhà, 

dẫn tôi vào phòng tiếp khách của Bộ trưởng rồi lui ra, khép chặt cửa lại. Tôi đang 

tiến thẳng vào thì Bộ trưởng Lê Đức Anh cũng bước vào phòng khách từ một cửa 

khác, khi gặp nhau Lê Đức Anh bắt tay, ôm tôi rất nhiệt tình. 

Tôi nói xã giao: “Thực sự được xin lỗi, mới sáng ra đã tới làm phiền đồng chí Đại 

tướng”. Đại tướng Lê Đức Anh mỉm cười bảo: “Đại sứ đến lúc nào tôi cũng tiếp”. 

Trong phòng khách ngoài hai chúng tôi ra, không có ai đi theo. Chuyện trò hàn 

huyên xong tôi chuyển ngay sang chủ đề chính, đầu tiên bày tỏ lãnh đạo Trung Quốc 

rất coi trọng mối quan hệ Trung-Việt, hiện nay tình hình quốc tế phát triển rất nhanh, 

thời gian không chờ đợi mình, cả hai bên cần chớp lấy thời cơ, nhanh chóng loại bỏ 

trở ngại là vấn đề Campuchia, từ đó thực hiện bình thường hóa quan hệ Trung-Việt.  

Sau đó tôi nhắc đến lời nhắn của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã được ghi lại gửi 

cho tôi, tôi cảm thấy hết sức quan trọng, cho nên mong được gặp riêng Tổng bí thư 

Nguyễn Văn Linh để trực tiếp lắng nghe ý kiến của Tổng bí thư, đồng thời tôi cũng 

có một vài điều nữa cần nói với Tổng bí thư. Tôi nói, hiện giờ mà thông qua con 

đường khác sẽ có khó khăn, cho nên xin phiền đồng chí Đại tướng giúp cho. Lê Đức 

Anh nói rất thoải mái: “Đây quả thực là việc hết sức quan trọng, hôm nay tôi sẽ báo 

cáo lại yêu cầu của Đại sứ với Tổng bí thư”. Tiếp đó, Lê Đức Anh cũng nói về hai 

quan điểm, đại ý là: Thứ nhất, nhấn mạnh Nguyễn Văn Linh rất có tình cảm với 

Trung Quốc, luôn chủ trương thân thiện với Trung Quốc, từ sau khi nhậm chức Tổng 

bí thư vào năm 1986 đã làm rất nhiều việc để khôi phục lại mối quan hệ giữa hai 

nước hai Đảng. Trước tình hình thế giới phức tạp như hiện nay, việc thực hiện bình 

thường hóa quan hệ giữa hai nước lại càng trở thành niềm mong muốn ấp ủ của ông 

ấy...” 

Và cuộc gặp giữa Trương Đức Duy và Lê Đức Anh có kết quả diễn tiến theo lời kể 

của Trương Đức Duy như sau:  

“Chiều hôm đó, Cục trưởng Vũ Xuân Vinh hẹn gặp gấp Tùy viên quân sự Triệu, nói 

rằng: “Theo chỉ thị của Đại tướng Lê Đức Anh, xin chuyển lời tới Đại sứ Trương. 

Vào 19 giờ 30 phút ngày 22, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh sẽ gặp riêng Đại sứ 

Trương tại phòng khách Bộ trưởng Bộ quốc phòng. Cả hai bên đều không đem theo 

phiên dịch và thư kí. Đề nghị Đại sứ Trương đổi sang một chiếc xe nhỏ, không cắm 

quốc kỳ, đi vào từ cửa bên Bộ quốc phòng... 

Vào 9 giờ tối hôm đó, Tùy viên quân sự Triệu vừa gặp mặt trung tá Vũ Tần đã nói 

thẳng vào vấn đề luôn rằng Đại sứ Trương có việc hết sức gấp và quan trọng, mong 

được gặp ngay Đại tướng Lê Đức Anh, xin đồng chí trung tá giúp bố trí cho. Vũ Tần 

bảo Đại tướng tối nay tham dự Hội nghị toàn thể Ban chấp hành trung ương khóa 9 

Đảng cộng sản Việt Nam, không biết lúc nào tan. Tôi sẽ đến ngay nhà ông ta xem 

sao. Khi Đại tướng định giờ gặp một cái là tôi sẽ gọi ngay điện thoại báo cho anh 
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biết. Tùy viên quân sự Triệu vừa về tới sứ quán chưa được bao lâu đã nhận ngay 

được trả lời điện thoại của Vũ Tần: “Đúng 8 giờ sáng mai Đại tướng sẽ gặp Đại sứ 

Trương, địa điểm vẫn ở chỗ cũ”. Sáng ngày 29, tôi đến phòng khách Bộ trưởng Bộ 

quốc phòng đúng giờ. 

Khi gặp mặt, Đại tướng Lê Đức Anh nói một cách dí dỏm: “Trông bộ dạng Đại sứ 

Trương vui thế kia, chắc là đem tin tốt lành đến cho chúng tôi rồi”. Tôi nói: “Chiều 

tối qua, tôi nhận được chỉ thị quan trọng của Trung ương. Cho nên, hôm nay vừa 

mới sáng ra đã lại tới làm phiền anh rồi”. 

Tiếp đó, tôi thông báo lại với Đại tướng Lê Đức Anh việc Tổng bí thư Giang Trạch 

Dân, Thủ tướng Lý Bằng mời Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng đi thăm 

Trung Quốc theo đường nội bộ, xin Lê Đức Anh chuyển lời mời đồng thời bố trí cho 

tôi được gặp Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh một lần nữa, để trả lời trực tiếp với đồng 

chí ấy. 

Lê Đức Anh bày tỏ: “Đây quả thực là một tin tốt lành, tôi nghe mà cảm thấy rất 

phấn khởi. Xin đồng chí Đại sứ cứ yên tâm, tôi sẽ báo cáo ngay với Tổng bí thư. 

Chuyến đi thăm lần này hết sức quan trọng, chúng tôi phải có những nỗ lực lớn nhất 

để chuyến đi thăm được thành công.” 

Sau khi cáo từ Lê Đức Anh về sứ quán được khoảng hơn 1 tiếng, Trung tá Vũ Tần ở 

Bộ quốc phòng Việt Nam đã hẹn với Tùy viên quân sự Triệu rằng: Tổng bí thư 

Nguyễn Văn Linh sẽ cùng với Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười gặp Đại sứ 

Trương vào 4 giờ chiều nay. Đại sứ có thể chính thức đề xuất yêu cầu được gặp mặt 

với Ban đối ngoại Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam...” 

 

Trương Đức Duy (đứng giữa) đang làm nhiệm vụ phiên dịch cho Hồ và Mao (ảnh công bố trên “Pháp chế 

vãn báo” báo số ra ngày 19/2/2012 được báo Lịch sử Đảng Cộng sản Trung cộng đăng lại) 
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Qua đoạn hồi ký trên chúng ta thấy gì? Đó là Lê Đức Anh chính là kẻ muốn quy 

phục Trung cộng và tiếp tay cho Nguyễn Văn Linh và bộ sậu cộng sản bán nước cho 

giặc. Tội đó không thể tha thứ. 

Thứ ba, trên một bài báo của Vietnamnet (cộng sản) đã chỉ rõ vai trò kết nối bán 

nước của Lê Đức Anh như sau: “Sau khi ông Lê Đức Anh đi "tiền trạm" về. Từ ngày 

3 đến ngày 10/11/1991, Tổng bí thư Đỗ Mười và Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã thăm 

chính thức Trung Quốc. Hai bên Hội đàm, ra thông cáo chung và kí kết Hiệp định 

chính thức quan hệ bình thường giữ hai nước trên cơ sở 5 nguyên tắc hòa bình, đồng 

thời kí cả quan hệ bình thường giữa hai Đảng, khép lại 15 năm đối đầu căng 

thẳng.” (6) 

Tất nhiên là bài báo không được phép nói thẳng ra Lê Đức Anh bán nước nhưng 

chúng ta thấy sự thật đã rõ ràng khi Kiệt và Mười đi thăm bán nước cho Trung cộng. 

Và vai trò kết nối ở đây có công không nhỏ của Lê Đức Anh. Sự kiện này đã được 

chính báo cáo của bộ chính trị cộng sản về Lê Đức Anh như sau:” “Đồng chí Lê Đức 

Anh, Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh v.v… đã có vai trò rất quan trọng 

trong việc xây dựng khởi đầu cho mối quan hệ bẳng 16 chữ vàng và 4 tốt hiện nay. 

Tiếp nối truyền thống của Mao chủ tịch và Hồ chủ tịch đã xây dựng …” (6) 

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2009-12-01-le-duc-anh-nha-lanh-dao-tam-co-thoi-ki-doi-moi
https://4.bp.blogspot.com/-tBiSM2czJOA/UlXakSyX8MI/AAAAAAABbVA/huwP_AIGANE/s1600/temp-danlambao007.png
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(“Ngày 19-11-1994 Tại Hà Nội, Đỗ Mười và Lê Đức Anh tại lễ đón tiếp Tổng bí thư 

Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Chuyến thăm kéo 

dài đến 22-11-1994”./ Nguồn: Trung Quốc-Việt Nam (sách ảnh) Văn phòng Báo chí 

Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa biên soạn. China Intercontinental 

Press, 2003, tr. 26/) (7) 

 
Bức ảnh quy tụ rất nhiều gương bán nước tiêu biểu trong 

cái gọi là “nhà văn hóa và thể thao” của chính Lê Đức Anh. 

Đến đây chúng ta nhận thấy rõ vai trò bán nước cực kỳ quan trọng của Lê Đức Anh 

trong móc xích bán nước của cộng sản Việt Nam. 

III. Kết luận: 

Qua trường hợp của Lê Đức Anh chúng ta thấy đây là một tên cai phu cao su có 

nhiều tội ác với những người dân lành. Đây là kẻ đã từng tiếp tay cho thực dân Pháp 

đánh đập nhân dân ta. Đó là tội ác không thể dung tha. Đặc biệt, Lê Đức Anh có vai 

trò rất quan trọng trong việc bán nước của đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó chúng 

ta cần phải thấy rõ được bộ mặt thật của Lê Đức Anh để nhân dân một ngày gần đây 

xét xử trước công luận về tội ác này. Đó chính là lẽ phải và chính nghĩa mà chúng 

ta phải đấu tranh vì một dân tộc Việt Nam trường tồn mãi mãi. 

 

22/09/2013 

Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

___________________________________ 

Chú thích: 

http://www.vietnamtk20.vn/index.php/devent/1881/Tong-bi-thu-Do-Muoi-va-Chu-tich-nuoc-Le-Duc-Anh-tai-le-don-tiep-Tong-bi-thu-Dang-Cong-san-,-Chu-tich-nuoc-Trung-Quoc-sang-tham-Viet-Nam-.-Chuyen-tham-keo-dai-den-22-11-1994.html
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
https://2.bp.blogspot.com/-e_kTgzhEjno/UlXbZbbRdHI/AAAAAAABbVI/2T70sYwdl4Y/s1600/temp-danlambao007.png
https://1.bp.blogspot.com/-dZ8rlfOwSQs/UlXb3xbzwYI/AAAAAAABbVQ/zn9Zu0Wt31U/s1600/temp-danlambao007.png
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(1) maxreading.com/?chapter=8846 

(2) vi.wikipedia.org/wiki/Lê_Đức_Anh 

(3) motgoctroi.com/StNguoiNViec/VN_Ngaynay/Bctm_LDAnh.htm 

(4) motgoctroi.com/StNguoiNViec/VN_Ngaynay/Bctm_LDAnh.htm 

(5) vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=1268.0 

(6) Trích báo cáo quan hệ ngoại giao tháng 2/2001 – Bộ chính trị cộng sản Việt Nam 

 
 

 

(Phần 26)  

 Đỗ Mười cộng sản 
 

 
 

I. Hoạn lợn Đỗ Mười: 

Đỗ Mười theo thông tin của nhà xuất bản chính trị quốc gia (Cộng sản) có một lý 

lịch rất “đỏ” từ đầu tới chân. Chính vì thế Mười nắm chức tổng bí thư của đảng 

cướp cộng sản Việt Nam và cho tới già vẫn “kiên định” đi theo chủ nghĩa hoang 

tưởng và cướp bóc mà nhân loại đã bỏ vào sọt rác của thế kỷ: 

                                         

“Đồng chí Đỗ Mười, tên thật là Nguyễn Duy Cống, sinh ngày 2-2-1917 tại xã Đông 

Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 

http://maxreading.com/?chapter=8846
http://maxreading.com/?chapter=8846
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_%C4%90%E1%BB%A9c_Anh
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_%C4%90%E1%BB%A9c_Anh
http://motgoctroi.com/StNguoiNViec/VN_Ngaynay/Bctm_LDAnh.htm
http://motgoctroi.com/StNguoiNViec/VN_Ngaynay/Bctm_LDAnh.htm
http://motgoctroi.com/StNguoiNViec/VN_Ngaynay/Bctm_LDAnh.htm
http://motgoctroi.com/StNguoiNViec/VN_Ngaynay/Bctm_LDAnh.htm
http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=1268.0
http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=1268.0
https://1.bp.blogspot.com/-Kiq7VJla8TM/UmFLTSqPUII/AAAAAAABcI4/-NS_nuapwUA/s1600/domuoi-danlambao.jpg
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Là một thanh niên yêu nước sớm giác ngộ cách mạng, năm 19 tuổi, đồng chí đã tham 

gia hoạt động trong phong trào vận động dân chủ 1936-1939. Năm 1939, đồng chí 

được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1941, đồng chí bị thực dân 

Pháp bắt và kết án 10 năm tù, giam tại Nhà tù Hỏa Lò - Hà Nội. Tháng 3-1945, đồng 

chí vượt ngục và tiếp tục hoạt động cách mạng, tham gia Tỉnh ủy Hà Đông, trực tiếp 

lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Đông. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đồng chí được cử làm Bí thư Tỉnh ủy 

Hà Đông. Đầu năm 1946, đồng chí được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, đến cuối 

năm 1946, làm Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến - hành chính tỉnh 

Nam Định. Năm 1948, đồng chí làm Khu ủy viên Khu III kiêm Bí thư Tỉnh ủy Ninh 

Bình. Năm 1950, làm Phó Bí thư Liên khu ủy III kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban kháng 

chiến - hành chính Liên khu III, Chính ủy Bộ Tư lệnh Liên khu III. Từ năm 1951 đến 

năm 1954, làm Bí thư Khu ủy Tả ngạn sông Hồng kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến 

- hành chính và Chính ủy Bộ Tư lệnh Khu Tả ngạn sông Hồng. 

Năm 1955, đồng chí là Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban quân chính thành phố 

Hải Phòng. Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa II (3-1955), 

đồng chí được bầu bổ sung làm Ủy viên dự khuyết và tại Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ III của Đảng (9-1960), đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng. 

Từ năm 1956 đến năm 1973, đồng chí đã giữ các chức vụ: Thứ trưởng Bộ Nội thương 

rồi Bộ trưởng Bộ Nội thương, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước, Trưởng phái 

đoàn thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiến 

thiết cơ bản Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Tháng 12-1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí được 

bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, tiếp tục giữ 

chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Tháng 3-1982, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ V của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính 

trị, tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 

Tháng 12-1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đồng chí được 

bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và sau đó được phân công làm 

Thường trực Ban Bí thư. Tháng 6-1988, đồng chí được Quốc hội khóa VIII bầu giữ 

chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII và VIII của Đảng, đồng chí được bầu vào 

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng. 

Đồng chí là đại biểu Quốc hội các khóa II, IV, V, VI, VII, VIII, IX. 
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Tháng 12-1997, đồng chí đã đề nghị chuyển giao chức vụ Tổng Bí thư và được Hội 

nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) suy tôn làm Cố vấn 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong giai đoạn đầy 

khó khăn do những biến động tiêu cực ở Liên Xô và Đông Âu, đồng chí Đỗ Mười đã 

góp phần cùng Trung ương Đảng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi thử thách, cam 

go, đưa sự nghiệp đổi mới tiếp tục tiến lên.” (1) 

Đỗ Mười được biết đến là một kẻ vô học, ông ta từng thẳng thừng chửi bới người vệ 

sỹ riêng của mình vì đã cho một người tự nhận là “bạn học” của ông Tổng bí thư vào 

phòng riêng chờ được gặp. Lý do mà ông Mười chửi bới người vệ sỹ đó là “Tao có 

đi học ngày nào đâu mà có thằng nhận là bạn học”. Câu chuyện này là có thật 100% 

do chính anh em vệ sỹ kể chứ không phải là chuyện bịa. Tuy nhiên việc đó không 

quan trọng. Nó chỉ là một điều bình thường trong chế độ cộng sản vì Nguyễn Tấn 

Dũng học lớp 3 làm thủ tướng, Hồ Chí Minh viết sai chính tả tòe loe còn làm “danh 

nhân văn hóa” thì việc ông Mười vô học làm tổng bí cũng chẳng có gì lạ. 

Ngoài ra còn phải nói đến việc ông Mười có gốc gác là một anh thiến heo. Thiết 

tưởng làm nghề gì đâu có phải là vấn đề? Miễn nghề đó không phải là cướp của, giết 

người. Tuy nhiên điều đáng nói là Đỗ Mười và cộng sản không bao giờ nhận về điều 

này. Ngay tại Liên Xô (cũ) thì Tổng bí thư Nikita Khrushchev đã hãnh diện về nguồn 

gốc chăn lợn của mình, mỗi ngày chỉ được trả có hai kopeks. Tại sao Đỗ Mười không 

dám nhận? Có phải Đỗ Mười muốn nhận mình là “thánh” giống cái cách Hồ Chí 

Minh tự bơm mình bằng cái tên Trần Dân Tiên? Có lẽ như vậy. 

Chuyện ông Mười làm nghề thiến heo là hoàn toàn có căn cứ: 

                            
 

Thứ nhất, đọc bài thơ được nhà thơ Trần Ái Dân, nhan đề “Thế này là thế 

nào...” (2); đoạn chót như sau: 

“Thời buổi thế này là thế nào hả giời  

Vua xuất xứ từ một anh hoạn lợn  

Diễn văn eng éc tiếng lợn kêu  

Đất nước tàn tạ xót xa  

http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=3503:ch-tch-h-chi-minh-va-cac-tng-bi-th-ca-ng-tiu-s-tom-tt&catid=112:tin-van-hoa-tu-tuong&Itemid=488
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8815&rb=0507
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8815&rb=0507
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8815&rb=0507
https://2.bp.blogspot.com/-dCZRjYxahq8/UmFNTKsq5RI/AAAAAAABcJE/mP5hRMB5_gw/s1600/domuoi-thienlon-danlambao2.jpg
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Triều đình cắn xé thối tha  

Vua vẫy tai nhởn nhơ, hếch mũi lên hơn hớn” 

Đây chính là những câu ám chỉ nghề của Đỗ Mười trước khi đi làm “cắt mạng”. 

Thứ hai, chính nhà văn Vũ Thư Hiên (con ông Vũ Đình Huỳnh - Người thân tín 

của Hồ Chí Minh) đã viết trong “Đêm giữa ban ngày” chương 16 như sau: “Cái gọi 

là đường lối xây dựng xã hội chủ nghĩa bằng kinh tế thị trường có điều tiết, theo 

định hướng xã hội chủ nghĩa ra đời chính là trong thời kỳ này. Cha tôi đã nhận định 

sai về con người Đỗ Mười. Ông chỉ không sai khi nói rằng trước Cách mạng Tháng 

Tám Đỗ Mười làm nghề hoạn lợn chứ không phải phu hồ, thợ sơn gì sất như được 

ghi trong tiểu sử chính thức: "Nói mọi nghề đều quý thì làm hoạn lợn cũng quý chứ 

sao, xưng công nhân làm quái gì! Người không biết thì thôi, người biết họ cười cho 

mất mặt. Thế không phải khôn, mà dại". Các nhà cách mạng biết Đỗ Mười cũng xác 

nhận nghề hoạn lợn của ông, chỉ nói thêm rằng ông hoạn vụng, có lần hoạn chết lợn 

của người ta, bị đuổi chạy chí chết”. (3) 

Thứ ba, trong cuộc gặp với Giang Trạch-Dân năm 1991, Dân là người có học, thâm 

trầm, mưu cơ, tính toán rất cẩn thận. Mỗi lời, mỗi ý đều nói rất văn hoa, lại ưa xen 

vào những câu trong kinh điển cổ, hoặc những câu thơ, câu từ. Thế nhưng trong buổi 

họp ông ta gặp gã Đỗ Mười dốt đặc cán mai. Giang nói móc Đỗ Mười trong bữa ăn 

rằng Mười xuất thân là tên hoạn lợn bằng câu: “Lợn Trung quốc không to béo như 

lợn Việt Nam, vì chúng ham nhảy cái quá. Còn lợn Việt Nam hầu hết là lợn thái 

giám, nên to lớn”. 

Điều đó cho thấy Đỗ Mười đích thị là anh chàng hoạn lợn! 

Vì đã có thời ông Mười hành nghề hoạn lợn mà (người Nam gọi là “thiến heo”). 

Chuyện kể của nhà văn Vũ Thư Hiên rằng Đỗ Mười thiến làm sao đó mà nhiều lần 

con heo ngỏm củ tử. Vì thế Đỗ Mười bị đuổi đánh chạy vãi ra quần. Do thấy nghề 

thiến heo không khá, “đồng chí” bỏ nghề và đi làm ”Cắt Mạng”. Bị Tây bắt giam 

nhiều năm tới 1945 mới được tự do và tham gia cướp chính quyền ở Hà Đông. Sau 

đó giữ chức Bí Thư Tỉnh Ủy kiêm Chủ Tịch UBND tỉnh. Từ đó đường hoạn lợn biến 

thành hoạn lộ của Đỗ Mười thênh thang rộng mở và phất lên thành tỷ phú USD. Rõ 

ràng nghề làm “Cắt Mạng” khá hơn nghề thiến heo rất nhiều. Thậm chí Đỗ Mười 

còn ngạo mạn tuyên bố: “Có đảng Cộng Sản mới có đổi mới”. Nhưng đó chỉ thật sự 

chỉ là ngụy biện mà thôi! 

 
Đỗ Mười và Võ Nguyên Giáp 

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nqntn31n343tq83a3q3m3237nvnqn&cochu=&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://3.bp.blogspot.com/-xoiw77uI9Js/UmFPjpQepXI/AAAAAAABcJQ/CNmLS5Osrg8/s1600/temp-danlambao007.png
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II. Tội ác độc tài và cướp ngày:  

Độc tài:  

Đã là cộng sản thì không ai không có tư tưởng độc tài. Đỗ Mười cũng không là ngoại 

lệ. Trong thời kỳ làm chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (nay gọi là thủ tướng) và sau này 

làm tổng bí thư của mình thì Đỗ Mười đã tự mình hoặc cùng Võ Văn Kiệt gây ra 

nhiều tội ác với dân chủ. Tiêu biểu xin kể tên lại một số vụ án với dân chủ và người 

yêu nước điển hình như sau: 

- Tháng 11/1991: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị xử 20 năm tù và 5 năm quản thúc tại 

gia, cùng với nhà báo Châu Sơn Nguyễn Văn Thuận án 10 năm, trong một phiên 

tòa chớp nhoáng, không có luật sư biện hộ và không cho công chúng tham dự. 

- Tháng 5/1992: Luật sư Đoàn Thanh Liêm bị xử 12 năm tù vì bài viết “Năm Điểm 

Thỏa Thuận Căn Bản” nhằm đặt cơ sở luận lý và pháp lý cho một Hiến Pháp tương 

lai. 

- Tháng 3/1993: Giáo sư Đoàn Viết Hoạt bị xử 15 năm tù, và những bạn đồng chí 

hướng khác với mức án trên dưới 10 năm, vì ấn hành tờ báo bí mật “Diễn Đàn Tự 

Do”. 

- Tháng 12/1993: Việt kiều Kỳ Ngọc Thanh và 4 người thuộc Liên Minh Hùng Gia 

Đại Việt cùng 2 nông dân với bản án tổng cộng 47 năm, về vụ thực hiện Chiến Dịch 

Nguyễn Trãi đòi hỏi đa nguyên đa đảng, và tổ chức 150 nông dân biểu tình trước Sở 

Thú Sài-gòn vào ngày 20/5/1991 nhằm yêu cầu giải quyết công bằng ruộng đất. 

- Tháng 8/1995: Giáo sư Nguyễn Đình Huy bị xử 15 năm tù giam, và những bạn 

đồng chí hướng khác với mức án trên dưới 10 năm, vì hoạt động trong Phong Trào 

Thống Nhất Dân Tộc Và Xây Dựng Dân Chủ, tiến hành tổ chức công khai Hội 

Nghị Quốc Tế Về Vấn Đề Phát Triển Việt Nam tại Sài Gòn. 

Đỗ Mười là người đứng đầu chính phủ, sau này là đứng đầu đảng cộng sản độc tài 

thì không có gì thể bao biện cho những việc trên. Thậm chí sau này chính Đỗ Mười 

còn cho hành hạ nhà đấu tranh dân chủ Hoàng Minh Chính lúc mới tù về và bắt ông 

Chính lần sau nữa. Việc này đã được nhà văn Vũ Thư Hiên viết như sau: “Cũng 

dưới thời Đỗ Mười tên xét lại hiện đại Hoàng Minh Chính được thả ra sau lần giam 

giữ cuối cùng vẫn bị tiếp tục hành hạ về tinh thần trong cuộc sống quản thúc. Không 

hề có một thiện ý lật lại trang sử để xem xét vụ án, cũng không có một biệt đãi nào, 

dù là biệt đãi chui, dành cho những người bị giam giữ trái phép nhiều năm, để đền 

bù phần nào những đau khổ và thiệt thòi mà họ và thân nhân đã phải chịu đựng 

trong những năm đó (12)... 
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(12) Tôi viết những dòng này khi Hoàng Minh Chính chưa bị bắt thêm một lần nữa 

(lần thứ ba) và bị xử án một năm tù giam vì tội "lạm dụng những quyền tự do dân 

chủ", thời tổng bí thư Đỗ Mười”. (4) 

 

Đỗ Mười khi tới Bình Dương tháng 11/2006  

(Đã già nhưng rất thích khoác tay phụ nữ trẻ) 

Theo cuốn sách “Những mẩu chuyện về đồng chí Đỗ Mười” của nhà xuất bản dân 

trí cộng sản Việt Nam ca tụng Đỗ Mười như sau:  

 

“Trần Quân Ngọc, nguyên Thư ký chuyên trách về dầu khí và công nghiệp của Chủ 

tịch Hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười cho biết: trong nhà, đồng chí Đỗ Mười để vào vị 

trí trang trọng nhất tấm chân dung Bác Hồ với bút tích của Bác Hồ "Tặng chú 

Mười". Ông bảo đó là món quà quý nhất của đời ông... Tấm ảnh Bác Hồ đó, được 

đặt trang trọng ở trang đầu tiên của cuốn sách "Những câu chuyện về đồng chí Đỗ 

Mười- nguyên Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam". 

Trong bài viết của mình, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nêu rõ: Tham gia cách 

mạng từ khi còn trẻ, đến nay tuổi đã gần 100 nhưng đồng chí Đỗ Mười giữ nguyên 

tính cách của một người Cộng sản trung kiên, một con người của hoạt động…. 

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tâm sự:. Đồng chí sống chân thành, giản dị, gần 

gũi chan hòa với mọi người. Được sống gần đồng chí Đỗ Mười và những lần làm 

việc trực tiếp với đồng chí, tôi đã cảm nhận được nhiều điều sâu đậm về Anh- người 

Đảng viên cộng sản trung kiên, hết lòng vì nước, vì dân...” 

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nqntn31n343tq83a3q3m3237nvnqn&cochu=&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://1.bp.blogspot.com/-_bmeBWIElM8/UmFRFR-l0bI/AAAAAAABcJc/o6EGAmuRiso/s1600/domuoi-vonhi-danlambao2.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-E-SNYTL3oAg/UmFR6xXNybI/AAAAAAABcJk/3U1YW8FZL4E/s1600/temp-danlambao007.png
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Qua đoạn bốc thơm của cuốn sách chúng ta thấy được điều gì? Đó là cộng sản thật 

giống nhau. Đỗ Mười chính vì tôn thờ Hồ Chí Minh và “kiên định” theo cách mạng 

nên hậu quả là rất nhiều tấm gương yêu nước và đấu tranh cho dân chủ đã vào tù 

dưới bàn tay của Đỗ Mười cũng không có gì quá xa lạ. 

 

Đỗ Mười và đàn em tại một công trình Dầu Khí.  

Tội ác cướp ngày:  

Hẳn bạn đọc còn nhớ trong “Những sự thật cần phải biết” - phần 13: Những kẻ 

cướp ngày đã đề cập đến tội ác cướp ngày của Đỗ Mười. Tuy nhiên để hiểu rõ hơn 

về việc này, xin trình bày lại và thêm một sô tư liệu về việc này của Đỗ Mười để 

thấy rõ hơn tội ác của Mười. 

Thứ nhất, chính Nguyễn Văn Linh trong một lần hội nghị ở T78 đã nói thẳng với 

Đỗ Mười: “Anh Mười tưởng rằng làm Ủy viên Bộ chính trị là to lắm, muốn nói gì 

thì nói, muốn làm gì thì làm, muốn phê bình ai cũng được… Anh Mười đứng dậy 

nói: “Tôi nói đó là tinh thần Bôn-sê-vich” (Trích “Làm người là khó” - Đoàn Duy 

Thành - cựu phó thủ tướng nhà cầm quyền cộng sản). Ông Đoàn Duy Thành cho 

biết Phạm Văn Đồng đánh giá về cải tạo công thương Nghiệp của Đỗ Mười: “Có 

lần tôi hỏi anh Tô (Phạm Văn Đồng): “Còn Đỗ Mười thì sao?”. Anh Tô suy nghĩ 

hai ba phút rồi nói: “Chỉ có phá!”. 

Khi chiến dịch X-3 đã bắt đầu: 

Đỗ Mười đọc Quyết định của Thủ tướng, đọc Chỉ thị 100 - CP, và triển khai kế hoạch 

cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh tại thành phố Sài Gòn (đã bị đổi tên 

thành Tp. HCM) và các tỉnh phía Nam. Đỗ Mười nói:  

“Từ sau giải phóng chúng ta đã thực hiện X-1, tập trung bọn ngụy quân, ngụy quyền 

học tập cải tạo. Đã thực hiện X-2 đánh bọn tư sản mại bản. Bây giờ chiến dịch X-3, 

quyết liệt nhất, nhằm tiêu diệt tận gốc rễ chủ nghĩa tư bản, tay sai đế quốc Mỹ... 

Đánh rắn phải đánh dập đầu, ta đã đánh dập đầu rồi, nhưng con rắn tư bản đánh 

dập đầu nó chưa chết, cái đuôi nó còn nguy hiểm hơn cái đầu. Không giần cho nát 

cái đuôi của nó, thì nó vẫn tác oai tác quái phá chúng ta... Cho nên chúng ta phải 

róc thịt chúng ra. Bắt chúng lao động sản xuất, tự làm lấy mà ăn. Phải biết cày 

http://danlambaovn.blogspot.com/2013/08/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-13.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/08/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-13.html
https://2.bp.blogspot.com/-byQbxAxO9Y4/UmFSOh6b6oI/AAAAAAABcJs/d20jTFs7SMA/s1600/temp-danlambao007.png
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ruộng, cấy lúa, trồng ngô. Đất hoang còn nhiều, bắt chúng đổ mồ hôi sôi nước mắt 

kiếm miếng ăn...” 

Đỗ Mười kết thúc buổi triển khai chiến dịch X-3, bằng một mấy cái chém tay như 

có ‘thượng phương bảo kiếm: 

“Anh nào, chị nào nhụt ít chí thì lui ra một bên. Kẻ nào tỏ ra nhân nhượng với bọn 

tư sản là phản bội giai cấp, không phải Bôn-sê-vích, có tội với đảng với dân, sẽ bị 

trừng trị!”. 

7 giờ sáng hôm sau, ngày 23-3-1978, tất cả các cửa hàng kinh doanh to nhỏ, đủ mọi 

ngành nghề, ngóc ngách, đóng cửa, án binh bất động theo lệnh của Ủy ban nhân dân 

thành phố. Một bản thông báo ngắn gọn do ông Vũ Đình Liệu thay mặt UBND 

thành phố ký được ban hành ngay sau đó, xác nhận “Chiến dịch X-3”, bắt đầu. Và 

tất cả các cơ sở kinh doanh, buôn bán, nhà hàng, cửa hàng, kho tàng, trung tâm dịch 

vụ bị niêm phong. Danh sách đã được lên từ trước. 

 

Đỗ Mười và đàn em Võ Văn Kiệt vui mừng vì cướp được của nhân dân Miền Nam 

Thứ hai, về tội cướp ngày của Đỗ Mười thì trên Dân Làm Báo cũng có một bài của 

nhà báo Minh Diện nói về điều đó. Bài báo có tên “Ông Đỗ Mười “đẻ ra” Lý Mỹ”. 

Bài viết có đoạn: 

“Lý Mỹ là con gái một gia đình kinh doanh buôn bán, có một cửa hàng ở đường 

Cách mạng Tháng Tám, quận 10. Khi X-3 nổ ra, Lý Mỹ mới 17 tuổi, được tổ chức 

đoàn tuyên truyền giáo dục lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, được kết nạp đoàn khóa 

26-3, được nghe đích thân ông Đỗ Mười nói chuyện về chính sách cải tạo công 

thương nghiệp. Trái tim non trẻ của cô học sinh mười bảy tuổi như sôi sục bầu máu 

nóng đấu tranh giai cấp, cô đã chọn đối tượng để đấu tranh, đó chính là cha mẹ 

mình... 

Lý Mỹ vận động thuyết phục cha mẹ kê khai tài sản, cha mẹ chần chừ, cô trực tiếp 

đứng ra kê khai. Cô theo dõi bố mẹ cất giấu vàng bạc, của cải, báo cho tổ kê khai 

moi móc ra bằng hết. Lý Mỹ phát biểu trên báo: “Tinh thần Pavel Corsaghin sáng 

chói trong trái tim tôi! Tôi không cần vàng bạc, của cải, cha mẹ tôi bóc lột của nhân 

dân. Từ hôm nay tôi từ bỏ giai cấp bóc lột, bước sang cuộc sống mới, hòa vào dòng 

người lao động vinh quang xây dựng xã hội chủ nghĩa” (Báo Tiền Phong số 

40,1978).  

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/01/ong-o-muoi-e-ra-ly-my.html
https://1.bp.blogspot.com/-BStsILUeYLU/UmFThJxkbdI/AAAAAAABcJ4/V5idg7Va_Xs/s1600/Domuoi-vovankiet.jpg


- 452 - 

 

Khi cha mẹ vật vã than khóc, và dọa ra nước ngoài, Lý Mỹ tuyên bố nếu cha mẹ xuất 

cảnh, cô sẽ ở lại một mình, chấp nhận cuộc sống cô đơn để cống hiến cho lý tưởng 

cộng sản!  

Không phải chỉ có một Lý Mỹ, mà hàng trăm “Lý Mỹ” như vậy. Những “Lý Mỹ” 

được sinh ra nóng hổi dưới lá cờ Đoàn thanh niên cộng sản Hổ Chí Minh…. 

X-3, với “công lao to lớn” của Đỗ Mười, thu được khoảng hơn 4.000 kg vàng, gần 

1.200.000 đô la, và một khối lượng hàng hóa không thống kê hết. Từ chiếc xe hơi, 

TiVi, tủ lạnh, đến bịch bột giặt, quả trứng gà đều khê khai và tịch thu chất trong các 

kho, để rồi không cánh mà bay, hoặc biến thảnh phế thải... 

X-3, cú đòn trời giáng cuối cùng, biến “Hòn ngọc Viễn Đông” thành “Thành phố 

chết”, đẩy thêm dòng người bỏ đất nước ra đi bất chấp hiểm nguy, bao nhiêu số 

phận đã rã rời trên biển sâu...” (5)  

Rõ ràng qua đấy chúng ta thấy rõ hơn tội ác của Đỗ Mười làm băng hoại đạo đức xã 

hội cũng như là kẻ đầu têu cho sự cướp bóc của cộng sản đối với nhân dân Miền 

Nam. 

 

Đỗ Mười vẫn chơi “Đại cán” Tầu 

Thứ ba, trong báo cáo về thành tích “cướp” của nhân dân Miền Nam, cuốn 

sách “Thông tin lịch sử của TP. HCM” của ủy ban nhân dân TPHCM có cho biết:  

“Cho đến ngày giải phóng 1975, Sài Gòn đã có một cơ sở vật chất, kinh tế kỹ thuật 

lớn nhất miền Nam, nơi tập trung hơn 80% năng lực sản xuất công nghiệp cả miền 

Nam. Nơi đây tập trung hơn 38. 000 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp lớn 

nhỏ, trong đó có 766 công ty và 8. 548 cơ sở công nghiệp tư nhân. Để công hữu hóa 

tư liệu sản xuất và đưa công nhân lao động làm chủ nhà máy, xí nghiệp, sau năm 

1975 chính quyền cách mạng đã tiến hành vận động hai đợt cải tạo công thương 

nghiệp. Kết quả là đã quốc hữu hóa tài sản của 171 tư sản mại bản, 59 tư sản thương 

nghiệp cỡ lớn... ” 

Cuốn sách cũng khẳng định thêm: 

“Trong những chiến dịch lịch sử này có sự đóng góp không nhỏ của Bộ Chính Trị 

http://danlambaovn.blogspot.com/2013/01/ong-o-muoi-e-ra-ly-my.html#.Uk0wGtK9WFE
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mà đặc biệt là vai trò lãnh đạo của đồng chí Phạm Văn Đồng - thủ tướng chính 

phủ và đồng chí Đỗ Mười - phó thủ tướng chính phủ...” 

Đó chính là những đoạn báo cáo tố cáo tội ác của cộng sản mà đặc biệt là Đỗ Mười. 

Đó là tội ác không thể chối cãi. 

 
Đỗ Mười và đồng chí “LÚ” 

 

III. Trùm sò Bán nước: 

Lịch sử và sự thật cho biết Đỗ Mười chính là một kẻ bán nước. Điều đó là hoàn toàn 

không thể chối bỏ. Ngày nay nhiều tài liệu được bạch hóa đã chỉ ra Đỗ Mười chính 

là một tay trùm sò bán nước. Điều đó sẽ được gửi tới bạn đọc ngay dưới đây. Trước 

đó, xin quý bạn đọc tìm đọc lại “Những sự thật cần phải biết - Phần 23” để thấy 

rõ đường dây và tiến trình bán nước của cộng sản gồm: Phiêu, Linh, Khải, Kiệt, 

Mười, Mạnh v.v... Ở đây chỉ xin tóm tắt một số sự kiện chính để thấy rõ bộ mặt bán 

nước của Đỗ Mười hơn. 

Thứ nhất, ngày 7-11-1991, trong chuyến đi Bắc Kinh của Đỗ Mười và Võ Văn 

Kiệt, “Hiệp định tạm thời về việc giải quyết các công việc trên vùng biên giới hai 

nước”, Việt Nam - Trung cộng, đã được ký kết. Đường biên giới đất liền giữa Việt 

Nam và Trung cộng dài 1.406 km, có truyền thống lâu đời bắt đầu được phân định 

lại. 

Đường biên giới truyền thống đó là cơ sở để người Pháp, sau khi chiếm Bắc Kỳ, 

đàm phán với triều đình Mãn Thanh, ký Công ước 26-6-1887 và Công ước bổ sung 

20-6-1895. Đây là hai văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên xác định biên giới giữa Việt 

Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, đường biên giới dài 1.406 km, từ Móng Cái đến 

biên giới Lào - Trung, chỉ có 341 cột mốc. 

 

Đỗ Mười và Lê Đức Anh - Những kẻ bán nước 

http://danlambaovn.blogspot.com/2013/09/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-23.html
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Theo Phan Văn Khải kể lại: “Thác Bản Giốc mình không thể nào lấy hết... Bãi Tục 

Lãm họ có ý đồ lấn thật. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Cố vấn Đỗ Mười cũng phải 

đấu với Trung Quốc trên tình hữu hảo mới được như vậy. Tôi, ông Vũ Khoan và ông 

Lê Khả Phiêu đã đấu tranh rất căng thẳng nhưng đôi bên cũng phải có nhân nhượng, 

chẳng thà mình có một phân định sau này còn có cơ sở để đấu tranh”.  

Qua đây cho thấy chính Khải và Phiêu đã xác nhận hành động bán nước của mình. 

Tại sao lãnh thổ của Việt Nam lại phải nhân nhượng? Và việc để mất thác Bản Giốc 

và bãi Tục Lãm mà Khải kể chính là hành động bán nước không thể chối cãi. Và 

việc Mười và Kiệt đã ký “hiệp định” đã cho thấy Mười và đồng bọn chính là những 

tên Lê Chiêu Thống ngày thời cộng sản không thể chối cãi. 

Thứ hai, trên một bài báo của Vietnamnet (cộng sản) đã chỉ rõ vai trò kết nối bán 

nước của Lê Đức Anh như sau: “Sau khi ông Lê Đức Anh đi "tiền trạm" về. Từ ngày 

3 đến ngày 10/11/1991, Tổng bí thư Đỗ Mười và Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã thăm 

chính thức Trung Quốc. Hai bên Hội đàm, ra thông cáo chung và kí kết Hiệp định 

chính thức quan hệ bình thường giữ hai nước trên cơ sở 5 nguyên tắc hòa bình, đồng 

thời kí cả quan hệ bình thường giữa hai Đảng, khép lại 15 năm đối đầu căng 

thẳng.” (6) 

Tất nhiên là bài báo không được phép nói thẳng ra Anh, Mười, Kiệt bán nước nhưng 

chúng ta thấy sự thật đã rõ ràng khi Kiệt và Mười đi thăm bán nước cho Trung cộng... 

Sự kiện này đã được chính báo cáo của bộ chính trị cộng sản về Lê Đức Anh, Mười, 

Kiệt kể công bán nước như sau:  

“Đồng chí Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh v.v… đã có vai 

trò rất quan trọng trong việc xây dựng khởi đầu cho mối quan hệ bằng 16 chữ vàng 

và 4 tốt hiện nay. Tiếp nối truyền thống của Mao chủ tịch và Hồ chủ tịch đã xây 

dựng …” (7)  

 

“Ngày 19-11-1994 Tại Hà Nội, Đỗ Mười và Lê Đức Anh tại lễ đón tiếp Tổng bí thư 

Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Chuyến thăm kéo 

dài đến 22-11-1994”./ Nguồn: Trung Quốc-Việt Nam (sách ảnh) Văn phòng Báo chí 

Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa biên soạn. China 

Intercontinental Press, 2003, tr. 26/ (8)  

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2009-12-01-le-duc-anh-nha-lanh-dao-tam-co-thoi-ki-doi-moi
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Thứ ba, Hội nghị Thành Đô 1990, từ trái Lý Bằng, Giang Trạch Dân, Đỗ Mười, 

Phạm Văn Đồng (phải) “16 chữ vàng” và “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, 

đối tác tốt”, trên thực tế là Tà quyền Việt cộng chịu sự phụ thuộc về nhiều mặt đối 

với Trung cộng. 

 

Sự kiện Thành Đô và vai trò của Đỗ Mười đã được khẳng định bằng việc trong hồi 

ký của Lý Bằng nói rất rõ vai trò của Mười: 

“Về việc đồng chí Giang Trạch Dân và tôi đi Thành Đô hội đàm nội bộ với TBT 

ĐCSVN Nguyễn Văn Linh và Chủ tịch HĐBT VN Đỗ Mười, đã gửi lời mời đến phía 

Việt Nam. Hiện còn phải chờ xem phúc đáp của phía Việt Nam thế nào? 

Ngày 2/9 - Chủ nhật. Trời quang tạnh. 

Buổi chiều, 3 giờ 30 tôi lên chuyên cơ khởi hành từ sân bay ở ngoại ô phía tây Bắc 

Kinh. Khoảng gần 6 giờ đến sân bay Thành Đô. Tôi đi ô tô mất khoảng 20 phút đến 

Khách sạn Kim Ngưu. Bí thư Tỉnh ủy Dương Nhữ Đại chờ đón tôi tại đó. Đồng chí 

Giang Trạch Dân đi một chuyên cơ khác, đến Thành Đô muộn hơn tôi 30 phút. Buổi 

tối từ 8g30 đến 11g tôi và đồng chí Giang Trạch Dân trao đổi ý kiến về phương 

châm hội đàm với phía Việt Nam ngày mai. 

Ngày 3/9 Thứ hai. Thành Đô trời tạnh sáng. 

Buổi sáng tôi đến chỗ đồng chí Giang Trạch Dân cùng đồng chí ấy tiếp tục nghiên 

cứu phương châm sẽ hội đàm với phía Việt Nam vào buổi chiều. 

Khoảng gần 2g chiều, TBT ĐCSVN Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch HĐBT Đỗ Mười và 

Cố vấn BCHTƯ ĐCSVN Phạm Văn Đồng đến khách sạn Kim Ngưu, Thành Đô. 

Đồng chí Giang Trạch Dân và tôi đón tiếp họ ở sảnh tầng 1. Nguyễn Văn Linh mặc 

Âu phục màu cà phê, phần nào có phong độ như một học giả. Đỗ Mười thân thể 

tráng kiện, đầu tóc bạc trắng, vận âu phục xanh lam. Cả hai người đều vào khoảng 

73-74 tuổi. Còn Phạm Văn Đồng cả hai mắt bị lòng trắng che, thị lực rất kém, mặc 

áo kiểu đại cán xanh lam, giống như một lão cán bộ Trung Quốc...” 
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Rõ ràng những kẻ như Đồng, Linh, Kiệt và Mười là những tên bán nước thật sự. Đó 

chính là những kẻ tội đồ của dân tộc. 

 

 

Những tên bán nước tại Thành Đô. 

Thứ tư, trong cuộc gặp với Giang Trạch Dân thì Đỗ Mười đã đồng ý với công hàm 

Phạm Văn Đồng và nhượng bộ Trung cộng. Nó thể hiện rất rõ sự bán nước của 

Mười. Trong báo cáo chính trị của cộng sản về cuộc gặp này được lưu lại tại Bộ 

Ngoại Giao cộng sản có ghi như sau: 

“Trong cuộc họp với đồng chí Giang Trạch Dân, Đồng chí Đỗ Mười than rằng 

trong khi các bên bàn luận chưa ngã ngũ ra sao, thì hải quân Trung cộng cứ nhằm 

hải quân Việt Nam mà tấn công là không hay. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-9S9jwK4OSIQ/UmFYnMWXFkI/AAAAAAABcKw/mRCKlVJ5wXU/s1600/thanhdo-tau.png
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Đồng chí Giang cười xòa, rồi nói rằng:  

Quần đảo Tây sa (Hoàng sa) do Trung quốc chiếm từ chính quyền miền Nam Việt 

Nam, không liên quan gì tới đảng Cộng sản Việt Nam cả. Còn những cuộc đụng độ 

mới đây tại quần đảo Nam sa (Trường sa) thì đó là những biến cố nhỏ. Chúng ta 

gặp nhau đây, hãy bàn đại cuộc thì hơn.  

Đồng chí Đỗ Mười đáp lại: 

Đụng chạm nhỏ gì mà tới 9 lần. Thiệt hại lên tới hàng trăm người của chúng tôi. 

Nhất là cuộc tấn công của hải quân Trung-quốc ngày 14-3-1988, khiến ba tàu Hải 

Quân Việt Nam bị chìm, mấy trăm người mạng bị chết.  

Đồng chí Giang bèn đưa ra một văn kiện, do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký trước 

đây. Đồng chí Giang nói:  

Ngày 4-9-1958, khi Trung quốc ra bản tuyên cáo lãnh thổ 12 hải lý, với bản đồ đính 

kèm, thì ngày 14-9-1958, Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Việt Nam, ký văn thư gửi 

cho Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung quốc, công nhận bản tuyên bố lãnh hải. Từ 

ngày ấy cho đến nay, phía Việt Nam chưa bao giờ chống đối văn kiện này. Như vậy 

rõ ràng Việt Nam công nhận toàn bộ vùng biển Đông, trong đó có hai quần đảo Tây 

sa (Hoàng sa) và Nam sa (Trường sa) thuộc Trung quốc. Quần đảo Tây sa, Trung 

quốc đã đánh chiếm từ chính quyền Sài-gòn ngày 19-1-1974. Còn quần đảo Nam sa 

(Trường-sa), sau ngày 30-4-1975, VN đem quân tới chiếm đóng. Như vậy là Việt 

Nam xâm lăng, lấn chiếm lãnh thổ Trung quốc, nên hải quân Trung quốc phải nổ 

súng đuổi quân xâm lược là lẽ thường tình.  

Đồng chí Đỗ Mười không chịu nhượng bộ: Tại Trường sa còn có quân đội của Phi-

luật-tân, Đài-loan, Mã-lai. Tại sao thủy quân Trung-quốc không tấn công vào quân 

hai nước đó, mà chỉ tấn công vào Hải Quân Việt-Nam?  

Đồng chí Giang tiếp: Quần đảo này hiện đang trong vòng tranh chấp giữa Trung 

quốc với Philippines, Malaysia, nên Trung-quốc không thể tấn công họ, như vậy là 

bá quyền. Còn quân của Đài loan cũng là quân Trung quốc đóng trên lãnh thổ Trung 

quốc, nên hải quân Trung quốc không thể nổ súng, vì như vậy là huynh đệ tương 

tàn.  

Đồng chí Đỗ Mười cho biết: Nhưng tại Trường sa từ trước đến giờ không hề có quân 

Trung quốc đóng. Nay Trung quốc dùng sức mạnh, chiếm mất mấy đảo của Việt 

Nam làm ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun 

đắp. 

Đồng chí Giang bèn trả lời rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nêu cao việc dùng 

tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì đồng chí hãy tuân thủ tư tưởng của Hồ Chủ 

tịch, vì chính Hồ chủ tịch ra lệnh cho đồng chí Phạm Văn Đồng ký văn thư công 

nhận các quần đảo Tây Sa và Nam Sa là của Trung quốc… 
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Đồng Chí Đỗ Mười: Thôi! Chúng ta hãy dừng lại ở đây để không ảnh hưởng đến 

hòa khí của hai đảng. Chúng ta bàn tiếp vấn đề Campuchia...” (9)  

Qua đoạn trích chúng ta thấy gì? Đó là Đỗ Mười đã im lặng trước hành động bán 

nước của Phạm Văn Đồng, HCM vì vậy sau đó Mười bán nước không có gì lạ. 

 
Đỗ Mười bán nước 

Trước đó thì Linh và Mười đã rất tâm đắc với việc bán nước và thần phục Trung 

cộng. Hãy đọc đoạn sau từ hồi ký Trương Đức Duy - sứ Tầu tại Việt Nam để thấy 

rõ điều này:  

“Hai vị Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười bàn bạc ngay tại chỗ xong, Nguyễn Văn 

Linh bày tỏ: Tôi và Chủ tịch Đỗ Mười rất phấn khởi, rất hoan nghênh, rất cảm 

ơn lời mời của Tổng bí thư Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng. Chúng tôi 

hết sức vui mừng khi nhận được lời mời, đồng ý với sự bố trí thời gian, địa điểm 

và những việc có liên quan do phía Trung Quốc đề xuất. Chúng tôi sẽ báo cáo 

ngay lên Bộ chính trị, nhanh chóng xác định danh sách đoàn đại biểu và bắt tay vào 

công tác chuẩn bị, thậm chí ngay cả đồng chí Phạm Văn Đồng, nếu như tình trạng 

sức khỏe cho phép, cũng nhất định sẽ tiếp nhận chuyến đi thăm theo lời mời này. 

Cuộc gặp mặt được diễn ra hơn nửa giờ trong bầu không khí thân mật, Tổng bí 

thư Nguyễn Văn Linh còn đề xuất một lần nữa nguyện vọng được gặp đồng chí 

Đặng Tiểu Bình, được đích thân lắng nghe những ý kiến và kinh nghiệm quý báu 

từ đồng chí ấy”. 

 

Đỗ Mười và đồng chí X 
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IV. Kết luận: 

Đỗ Mười cũng là một trong những tội đồ của dân tộc. Ngoài độc tài và cướp đoạt 

của dân còn cho thấy là một trong những hiện thân của Lê Chiêu Thống, Trần Ích 

Tắc thời đại cộng sản. Điều đó cho thấy chúng ta phải tìm mọi phương thức để lật 

đổ chế độ cộng sản để cứu dân tộc khỏi con đường mà cộng sản đang tìm cách dâng 

giang sơn, gấm vóc của tổ tiên cho giặc. Chúng ta chỉ có thể lật đổ cộng sản mới có 

thể cứu được sản nghiệp mà những Trần Hưng Đạo, Hai bà Trưng v.v... đã dày công 

vun đắp. Đó là trách nhiệm mà chúng ta, tất cả bạn đọc có lương tri phải phấn đấu. 

Đỗ Mười thật sự là Đỗ Mười vì dù có là anh hoạn lợn hay anh tổng bí thư vô học thì 

cũng phải nói: Đỗ Mười cộng sản! 

 

06/10/2013. 

 

Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

___________________________________ 
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(Phần 27) 

Nguyễn Văn Linh – Một trong những ông trùm bán nước 
 

 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Nguyễn Văn Linh là người được đảng cộng sản che 

đậy bằng mỹ từ “Đổi mới” và “những việc cần làm ngay”. Nhưng cũng giống như 

Võ Văn Kiệt, chính Nguyễn Văn Linh là người tạo nên cái cũi màu đỏ để rồi lừa dối 

nhân dân là “phá cũi”. Và quan trọng hơn. Nguyễn Văn Linh là kẻ bán nước. Trong 

bài viết này sẽ cho thấy những điều đó là sự thật. 

I. Nguyễn Văn Linh và “giải pháp đỏ”: 

 

Nguyễn Văn Linh 

Theo sách vở của cộng sản cho biết về tiểu sử Nguyễn Văn Linh như sau: 

“Đồng chí Nguyễn Văn Linh, tên thật là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1-7-1915 trong 

một gia đình công chức tại Hà Nội, quê ở xã Giai Phạm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 

Yên. 

Sớm giác ngộ cách mạng, đồng chí đã tham gia Học sinh đoàn do Hội Việt Nam 

Cách mạng Thanh niên lãnh đạo, từ lúc 14 tuổi. Ngày 1-5-1930, khi rải truyền đơn 

chống đế quốc, đồng chí bị địch bắt, kết án tù chung thân và đày đi Côn Đảo. 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/
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Năm 1936, do thắng lợi của Mặt trận nhân dân Pháp, đồng chí được trả tự do. Ra 

tù, đồng chí tiếp tục hoạt động trong công nhân lao động ở Hải Phòng, Hà Nội và 

được kết nạp vào đảng Cộng sản Đông Dương. 

Năm 1939, đồng chí được đảng điều động vào công tác ở Sài Gòn, tham gia Ban 

Chấp hành đảng bộ thành phố. Cuối năm 1939, đồng chí được Trung ương cử ra 

miền Trung công tác nhằm lập lại Xứ ủy Trung Kỳ. 

Đầu năm 1941, đồng chí bị địch bắt ở Vinh, chúng đưa về Sài Gòn xử án 5 năm tù 

và đày ra Côn Đảo lần thứ hai. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đồng chí được đón về Nam Bộ hoạt 

động ở miền Tây, sau đó lên Sài Gòn - Chợ Lớn trực tiếp lãnh đạo kháng chiến với 

các chức vụ Bí thư Thành ủy, Bí thư Đặc khu ủy Sài Gòn - Gia Định. 

Năm 1947, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Xứ ủy Nam Bộ, năm 1949, đồng 

chí tham gia Thường vụ Xứ ủy Nam Bộ. 

Từ năm 1957 đến năm 1960, đồng chí là quyền Bí thư Xứ ủy Nam Bộ. 

Tháng 9-1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của đảng, đồng chí được 

bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được Trung ương chỉ định làm Bí thư Trung 

ương Cục và sau đó là Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam. 

Năm 1976, đồng chí được cử làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của đảng (12-1976), đồng chí được bầu 

lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và Ban 

Bí thư Trung ương Đảng. 

Từ tháng 4-1977, đồng chí thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 

để giữ các chức vụ Trưởng ban Cải tạo xã hội chủ nghĩa của Trung ương, Trưởng 

ban Dân vận - Mặt trận Trung ương, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam đến năm 

1980. Từ cuối năm 1980 đến cuối năm 1981, đồng chí được phân công theo dõi thực 

hiện nghị quyết của đảng và Chính phủ ở các tỉnh miền Nam. 

Tháng 12-1981, đồng chí được phân công trở lại làm Bí thư Thành ủy Thành phố 

Hồ Chí Minh cho đến tháng 6-1986. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của đảng (3-1982), đồng chí được bầu lại 

vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 6-1985, tại Hội nghị Trung ương 8, 

đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị. 

Tháng 6-1986, đồng chí được bầu vào Ban Bí thư Trung ương đảng và được phân 

công làm Thường trực Ban Bí thư. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của đảng (12-1986), đồng chí được bầu 

lại vào Ban Chấp hành Trung ương và được Trung ương bầu làm Tổng Bí thư Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng. 
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Tháng 6-1987, đồng chí được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa VIII. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6-1991) và lần thứ VIII (6-1996) 

của đảng, đồng chí được cử làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương đảng. 

Đồng chí từ trần ngày 27-4-1998 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh là một nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của đảng và 

cách mạng Việt Nam. Là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đảng ầu tiên của 

thời kỳ đổi mới, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có nhiều đóng góp quan trọng, cùng 

Trung ương đảng triển khai và đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, làm xoay chuyển tình 

thế, đưa đất nước tiếp tục tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa.” [1] 

Cũng giống như rất nhiều lãnh đạo cộng sản khác, trong phần lý lịch không có phần 

học vấn lúc ban đầu tương tự như Đỗ Mười, Nguyễn Tấn Dũng vv… Nguyễn Văn 

Linh cũng không là ngoại lệ. 

Theo thông tin lề đảng về lý lịch, thì Ngày 1-5-1930, Nguyễn Văn Linh bị thực dân 

Pháp kết án tù chung thân, đày ra Côn Đảo, tức là năm Linh 14 tuổi. Có một điều 

cần phải nhớ là điều luật của nước Pháp không xử tù tuổi vị thành niên. Ví dụ như 

trường hợp ông Nguyễn Hữu Đang, sinh năm 1913, hoạt động trong tổ chức Thanh 

niên Cách mạng Đồng chí hội, bị bắt 1930, năm 1931, khi ra tòa đã 17 tuổi, vẫn được 

tha bổng vì còn vị thành niên. Nguyễn Văn Linh khi ra tòa mới 14 tuổi 10 tháng, mà 

bị xử tù chung thân là một điều cần phải xem xét lại vì cộng sản vốn khai man lý 

lịch. 

 

Nguyễn Văn Linh đến thăm một xí nghiệp 

Năm 1976, Nguyễn Văn Linh lại được làm Bí thư Thành ủy thành phố Sài Gòn (Nay 

đã bị đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh), Võ Văn Kiệt làm Phó bí thư, kiêm Chủ 

tịch Ủy ban nhận dân thành phố. Chưa đầy một năm, ngày 20 - 12-1976, tại Đại hội 

đảng Toàn quốc lần thứ IV, Nguyễn Văn Linh được bầu tiếp vào Ủy viên Trung 

ương đảng, Ủy viên Bộ chính trị, và Ban bí thư Trung ương, nhưng phải nhường 

chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho ông Võ Văn Kiệt, Ủy viên dự 

khuyết Bộ chính trị. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-PNnZhTpH4YY/UnCCGzcXeGI/AAAAAAAAAC0/ET71uI4B49w/s1600/Nguyenvanlinh-xinghiep.png
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Nguyễn Văn Linh được phân công làm Trưởng ban Cải tạo xã hội chủ nghĩa, Trưởng 

ban Dân vận Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN, và Chủ tịch Liên đoàn lao 

động Việt Nam. Ba cái ghế ấy không thể so sánh với cái ghế Bí thư Thành ủy Sài 

Gòn. 

Nhưng tất cả tội lỗi của Nguyễn Văn Linh bắt đầu từ việc xác quyết trong hội nghị 

Thành Đô, Trung Cộng từ 3 đến 5-1990. 

Từ đầu năm 2004, giới cán bộ ngoại giao rồi giới trí thức ở Việt Nam đã chuyền tay 

nhau tập hồi ký Hồi ức và Suy nghĩ của ông Trần Quang Cơ, nguyên Thứ trưởng 

Ngoại giao. Tập hồi ký 82 trang (khổ A4, viết xong lần thứ nhất năm 2001, hoàn 

thành tháng 5-2003) chưa được xuất bản công khai. Với nội dung phong phú, chính 

xác và trung thực, tác giả cung cấp những thông tin quý hiếm về những vấn đề Việt 

Nam đương đại. 

Tác giả làm việc ở Bộ ngoại giao từ năm 1954. Năm 1968 ông tham gia Hội nghị 

Paris (1968-1973), cuộc đàm phán về bình thường hóa quan hệ với Mỹ (1975-1978) 

và các cuộc thương lượng giải quyết vấn đề Campuchia (thập niên 80-90 thé ký 20). 

Năm 1991, được đề nghị làm Bộ trưởng Ngoại giao thay thế ông Nguyễn Cơ Thạch, 

ông viện lý do “sức khỏe” để từ chối. Cuối năm 1993, ông xin rút khỏi Ban chấp 

hành Trung ương Đảng. [2] 

 

Hồi Ký Trần Quang Cơ 

Theo ông Trần Quang Cơ, ngày 29-8-1990, đại sứ Trung Cộng Trương Đức Duy, 

gặp Nguyễn Văn Linh ở Hà Nội, chuyển thông điệp của Giang Trạch Dân, Tổng bí 

thư đảng cộng sản Trung Quốc, và Lý Bằng, Thủ tướng Chính phủ Trung Quốc, mời 

Nguyễn Văn Linh, Đổ Mười, Phạm Văn Đồng sang Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung 

cộng ngày 30-9-1990 để hội đàm bí mật về vấn đề Campuchia và vấn đề bình thường 

hòa quan hệ hai nước. 

Trương Đức Duy nói mập mờ rằng, Đặng Tiểu Bình có thể gặp Phạm Văn Đồng, và 

lấy cớ Bắc Kinh đang tổ chứ Á vận hội ASIAD, sợ lộ bí mật nên phải gặp nhau ở 

Thành Đô. 

https://4.bp.blogspot.com/-kaf86Ga1Mz8/UnCB-M9i8lI/AAAAAAAAACw/8zCJZWUixEw/s1600/hoi-ky.jpg
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Đây là chuyện rất đột ngột, bởi mới 5 ngày trước, Trung Cộng khăng khăng không 

muốn bàn chuyện bình thường hóa, mà đòi phải giải quyết vấn đề Campuchia trước. 

Theo Nguyễn Cơ Thạch, Bộ trưởng ngoại giao nhận định: “Sự thay đổi đột ngột của 

Trung Cộng là do họ cần thực hiện 4 hiện đại hóa, nhưng bị Mỹ, Nhật, Liên Xô và 

các nước cấm vận sau vụ đàn áp Thiên An Môn, nên phải tìm cách thoát ra. Bên 

cạnh đó, Trung Cộng thấy Mỹ, Nhật, đặc biệt là các nước trong khối ASEAN, tỏ thái 

độ thân thiện với Việt Nam, nên muốn phá ta”. 

Nhưng quan điểm của Nguyễn Văn Linh lại khác. Ông ta triệu tập họp Bộ chính trị 

và cho ý kiến: “Tranh thủ Trung Quốc, hợp tác với Trung Quốc, để bảo vệ Xã hội 

chủ nghĩa!” 

Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu, đặc biết là Rumani mà Nguyễn Văn 

Linh vừa thăm đã tác động rất lớn tới ông ta, lảm cho Nguyễn Văn Linh quyết định 

đi theo Trung công – kẻ thù ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Mặc dù Nguyễn Cơ 

Thạch, Võ Chí Công, Trần Xuân Bách can ngăn, nhưng Nguyễn Văn Linh không 

nghe, vẫn giữ quan điểm: “Hợp tác với Trung Quốc, bảo vệ XHCN chống đế quốc!”. 

Nguyễn Văn Linh đã bị ám ảnh bởi cái gọi là “Diễn biến hòa bình” và say mê mật 

ngọt của Trung Cộng “16 chữ vàng”, “4 tốt” tại Hội nghị Thành Đô. Quan điểm theo 

Tàu của Nguyễn Văn Linh được Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Đào Duy Tùng. . . ủng hộ. 

Và thế là, ngày 2-9-1991, dù đang kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 45 năm, Nguyễn 

Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng vẫn đi Thành Đô, với sự tháp tùng của Hồng 

Hà, Chánh văn phòng Trung ương đảng và Hoàng Bích Sơn, Thứ trưởng ngoại giao. 

Nguyễn Văn Linh không cho Nguyễn Cơ Thạch đi, vì Nguyễn Cơ Thạch không đồng 

quan điểm, Trung Quốc không thích Nguyễn Cơ Thạch. 

Vấn đề Campuchia, Trung Cộng vẫn giữ thái độ như ngày 24-8-1990, đòi cấu trúc 

thành phần chính phủ hòa hợp dân tộc Campuchia theo công thức: 6+2+2+2+1 (6 

người phe chính phủ Hun sen, 2 người phe Khmer đỏ, 2 người phe Hoàng gia, 2 

người phe đảng dân chủ, và Sihanouk). Điều này hoàn toàn trái với công thức: 6 2 

+2 +2 mà Hun Sen và Sihanouk đã thỏa thuận tại Tokyo. 

Ông Trần Quang Cơ viết: “Hội nghị Thành Đô có 8 điểm, hai điểm về quốc tế, 5 

điểm về Campuchia, chỉ có một điểm về Việt Nam. Nguyễn Văn Linh nêu ‘Giải pháp 

Đỏ’, Trung Quốc hoan nghênh nhưng không mặn mà !”. 

Cái gọi là “Giải pháp Đỏ” của Nguyễn Văn Linh là “Kéo Trung Quốc lại, thay thế 

Liên Xô, làm chỗ dựa vũng chắc bảo vệ phe Xã hội chủ nghĩa!”. Nguyễn Văn Linh 

mê muội phe chủ nghĩa xã hội, tìm mọi cách bảo vệ phe xã hội chủ nghĩa, quên 

quyền lợi và danh dự của dân tộc mình để đến nỗi Việt Nam chúng ta ngày nay đang 

đi theo vết xe đổ của việc mất nước. 

Khi Trung Quốc đưa công thức 6+2+2+2+2+1 ra, Phạm Văn Đồng nhắc Nguyễn 

Văn Linh thận trọng. Phía Trung Cộng liền mời Phạm Văn Đồng ra chỗ khác để 
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Nguyễn Văn Linh ký. Phạm Văn Đồng đã thấy nguy, nhắc Nguyễn Văn Linh sửa 

sai, nhưng Nguyễn Văn Linh nói: “Không sao đâu!”. 

Cũng theo Trần Quang Cơ thì: “Từ Thành Đô về, Nguyễn Văn Linh và Lê Đức Anh 

sang Campuchia gặp Hengsomrin và Hunsen trao đổi về Hội nghị Thành Đô, họ 

không chấp nhận công thức ấy và nói thẳng Việt Nam, Trung Quốc không có quyền 

can thiệp vào Campuchia. Xương máu của hàng ngàn cán bộ chiến sĩ quân đội ta 

đổ trên chiến trường Campuchia đã bị Nguyễn Văn Linh bán rẻ cho Trung Quốc!” 

Trung Cộng nói giữ bí mật Hội nghị Thành Đô nhưng chính họ thông báo cho thế 

giới biết toàn bộ nội dung cuộc “họp bí mật” đó. Tờ Bangkok Post và tờ Tạp chí 

kinh tế Viễn Đông, ngày 4-10-1990, đăng bài bình luận “Củ cà rốt và chiếc gậy” nói 

Việt Nam đã nhượng bộ nhiều hơn làm vừa lòng Trung Cộng. 

Nguyễn Văn Linh đã thất bại trong sách lược “Giải pháp Đỏ”, bị Trung Cộng ra khỏi 

các mối quan hệ với phương Tây với nhiều mở hướng tốt đẹp cho sự nghiệp đổi mới, 

chỉ vì nghe Trung Quốc xúi cho bùi tai là làm thành trì bảo vệ Xã hội chủ nghĩa. Nói 

cách khác Nguyễn Văn Linh đã bán nước 

Theo ông Trần Quang Cơ: “Sở dĩ ta bị mắc lừa ở Thành Đô vì chính ta lừa ta! Ta 

ảo tưởng Trung Quốc giương cao ngọn cờ Xã hội chủ nghĩa, thay thế Liên Xô làm 

chỗ dựa vững chắc cho cách mạng Việt Nam và XHCN thế giới, chống lại hiểm họa 

“Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc do Mỹ đứng đầu. Sai lầm đó đã dẫn 

đến sai lầm Thành Đô cũng như sai lầm: Giải pháp Đỏ”. 

Nguyễn Cơ Thạch nói: “Trung Quốc đã sử dụng Hội nghị Thành Đô để phá mối 

quan hệ Việt Nam với các nước, chia rẽ nội bô ta, kéo lùi tiến trình đổi mới của ta!” 

Theo quan điểm gọi là “giải pháp đỏ” thì Nguyễn Văn Linh khẳng định: “Âm mưu 

đế quốc Mỹ chống phá xã hội chủ nghĩa ở châu Á, cả Cu Ba. Nó đã phá Trung Quốc 

trong vụ Thiên An Môn rồi, nay chuyển sang phá ta!”. Và theo quan điểm của 

Nguyễn Văn Linh thì: “Dù Trung Quốc bành trướng thế nào thì Trung Quốc vẫn 

là một nước Xã hội chủ nghĩa!”. 

Từ Hội nghị Thành Đô trở về hình như Nguyễn Văn Linh là một con người khác. 

Ngày 28-8-1990, tuyên bố chấm dứt “Những việc cần làm ngay”. Nguyễn Văn Linh 

đã chỉ đạo Đào Duy Tùng, Nguyễn Hà Phan, Đỗ Mười đánh dập vùi Trần Xuân 

Bách, một người được coi là có trí tuệ và có tư tưởng tiến bộ lúc đó. [3] 

Để thấy rõ hơn vai trò của Nguyễn Văn Linh và đồng bọn dưới cái tên “Giải pháp 

đỏ” mà sau này chúng ta nhận ra đó là một trò mèo bán nước không hơn không kém. 

Trong một bài viết ca ngợi Nguyễn Văn Linh trên báo đảng. Các quan chức cộng 

sản thi nhau bốc thơm Nguyễn Văn Linh: “Đại tướng Lê Văn Dũng, đại diện lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước trình bày tham luận nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Văn Linh 

là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời, sự 
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nghiệp và những cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Linh với đảng và dân tộc là 

rất to lớn. Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã trải qua nhiều cương vị khác nhau ở địa 

phương và cơ quan Trung ương, dù ở đâu và làm việc gì đồng chí cũng đem hết sức 

lực, trí tuệ để cống hiến cho đảng và nhân dân; đặt lợi ích của Cách mạng lên trên 

lợi ích cá nhân; luôn trau dồi kiến thức và lắng nghe ý kiến đồng bào, đồng chí; 

quan tâm tổng kết thực tiễn để làm sáng tỏ và góp phần xây dựng các quan điểm, 

đường lối của Đảng. 

GS. TS Lê Hữu Nghĩa phát biểu đề dẫn hội thảo khẳng định: Đồng chí Nguyễn Văn 

Linh là “người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng 

sản rất mực kiên cường, trung thành, tận tụy, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập 

dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, một người lãnh đạo uy tín 

lớn của đảng, nhân dân và quân đội ta, người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế”. [4] 

Nhưng có một sự thật không thể khỏa lấp đó là: Ai được đảng ca ngợi là “học trò 

xuất sắc” của Hồ Chí Minh và “Kiên định theo đường lối đảng” thì dứt khoát đó là 

những kẻ bán nước. Và đó chính là sự thật sẽ được chứng minh dưới đây 

II. Tội đồ bán nước: 

Lịch sử đã cho thấy Nguyễn Văn Linh chính là một kẻ có chủ trương bán nước và 

làm nô lệ cho Tàu theo con đường Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Điều đó là hoàn toàn 

không thể chối bỏ. Ngày nay nhiều tài liệu được bạch hóa đã chỉ ra điều đó. Và 

những sự thật đó sẽ được gửi tới bạn đọc ngay dưới đây. Trước đó, xin quý bạn đọc 

tìm đọc lại “Những sự thật cần phải biết” – Phần 23 để thấy rõ đường dây và tiến 

trình bán nước của cộng sản gồm: Phiêu, Linh, Khải, Kiệt, Mười, Mạnh vv… Ở đây 

chỉ xin tóm tắt một số sự kiện chính để thấy rõ bộ mặt bán nước của Nguyễn Văn 

Linh. 

Thứ nhất, Hãy đọc những đoạn “hồi ký” của đại sứ Trung cộng Trương Đức Duy 

tại Hà Nội cùng thời điểm với vụ bán nước của Nguyễn Văn Linh và đồng bọn để 

thấy dã tâm của cộng sản Việt Nam (Bản tiếng Việt của dịch giả Quốc Thanh) 

Trước hết là những cuộc gặp bí mật giữa Lê Đức Anh với đại sứ Tầu Trương Đức 

Duy và giữa TBT Nguyễn Văn Linh với Trương Đức Duy do chính sứ Tầu viết. 

Trong hồi ký còn có những tên Việt gian dắt mối nguy hiểm như Thiếu Tướng Vũ 

Xuân Vinh cục trưởng cục đối ngoại Bộ quốc phòng (sau này được phong Trung 

Tướng) và Hoàng Nhật Tân con trai Hoàng Văn Hoan. Dấu mốc thời điểm này, 

Trương Đức Duy viết: “Tháng 4 năm 1989, tôi nhận nhiệm vụ làm Đại sứ tại Việt 

Nam, gánh trên vai một sứ mệnh quan trọng, đó là quán triệt phương châm mà Trung 

ương đã định ra là: Trước hết, Việt Nam phải thực sự rút sạch quân ra khỏi 

Campuchia, thực sự giải quyết công bằng vấn đề Campuchia theo chủ trương của 

cộng đồng quốc tế, thực sự thay đổi chính sách đối với Trung Quốc, thì mới có thể 

gạt bỏ được mọi trở ngại mà khôi phục lại mối quan hệ bình thường Trung-Việt, đây 

chính là then chốt…. Cần thấy rằng, điều kiện lúc này đã cơ bản đầy đủ. Nhưng, 
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qua một thời gian tìm tòi và làm việc kể từ khi tới nhậm chức, tôi cảm thấy muốn 

giải quyết được hai vấn đề đại sự này vẫn còn những khó khăn không nhỏ, nguyên 

nhân là do tàn dư thế lực của Lê Duẩn vẫn còn gây quấy nhiễu từ nhiều phía, mối 

quan hệ Trung-Việt vẫn còn ở trạng thái đối lập và đối kháng, tranh chấp biên giới 

vẫn còn xảy ra đôi lúc; giữa hai nước ngoài quan hệ ngoại giao ra, mọi mối quan 

hệ khác đều đã bị đoạn tuyệt… Song, vũ đài ngoại giao rất rộng lớn, tôi đã mở hoạt 

động bằng nhiều phương thức, tận dụng hết những mối quan hệ cũ, tới thăm khắp 

những người lãnh đạo các cấp các ngành để làm việc xoay quanh các vấn đề nói 

trên. Trải qua bao nỗ lực, tuy cũng có được một vài tiến triển, nhưng Nguyễn Cơ 

Thạch khi ấy là Ủy viên Bộ chính trị Trung ương đảng cộng sản Việt Nam, Phó chủ 

tịch Hội đồng Bộ trưởng chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao lại đang nắm đại 

quyền ngoại giao của Việt Nam. Tôi đã nhiều lần bàn bạc trao đổi với ông ta về vấn 

đề Campuchia nhưng không bao giờ tới nơi, vấn đề mấu chốt vẫn chưa giải quyết 

được. Thời gian đã trôi qua 1 năm, làm thế nào bấy giờ? Lúc này tôi cân nhắc đến 

việc phải tìm cách thâm nhập chuyện trò với những người lãnh đạo cấp cao hơn bên 

phía Việt Nam. Vì thế, tôi nghĩ đến Nguyễn Văn Linh đang giữ chức Tổng bí thư 

Trung ương đảng cộng sản Việt Nam, trong thời kì Đấu tranh chống Mỹ của Việt 

Nam từng bí mật tới thăm Trung Quốc với tư cách là nhà lãnh đạo chủ yếu của 

Miền Nam Việt Nam, khi gặp mặt các nhà lãnh đạo Trung Quốc ở Bắc Kinh, tôi 

từng đảm nhận vai trò phiên dịch cho ông ta, ông ta chắc vẫn còn nhớ tôi, thế là 

tôi bày tỏ ý muốn được tới thăm ông thông qua bạn bè. Quả nhiên không lâu sau, 

Nguyễn Văn Linh đã tiếp tôi vào ngày 5 tháng 6 năm 1990. Khi gặp mặt, ông bắt 

tay tôi rất lâu và nhiệt tình, tỏ ra hết sức thân thiết. Tự đáy lòng, ông vẫn nhớ mối 

quan hệ tốt đẹp giữa hai nước hai đảng trong quá khứ, đồng thời bày tỏ hết sức 

trân trọng mối tình hữu nghị tốt đẹp Việt-Trung, hi vọng mối quan hệ này sẽ được 

khôi phục trong thời gian sớm nhất…” 

Trương Đức Duy viết tiếp: “Nguyễn Văn Linh nói, ông cũng có nguyện vọng giống 

như lãnh đạo Trung Quốc, đồng thời bày tỏ nguyện vọng được đi thăm Trung Quốc 

theo đường nội bộ, để đích thân trao đổi trực tiếp với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc 

về những vấn đề cùng quan tâm. Ở lần gặp mặt này, vì có nhiều người đi theo cùng 

có mặt, nên Nguyễn Văn Linh chưa bàn sâu đến vấn đề Campuchia và quan hệ giữa 

hai nước. Nhưng sau đó, mọi việc đã có bước tiến triển mới…. Tối ngày 13 tháng 8, 

Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cho xe tới đón tôi đến nhà ông nói chuyện một tiếng 

đồng hồ, hỏi thăm kỹ lưỡng về tình hình sinh hoạt và sức khỏe của bố tôi, hết sức 

thân thiết. Tổng bí thư còn nói, ông muốn được gặp Đại sứ Trương lần nữa, nhưng 

Bộ ngoại giao nói chưa cần và đã ngăn lại. Vì thế, ông ấy nhờ tôi ghi lại một lời 

nhắn. Khi Tổng bí thư nói, tôi đã ghi lại hết sức tường tận. Cuối cùng còn đọc lại 

một lượt và đã được sự xác nhận của ông ấy”. Sau đó, Hoàng Nhật Tân trịnh trọng 

chuyển cho tôi lời nhắn của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, nội dung chủ yếu như 

sau: “Tháng 10 năm ngoái, đồng chí Khải Sơn đã chuyển đến tôi lời thăm hỏi của 

đồng chí Đặng Tiểu Bình và lòng mong mỏi sớm được thấy sự bình thường hóa mối 
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quan hệ Trung-Việt của đồng chí Đặng Tiểu Bình, tôi nghe thấy rất phấn khởi. Tôi 

cũng tha thiết mong mỏi mối quan hệ tốt đẹp Việt-Trung có thể được khôi phục trong 

nhiệm kì Trung ương khóa 6 đảng cộng sản Việt Nam do tôi chủ trì, để mở đầu một 

giai đoạn mới cho quan hệ hai nước khi tiến hành Đại hội 7 của đảng cộng sản Việt 

Nam… Tôi muốn nói một cách thẳng thắn rằng, sở dĩ trở ngại về vấn đề Campuchia 

cứ bị kéo dài chưa được giải quyết là vì có những người trong đảng luôn làm sai 

lệch sự việc, chưa quán triệt được tinh thần chủ yếu của Trung ương. Tôi hi vọng 

phía Trung Quốc cho mời tôi và Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười cùng Cố vấn 

Phạm Văn Đồng tới thăm Trung Quốc theo con đường nội bộ, để trao đổi trực tiếp 

và sâu hơn với lãnh đạo Trung Quốc về việc giải quyết vấn đề Campuchia…, tin 

rằng những vấn đề này nhất định sẽ được giải quyết thật tốt, từ đó mà thực hiện 

được bình thường hóa quan hệ hai nước Việt-Trung. Tôi sẽ đi theo con đường của 

Hồ Chủ tịch, vun đắp tình hữu nghị. Sau khi đã chăm chú nghe lại lời nhắn từ Nguyễn 

Văn Linh, tôi nói với Hoàng Nhật Tân: ”Tình hữu nghị Việt-Trung tốt đẹp, bảo vệ 

cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và những lợi ích cách mạng chung 

giữa hai nước Việt-Trung, sẽ đi tiếp một cách kiên định không lay chuyển. Nếu có 

cơ hội, nhờ anh chuyển lời lại cho đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh rằng tôi 

hiểu được ý tứ và nỗi lòng của ông ấy, tôi sẽ báo cáo ngay với Trung ương chúng 

tôi. Tiễn chân Hoàng Nhật Tân xong, tôi quay về phòng làm việc suy nghĩ mãi về 

một vấn đề. Ngày 5 tháng 6, tôi từng báo cáo về trong nước là khi Nguyễn Văn Linh 

gặp tôi có đề xuất yêu cầu được đi thăm Trung Quốc theo đường nội bộ.” 

Thứ hai, Để vấn đề được minh bạch sáng tỏ, hãy tiếp tục đọc cuốn “Hồi ký Trần 

Quang Cơ” của ông Trần Quang Cơ, nhân chứng lịch sử giữ vai trò quan trọng trong 

Bộ Ngoại Giao của cộng sản Hà Nội vào thời điểm đó. Về vai trò làm đầu sai trong 

việc đưa nước ta vào tròng ách nô lệ giặc phương Bắc của Nguyễn Văn Linh, Ông 

Trần Quang Cơ viết: 

“Ngày 5. 6. 90, vài ngày trước khi Từ Đôn Tín đến Hà Nội, TBT Nguyễn Văn Linh 

đã mời đại sứ Trương Đức Duy (vừa từ Bắc Kinh trở lại Hà Nội) đến Nhà khách 

Trung ương đảng ói chuyện thân mật để tỏ lòng trọng thị đối với Bắc Kinh. Trong 

cuộc gặp, như để chấp nhận lời phê bình của Đặng (nói qua Kayson), Nguyễn Văn 

Linh nói: "Trong quan hệ hai nước, 10 năm qua có nhiều cái sai. Có cái đã sửa như 

việc sửa đổi Lời nói đầu của Hiến pháp, có cái sai đang sửa". Anh sốt sắng ngỏ ý 

muốn sang gặp lãnh đạo Trung Quốc để "bàn vấn đề bảo vệ Chủ nghĩa xã hội" vì 

"đế quốc đang âm mưu thủ tiêu chủ nghĩa xã hội. . . chúng âm mưu diễn biến hoà 

bình, mỗi đảng phải tự lực chống lại. Liên Xô là thành trì XHCN, nhưng lại đang có 

nhiều vấn đề. Chúng tôi muốn cùng các người cộng sản chân chính bàn vấn đề bảo 

vệ chủ nghĩa xã hội. . . Tôi sẵn sàng sang Trung Quốc gặp lãnh đạo cấp cao Trung 

Quốc để khôi phục lại quan hệ hữu hảo. Các đồng chí cứ kêu một tiếng là tôi đi 

ngay... Trung Quốc cần giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, kiên trì chủ nghĩa 

Mác - Lênin.” 
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Ngoài ra Trần Quang Cơ còn cho biết rất rõ về “giải pháp đỏ” mà Nguyễn Văn Linh 

và đồng bọn muốn làm nô lệ cho Trung cộng “Sáng 6. 6. 90, Bộ trưởng Quốc phòng 

Lê Đức Anh lại gặp riêng và mời cơm đại sứ Trương Đức Duy. Cuộc gặp riêng chỉ 

giữa hai người, Trương Đức Duy vốn là thông dịch, rất thạo tiếng Việt nên không 

cần có người làm phiên dịch. Nội dung cuộc gặp này mãi đến ngày 19. 6 trong cuộc 

họp BCT để đánh giá cuộc đàm phán 11-13. 6 giữa tôi và Từ Đôn Tín, Lê Đức Anh 

mới nói là đã gặp Trương Đức Duy để nói cụ thể thêm ba ý mà anh Linh đã nói với 

đại sứ Trung Quốc (tham tán Lý Gia Trung và Bí thư thứ nhất Hồ Càn Văn) đã cho 

ta biết nội dung câu chuyện giữa Lê Đức Anh và Trương Đức Duy. Còn đại sứ Trung 

Quốc cho anh Ngô Tất Tố, Vụ trưởng vụ Trung Quốc biết là trong cuộc gặp ông ta 

ngày 6. 6, anh Lê Đức Anh đã nói khá cụ thể về "giải pháp Đỏ": Sihanouk sẽ chỉ 

đóng vai trò tượng trưng, danh dự, còn lực lượng chủ chốt của hai bên Campuchia 

là lực lượng Heng Somrin và lực lượng Polpot, Trung Quốc và Việt Nam mỗi bên sẽ 

bàn với bạn Campuchia của mình, và thu xếp để hai bên gặp nhau giải quyết vấn 

đề. Địa điểm gặp nhau có thể ở Việt Nam, có thể ở Trung Quốc, nhưng ở Trung 

Quốc là tốt hơn cả. Đây là gặp nhau bên trong, còn bên ngoài hoạt động ngoại giao 

vẫn như thường... Ngày xưa Polpot là bạn chiến đấu của tôi...” 

Thứ ba, cũng vẫn là hồi ký của sứ Tầu Trương Đức Duy tại Việt Nam. Nhưng lần 

này chính Lê Đức Anh cũng đã xác định tư tưởng bán nước của mình và Linh với 

Trương Đức Duy. Hãy chú ý lắng nghe đoạn sau:” Sau đó tôi nhắc đến lời nhắn của 

Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã được ghi lại gửi cho tôi, tôi cảm thấy hết sức quan 

trọng, cho nên mong được gặp riêng Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh để trực tiếp lắng 

nghe ý kiến của Tổng bí thư, đồng thời tôi cũng có một vài điều nữa cần nói với 

Tổng bí thư. 

Tôi nói, hiện giờ mà thông qua con đường khác sẽ có khó khăn, cho nên xin phiền 

đồng chí Đại tướng giúp cho. Lê Đức Anh nói rất thoải mái: 

“Đây quả thực là việc hết sức quan trọng, hôm nay tôi sẽ báo cáo lại yêu cầu của 

Đại sứ với Tổng bí thư”. 

Tiếp đó, Lê Đức Anh cũng nói về hai quan điểm, đại ý là: 

Thứ nhất, nhấn mạnh Nguyễn Văn Linh rất có tình cảm với Trung Quốc, luôn 

chủ trương thân thiện với Trung Quốc, từ sau khi nhậm chức Tổng bí thư vào 

năm 1986 đã làm rất nhiều việc để khôi phục lại mối quan hệ giữa hai nước hai 

Đảng. Trước tình hình thế giới phức tạp như hiện nay, việc thực hiện bình thường 

hóa quan hệ giữa hai nước lại càng trở thành niềm mong muốn ấp ủ của ông ấy” 

Về diễn tiến cuộc gặp đại sứ Trương Đức Duy với Nguyễn Văn Linh và đồng bọn 

thì Trương Đức Duy đã thuật lại như sau: “Chiều hôm đó, Cục trưởng Vũ Xuân Vinh 

hẹn gặp gấp Tùy viên quân sự Triệu, nói rằng: Theo chỉ thị của Đại tướng Lê Đức 

Anh, xin chuyển lời tới Đại sứ Trương. Vào 19 giờ 30 phút ngày 22, Tổng bí thư 

Nguyễn Văn Linh sẽ gặp riêng Đại sứ Trương tại phòng khách Bộ trưởng Bộ quốc 
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phòng. Cả hai bên đều không đem theo phiên dịch và thư ký. Đề nghị Đại sứ Trương 

đổi sang một chiếc xe nhỏ, không cắm quốc kỳ, đi vào từ cửa bên Bộ quốc phòng... 

Mọi sự được tiến hành thuận lợi hơn dự kiến. Tối đó, tôi theo hẹn đúng giờ đến Bộ 

quốc phòng. Trong cuộc gặp hơn 40 phút, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh nói chuyện 

với tôi hết sức thân mật và thẳng thắn, ông đã chứng thực cho lời nhắn mà Hoàng 

Nhật Tân đã ghi lại. 

Nguyễn Văn Linh còn nói đến cả chuyện khi lên làm Tổng bí thư vào năm 1986, ông 

liền quyết tâm khắc phục mọi trở lực, từng bước chỉnh sửa những sai lầm trong quá 

khứ, khôi phục lại tình thân thiện với Trung Quốc như sửa đổi lời đầu trong Hiến 

pháp, đồng thời sửa đổi những chính sách sai lầm đối với người Hoa và Hoa kiều. 

Sau đó, lại làm công tác từ các phương diện, để rồi cuối cùng đã ra được quyết định 

rút quân khỏi Campuchia. 

Nguyễn Văn Linh còn nói một cách sâu sắc rằng: 

Cả Mao Chủ tịch và Thủ tướng Chu Ân Lai đều không còn nữa, khi nào cùng với 

các đồng chí Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng đi thăm Trung Quốc theo đường nội bộ, 

ông mong sẽ được gặp đồng chí Đặng Tiểu Bình, được đích thân lắng nghe mọi ý 

kiến và kinh nghiệm từ đồng chí ấy. 

Tôi nghe hết sức chăm chú từng chi tiết buổi nói chuyện của Nguyễn Văn Linh, đồng 

thời ghi lại những nội dung quan trọng mà ông đã nói. Cuối cùng tôi đã bày tỏ rằng 

vô cùng cảm động khi được nghe buổi nói chuyện hết sức thân mật của Tổng bí thư 

Nguyễn Văn Linh, tôi nhất định sẽ báo cáo ngay lại với Trung ương chúng tôi về 

những ý kiến và yêu cầu của đồng chí Tổng bí thư” 

Về chuyến đi Thành Đô của Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng họ 

Trương viết: “Chiều này 28 tháng 8, sứ quán chúng tôi nhận được điện trả lời từ trong 

nước về việc đồng ý mời các vị lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn 

Đồng đi thăm Trung Quốc theo đường nội bộ từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 9. 

Làm sao trực tiếp nói với riêng Nguyễn Văn Linh về quyết định quan trọng này của 

Trung ương bây giờ? Lúc này thời gian đã rất gấp, chỉ còn cách ngày lên đường đi 

Trung Quốc của đoàn Nguyễn Văn Linh có 5 ngày. 

Thế là tôi liền quyết định vẫn thông qua kênh Bộ quốc phòng Việt Nam, như thế là 

nhanh chóng và ổn thỏa nhất. Không cho phép được chậm trễ một giây, tôi bảo ngay 

Tùy viên quân sự Triệu lập tức hẹn gặp Cục trưởng Cục đối ngoại Vũ Xuân Vinh. 

Thật là không may, Vũ Xuân Vinh đi Hải Phòng mất rồi, ngày hôm sau mới về Hà 

Nội. Tùy viên quân sự Triệu nhanh chóng quyết định lập tức đổi sang hẹn với trung 

tá Vũ Tần Vụ trưởng của Cục đối ngoại. Sau đó anh ta báo lại với tôi, tôi nói anh 

làm rất đúng, phải hết sức tranh thủ thời gian. 
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Vào 9 giờ tối hôm đó, Tùy viên quân sự Triệu vừa gặp mặt trung tá Vũ Tần đã nói 

thẳng vào vấn đề luôn rằng Đại sứ Trương có việc hết sức gấp và quan trọng, mong 

được gặp ngay Đại tướng Lê Đức Anh, xin đồng chí trung tá giúp bố trí cho. 

Vũ Tần bảo Đại tướng tối nay tham dự Hội nghị toàn thể Ban chấp hành trung ương 

khóa 9 đảng cộng sản Việt Nam, không biết lúc nào tan. Tôi sẽ đến ngay nhà ông ta 

xem sao. Khi Đại tướng định giờ gặp một cái là tôi sẽ gọi ngay điện thoại báo cho 

anh biết. Tùy viên quân sự Triệu vừa về tới sứ quán chưa được bao lâu đã nhận ngay 

được trả lời điện thoại của Vũ Tần: “Đúng 8 giờ sáng mai Đại tướng sẽ gặp Đại sứ 

Trương, địa điểm vẫn ở chỗ cũ”. 

Sáng ngày 29, tôi đến phòng khách Bộ trưởng Bộ quốc phòng đúng giờ. 

Khi gặp mặt, Đại tướng Lê Đức Anh nói một cách dí dỏm: “Trông bộ dạng Đại sứ 

Trương vui thế kia, chắc là đem tin tốt lành đến cho chúng tôi rồi”. Tôi nói: “Chiều 

tối qua, tôi nhận được chỉ thị quan trọng của Trung ương. Cho nên, hôm nay vừa 

mới sáng ra đã lại tới làm phiền anh rồi”. 

Tiếp đó, tôi thông báo lại với Đại tướng Lê Đức Anh việc Tổng bí thư Giang Trạch 

Dân, Thủ tướng Lý Bằng mời Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng đi thăm 

Trung Quốc theo đường nội bộ, xin Lê Đức Anh chuyển lời mời đồng thời bố trí cho 

tôi được gặp Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh một lần nữa, để trả lời trực tiếp với đồng 

chí ấy. 

Lê Đức Anh bày tỏ: Đây quả thực là một tin tốt lành, tôi nghe mà cảm thấy rất phấn 

khởi. Xin đồng chí Đại sứ cứ yên tâm, tôi sẽ báo cáo ngay với Tổng bí thư. Chuyến 

đi thăm lần này hết sức quan trọng, chúng tôi phải có những nỗ lực lớn nhất để 

chuyến đi thăm được thành công 

Sau khi cáo từ Lê Đức Anh về sứ quán được khoảng hơn 1 tiếng, Trung tá Vũ Tần ở 

Bộ quốc phòng Việt Nam đã hẹn với Tùy viên quân sự Triệu rằng: Tổng bí thư 

Nguyễn Văn Linh sẽ cùng với Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười gặp Đại sứ 

Trương vào 4 giờ chiều nay. Đại sứ có thể chính thức đề xuất yêu cầu được gặp mặt 

với Ban đối ngoại Trung ương cộng sản Việt Nam. 

Tôi lập tức hẹn gặp luôn với Phó Ban đối ngoại đảng cộng sản Việt Nam Trịnh Ngọc 

Thái, nói rằng có chuyện gấp yêu cầu được tới thăm Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh 

và Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười, hi vọng anh ta sẽ báo cáo ngay. Một lúc 

sau, Vụ Lễ tân Ban đối ngoại Trung ương đảng cộng sản Việt Nam liền thông báo 

cho sứ quán tôi: Theo yêu cầu của Đại sứ Trương Đức Duy, Tổng bí thư Nguyễn 

Văn Linh và Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười sẽ gặp Đại sứ Trương Đức Duy 

vào 4 giờ chiều tại nhà khách Trung ương đảng cộng sản Việt Nam. 

Vào 3 giờ 55 phút chiều, tôi ngồi trên chiếc xe có cắm quốc kỳ tới cổng tòa nhà 

Trung ương đảng cộng sản Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Lễ tân Ban đối ngoại Trung 

ương đảng cộng sản Việt Nam Phạm Quang Anh dẫn tôi vào nhà khách, lúc này 
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Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười đã có mặt, 

họ đều lần lượt bắt tay và ôm tôi rất thịnh tình. 

Theo đề nghị từ phía Việt Nam, lần này vẫn không bố trí phiên dịch, thư ký và người 

đi cùng. Trước hết tôi cảm ơn hai vị đã dành thời gian đón tiếp tôi trong muôn vàn 

bận rộn. 

Nguyễn Văn Linh nói: Theo báo cáo từ Ban đối ngoại Trung ương, đồng chí Đại sứ 

có việc gấp cần trao đổi với chúng tôi, chúng tôi rất vui được gặp anh. 

Tôi nói: Chiều tối qua, tôi có nhận được chỉ thị từ trong nước, yêu cầu tôi nhanh 

chóng chính thức chuyển ý kiến của Tổng bí thư Giang Trạch Dân, Thủ tướng Lý 

Bằng mời các đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Đỗ Mười, Phạm Văn 

Đồng đi thăm Trung Quốc theo đường nội bộ từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 9. Để tiện 

cho việc bảo mật, sẽ bố trí địa điểm ở Thành Đô. 

Sau đó, tôi lấy văn bản từ trong cặp ra đọc rành rọt từng chữ tờ đính kèm đánh máy 

bằng tiếng Việt rõ ràng. Đồng chí Nguyễn Văn Linh còn đòi tôi đưa cho tờ đính kèm 

ấy, đọc xong rồi chuyển cho đồng chí Đỗ Mười xem. 

Hai vị Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười bàn bạc ngay tại chỗ xong, Nguyễn Văn Linh bày 

tỏ: Tôi và Chủ tịch Đỗ Mười rất phấn khởi, rất hoan nghênh, rất cảm ơn lời mời 

của Tổng bí thư Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng. Chúng tôi hết sức vui 

mừng khi nhận được lời mời, đồng ý với sự bố trí thời gian, địa điểm và những 

việc có liên quan do phía Trung Quốc đề xuất. Chúng tôi sẽ báo cáo ngay lên Bộ 

chính trị, nhanh chóng xác định danh sách đoàn đại biểu và bắt tay vào công tác 

chuẩn bị, thậm chí ngay cả đồng chí Phạm Văn Đồng, nếu như tình trạng sức khỏe 

cho phép, cũng nhất định sẽ tiếp nhận chuyến đi thăm theo lời mời này 

Cuộc gặp mặt được diễn ra hơn nửa giờ trong bầu không khí thân mật, Tổng bí thư 

Nguyễn Văn Linh còn đề xuất một lần nữa nguyện vọng được gặp đồng chí Đặng 

Tiểu Bình, được đích thân lắng nghe những ý kiến và kinh nghiệm quý báu từ đồng 

chí ấy”. 

Ngày 9-1990 tại Thành Đô, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản 

Trung Quốc Giang Trạch Dân, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Bằng tiến 

hành hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam 

Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ 

Mười, bàn về vấn đề bình thường hóa quan hệ hai nước, sau hội đàm đã cùng chụp 

ảnh lưu niệm, nhưng thực chất là bán nước. 
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Hình ảnh tại hội nghị bán nước 1990 

 

Thứ tư, Lý Bằng – cựu thủ tướng Trung Cộng có tập Nhật ký đối ngoại (Lý Bằng 

ngoại sự nhật ký) có ghi chép diễn tiến của Hội nghị bán nước của Nguyễn Văn Linh 

và đồng bọn. Xin trích một đoạn như sau: “Ngày 6/6/1990- Thứ tư. Trời quang tạnh.  

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh hội kiến với Đại sứ Trương Đức Duy tại Bộ Quốc 

phòng Việt Nam. Nguyễn hy vọng thực hiện bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, 

hai Đảng. 

Ngày 26/8- Chủ nhật. Trời mưa u ám. 

Về chuyến đi của TBT ĐCSVN Nguyễn Văn Linh và những người cùng đi đến Trung 

Quốc viếng thăm nội bộ, tôi đã hội báo với đồng chí Đặng Tiểu Bình. Xét vì Á vận 

hội sắp khai mạc ở Bắc Kinh, mà lần gặp này liên quan đến việc bình thường hóa 

quan hệ hai nước Việt Trung là sự việc trọng đại, để tiện cho việc bảo mật, địa điểm 

hội đàm quyết định bố trí ở Thành Đô. 

Ngày 30/8-Thứ năm. Trời quang tạnh. 

Về việc đồng chí Giang Trạch Dân và tôi đi Thành Đô hội đàm nội bộ với TBT 

ĐCSVN Nguyễn Văn Linh và Chủ tịch HĐBT VN Đỗ Mười, đã gửi lời mời đến phía 

Việt Nam. Hiện còn phải chờ xem phúc đáp của phía Việt Nam thế nào? 

Ngày 2/9 -Chủ nhật. Trời quang tạnh. 

Buổi chiều, 3 giờ 30 tôi lên chuyên cơ khởi hành từ sân bay ở ngoại ô phía tây Bắc 

Kinh. Khoảng gần 6 giờ đến sân bay Thành Đô. Tôi đi ô tô mất khoảng 20 phút đến 

https://1.bp.blogspot.com/-9_s3U0kE5t8/UnCIl_B6xvI/AAAAAAAAADM/z9CPHCQiKQQ/s1600/Nguyenvanlinh-1990.png
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Khách sạn Kim Ngưu. Bí thư Tỉnh ủy Dương Nhữ Đại chờ đón tôi tại đó. Đồng chí 

Giang Trạch Dân đi một chuyên cơ khác, đến Thành Đô muộn hơn tôi 30 phút. Buổi 

tối từ 8 g30 đến 11g tôi và đồng chí Giang Trạch Dân trao đổi ý kiến về phương 

châm hội đàm với phía Việt Nam ngày mai. 

Ngày 3/9 Thứ hai. Thành Đô trời tạnh sáng. 

Buổi sáng tôi đến chỗ đồng chí Giang Trạch Dân cùng đồng chí ấy tiếp tục nghiên 

cứu phương châm sẽ hội đàm với phía Việt Nam vào buổi chiều. 

Khoảng gần 2g chiều, TBT ĐCSVN Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch HĐBT Đỗ Mười và 

Cố vấn BCHTƯ ĐCSVN Phạm Văn Đồng đến khách sạn Kim Ngưu, Thành Đô. 

Đồng chí Giang Trạch Dân và tôi đón tiếp họ ở sảnh tầng 1. Nguyễn Văn Linh mặc 

Âu phục màu cà phê, phần nào có phong độ như một học giả. Đỗ Mười thân thể 

tráng kiện, đầu tóc bạc trắng, vận âu phục xanh lam. Cả hai người đều vào khoảng 

73-74 tuổi. Còn Phạm Văn Đồng cả hai mắt bị lòng trắng che, thị lực rất kém, mặc 

áo kiểu đại cán xanh lam, giống như một lão cán bộ Trung Quốc. 

Buổi chiều, hội đàm bắt đầu. Nguyễn Văn Linh nói trước một thôi dài. Tuy nói 

nguyện vọng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề Campuchia, đồng thời nói việc 

thành lập Hội đồng Tối cao Campuchia là việc cấp thiết trước mắt, không nên loại 

bỏ bất cứ một bên nào, nhưng lại tỏ ý không muốn can thiệp vào công việc nội bộ 

của Campuchia. Xem ra, vấn đề Campuchia Nguyễn Văn Linh chỉ muốn tỏ một 

thái độ về nguyên tắc mà đặt trọng điểm vào việc bình thường hóa quan hệ Trung 

Việt. 

Hội đàm diễn tiến đến tận 8g tối. 8g30 mới chiêu đãi cơm tối. Trên bàn ăn tôi và 

đồng chí Giang Trạch Dân lại từng người làm việc với Đỗ Mười và Nguyễn Văn 

Linh. 

Ngày 4/9. Thứ ba. Trời âm u. 

Buổi sáng chúng tôi tiếp tục họp với các đồng chí lãnh đạo Việt Nam. Đến lúc đó 

những vấn đề hội nghị đề xuất có thể nói là đã đạt được nhận thức chung một cách 

đầy đủ, quyết định khởi thảo một bản Kỷ yếu của Hội nghị. 

Buổi chiều, 2g30 tại sảnh tầng 1 khách sạn Kim Ngưu hai bên Trung Việt cử hành 

nghi thức ký kết chính thức. Hai bên riêng biệt do Tổng Bí thư và Thủ tướng ký. Đây 

là bước ngoặt mang tính lịch sử của quan hệ hai nước Trung Việt. Đồng chí Giang 

Trạch Dân đương diện tặng các đồng chí Việt Nam một câu thơ: 

Độ tận kiếp ba huynh đệ tại, Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu”. 

Qua đây chúng ta có thể thấy rõ âm mưu bán nước hơn nữa của Nguyễn Văn Linh 

và bè đảng cộng sản. 
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Bè lũ bán nước là đây  

 

Thứ năm, Trong cuốn sách “Mao chủ tịch của tôi” của tác giả Hà Cẩn – Viện văn 

học Trung Quốc đã được giới thiệu trong “Những sự thật không thể chối bỏ” có 

đoạn viết: ” Việt Nam cuối cùng cũng đã xích lại gần hơn nữa với Trung Quốc. 

Những gì thuộc về quan hệ tốt đẹp của hai đảng từ thời Mao Chủ tịch và Hồ Chủ 

tịch đã được tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh cụ thể hơn sau 

chiến tranh biên giới năm 1979. Không có gì có lợi hơn cho cả Việt Nam và Trung 

Quốc khi đứng cạnh nhau vv…” (trích “Mao chủ tịch của tôi” – Trang 198) 

Qua đoạn trích chúng ta thấy gì? Đó là Nguyễn Văn Linh đã thực hiện đúng mong 

muốn của Hồ và Mao: Biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung cộng mà chúng ta 

thấy đang ngày một hiện ra rõ hơn. 

 

Nguyễn Văn Linh gặp Đại sứ Trương Đức Duy (5-6-1990) 

https://3.bp.blogspot.com/-eCAEu9-Nps4/UnCIIt7mCII/AAAAAAAAADE/G7bkNpH4FZY/s1600/tapdoanbannuoc.png
https://3.bp.blogspot.com/-yoM_buFAB-4/UnCI6klgDXI/AAAAAAAAADU/Q1bSAr75sLc/s1600/Nguyenvanlinh-daisu.png
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III. Kết Luận: 

Nguyễn Văn Linh và đồng đảng là một lũ bán nước tồi tệ. Những sử liệu của 

Trung cộng và cộng sản Việt Nam đã chứng minh điều đó. Cộng sản tất cả đều 

giống nhau là ngụy biện và bán nước. Những ai thật sự lương thiện đã không theo 

cộng sản hoặc biết cộng sản tồi tệ thì đã ly khai khỏi đảng. Cái cách mà Nguyễn 

Văn Linh mỵ dân bằng “cởi trói” chính là cách ngụy biện cho đường lối độc tài 

của cộng sản: Xây nhà tù rồi khoét một lỗ nhỏ để đi từ nhà tù nọ sang nhà tù kia 

rồi gọi đó là “đột phá” và “đổi mới”. Chúng ta ngày nay không còn bị lừa dối bởi 

những điều đó. Vậy thì không có gì quý hơn là mỗi chúng ta hãy đem những sự 

thật này đến với nhân dân Việt Nam. Vì đó là con đường ngắn nhất để cứu nước 

trước thảm hỏa đang đến rất gần. Đừng mong đấu tranh cho dân chủ khi mà chưa 

có độc lập. Những mơ tưởng về đấu tranh dân chủ mà không lật đổ cộng sản đều 

là những mơ tưởng hão huyền mà thôi ! 

 

18/10/2013 

Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

_____________________________ 

Chú thích: 

[1]. http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=comcontent&view=article&id=3503:ch-tch-h-

chi-minh-va-cac-tng-bi-th-ca-ng-tiu-s-tom-tt&catid=112:tin-van-hoa-tu-tuong&Itemid=488 

[2]. http://www.diendan.org/tai-lieu/ho-so/hoi-ky-tran-quang-

co/?searchterm=Tr?n%20Quang%20Co 

[3]. http://www.trinhanmedia.com/2012/09/oc-lai-ho-so-ban-nuoc-hoi-nghi-thanh-o. html 

[4]. http://vov.vn/Chinh-tri/Dong-chi-Nguyen-Van-Linh-nguoi-cong-san-mau-muc-sang-

tao/148191.vov 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=3503:ch-tch-h-chi-minh-va-cac-tng-bi-th-ca-ng-tiu-s-tom-tt&catid=112:tin-van-hoa-tu-tuong&Itemid=488
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=3503:ch-tch-h-chi-minh-va-cac-tng-bi-th-ca-ng-tiu-s-tom-tt&catid=112:tin-van-hoa-tu-tuong&Itemid=488
http://www.diendan.org/tai-lieu/ho-so/hoi-ky-tran-quang-co/?searchterm=Tr?n%20Quang%20Co
http://www.diendan.org/tai-lieu/ho-so/hoi-ky-tran-quang-co/?searchterm=Tr?n%20Quang%20Co
http://www.trinhanmedia.com/2012/09/oc-lai-ho-so-ban-nuoc-hoi-nghi-thanh-o.html
http://vov.vn/Chinh-tri/Dong-chi-Nguyen-Van-Linh-nguoi-cong-san-mau-muc-sang-tao/148191.vov
http://vov.vn/Chinh-tri/Dong-chi-Nguyen-Van-Linh-nguoi-cong-san-mau-muc-sang-tao/148191.vov
https://1.bp.blogspot.com/-hBzkCECcszU/Um65ayjTv1I/AAAAAAAAAAU/wrdi97Cbuf4/s1600/Traitimxanh-sig.png


- 477 - 

 

(Phần 28) 
 Nguyễn Minh Triết - Anh Hề bán nước 

 

 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) 

I. Tiểu sử Nguyễn Minh Triết: 

Theo tin từ đảng cộng sản cho biết tin về tiểu sử Nguyễn Minh Triết như sau: 

“Đồng chí Nguyễn Minh Triết Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt 

Nam: 

Ngày sinh: 08/10/1942 

Quê quán: Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

Thành phần gia đình xuất thân: Nông dân 

Ngày tham gia cách mạng: 1/1960 

Ngày vào đảng: 30/3/1965; ngày chính thức: 30/3/1966 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân toán học 

Lý luận chính trị: Cử nhân 

Khen thưởng: Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Kháng chiến hạng nhất 

Tóm tắt quá trình công tác: 

 

Nguyễn Minh Triết 

http://danlambaovn.blogspot.com/
https://2.bp.blogspot.com/-m3L1LsXp-QM/UnzXI92z9dI/AAAAAAAAAlc/-NnfAHhTBJ4/s1600/Nguyenminhtriet-bannuoc-Danlambao.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-8U0d1yUy83s/UnzF6mmwGfI/AAAAAAAAAjk/sHQgquT7fGY/s1600/triethe-1.png
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- Năm 1960 đến tháng 11/1963: Sinh viên Khoa toán Đại học Tổng hợp, tham gia 

phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn; vào Chiến khu công tác ở Khu Sài Gòn - 

Gia Định. 

- Tháng 12/1963 đến năm 1973: Công tác văn thư, kế toán, cán bộ nghiên cứu tại 

Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng (Ban Thanh vận Trung ương cục 

miền Nam); Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan; Thường vụ Đoàn Thanh niên các cơ 

quan Trung ương cục miền Nam; tham gia công tác chiến trường tại tỉnh Mỹ Tho. 

- Năm1974 đến tháng 8/1979: Phó Văn phòng Trung ương Đoàn; Phó Ban thanh 

niên xung phong Trung ương Đoàn. 

- Tháng 9/1979 đến tháng 7/1981: Học viên Trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. 

- Tháng 7/1981 đến tháng 12/1987: Trưởng Ban Thanh niên xung phong Trung ương 

Đoàn; Trưởng Ban Mặt trận Trung ương Đoàn; Bí thư đảng ủy cơ quan Trung ương 

Đoàn tại TP. Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Bí thư Trung 

ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung 

ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. 

- Tháng 01/1988 đến tháng 9/1989: Tỉnh ủy viên tỉnh Sông Bé. 

- Tháng 10/1989 đến tháng 12/1991: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Sông Bé. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của đảng được bầu vào Ban Chấp hành 

Trung ương đảng (6/1991). 

- Tháng 12/1991 đến tháng 12/1996: Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh 

Sông Bé; tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của đảng được bầu vào Ban 

Chấp hành Trung ương đảng (6/1996); Đại biểu Quốc hội khóa IX. 

- Tháng 01/1997 đến tháng 12/1997: Ủy viên Trung ương đảng, Phó Bí thư Thành 

ủy thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tháng 12/1997 đến tháng 1/2000: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 

ương đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. 

- Tháng 01/2000 đến tháng 6/2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Tháng 5/2002 đến tháng 6/2006: Đại biểu Quốc hội khóa XI. 

- Tháng 6/2006: Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI được bầu làm Chủ tịch nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

(Nguồn: Website đảng Cộng sản Việt Nam)”. [1] 

 



- 479 - 

 

 

Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Cao Kỳ 

Theo thông tin của đảng cộng sản trích từ Website của Đại sứ quán Việt Nam tại 

Bắc Hàn thì Nguyễn Minh Triết là dân Miền Nam gốc. Tuy nhiên trong thời sinh 

viên được chính thể tự do VNCH nuôi dạy đã phản bội lại thể chế tự do để chống 

phá dân chủ, góp phần đem chủ nghĩa cộng sản vô nhân tính vào Miền Nam. Nói 

theo cách của người VNCH là “ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng sản”. Nguyễn Minh 

Triết cũng giống như các ông Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận, Huỳnh Tấn Mẫm 

vv… đã có tội rất lớn đối với nhân dân Miền Nam nói riêng và nhân dân Việt Nam 

nói chung. 

Nguyễn Minh Triết cũng là kẻ dùng nghị quyết 36 cùng với Phan Văn Khải để đón 

tướng Kỳ râu vào nhằm đánh phá sự đoàn kết chống cộng sản của nhân dân Việt 

Nam trong và ngoài nước. 

Vậy cuộc đời của Nguyễn Minh Triết có những tội ác gì nổi bật đối với nhân dân 

Việt Nam. Tất cả điều đó sẽ được thể hiện thông qua bài viết này của tôi. 

II. Vì sao gọi Triết là một tên Hề? 

Nguyễn Minh Triết vốn được người dân Việt Nam và những người quan chức ngoại 

giao Quốc Tế đánh giá là một tên Hề. Vì sao lại gọi Triết là một tên Hề? Xin được 

trình bày về sự thật này. 

 

Anh hề Nguyễn Minh Triết 

https://2.bp.blogspot.com/-Tl3cW59KDKc/UnzGbbceKpI/AAAAAAAAAjs/cimdPdNUc_0/s1600/triethe-2.png
https://2.bp.blogspot.com/-qz2niIvB630/UnzGcB2401I/AAAAAAAAAj0/3-TlzZi1FIE/s1600/triethe-3.png
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Thứ nhất, Hãy nghe những phát ngôn Nguyễn Minh Triết tự vì mình là “Thánh 

Gióng” về vui thú điền viên. Việc “Cu ba thức, Việt Nam Ngủ”, Việc “Tham nhũng” 

tại Việt Nam, Việc “gái Việt Nam rất đẹp” và “phân hóa nội bộ” của Mỹ để thấy 

điều đó. 

- Nguyễn Minh Triết ví mình là Thánh Gióng: 

http://www.youtube.com/watch?v=azJ2d6kmPuQ 

- Nguyễn Minh Triết nói về “Cu Ba thức, Việt Nam ngủ…”, canh giữ Hòa Bình thế 

giới: 

http://www.youtube.com/watch?v=gGhS2HceriU 

- Nguyễn Minh Triết nói về việc “Tham nhũng” tại Việt Nam: “Bí quá mượn một 

chút” 

http://www.youtube.com/watch?v=LmBl2GwlZpg 

- Nguyễn Minh Triết nói việc “gái Việt Nam rất đẹp”: 

http://hoilatraloi.blogspot.com/2009/06/khi-chu-tich-nuoc-phat-

bieu.html#.Un0OmnCnqk8 

- Nguyễn Minh Triết “phân hóa nội bộ nước Mỹ”: 

http://www.youtube.com/watch?v=sYlztYM72NQ 

 

“Đồng chí” Hề Nguyễn Minh Triết đang chém gió 

Thứ hai, Mặc dù nghe tên của Nguyễn Minh Triết là “minh triết” nhưng thật sự 

những phát biểu của ông thật sự đó là một tên hề không hơn không kém. Trước hết 

về Điều 4 Hiến Pháp, mà Nguyễn Minh Triết nói “Xóa điều 4 đồng nghĩa với tự sát”. 

Điều 4 trong Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992, Nhà xuất bản chính 

trị quốc gia 2005, bản sửa đổi, có đoạn viết: “đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng 

lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến 

pháp và pháp luật”. Như vậy quyền lực của đảng cộng sản Việt Nam bao trùm tất 

cả. Nhà nước do đảng lập ra, là của đảng, vì đảng, một đội ngũ chỉ có 3 triệu/80 triệu 

https://www.youtube.com/watch?v=azJ2d6kmPuQ
https://www.youtube.com/watch?v=gGhS2HceriU
https://www.youtube.com/watch?v=LmBl2GwlZpg
http://hoilatraloi.blogspot.com/2009/06/khi-chu-tich-nuoc-phat-bieu.html#.Un0OmnCnqk8
http://hoilatraloi.blogspot.com/2009/06/khi-chu-tich-nuoc-phat-bieu.html#.Un0OmnCnqk8
https://www.youtube.com/watch?v=sYlztYM72NQ
https://3.bp.blogspot.com/--gIX39jX6P8/UnzHbFxa8JI/AAAAAAAAAkA/ke-jar48dZo/s1600/triethe-4.png
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dân Việt Nam. Điều này hoàn toàn trái với Điều 2 của Hiến pháp, khẳng định: “Nhà 

nước CHXHCN Việt Nam, là Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. 

Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân”. 

Điều 83 của Hiến Pháp cộng sản cũng giống như Điều 2, khẳng định Nhà nước của 

dân, vì dân và dân có quyền quyết định tối thượng. Điều 4 đứng sau Điều 2, sửa đổi 

lại nội dung trái với Điều 2 và Điều 83 trong một bản Hiến Pháp, là vi hiến, nói cách 

khác, đảng cộng sản Việt Nam đã chiếm quyền làm chủ đất nước của nhân dân. Vậy 

bỏ Điểu 4, là đúng pháp luật, hợp đạo lý, tôn trọng lịch sử. Vậy mà Nguyễn Minh 

Triết đã nói “bỏ điều 4 là tự sát” chứng tỏ Triết thực sự là một tên Hề. Phải chăng, 

theo suy nghĩ của Nguyễn Minh Triết, nếu đảng cộng sản Việt Nam xóa bỏ điều 4, 

là buông cái ghế ấy ra, đảng sẽ tiêu vong, là tự sát? Thực ra, Nguyễn Minh Triết 

không dám nói thẳng ra, mà dùng cách nói lập lờ, muốn gộp tất cả nhân dân vào khái 

cái khái niệm tự sát của mình chính là một câu nói hết sức lố bịch. Nó thể hiện đúng 

“tài năng” của Triết. 

Thứ ba, Năm 2009, trong chuyến thăm Cu Ba, Nguyễn Minh Triết nói thế này: “Có 

người ví von Việt Nam, Cu Ba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía Đông, một 

anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ cho hòa bình thế giới. Cu Ba thức thì 

Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ”. 

 

 

Anh Hề: Bỏ điều 4 là “tự sát” 

Khi Nguyễn Minh Tiết huyênh hoang như vậy, nhưng Triết và đảng cộng sản Việt 

Nam và Cu Ba đã ở đâu và làm gì để “giữ hòa bình thế giới”? Có lẽ chỉ có trời mới 

biết Triết “giữ hòa bình” như thế giới thế nào. Hơn 44 năm trước, Việt Nam và Cu 

Ba được Liên xô khoác cho cái danh: “Tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa”, Hồ Chí 

Minh đã ví Việt Nam, Cu Ba là hai anh em thay nhau canh giữ tiền đồn ấy. Bây giờ 

phe xã hội chủ nghĩa đã tiêu vong rồi, nhưng Nguyễn Minh Triết vẫn bắt chước một 

câu nói sáo rỗng, thật vô duyên và dốt nát. 

Giữa một đám đông cử tọa đủ mọi trình độ, rất nhiều khác biệt về quan điểm chính 

trị của đông đảo Việt Kiều mà Nguyễn Minh Triết vẫn nổ tưng bừng. Triết kể lại 

cuộc nói chuyện vối Tổng thống Mỹ một cách ngây thơ đến tội nghiệp như sau: “Tôi 

https://2.bp.blogspot.com/-Ez-ShT24Dg4/UnzHwoHeX_I/AAAAAAAAAkI/Bnn34M_wDhM/s1600/triethe-5.png
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hoan nghênh ông Obama. Ông ấy tuyên bồ đóng cửa nhà tù Guantanamo mà. Nhưng 

mà tôi nói rằng, vấn đề này là khó lắm đó. Tôi chúc ông phải nỗ lực để thực hiện 

cho bằng được cái này. Tôi nói mà tôi nhìn Obama, mà tôi thấy ông ấy cũng chăm 

lắm đó, lắng nghe lắm. Như thế là mình vừa động viên ông Obama nhưng mình vừa 

phân hóa cái nội bộ của ông ấy.” 

Đảng cộng sản vẫn từng lên án nước ngoài can thiệp vào nội bộ Việt Nam, giờ nhân 

danh một Chủ tịch nước, công khai khoe “phân hóa nội bộ” người ta, khác gì tự vả 

vào miệng mình?. Hơn thế nữa, cộng sản đã chết trên khắp thế giới và phải đi ăn xin, 

cúi mặt bị đồng bào biểu tình trên khắp thế giới, bị LHQ và các tổ chức Nhân quyền 

lên án vậy mà Triết “hề” vẫn nổ tưng bừng về việc “phân hóa” nước Mỹ thì thật là 

lố bịch. Triết tưởng câu nói ngô nghê của ông phân hóa được nội bộ của Obama 

chăng? Có lẽ Triết nghĩ Tổng thống Mỹ là đứa con nít hay sao mà nở mũi nghe ông 

động viên? Thật đáng xấu hổ cho một người mang dang “chủ tich nước” của cộng 

sản. 

 

Nguyễn Minh Triết tại LHQ 

Nguyễn Minh Triết cũng tỏ ra tự phu, nói cách khác là “nổ tưng bừng” khi được 

tham gia nhóm thành viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, 

trong khi 10 nguyên thủ quốc gia khác họ rất khiêm nhường thì Triết nói: “Tôi muốn 

nói với các đồng chí và quý vị rằng cái vai trò, cái vị thế của mình bây giờ cũng 

ngang hàng với người ta, cũng nói năng, cũng đúng mực đàng hoàng lắm đó!”. Có 

lẽ khi đang nổ như vậy, Nguyễn Minh Triết không biết rằng, Việt Nam đang ở vị trí 

có vị 194 trên 197 nước về tự do báo chí, là nước thu nhập thấp nhất khu vực, thua 

Lào, Campuchia và là nước xếp tứ 4 về tham nhũng. Thậm chí đến cả Giáo dục thì 

Việt nam cộng sản cũng đã để Campuchia vượt qua. 

Thứ tư, Cũng như khi nói về Điều 4 Hiến Pháp, nói về tham nhũng Nguyễn Minh 

Triết lại gộp hết người Việt Nam vào một rọ, để thanh minh rằng người Việt Nam 

không tham nhũng, nên một một tờ báo ở Califonia đã viết: “Đừng vơ đũa cả nắm, 

người ta nói chính quyền cộng sàn Việt Nam tham nhũng nhất thế giới chứ không 

nói chung người Việt Nam tham nhũng”. Hay Nguyễn Minh Triết cảnh tỉnh nhân 

dân: “Đừng có nghe những lời xuyên tạc, những cái bịa đặt, nó gây mất đoàn kết 

trong nội bộ chúng ta, nó gây giảm niềm tin với đảng và nhà nước, thậm chí chống 
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lại chủ trương của đảng và nhà nước!” cho thấy Triết thật sự là một tên Hề không 

hơn không kém. 

 

Anh Hề của đảng 

Trước khi về hưu không lâu, Nguyễn Minh Triết còn nổ: “Thánh Gióng là phi 

thường điều đó có vẻ là huyền thoại nhưng mà thưa quý vị tôi nghĩ không phải là 

huyền thoại đâu, đây là sức mạnh của hồn thiêng sông núi, đây là sức mạnh của 

toàn dân tộc Việt Nam, đây là sức mạnh của ý chí quật cường, của sức mạnh không 

có gì quý hôn độc lập tự do nó hội tụ vào Thánh Gióng. Thánh Gióng công lao là 

như thế, tài năng là như thế, nhưng mà không màng chức vụ danh lợi không đòi hỏi 

ai cám ơn không đòi hỏi phong tước phong chức gì cả đánh giặc xong là thanh thản 

về trời để sống một cuộc đời vui thú điền viên”. Nguyễn Minh Triết thậm chí biết cả 

cõi trên có “điền viên” cho Thánh Gióng thì thật là tài quá thiên tài. 

Bất chấp lịch sử về huyền thoại Thánh Gióng, Nguyễn Minh Triết cho rằng Thánh 

Gióng là có thật, được đúc kết bằng sức mạnh chứng tỏ Triết chẳng biết gì về lịch 

sử. Hoàn toàn dốt nát! 

III. Kẻ thù của dân chủ: 

Việc Nguyễn Minh Triết tuyên bố “bỏ điều 4 Hiến Pháp” không những cho thấy 

Triết là một tên Hề không hơn không kém. Nhưng điều quan trọng hơn là nó thể hiện 

Triết là con người bảo thù và là kẻ thù của dân chủ. Điều đó được thể hiện rõ hơn 

qua một số dẫn chứng sau đây. 

Thứ nhất, Ngày 27/8/2007 tại Tổng Cục Chính Trị CSVN Hà Nội, Nguyễn Minh 

Triết, Chủ Tịch nước CHXHCN Việt Nam tuyên bố rằng: “Tôi khằng định trước 

sau như một là chúng ta vẫn tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải xây dựng đảng 

của chúng ta. Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ Điều 4 Hiến Pháp thì 

không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố tự sát, cho nên phải 

củng cố công tác tư tưởng, củng cố vai trò của đảng”. (trích bản tổng hợp 220 sự 

kiện về nhân quyền và chính trị tại Việt Nam năm 2007). 
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Tên độc tài Nguyễn Minh Triết 

Qua sự kiện này chúng ta thấy gì? Đó là Triết thừa nhận chế độ độc tài cộng sản 

không được người dân ủng hộ, nên phải ra lệnh củng cố quyền lực của đảng để tiếp 

tục đàn áp dân trong khi vẫn khẳng định điều gọi là tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bỏ 

điều 4 trong Hiến Pháp là chế độ độc tài tan rã đến mức đảng viên trong Bộ Chính 

Trị phải tự sát, vì nếu không thì Triết và các đảng viên lãnh đạo khác không thể yên 

thân bởi khối dân oan hằng triệu hằng triệu người mà chế độ độc tài đã đẩy họ vào 

thảm cảnh đó. Cộng sản cũng sợ mất quyền lực quyền lợi chớ không hề nói đến trách 

nhiệm của cấp lãnh đạo. Điều đó cho thấy Triết hoàn toàn là một đảng viên cộng sản 

cực đoan ở vị trí lãnh đạo độc tài toàn trị. 

Ngoài ra, Nguyễn Minh Triết dối trá trong vấn đề độc tài của cộng sản và của riêng 

Triết. Sau chuyến sang Hoa Kỳ từ 18 đến 23 tháng 6/2007, báo Nhân Dân Điện Tử 

cộng sản ngày 4/7/2007 giới thiệu một đoạn về lời Triết trả lời phỏng vấn khi phóng 

viên đài CNN - Hoa Kỳ hỏi về vụ bắt Linh Mục Nguyễn Văn Lý đưa ra tòa án phạt 

tù: “Ông ta (tức LM Lý) vi phạm pháp luật Việt Nam. Đây hoàn toàn là vấn đề pháp 

luật, không phải là vấn đề tôn giáo. Việc xét xử ông ta được Hội Đồng Giám Mục 

Việt Nam và tòa thánh Vatican cũng đồng tình với chúng tôi”. Thế nhưng ngày 

7/7/2007, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam công khai lên tiếng phản bác lời của 

Nguyễn Minh Triết hoàn toàn không hề có sự thật đó, và Triết không hề lên tiếng 

khi phát biểu của ông ta bị phản bác. Điều đó chứng tỏ Triết hết sức độc tài và dối 

trá 

 

Triết Hề và tổng thống Hoa Kỳ 
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Thứ hai, Để tiếp nối truyền thống bán nước và độc tài của Hồ Chí Minh, Phạm Văn 

Đồng thì chính Triết cùng bộ chính trị đàn áo biểu tình ôn hòa sau khi Trung cộng 

sát nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào quận Tam Sa tỉnh Hải Nam hồi đầu tháng 

12/2007. Khi đó Triết sử dùng Công An ngăn chặn và đàn áp thanh niên sinh viên 

học sinh biểu tình ngày 9 & 16/12/2007 phản đối Trung cộng chiếm hai quần đảo 

nói trên của Việt Nam. Chưa hết, Triết còn thêm tội đàn áp phản ứng của người dân 

chuẩn bị mít tinh biểu tình trước tòa đại sứ Trung cộng vào ngày 14/9/2008, phản 

đối công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng. Nhóm lãnh đạo tội ác này là Nguyễn 

Minh Triết trong chức Chủ Tịch nước và Nguyễn Tấn Dũng trong chức Thủ Tướng. 

Thứ ba, Trong thời kỳ của Triết thì cũng có rất nhiều người đấu tranh bị bỏ tù hoặc 

đàn áp những người yêu nước thật sư vì sự độc tài của Triết như: Nhà báo Nguyễn 

Vũ Bình, vụ án Luật sư Lê Quốc Quân cùng đồng sự, án tù phúc thẩm trong vụ án 

Luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Bác sỹ Phạm Hồng Sơn, “ bịt miệng", 

Cha Nguyễn Văn Lý, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy 

Chương, Phạm Thanh Nghiên, Điếu Cày, Tạ Phong Tần vv… 

Đó chính là những bằng chứng cho thấy cộng sản Việt Nam thực sự là những tên 

độc tài bán nước hại dân và bộ mặt nổi bật là Nguyễn Minh Triết. 

Thứ tư, thêm một bằng chứng cho thấy Triết đàn áp tôn giáo như thế nào? Xin hãy 

đọc lá thư của giáo sư Nguyễn Lang gửi cho Triết để thấy điều này: 

“Thư của giáo sư Nguyễn Lang gửi Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết 

New York ngày 30 tháng 9, 2009 

Kính thưa Chủ Tịch, 

Tôi không biết hiện giờ Chủ Tịch đang ở đâu, nên nhờ mạng Phù Sa gửi một bản 

thư này đến Chủ Tịch. Đây là một tiếng chuông chánh niệm. Cửa Phật là cửa rộng, 

những lúc hiểm nguy ai cũng có quyền tới nương nhờ. Ngày xưa trong Cách Mạng 

chống Pháp, hàng ngàn chiến sĩ cách mạng đã từng tới ẩn náu tại chùa và các thầy 

các sư cô luôn luôn tìm mọi cách để đùm bọc và che chở. Bây giờ đây cảnh sát và 

công an của Chủ Tịch đã đánh bật 400 thầy và sư cô ra khỏi chùa (Tu Viện Bát Nhã 

ở Bảo Lộc) và các vị ấy đã tìm tới tỵ nạn nơi một chùa khác (chùa Phước Huệ ở Bảo 

Lộc). Hiện thời cảnh sát và công an của Chủ Tịch lại đang vây quanh chùa Phước 

Huệ buộc các vị xuất gia ấy phải ra khỏi chùa trong đêm nay. Các vị cảnh sát và 

công an này chắc hẳn không phải là con cháu của Cách Mạng. Tôi xin Chủ Tịch kịp 

thời ngăn chận hành động trái chống luân thường đạo lý này. 

Trân trọng cảm ơn Chủ Tịch. 

Nguyễn Lang 
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Tác giả Việt Nam Phật Giáo Sử Luận”[2]. 

IV. Anh Hề Bán nước: 

Bán nước gần như là một đặc trưng của cộng sản, và Triết không phải là ngoại lệ. 

Hành động đàn áp người yêu nước của Triết đã trình bày ở trên cho thấy Triết không 

những độc tài mà còn là bán nước. Những biểu hiện bán nước của Triết còn rõ ràng 

sau những dữ liệu sau đây. 

Thứ nhất, Nguyễn Minh Triết là kẻ thích cong lưng, uốn lưỡi trước Trung Cộng. 

Phải nói Nguyễn Minh Triết rất đề cao “tình hữu nghị Việt Nam, Trung Quốc”. Hãy 

nghe Triết phát biểu: “Tình hữu nghị Việt Nam – Trung Hoa là số một. Phải làm sao 

giữ mãi trân trọng mãi. Dù có khó khăn, có gặp những vấn đề gì trở ngại, thì hãy 

đoàn kết thân ái với nhau, trao đổi để tìm cách khắc phục”. 

Nguyễn Minh Triết đã khắc phục được gì trong quan hệ với Trung Quốc? Phải chăng 

là gọi tàu Trung Quốc đâm tàu cá, bắt ngư dân, cắt cáp tàu thăm dò địa chấn của 

Việt Nam là Tàu lạ, là ra tay đàn áp dân biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược 

Hoàng Sa? Có lẽ Nguyễn Minh Triết đã bán nước hoàn toàn. 

(Xem clips: http://www.youtube.com/watch?v=W-x9l63y3LE). 

Thứ hai, Khi Triết lên Hà Giang và viếng thăm Nghĩa trang Liệt sỹ của quân xâm 

lược Trung cộng thì Triết đã phát biểu:  

Tình hữu nghị VN - TQ là số 1 [3]. 

Xem qua Clips đã cho thấy Triết chính là một tên bán nước và xem Trung cộng như 

là quan thầy của mình. Chưa hết, tháng 12 năm 2008, Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố 

rằng: “Khai thác quặng Bauxite là chủ trương lớn của đảng”. Thỏa hiệp này cho 

Trung cộng đưa hàng chục ngàn công nhân và lực lượng quân đội dưới danh nghĩa 

bảo vệ an ninh vùng khai thác quặng Bauxite trên Cao Nguyên miền Trung tạo môi 

trường sống vùng này trở nên tồi tệ. Và tồi tệ hơn hết nếu giả thuyết sau đây rất có 

thể trở thành sự thật là một lực lượng quân đội Trung cộng sẽ đồn trú dài hạn gây 

mất an ninh quốc gia. Và Nguyễn Minh Triết đồng ý với tư cách chủ tịch nước. 

Ngoài ra, nhóm lãnh đạo cộng sản trong đó có Triết, đã vì quyền lợi riêng tư mà bán 

cho Trung cộng sản 789 cây số vuông (năm 1999) trên dãi đất biên giới, 11. 362 cây 

số vuông (năm 2000) trong vùng vịnh Bắc Việt, và mặc nhiên thỏa hiệp cho Trung 

cộng sáp nhập quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa vào huyện Tam Sa của 

Trung cộng (2007), cộng với khai thác quặng mõ Bauxite vùng Tây Nguyên (năm 

2008) đã cho thấy Triết đích thị là tên bán nước. 

Thứ ba, Trong tuyên bố về thăm Trung Cộng năm 2007 thì báo Sài Gòn Giải Phóng 

của cộng sản đã viết: “Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung 

Hoa Hồ Cẩm Đào, hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân lên 

đường thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc. Chuyến đi kéo dài từ ngày 15 đến hết 

https://www.youtube.com/watch?v=W-x9l63y3LE
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ngày 18-5. Đây là chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc đầu tiên trên cương 

vị Chủ tịch nước của đồng chí Nguyễn Minh Triết. Chuyến thăm hữu nghị cấp cao 

giữa hai nước được diễn ra chỉ 6 tháng, sau chuyến thăm Việt Nam và tham dự Hội 

nghị APEC 14 của Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Cùng đi với Chủ tịch 

nước có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và nhiều lãnh đạo 

các địa phương, bộ, ngành trung ương và đoàn doanh nghiệp Việt Nam. 

 

Trong thời gian ở thăm Trung Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ có cuộc 

hội đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào; hội kiến với Ủy viên trưởng 

Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Ngô Bang Quốc; hội kiến 

với Thủ tướng Quốc vụ viện Ôn Gia Bảo và Chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị 

nhân dân toàn quốc Giả Khánh Lâm. Ngoài những ngày làm việc tại Bắc Kinh, Chủ 

tịch nước Nguyễn Minh Triết và đoàn cán bộ cấp cao còn thăm và làm việc tại Côn 

Minh, Vân Nam. 

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết diễn ra trong bối cảnh quan hệ 

Việt – Trung phát triển ổn định sâu rộng, tiến độ triển khai các dự án hợp tác đều 

được đẩy mạnh. Trong hợp tác kinh tế, thương mại - kim ngạch mậu dịch song 

phương đạt 10,42 tỷ USD (năm 2006). 3 tháng đầu 2007, kim ngạch mậu dịch song 

phương đạt 2,99 tỷ USD (tăng 42,2%, so với cùng kỳ năm trước), trong đó Việt Nam 

xuất khẩu được 722,7 triệu USD. Theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước - 

nâng kim ngạch mậu dịch song phương dự kiến sẽ đạt mục tiêu 15 tỷ USD, vào năm 

2010. Hiện Trung Quốc đã trở thành bạn hàng thương mại hàng đầu của Việt 

Nam”. [4] 

Nhưng thực tế trên Trung Hoa nhật báo số ngày 20/5/2007 viết: “Đồng chí Nguyễn 

Minh Triết và chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã thống nhất được rất nhiều vấn đề về Tam Sa 

và biên giới trên bộ còn đang vướng mắc. Hai bên Việt Trung sẽ tiếp tục con đường 

Hồ Chủ tịch đã vạch ra dựa trên sự tin tưởng và thân thiện của hai nước anh em. 

Hai bên sẽ bỏ qua mọi bất đồng đi đến sự tin tưởng ‘4 tốt, 16 chữ vàng’…”. 

Và thêm một bài báo của chính cộng sản Việt Nam khẳng định sự bán nước của 

Triết: “Nhân chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Chủ 

tịch nước Nguyễn Minh Triết theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân 

https://2.bp.blogspot.com/-YsxDYr5VRpg/UnzTLChXa7I/AAAAAAAAAlQ/nwvDeBX60tM/s1600/triethe-10.png
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Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã ra Thông cáo báo chí 

chung. Dưới đây là toàn văn Thông cáo này: 

1. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, 

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã thăm 

chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 15 đến 18 tháng 5 năm 

2007. 

Trong thời gian chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Chủ 

tịch nước Hồ Cẩm Đào; hội kiến với Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại 

biểu nhân dân toàn quốc Ngô Bang Quốc; Thủ tướng Quốc vụ viện Ôn Gia Bảo, 

Chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc Giả Khánh Lâm. Hai 

bên đã đi sâu trao đổi ý kiến và đạt nhận thức chung rộng rãi về quan hệ song 

phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. 

Hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, thúc đẩy mạnh mẽ 

quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục 

phát triển. 

2. Hai bên hài lòng nhận thấy, quan hệ giữa hai nước Việt - Trung không ngừng 

được củng cố và phát triển; nhất trí cho rằng tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc 

là tài sản quý báu của hai nước và nhân dân hai nước, hai bên cần cùng nhau giữ 

gìn và không ngừng vun đắp. 

Hai bên thỏa thuận tiếp tục tuân theo phương châm “Láng giềng hữu nghị, hợp tác 

toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, tăng cường các chuyến thăm cấp 

cao, đi sâu trao đổi lý luận và thực tiễn trong xây dựng đảng và quản lý đất nước 

cũng như xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát huy đầy đủ vai trò của Ủy ban chỉ đạo 

hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, quy hoạch tổng thể và thúc đẩy toàn 

diện sự hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, thúc đẩy các cơ chế hợp tác của 

các ngành như ngoại giao, quốc phòng, công an, an ninh hoạt động có hiệu quả, 

mở rộng sự hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, khoa học kỹ 

thuật, văn hóa giáo dục, thúc đẩy việc sử dụng bền vững tài nguyên nước các con 

sông chảy qua hai nước…, tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị Việt Nam - 

Trung Quốc, triển khai mạnh mẽ giao lưu hữu nghị giữa thanh thiếu niên, nỗ lực 

làm cho hai nước và nhân dân hai nước mãi mãi là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, 

đồng chí tốt, đối tác tốt”, làm cho tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc được lưu 

truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

(…. . ) 

4. Hai bên cho rằng, công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai 

nước đã đạt được tiến triển rõ rệt. Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đảm bảo 

hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên thực địa trong năm 2007, hoàn thành 

nhiệm vụ phân giới cắm mốc và ký văn kiện mới về quy chế quản lý biên giới trong 

năm 2008. 
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Tiếp tục thực hiện tốt “Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ” và “Hiệp định hợp tác 

nghề cá Vịnh Bắc bộ”, thực hiện tốt việc tuần tra chung giữa hải quân hai nước, 

công tác điều tra liên hợp nguồn lợi thủy sản cũng như kiểm tra liên hợp trong Vùng 

đánh cá chung, đẩy nhanh việc thực hiện Thỏa thuận khung về hợp tác dầu khí trong 

Vịnh Bắc bộ, cố gắng sớm có kết quả hợp tác thăm dò dầu khí, giữ gìn trật tự sản 

xuất nghề cá bình thường, tích cực triển khai hợp tác trong các lĩnh vực khác như 

nghề cá, bảo vệ môi trường, tìm kiếm cứu nạn trên biển, nghiên cứu khoa học biển… 

Hai bên thúc đẩy một cách vững chắc đàm phán về phân định vùng biển ngoài cửa 

Vịnh Bắc bộ và tích cực trao đổi ý kiến về hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này. 

Hai bên đồng ý tuân thủ nghiêm chỉnh những nhận thức chung liên quan đã đạt 

được, tiếp tục duy trì cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển, kiên trì thông qua đàm 

phán hòa bình tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều chấp nhận được. 

Hai bên cùng nhau cố gắng giữ gìn ổn định tình hình Biển Đông, không có những 

hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp. Tích cực nghiên cứu và bàn bạc vấn 

đề hợp tác cùng phát triển để tìm ra mô hình và khu vực thích hợp. 

5. Việt Nam khẳng định kiên trì thực hiện chính sách một nước Trung Quốc, ủng hộ 

sự nghiệp lớn thống nhất Trung Quốc, ủng hộ “Luật chống chia cắt đất nước”, kiên 

quyết phản đối hành động chia rẽ “Đài Loan độc lập” dưới mọi hình thức, mong 

muốn Trung Quốc sớm thực hiện thống nhất đất nước. Việt Nam không phát triển 

bất cứ quan hệ chính thức nào với Đài Loan. Phía Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh 

lập trường trên của phía Việt Nam. 

6. Hai bên hài lòng về hợp tác giữa hai nước trong công việc quốc tế và khu vực. 

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp và hợp tác trong khuôn khổ đa 

phương như Liên Hiệp Quốc, APEC, ASEM, Trung Quốc -ASEAN, ASEAN+3 

(Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), cấp cao Đông Á, ARF, Tiểu vùng sông Mê 

Công mở rộng…, cùng nhau làm hết sức mình duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định 

và phát triển trong khu vực và trên thế giới. 

Hai bên nhất trí cho rằng Liên Hiệp Quốc cần tăng cường vai trò và hiệu quả trong 

việc đối phó với những thách thức và các mối đe dọa mới, duy trì hòa bình và an 

ninh quốc tế, thúc đẩy sự phát triển chung của các thành viên, thực hiện các mục 

tiêu phát triển thiên niên kỷ. Trung Quốc tái khẳng định ủng hộ Việt Nam trở thành 

Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009. 

7. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào 

và nhân dân Trung Quốc về sự đón tiếp trọng thị, nhiệt tình và hữu nghị; trân trọng 

mời Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào sang thăm Việt Nam vào thời gian thuận tiện. Chủ 

tịch Hồ Cẩm Đào bày tỏ cảm ơn và đã vui vẻ nhận lời.”[5]. 

Điều đó khẳng định Triết đúng là kẻ bán nước không hơn không kém! 

(Xem thêm: http://www.thanhnien.com.vn/news1/pages/200720/192703.aspx). 

http://www.thanhnien.com.vn/news1/pages/200720/192703.aspx
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Thứ tư, Ngày 16/11/2006, Tại Hà Nội, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết cùng 

Chủ tịch Trung cộng Hồ Cẩm Đào chứng kiến ký kết hơn 11 văn kiện hợp tác. Khẳng 

định Việt Nam hết sức coi trọng và luôn luôn coi việc phát triển quan hệ hợp tác 

toàn diện và bền vững với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, là ưu tiên hàng đầu 

trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Biên bản ghi nhớ về triển khai hợp 

tác “Hai hành lang một vành đai” kinh tế Việt – Trung, Công hàm trao đổi về lao 

động và nguồn nhân lực giữa hai chính phủ, Bản ghi nhớ về công tác kiểm dịch y tế 

biên giới, Bản ghi nhớ về xây dựng nhà máy nhiệt điện than miền Nam giai đoạn 2, 

Thỏa thuận thăm dò dầu khí chung trong khu vực, Thỏa thuận ngoài khơi vịnh Bắc 

Bộ, Thỏa thuận khung về hợp tác đầu tư các dự án thuộc hai hành lang một vành đai 

và các dự án liên quan, Dự án sản xuất phân đạm từ than cám Ninh Bình.... 

Ngày 28/8/2009: Tổng Bí thư và chủ tịch nước khẳng định: “đảng, Nhà nước và 

nhân dân Việt Nam, trước sau như một, coi trọng và làm hết sức mình để gìn giữ và 

phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân 

hai nước dày công vun đắp” 

Ngày 24/11/2009, PetroVietNam và Sinopec của Trung Cộng hợp tác khai thác dầu 

mỏ trong và ngoài Việt Nam cũng như lĩnh vực xây dựng nhà máy lọc hóa dầu. Được 

biết PetroVietNam đã có 21 hợp đồng hợp tác khai thác dầu khí với nước ngoài. Việt 

nam mong muốn Sinopec cùng tham gia trong các hợp đồng này cũng như tham gia 

mua cổ phần của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sinopec là tổng công ty có nhiều kinh 

nghiệm trong lĩnh vực dầu khí. Hiện Sinopec có sản lượng khai thác đạt 42 triệu tấn 

dầu thô/năm (tại Trung Quốc), 12 triệu tấn dầu thô/năm ở nước ngoài và 10 tỷ m3 

khí hóa lỏng LPG/năm. Công suất các nhà máy lọc dầu của Sinopec lên tới 200 triệu 

tấn/năm và 8 triệu tấn sản phẩm hóa chất/năm. 

Đầu tháng 12/2009, CNOOC cũng đã hợp tác với tập đoàn Husky Oil China để khảo 

sát khí gas vùng nước sâu tại khu mỏ LiuHua (LH) 34-2 trên biển Đông. LH 34-2 là 

mỏ khí gas nước sâu thứ hai (sau mỏ Liwan 3-1) được phát hiện tại tại bồn địa Pearl 

River Mouth nằm ở phía tây biển Đông. 

Theo hợp đồng đã ký với tập đoàn Husky, CNOOC sẽ có 51% lợi nhuận đối với bất 

kỳ sản phẩm nào được khai thác tại lô 29/26 thuộc khu mỏ 34-2 này 

Ngày 04/1/2010, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của Trung Cộng (CNOOC) đã ký kết 

hợp đồng phân chia sản phẩm với công ty BG International (BG Group) của Anh để 

thăm dò và khai thác dầu khí tại khu vực biển Đông. 

Những điều đó cho thấy Triết và bộ đoàn cộng sản chính là những kẻ bán nước!.  
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V. Kết luận: 

Nguyễn Minh Triết là một tên lãnh đạo cộng sản bán nước, độc tài và là một tên hề 

thứ thiệt. Triết thực ra là một kẻ bất tài, dốt nát nhưng thích nổ thành ra như một tên 

hề chèo không hơn không kém. Nhưng Triết vẫn giống cộng sản đó là: bán nước và 

hại dân. Triết đang về vườn để hưởng giàu sang từ tham nhũng và bán nước. Nhưng 

một ngày không xa Triết cùng bè lũ cộng sản sẽ phải trả giá cho những hành động 

bán nước hại dân của mình trước hồn thiêng của sông núi. Đó là chính là nhân quả 

sẽ phải đến khi cộng sản đã đi ngược lại hoàn toàn lợi ích của dân tộc. 

 

25/10/2013 

Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

______________________________________ 

Chú thích: 

[1]. http://www.vietnamembassy-

pyongyang.org/vi/nr070521170056/news_object_view?newsPath=/vnemb.vn/tt_vietnam/

ns070703093354[2]. http://www.vcomtech. 

net/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=253:th-ca-giao-s-nguyn-lang-gi-ch-tch-nc-nguyn-

minh-trit&catid=71:phatgiao&Itemid=538 

[3]. http://www.youtube.com/watch?v=jOO8pk6YlpU&feature=player_embedded#t=0 

[4]. http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2007/5/100040/ 

[5]. http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Thoi_su_chinh_tri/2007/7917/THONG-

CAO-BAO-CHI-VE-CHUYEN-THAM-TRUNG-QUOC-CUA-CHU-TICH.aspx 

 
 

(Phần 29) 

Trần Đại Quang - Khai man để đàn áp 
 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Trần Đại Quang là tướng công an cộng sản đương 

chức có nhiều nợ máu với nhân dân. Bài viết này góp phần chỉ ra một số sự thật của 

Quang để sắp tới nhân dân Việt Nam đưa tên này ra trước tòa án nhân dân. Đó làm 

một điều mà chúng ta cần phải làm một cách công tâm nhất để trả lại công lý cho 

toàn dân Việt Nam. 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://www.vietnamembassy-pyongyang.org/vi/nr070521170056/news_object_view?newsPath=/vnemb.vn/tt_vietnam/ns070703093354
http://www.vietnamembassy-pyongyang.org/vi/nr070521170056/news_object_view?newsPath=/vnemb.vn/tt_vietnam/ns070703093354
http://www.vietnamembassy-pyongyang.org/vi/nr070521170056/news_object_view?newsPath=/vnemb.vn/tt_vietnam/ns070703093354
https://www.youtube.com/watch?v=jOO8pk6YlpU&feature=player_embedded#t=0
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2007/5/100040/
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Thoi_su_chinh_tri/2007/7917/THONG-CAO-BAO-CHI-VE-CHUYEN-THAM-TRUNG-QUOC-CUA-CHU-TICH.aspx
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Thoi_su_chinh_tri/2007/7917/THONG-CAO-BAO-CHI-VE-CHUYEN-THAM-TRUNG-QUOC-CUA-CHU-TICH.aspx
http://danlambaovn.blogspot.com/
https://1.bp.blogspot.com/-hBzkCECcszU/Um65ayjTv1I/AAAAAAAAAAU/wrdi97Cbuf4/s1600/Traitimxanh-sig.png
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I. Khai man lý lịch: 

Trần Đại Quang 

Theo thông tin lề đảng thì Trần Đại Quang có lý lịch như sau: 

 

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang  

Sinh ngày: 12/10/1956 

Quê quán: Ninh Bình. 

Học hàm, học vị: Giáo sư – Tiến sỹ. 

Ủy viên Trung ương đảng khóa X, XI 

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI 

Đại biểu Quốc hội khóa XIII 

7/1972-10/1972: Học viên trường Cảnh sát Nhân dân. 

10/1972-10/1975: Học viên Trường Văn hóa Ngoại ngữ Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). 

10/1975-11/1976: Cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Nội vụ. 

12/1978-9/1982: Cán bộ Cục Bảo vệ chính trị II, Bộ Nội vụ. 

9/1982-6/1987: Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Cục Bảo vệ chính trị II, Bộ Nội vụ; 

học Đại học An ninh (từ 1981-1986). 

6/1987-6/1990: Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng phòng nghiệp vụ, Cục Bảo vệ 

chính trị II, Bộ Nội vụ; học lý luận cao cấp tại Học viện Nguyễn Ái Quốc (10/1989-

4/1991). 

6/1990-9/1996: Phó Bí thư đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh rồi 

Phó Cục trưởng phụ trách Cục Tham mưu An ninh, Tổng cục An ninh; học Đại học 

Luật Hà Nội (1991-1994). 

https://1.bp.blogspot.com/-jPf1V1wJkFM/UoPc4MUxodI/AAAAAAAAA0Y/Ltr3xTDGo2Q/s1600/Trandaiquang1.png


- 493 - 

 

 

9/1996-10/2000: Ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy Tổng cục An ninh, Bí thư đảng ủy, 

Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh (1994-1997). 

10/2000-4/2006: Phó Bí thư đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ 

Công an, Thiếu tướng (2003); được phong hàm phó Giáo sư năm 2003. 

4/2006-1/2011: Trung tướng (4/2007), Ủy viên Thường vụ đảng ủy Công an Trung 

ương, Thứ trưởng Bộ Công an; được phong hàm Giáo sư năm 2009. Tại Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần X của đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương đảng. 

1/2011-12/2011: Trung tướng, Ủy viên Thường vụ đảng ủy Công an Trung ương, 

Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của đảng được bầu 

vào Ban chấp hành Trung ương đảng được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; đại 

biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, được Quốc hội 

phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công an. 

Từ 5/12/2011: Đồng chí được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng, 

Bí thư đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. 

Ngày 29/12/2012: Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã trao Quyết định 

thăng cấp bậc hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho đồng chí Trần Đại Quang, 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.” [1] 

Nhưng có rất nhiều bằng chứng cho thấy Trần Đại Quang khai man lý lịch của mình. 

Trong khuôn khổ bài viết này tôi xin trình bày sự man trá đó của Quang. Theo lý 

lịch trích ngang lấy từ website của chính phủ cộng sản Việt Nam thì Quang sinh 

ngày 12/10/1956 tại Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Nhưng sự thật là Quang không phải 

sinh ngày đó mà thực tế Quang đã chỉ đạo chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình là Đinh 

Văn Hùng ký văn bản giảm cho Quang 6 tuổi. Đinh Văn Hùng Đinh ký giấy vào 

năm 2004: 

 

https://1.bp.blogspot.com/-DwKDbWQeLcg/UoPc6yIQT9I/AAAAAAAAA0o/l8T20RMYtOk/s1600/Trandaiquang2.png
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(Hình xác nhận của Đinh Văn Hùng - ảnh Dân làm báo) 

Nhưng… bằng tốt nghiệp đại học của Quang lại khác: Chiếc bằng ghi 1950. 

 

 

 

(Bằng tốt nghiệp của Quang - ảnh Dân làm báo) 

 

 

(Một bằng “mua” khác của Quang ghi năm sinh 1950 - Ảnh: Dân làm báo) 

https://1.bp.blogspot.com/-QBrz9hEtjMY/UoPc7IViFxI/AAAAAAAAA0s/m2SD8Vdff2k/s1600/Trandaiquang3.png
https://2.bp.blogspot.com/-2qexiINRP7M/UoPc7xsFnSI/AAAAAAAAA00/5NzlJ7rbtho/s1600/Trandaiquang4.png
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(Bằng của Quang ghi năm 1950 - Ảnh: Dân làm báo) 

Vấn đề chưa dừng lại ở đây để thấy Quang khai man lý lịch. Sự việc này đã được 

đảng cộng sản biết sau vụ của Đinh Văn Hùng “chơi” cổ vật quốc gia. Tuy nhiên nó 

vẫn được ém nhẹm như mọi khi dưới chế độ độc tài công an trị của cộng sản Việt 

Nam. 

Theo tờ báo Dân Việt có trụ sở tại ngay Hà Nội là một tờ tạp chí riêng của báo Nông 

thôn ngày nay – cộng sản có đăng tin: “(Dân Việt) - Ngoài vụ mua đôi lọ lục bình 

có nguồn gốc là đồ ăn cắp, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Văn Hùng còn 

mua một chiếc trống đồng có niên đại khoảng 2. 000 năm với giá 1, 2 triệu USD. 

Trong khi công an đang tiến hành điều tra vụ mất cắp đôi lục bình ở Giáo xứ Hà 

Hồi thì chị Nguyễn Thị Nga - con gái ông Nguyễn Thế Võ (một chuyên gia đồ cổ) và 

anh Cao Trường Sơn - con rể Bí thư Tỉnh ủy Đinh Văn Hùng đã mang đôi lọ lục 

bình và một chiếc trống đồng lên Hà Nội nộp cho Cơ quan điều tra. 

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, và căn cứ vào kết quả xác minh, ngày 

29-5-2010, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã 

hội, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ký quyết định khởi tố vụ án 

hình sự “trộm cắp tài sản" và “tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có” để điều tra theo 

thẩm quyền. 

Quá trình điều tra xác định: Vào khoảng tháng 6-2009, anh Trần Huy Nghị (SN 

1963 trú tại xã Hồng Thái Đông, Đông Triều, Quảng Ninh) mua được của người 

mua bán sắt vụn một chiếc trống đồng cổ. 

https://3.bp.blogspot.com/-3Pcd_I3poXw/UoPc9WgN8tI/AAAAAAAAA08/AZiSdJQeVlg/s1600/Trandaiquang5.png
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Chiếc trống có đường kính mặt khoảng 1, 4m, thân hóp cao 1m. Trên mặt trống gắn 

hình 4 con cóc bằng đồng, có hoa văn hình đồng xu nối nhau. Thân trống có 4 quai. 

Mặt trống có một vết vỡ dài khoảng 20cm. 

Sau khi mua được chiếc trống, anh Trần Huy Nghị đã gọi điện cho anh Dương Minh 

Chính (trú tại 283 Trần Khát Chân, Hà Nội) và Nguyễn Văn Tiến, (trú tại 35 ngách 

2/29 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội). Những người này đã cùng góp tiền và mua lại 

chiếc trống của anh Nghị với giá 1, 4 tỷ đồng. Một thời gian sau, anh Chính xuống 

Ninh Bình, gặp ông Nguyễn Thế Võ. 

Tại buổi gặp gỡ này, Dương Minh Chính đã cho ông Nguyễn Thế Võ xem ảnh chiếc 

trống và nhờ giới thiệu người mua. Nguyễn Thế Võ sau đó đã thông báo cho ông 

Đinh Văn Hùng về chiếc trống rồi đưa ông Hùng và con rể lên nhà anh Chính ở Hà 

Nội xem và mua chiếc trống. Trong quá trình mua bán chiếc trống, ông Võ nói "ra 

ngoài chơi". Tại Cơ quan điều tra, ông Võ khai ông Chính đã bán cho ông Hùng 

chiếc trống với giá 1, 2 triệu USD. Do việc mua bán thành công, anh Chính cũng đã 

thưởng lại cho ông Võ 50 triệu đồng. 

Câu hỏi được đặt ra là, Bí thư Tỉnh ủy Đinh Văn Hùng đã lấy đâu ra tiền để mua 

món đồ cổ trị giá hàng chục tỷ đồng? Và với chức trách Bí thư Tỉnh ủy, ông Đinh 

Văn Hùng đã kê khai tài sản theo quy định của đảng, của Chính phủ như thế nào? 

Hội đồng giám định của Hà Nội kết luận chiếc trống có niên đại cách đây khoảng 

2. 000 năm và được sản xuất từ Trung Quốc. Hội đồng định giá thành phố cũng xác 

định chiếc trống có giá 17 tỷ đồng. 

Theo Điều 6 và 7 Luật Di sản văn hóa, chiếc trống này thuộc diện di sản do nhà 

nước quản lý, cấm mua bán, trao đổi. 

Ở đây, câu hỏi được đặt ra là, Bí thư Tỉnh ủy Đinh Văn Hùng đã lấy đâu ra tiền để 

mua món đồ cổ trị giá hàng chục tỷ đồng? 

Và, với chức trách Bí thư Tỉnh ủy, ông Đinh Văn Hùng đã kê khai tài sản theo quy 

định của đảng, của Chính phủ như thế nào? 

Trả lời về việc vì sao vụ án đã quá thời hạn điều tra nhưng Cơ quan điều tra vẫn 

chưa khởi tố bị can nào, một cán bộ của cơ quan điều tra cho biết, đây là vụ án phức 

tạp, liên quan đến nhân sự do T. Ư quản lý. Vì vậy, sau khi hết hạn điều tra vào 31-

10-2010, Cơ quan điều tra đã tiếp tục gia hạn điều tra 4 tháng. Việc chưa khởi tố bị 

can có lý do là đối tượng Trương Văn S, đầu nguồn của vụ trộm cắp bình cổ đã 

không may mất trong một vụ tai nạn. Riêng đối với vụ chiếc trống, dù xác định là tài 

sản quốc gia, tuy nhiên vấn đề khó là việc các chuyên gia xác định chiếc trống có 

nguồn gốc từ Trung Quốc. Cơ quan điều tra phải xác định rõ ràng và chính xác nó 

đã được đưa vào Việt Nam như thế nào, thời điểm nào. Bởi ngay cả người đào được 

chiếc trống ở Việt Nam hiện vẫn không xác định được. Mặt khác, sau khi bị Cơ quan 
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điều tra triệu tập, ông Nguyễn Thế Võ hiện cáo có bệnh tâm thần phải vào viện điều 

trị. 

Hiện nay, Cơ quan điều tra đã có văn bản xin ý kiến Viện KSND TP. Hà Nội để tiếp 

tục điều tra xử lý vụ việc.”[2] 

 

Đinh Văn Hùng 

Và sau đó Hùng bị “xử” vì vụ việc này “Thông báo của Hội nghị lần thứ 13 Ban 

Chấp hành Trung ương đảng (khóa X) bế mạc chiều 14-10 nêu rõ ba lý do kỷ luật 

ông Hùng: chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm của thường trực 

Tỉnh ủy trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và công 

tác cán bộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, phương thức lãnh đạo của đảng, 

quy chế làm việc của Tỉnh ủy, quy định số 51-QĐ/TW của Ban Bí thư; vi phạm tiêu 

chuẩn đảng viên, cấp ủy viên và phẩm chất, đạo đức, lối sống” (Trích tin từ báo tuổi 

trẻ ngày 15/10/2010).[3] 

Nhưng điều gì thật sự khiến cho Hùng bị phanh phui? Sự việc đó đã có sự thật khi 

chính Quang là người ngầm cho người “xử” Hùng khi Hùng không biết vô tình hay 

cố ý để lộ chân tướng thật của Quang khiến Quang bị bẽ mặt trước nhân dân. Sự việc 

này được chứng minh bằng công văn khi Quang còn đang là thứ trưởng muốn bịt hết 

thông tin để “yên tâm” lên chức. Quang đã chỉ đạo trong công văn chỉ đạo tổng sát 

điều tra C46 như sau: “Cần xem xét nghiêm túc vấn đề tham nhũng và mua bán, trao 

đổi đồ đạc có nguồn gốc từ trộm cắp trong vụ án tại nhà riêng của ông Đinh Văn 

Hùng, bí thư tỉnh ủy Ninh Bình. Đề nghị chuyển ngay hồ sơ vụ án sang văn phòng 

bộ trưởng để xem xét đúng người đúng tôi, không bao che cho cán bộ có chức quyền 

trong đảng như ông Đinh Văn Hùng…” (Công văn trích gửi C46 ngày 25/6/2010 

của Trần Đại Quang). Rõ ràng đây là một đòn bịt miệng của Quang cho thấy sự việc 

khai man lý lịch của Quang là hoàn toàn thật sự cộng với những bằng chứng xác 

thực đã nêu trên từ hình ảnh bằng cấp của Quang. 
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Trần Đại Quang và Tư Sang 

Một bằng chứng nữa cho thấy Quang khai man lý lịch đó là lá thư tố cáo của ông 

Nguyễn Văn Bé – một đảng viên kỳ cựu cộng sản Việt Nam. Bức thư ông Bé viết 

có đoạn như sau: Vấn đề trung tướng công an Trần Đại Quang khai man tuổi: 

“Trần Đại Quang, trung tướng, thứ trưởng Bộ công an theo TTXVN, sinh ngày 

12/12/1956 và tự khai vào lý lịch trích ngang để bầu vào Trung ương đảng, bộ chính 

trị khóa XI cũng sinh năm 1956. 

Nhưng căn cứ chứng nhận của các trường mà Trần Đại Quang đã học: 

1. Học viện Nguyễn Ái Quốc có thủ trưởng chứng nhận tốt nghiệp hệ cao cấp tại 

chức năm 1989 đến năm 1991, có thủ trưởng ký đóng dấu xác nhận Trần Đại Quang 

sinh ngày 12/12/1950. 

2. Trường Đại học Luật Hà Nội, cấp bằng tốt nghiệp Đại học ngành Luật – học giỏi, 

tốt nghiệp năm 1994 cũng xác nhận Quang sinh ngày 12/12/1950 (tại tỉnh Ninh 

Bình), cấp bằng tại Hà Nội, ngày 31/12/1994 do thủ trưởng ký, đóng dấu. 

3. Trường Đại học An ninh – Bộ Công an cấp bằng tốt nghiệp học ngành trinh sát 

thuộc hệ tại chức 5 năm. Đã tốt nghiệp kỳ thi 1986, thủ trưởng ký tên, đóng dấu ngày 

13/12/1986 đều xác nhận Trần Đại Quang sinh ngày 12/12/1950. 

Rõ ràng với chỉ 3 chứng cứ nêu trên Trần Đại Quang không thể nào không công 

nhận mình đã khai man năm sinh đối với đảng. Đây là trường hợp hết sức nghiêm 

trọng vì nhằm mục đích là Trần Đại Quang đưa vào danh sách bầu cử Trung ương, 

sau đó là vào bộ chính trị, tiến lên làm bộ trường bộ công an thay Lê Hồng Anh… 

Ký tên: Nguyễn Văn Bé – 88 tuổi (Giáp Tý) 

- Cán bộ Cách mạng lão thành tiền khởi nghĩa 

- Chiến sĩ 23/10 chiến đấu suốt 101 ngày đêm chống thực dân Pháp xâm chiếm lần 

thứ hai (23/12/1954 – 1/2/1946), ngày 27/1/1946 Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vào 

Nha Trang trực tiếp thị sát và chỉ đạo cho lãnh đạo tỉnh, chỉ huy và các chiến sĩ mặt 

trận. 
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Trần Đại Quang trong 1 buổi làm việc tại Hà Nội 

- Chiến sĩ thi đua, Dũng sĩ diệt Mỹ 1965-1968 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh tự tay ký tặng Huân chương kháng chiến 3 chống thực dân 

Pháp, đây là vinh dự rất lớn đối với cuộc đời tôi 

- Huy chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc do Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam trao tặng. 

Nhà ở hiện nay: Số 9 đường Phan Bội Châu, TP Nha Trang 

- Điện thoại số: 01. 268. 181. 980”. [4] 

Và cuối cùng, bằng chứng thứ tư từ VOA cũng cho thấy điều đó: “Bộ trưởng Công 

an mới Trần Đại Quang gặp ngay một vụ bê bối được đưa lên báo là ông đã khai 

man trong giấy khai sinh giả để giảm đến 6 tuổi, với bằng chứng cả 2 giấy khai sinh 

khác nhau được công bố; ông còn dính vào vụ ăn cắp đồ cổ quý giá ở Ninh Bình. 

Một cuộc khởi đầu không mấy vẻ vang của bộ trưởng công an, nhưng chuyện lớn 

này cũng rơi vào yên lặng”. [5].  

II. Tội ác chống nhân dân của Trần Đại Quang: 

Trần Đại Quang là tướng công an cộng sản và từ khi lên chức bộ trưởng bộ công an 

thì Quang đã “tiếp nối” tấm gương của Hồ Chí Minh giết người trong CCRĐ, cũng 

như “gương” của Lê Hồng Anh, Lê Đức Thọ khét tiếng một thời khi dùng công an 

và côn đồ đàn áp nhân dân từ biểu tình yêu nước, dân oan, dân thường, tôn giáo vv… 

Xin được dẫn chứng cụ thể thông qua một số dẫn chứng sau: 

Thứ nhất, Trong ngày Quang được thăng cấp Đại tướng thì website của học viện 

cảnh sát cộng sản có viết như sau: “Đây cũng là sự ghi nhận, đánh giá cao của đảng, 

Nhà nước và nhân dân đối với công lao đóng góp, sự tiến bộ, trưởng thành của đồng 

chí Trần Đại Quang và lực lượng CAND nói chung. Chủ tịch nước đề nghị đồng chí 

Trần Đại Quang tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững phẩm chất cách 

mạng, trung thành với đảng, hết lòng phụng sự tổ quốc, xứng đáng là người chỉ huy 
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tài năng mẫu mực, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ…”. Và … đúng là học tập theo 

lời “bác” Hồ giết người như giết con ngóe nên mới có những hình ảnh này: [6]. 

 

 

Thứ hai, Để thấy bộ mặt ác với dân của Quang thì hãy nghe Quang nói gì với công 

an – côn đồ dưới quyền ông ta. 
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Trần Đại Quang khi thăm Đà Nẵng 

Khi làm việc với công an Đà Nẵng, Quang đã phát biểu được báo của thành phố Đà 

Nẵng ghi lại như sau: “Đồng chí Bộ trưởng dự báo sắp tới tình hình an ninh chính 

trị; trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, như các thế lực thù địch luôn tìm 

cách để phá hoại; tình hình an ninh mạng diễn biến khó lường; các loại tội phạm 

gia tăng, tính chất tội phạm ngày càng manh động, có tổ chức, xuyên quốc gia… nên 

không thể xem nhẹ, mà cần tập trung các lực lượng phối hợp từ nay đến cuối năm 

đảm bảo an toàn, mang lại bình yên cho nhân dân”. [7]  

Tiếp đó, Quang cũng phát biểu khi thăm Daklac như sau: “Thời gian tới, Bộ trưởng 

yêu cầu Công an Đắk Lắk cần tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, bám sát địa 

bàn cơ sở để giải quyết kịp thời những vấn đề an ninh, trật tự từ cơ sở, không để xảy 

ra điểm "nóng", không để kẻ xấu, bọn phản động lợi dụng các mâu thuẫn trong nhân 

dân mà kích động, lôi kéo đồng bào làm điều sai trái...”[8]. 

Khi chúng ta để ý đến nhà cầm quyền cộng sản mà đặc biệt là công an dùng từ “thế 

lực thù địch, phản động” thì chúng ta hiểu đó là ai vì đảng quen dùng người dân và 

những người yêu nước với những từ ngữ đó. Quang quả thật là một kẻ chống lại 

nhân dân!. 

Thứ ba, Một bài viết trên VOA Việt ngữ có viết về Quang như sau: “Báo Công an 

nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an, dẫn lời ông Sang ca ngợi bộ trưởng 

công an tại buổi lễ là ‘đã tận tâm, tận lực phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, 

vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ được giao’. 

Trong lời đáp từ, tân Đại tướng Quang đã hứa ‘tuyệt đối trung thành với Tổ quốc’ 

và ‘hết lòng phụng sự nhân dân’, theo trang mạng của Bộ Công An mặc dù lâu nay 

lực lượng công an được yêu cầu phải trung thành với đảng trước tiên…Mặc dù là 

buổi lễ phong quân hàm tướng của công an, nhưng lãnh đạo của phía quân đội là 

Đại tướng Phùng Quang Thanh, bộ trưởng Quốc phòng cũng có mặt tại Phủ chủ 

tịch, theo tường thuật của Đài Truyền hình Việt Nam. 

Công an có nhiệm vụ phòng chống các cuộc biểu tình, 'bạo loạn', 'lật đổ' nhằm vào 

đảng Cộng sản 
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Điều này có thể cho thấy sự gắn kết giữa hai lực lượng công an và quân đội trong 

việc ‘bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa’. 

Mới đây, nhân ngày thành lập quân đội 22/12, ông Quang đã có lời kêu gọi ‘đoàn 

kết, hiệp đồng chiến đấu’ giữa hai lực lượng sức mạnh này để ‘chủ động ngăn chặn, 

làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch’. 

Tướng Quang đã cảnh báo về ‘âm mưu gây chia rẽ’ giữa công an và quân đội của 

‘các thế lực thù địch’ trong chiến lược ‘diễn biến hòa bình’. 

Hai lực lượng sức mạnh này phải ‘đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, phá hoại nội 

bộ, chia rẽ giữa công an với quân đội’ và ngăn chặn ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ 

và ‘phi chính trị hóa lực lượng vũ trang’, ông kêu gọi trong một bài viết được đăng 

tải trên trang mạng của Chính phủ. 

Người đứng đầu Bộ Công an ca ngợi sự phối hợp giữa công an và quân đội trong 

diễn tập các phương án phòng, chống biểu tình, ‘bạo loạn’, ‘khủng bố’. 

Việc phong tướng cho ông Trần Đại Quang là đỉnh điểm của quá trình cất nhắc một 

loạt các tướng lĩnh trong Bộ Công an, lực lượng mà đảng Cộng sản Việt Nam hiện 

nay xem là chỗ dựa chủ yếu để trấn áp các lực lượng chống đối đe dọa sự cai trị độc 

quyền của đảng.” [9]. 

 

 

Đàn áp người dân (VOA) 

Đọc những ngôn từ của bài báo viết về Quang chúng ta thấy công an cộng sản luôn 

đặt “đảng” lên trên tổ quốc và nhân dân. Vì thế tội ác của Quang và công an đối với 

dân là điều không thể chối cãi được. 

Thứ tư, Chỉ cần đọc hai lá thư không được phúc đáp trong hàng vạn lá thư kêu cứu 

và lên tiếng của người yêu nước, dân oan v.v... chúng ta cũng đủ thấy bộ mặt thật 

Quang và bè lũ cộng sản bán nước, hại dân ra sao. 

Đầu tiên là bức thư của ông Vũ Mạnh Hùng - Nguyên giảng viên Khoa Quản trị kinh 

doanh Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, hiện là cán bộ quản lý khu 

nội trú của trường. Nơi ở hiện nay P205 C2 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Hà Nội. 
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ĐT: 0902219982. Ông viết có đoạn như sau: “Tôi xin trình bày với ông GS. TS luật 

– Bộ trưởng Bộ Công an như sau: Vào khoảng hơn 9h sáng ngày 11/4/2013, trên 

đường đi làm đến ngã ba Ba La Bông Đỏ Hà Đông, tôi bị Công an giao thông ra 

chặn đường, yêu cầu tôi dừng xe và dắt xe sâu vào trạm kiểm soát giao thông để 

kiểm tra giấy tờ. Tôi hỏi anh công an giao thông này, xe tôi đang lưu hành trên 

đường không vi phạm gì tại sao anh yêu cầu tôi dừng xe để kiểm tra? Anh này hỏi 

tôi là ai? tôi trả lời tôi là Vũ Mạnh Hùng, tôi công tác ở Trường Cao đẳng Kinh tế 

– Kỹ thuật Thương mại. Ngay lúc đó có 4 người mặc thường phục tiến sát tôi nói: 

“Anh có liên quan đến tình hình an ninh Quốc gia, chúng tôi là An ninh điều tra 

Công an thành phố Hà Nội, yêu cầu anh lên xe ô tô!”. Đồng thời hai người tiến sát 

vào tôi, mỗi người một bên xốc nách tôi như một tội phạm đưa tôi lên xe ô tô đỗ sẵn 

bên lề đường. Khi lên xe, người ngồi bên phải bẻ tay phải tôi để lấy chìa khóa xe 

máy, người bên trái tôi sờ nắn và thọc tay vào túi quần tôi lấy điện thoại. Họ nói 

nếu anh cưỡng lại, chúng tôi sẽ dùng biện pháp nghiệp vụ. Tôi đành phải để họ lấy 

điện thoại và chìa khóa xe máy. Tôi hỏi mấy người này, không rõ các anh là ai, hay 

các anh là xã hội đen mà bắt cóc tôi giữa đường cưỡng bức thu giữ tài sản của tôi 

trong khi không có bất cứ một thứ giấy tờ gì theo quy định của pháp luật. Họ nói 

“Anh yên tâm, bọn em là Công an mới dám làm thế chứ ai dám làm thế, bọn em chỉ 

mời anh về trụ sở của cơ quan An ninh điều tra thành phố nói chuyện thôi”. Đến trụ 

sở tôi bị tạm giữ trong khoảng thời gian từ 9h40 ngày 11/4/2013 đến 19h10 ngày 

13/4/2013 để nói chuyện, hay đúng ra là hỏi chuyện mang tính thẩm vấn. Tóm lại: 

bản thân tôi không vi phạm bất cứ vào một điều khoản nào của bộ luật hình sự, việc 

An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt cóc tôi, tước đoạt điện thoại của tôi 

khi bị bắt và thu giữ điện thoại của tôi trong thời gian tạm giữ để nói chuyện làm 

ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, tinh thần đối với tôi cũng như gia đình, bạn bè 

thân hữu…. ”. [10] 

Nhưng đáp lại là những sự im lặng của cộng sản Việt Nam mà chịu trách nhiệm trực 

tiếp chính là Trần Đại Quang mà thôi! 

Một bức thư khác của blogger Lê Anh Hùng gửi Quang nhiều lần nhưng cũng rơi 

vào quên lãng và tiếp tục bị đàn áp: 

“THƯ KÊU CỨU GỬI BỘ TRƯỞNG CÔNG AN TRẦN ĐẠI QUANG VÀ ĐBQH 

DƯƠNG TRUNG QUỐC 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------o0o------- 

THƯ KÊU CỨU 
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Kính gửi: Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang 

Đồng kính gửi: Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc 

Chúng tôi là (1) Lê Anh Hùng, sinh ngày 27/8/1973 tại Hà Tĩnh; HKTT: Tổ 2, Cụm 

5, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội; CMND số 012191640 do Công an Hà Nội 

cấp ngày 15/7/2004; và (2) Lê Thị Phương Anh, sinh ngày 11/11/1984; HKTT: Tổ 

2, Cụm 5, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội; CMND số 013720063 do Công an 

Hà Nội cấp ngày 9/7/2004. Hai vợ chồng chúng tôi hiện đang tạm trú tại Khu phố 7 

– Phường 5 – Đông Hà – Quảng Trị. 

Chúng tôi xin trình bày với ông một việc như sau: 

Từ ngày 21/4/2008 đến nay, chúng tôi đã gửi đơn thư tố cáo các ông Nguyễn Tấn 

Dũng, Hoàng Trung Hải và Nông Đức Mạnh qua mạng Internet 72 lần. Ngày 

19/6/2006, ĐBQH Dương Trung Quốc đã trực tiếp chuyển đơn thư của chúng tôi 

cho ông Chủ tịch Quốc hội. Ngày 18/7/2013, ĐBQH Dương Trung Quốc chuyển cho 

tôi (Lê Anh Hùng) một văn bản bị cắt đầu cắt đuôi mà ông cho biết là “công văn 

của Bộ Công an trả lời Quốc hội” về vụ việc tố cáo của chúng tôi. Đây rõ ràng là 

một sự chà đạp lên pháp luật, như tôi đã phân tích trong bài “Bộ Công an đã trả lời 

Quốc hội về đơn thư tố cáo của Lê Anh Hùng như thế nào” mà tôi đã gửi đến các 

cơ quan chức năng qua mạng Internet cũng như công bố rộng rãi trên mạng. 

Suốt hơn 5 năm nay, chúng tôi luôn sống trong tình cảnh bị đe doạ, khủng bố, triệt 

đường sống, bắt cóc, hành hung, hãm hiếp, tiêm thuốc độc cho mất trí nhớ (trước 

đây vợ tôi do quá sợ hãi nên không dám lên tiếng)… mà chúng tôi đã nhiều lần kêu 

cứu. Nhưng tất cả đều rơi vào sự im lặng đáng sợ và khó hiểu. 

Sau khi ĐBQH Dương Trung Quốc chuyển cho tôi (Lê Anh Hùng) “công văn trả lời 

Quốc hội” của Bộ Công an, chúng tôi vẫn tiếp tục bị đe doạ và khủng bố hàng ngày. 

Xin đơn cử, ngày 23/8 vừa qua, lúc khoảng 17h30, khi tôi (Lê Thị Phương Anh) đi 

mua cháo dinh dưỡng cho con trên đường Tôn Thất Thuyết thì bị 2 kẻ mặc đồng 

phục công an tông đi xe máy vào xe máy của tôi. Chúng ép xe vào phía tôi rồi húc 

vào cánh tay trái của tôi, tôi đau quá ôm cánh tay lại thì chúng lấy khúc gì đó đánh 

vào đầu tôi rồi phóng xe chạy đi. Lúc tôi về tới nhà thì tôi không thấy đau trên đầu 

mà chỉ thấy sưng ở cổ cánh tay trái, nên tôi không để ý lắm. Mãi đến khi tôi đi gọi 

đầu thì thấy nước có màu hồng đậm. Tôi vội lau khô và sau đó tôi thấy đau đầu quá. 

Tôi vội gọi chồng tôi kiểm tra trên đầu tôi xem có sao không mà tôi thấy đau quá. 

Chồng tôi kiểm tra thì thấy đầu tôi có mấy vết máu (xem ảnh chụp kèm theo)…” [11].  

Và… hậu quả là mới đây Lê Anh Hùng và vợ tiếp tục bị công an dưới sự sai khiến 

của Quang giở trò hèn mạt: “Anh Lê Anh Hùng vừa thông báo chị Lê Thị Phương 

Anh, vợ anh mới bị bắt cóc. Số điện thoại gọi vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt 

máy. Còn số máy 01628221344 vừa nhắn tin cho anh Hùng: “Mày muốn gặp vợ 

mày sao?”, “Vợ mày đang ở trong tay tao. Chuẩn bị ăn sống nó. ”.. ” 
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(Ảnh: Công an của Trần Đại Quang thể hiện đạo đức HCM – Dân làm báo) [12] 

 

Thứ năm, Xin điểm lại một số thành tích của Quang và đồng bọn để thấy tội ác của 

công an cộng sản là không thể chối cãi và không thể thống kê trong vài trong trang 

viết… 

Vụ án của ông Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội và anh Nguyễn Công Nhựt ở Bình Dương, 

vụ án Đoàn Văn Vươn là những vụ quá nổi tiếng để chúng ta thấy bộ mặt thật của 

Quang và đồng bọn. Xin nêu thêm một số vụ khác điển hình cho bộ mặt của Quang: 

Ngày 30/8/2012 công an xã Kim Nỗ, Đông Anh Hà Nội với 4 công an viên ở tuổi 

đôi mươi đã cùng nhau còng tay chân anh Đỗ Mậu Thuận, 54 tuổi vào ghế bằng 4 

chiếc còng số 8 và đánh anh bầm dập thân thể gãy đến 3 xương sườn cho đến chết 

trước khi đưa đến bênh viện cấp cứu. 

Ngày 7/9/2012, anh Nguyễn Văn Hiền 43 tuổi ở phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc cũng vì chuyện xô xát với một người cháu ruột mà sau đó đã bị công an 

đến nhà yêu cầu anh lên công an phường và đã tử vong ở bênh viện sau khi ra khỏi 

đồn công an. 

https://2.bp.blogspot.com/-1ywy4wSgYfQ/UoPk7lTHfnI/AAAAAAAAA2U/JxkXswkjvAU/s1600/Trandaiquang13.png
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Ngày 6/9/2012, công an xã Tân Lộc, Thới Bình, Cà Mau đã dùng súng bắn thủng 

ruột một người dân… 

Và còn rất, rất nhiều sự kiện mà Quang mà đàn em như: bắt giam và xử án bất công 

với luật sư Lê Quốc Quân, các thanh niên công giáo, đồng bào H’Mong… hay đàn 

áp dân oan mất đất ở Văn Giang, Nam Định, Dương Nội, đánh đập người yêu nước, 

em trai Lê Quốc Quân là Lê Quốc Quyết vv…Những vụ án đàn áp tôn giáo như Mỹ 

Yên và đồng bào đó xin xem chi tiết tại một số địa chỉ sau: 

- chuacuuthe.com/2013/09/cong-an-cong-san-viet-nam-thang-tay-dan-ap-dan-oan-

mot-cach-da-man/ 

- danlambaovn.blogspot.com/2013/08/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-15-

ap.html 

- danlambaovn.blogspot.com/2013/10/ong-oan-van-dien-cha-cua-tu-nhan-

luong.html 

- danlambaovn.blogspot.com/2013/10/con-bat-bo-ba-con-dan-toc-mong-giua-

em.html 

- danlambaovn.blogspot.com/2012/11/toi-ac-ecopark.html 

- vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/144939/dien-tap-chong-bao-loan-o-dac-nong.html 

...Và còn rất, rất nhiều mà tôi không thể kể xiết tội ác của Quang và đồng bọn… mà 

những hình ảnh thế này đã quá quen thuộc với người dân Việt Nam: 

 

 

http://www.chuacuuthe.com/2013/09/cong-an-cong-san-viet-nam-thang-tay-dan-ap-dan-oan-mot-cach-da-man/
http://www.chuacuuthe.com/2013/09/cong-an-cong-san-viet-nam-thang-tay-dan-ap-dan-oan-mot-cach-da-man/
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/08/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-15-ap.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/08/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-15-ap.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/10/ong-oan-van-dien-cha-cua-tu-nhan-luong.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/10/ong-oan-van-dien-cha-cua-tu-nhan-luong.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/10/con-bat-bo-ba-con-dan-toc-mong-giua-em.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/10/con-bat-bo-ba-con-dan-toc-mong-giua-em.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/toi-ac-ecopark.html
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/144939/dien-tap-chong-bao-loan-o-dac-nong.html
https://2.bp.blogspot.com/-PbOWjLj3STY/UoPlYIvFMxI/AAAAAAAAA2k/SKGH7-80JTo/s1600/Trandaiquang14.png
https://4.bp.blogspot.com/-C7NP-Ax4UBQ/UoPlaCUfaPI/AAAAAAAAA2s/m1JB7krrf6k/s1600/Trandaiquang15.png
https://2.bp.blogspot.com/-IE3dbtuK5GY/UoPlXaF_OTI/AAAAAAAAA2c/Xs11TaVwllM/s1600/Trandaiquang16.png
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III. Kết Luận: 

Tội ác của Trần Đại Quang và đồng bọn với nhân dân Việt Nam là một điều mà 

trong một vài bài viết ngắn không thể lột tả hết được. Công an dưới sự chỉ đạo của 

những Hùng – Dũng – Sang – Trọng... đã được Quang vận dụng hết cỡ vào sự nghiệp 

cướp và đàn áp người dân. Những bất công của xã hội do độc tài cộng sản dựng lên 

đã được công an của Quang bảo kê một cách có tổ chức và hệ thống. Trong khi đó 

người dân lại đang rên xiết dưới dùi cui, dưới họng súng và những tên côn đồ mặt 

người dạ thú. Không còn cách nào khác là chúng ta phải cùng đứng lên để lật đổ chế 

độ cộng sản công an trị hiện nay. Nếu không làm được điều này thì dân tộc ta mãi 

mãi sẽ chìm trong đau khổ mà thôi!... 

 

31/10/2013 

Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

______________________________ 
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(Phần 30) 

Bằng chứng bán nước toàn diện của cộng sản Việt Nam 
 

 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Cộng sản Việt Nam đã bán nước cho Tàu? Câu hỏi 

đó là sự thật rất nhiều người biết. Nhưng thực chất cộng sản bán nước từ bao giờ? 

Nhằm hệ thống lại một lần nữa cả một quá trình bán nước của cộng sản Việt Nam 

mà đứng đầu bắt nguồn từ Hồ Chí Minh. Để từ đó, mỗi chúng ta cần phải thấy rằng: 

Không còn cơ hội cho chúng ta vô cảm với dân tộc nữa. Phải đứng lên lật đổ bọn 

bán nước cộng sản để cứu dân tộc càng nhanh càng tốt! 

I. Những bằng chứng thực tế: 

1. Công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng và Hồ Chí Minh: 

Trong chuỗi dài hành trình bán nước của mình thì cộng sản Việt Nam đã thể hiện ra 

bên ngoài bằng hành động có chứng cớ đầu tiên phải nói đến đó chính là công hàm 

1958. Xin được tóm tắt lại một số ý chính của công hàm này (Có thể xem đầy đủ tại: 

“Những sự thật không thể chối bỏ”- phần 2 và “Những sự thật cần phải biết” - 

phần 18) 

a. Tuyên bố của phía Trung cộng về chủ quyền ở HS-TS của VN: 

Ngày 4 tháng 9 năm 1958, chính phủ Trung cộng mà đại diện là thủ tướng Chu Ân 

Lai tuyên bố về chủ quyền hải đảo của Trung cộng. Tuyên bố này được thông qua 

trong kỳ họp thứ 100 của Ban Thường Trực Quốc Hội Nhân Dân. Bạn đọc có thể 

tìm hiểu tại links sau: lunwen2.com/New-190.html (Những links cũ trong “Những 

sự thật không thể chối bỏ” - phần 2 đã bị xóa). Nội dung của tuyên bố trên của Trung 

cộng được dịch ra tiếng Việt như sau: 

http://cachmanghoalai2012.blogspot.com/2013/08/thu-keu-cuu-gui-bo-truong-cong-tran-ai.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/10/chi-le-thi-phuong-anh-bi-bat-coc.html#.UmnnSXCnqk8
http://danlambaovn.blogspot.com/
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http://danlambaovn.blogspot.com/2013/08/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-18-toi.html#.UotDt8RATsU
http://lunwen2.com/New-190.html
https://3.bp.blogspot.com/-jc_1w7vyW_g/Uot93qumV8I/AAAAAAABdTo/dPmIVGWOCZ4/s1600/bannuoc-danlambao-01.jpg


- 509 - 

 

b. Trước hết là bản dịch của dịch giả Trần Đồng Đức: 

Công bố của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa về lãnh hải ngày 4 

tháng 9 năm 1958 

Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc (Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa). 

Đại biểu ủy viên thường vụ đại hội nhân dân toàn quốc liên quan việc phê chuẩn 

quyết nghị công bố lãnh hải của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 

(Ngày 4 tháng 9 năm 1958 đại hội ủy viên thường vụ đại biểu nhân dân toàn quốc 

hội nghị thứ 100 thông qua) 

Quyết nghị 

Ngày 4 tháng 9 năm 1958 đại hội ủy viên thường vụ đại biểu nhân dân toàn quốc 

hội nghị thứ 100 thông qua quyết định phê chuẩn về tuyên bố lãnh hải của chính phủ 

nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa 

Đính kèm: Công bố của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa về lãnh hải 

Chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa tuyên bố: 

* Một: Lãnh hải của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa rộng 12 hải lý. Quy định 

này áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, bao gồm 

Trung Quốc đại lục cùng với duyên hải của các hải đảo, với Đài Loan cùng các hòn 

đảo xung quanh cách đại lục bằng hải phận quốc tế, những hòn đảo của khu vực 

Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), quần đảo Trung Sa, 

quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và những gì thuộc về những hải đảo của Trung Quốc. 

* Hai: Lãnh hải của Trung Quốc đại lục và duyên hải của các đảo được tính theo 

đường thẳng nối liền những điểm mốc ven bờ làm đường biên cơ sở, thủy vực từ 

đường biên cơ sở này hướng ra ngoài 12 hải lý là lãnh hải của Trung Quốc. Phần 

nước thuộc đường biên cơ sở này hướng vào bên trong, bao gồm vịnh Bột Hải, phần 

trong hải vực Quỳnh Châu, đều là phần nội hải của Trung Quốc. Các đảo thuộc 

đường biên cơ sở này hướng vào trong, bao gồm đảo Đông Dẫn, đảo Cao Đăng, 

đảo Mã Tổ, đảo Bạch Khuyển, đảo Điểu Khưu, đảo Kim Môn lớn nhỏ, đảo Nhị Đảm, 

đảo Đông Định đều thuộc về các đảo thuộc nội hải của Trung Quốc. 

* Ba: Tất cả phi cơ và thuyền bè quân dụng của ngoại quốc, chưa được chính phủ 

nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa cho phép, không được tiến nhập vào lãnh hải 

vào không gian trên lãnh hải. Bất cứ tàu bè ngoại quốc nào vận hành tại lãnh hải 

của Trung quốc, phải tôn trọng pháp lệnh hữu quan của chính phủ nước cộng hòa 

nhân dân Trung Hoa. 

* Bốn: Dựa trên nguyên tắc quy định 2, 3 áp dụng cho cả Đài Loan cùng các hòn 

đảo xung quanh, những hòn đảo của khu vực Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần 

đảo Tây Sa (Hoàng Sa), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và những 



- 510 - 

 

gì thuộc về những hải đảo của Trung Quốc. Đài Loan và Bành Hồ địa khu hiện nay 

đang bị Mỹ dùng vũ lực xâm chiếm. Đây là hành vi phi pháp xâm phạm chủ quyền 

và sự toàn vẹn của lãnh thổ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Đài Loan và Bành 

Hồ đang chờ đợi để thu hồi, chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa sử dụng 

tất cả những phương pháp thích đáng tại một thời điểm thích đáng để thu phục 

những khu vực này, đây là chuyện nội bộ của Trung Quốc, không cho phép ngoại 

quốc can thiệp. 

(Chú ý ở đây: Tây Sa và Nam Sa là cách gọi của Trung Cộng về HS-TS của Việt 

Nam) 

 

Tuyên bố của Trung cộng 

c. Bản dịch của báo Đất Việt (Cộng sản Việt Nam): 

Nội dung bản dịch này là chính xác bản thân chúng ta có thể kiểm chứng. Tôi xin 

nêu ra đây một minh chứng bản dịch của Trần Đông Đức là chính xác vì vấn đề 

chính trong tuyên bố Trung cộng tuyên bố về chủ quyền HS-TS đã được tờ Đất Việt 

(Báo của đảng cộng sản Việt Nam công nhận). Đây là links của bài báo đó trên tờ 

Báo Đất Việt (Chi nhánh của BQP cộng sản): baodatviet.vn/quoc-phong/201107/Su-

that-ve-cong-ham-cua-Thu-tuong-Pham-Van-dong-2256218/ 

Trong bài viết của báo Đất Việt có đoạn: Theo lý giải của Trung Quốc, ngày 

4/9/1958, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã công khai tuyên bố với quốc tế 

quyết định của Chính phủ Trung Quốc về hải phận 12 hải lý kể từ đất liền của Trung 

Quốc và các đảo ngoài khơi, bao gồm cả quần đảo Tây Sa và Nam Sa (tức quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam). 

 

http://www.baodatviet.vn/quoc-phong/201107/Su-that-ve-cong-ham-cua-Thu-tuong-Pham-Van-dong-2256218/
http://www.baodatviet.vn/quoc-phong/201107/Su-that-ve-cong-ham-cua-Thu-tuong-Pham-Van-dong-2256218/
https://2.bp.blogspot.com/-AEXdzWPlUmM/Uos1_Ky8GqI/AAAAAAAABHo/N8TCXqxt4QE/s1600/01.png
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Như vậy: Trung cộng rõ ràng đã tuyên bố HS-TS là của họ trong tuyên bố 4/9/1958 

của Chu Ân Lai. Cả dư luận lẫn đảng cộng sản Trung quốc, cộng sản Việt Nam công 

nhận. 

d. Công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng: 

Ngay sau khi tuyên bố của Trung cộng về việc HS-TS là của họ thì Phạm Văn Đồng 

lúc đó là thủ tướng Việt Nam Dân Chủ cộng hòa (VNDCCH) tiến hành việc đưa ra 

công hàm ký ngày 14/9/1958. Công hàm này như sau: 

 
 

https://3.bp.blogspot.com/-SxZvUKdhg14/Uos3V1fidSI/AAAAAAAABH0/sk7YJbUtTgE/s1600/02.png
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Công hàm này ngoài ra thời điểm đó còn được các tờ báo Nhân dân thời điểm đó 

đưa tin (Báo nhân dân là cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Việt Nam). Đây là 

hình ảnh của Báo nhân dân đã đưa tin về sự kiện này: 

 
 

Và ngay sau đó thì sáng ngày 21.9.1958, Nguyễn Khang, Đại sứ nước Việt Nam dân 

chủ cộng hòa tại Trung cộng, đã gặp Cơ Bàng-phi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước 

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và đã chuyển bức công hàm của Phạm Văn Đồng 

đến Chu Ân Lai. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-UmBtPftPUOg/Uos3tCBaS3I/AAAAAAAABIE/Sd3FLdTVGUg/s1600/03.png
https://2.bp.blogspot.com/-3Cw8nsQrMgY/Uos3oY4tLSI/AAAAAAAABH8/NDtHeF1m8E0/s1600/04.png
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Trước đó, năm 1956, Ung Văn Khiêm, nhân tiếp phái đoàn ngoại giao Trung cộng, 

Thứ Trưởng bộ Ngoại Giao có tuyên bố với Lý Chí Dân (Li Zhimin), tham tán sứ 

quán Trung cộng tại Việt Nam: “chiếu theo tài liệu Việt Nam thì HS và TS thuộc về 

Trung Quốc”. 

Lê Lộc, Chủ Tịch Châu Á Sự Vụ, nhân có mặt cũng nói vào: “Theo sử liệu VN thì 

HS và TS thuộc TQ từ thời nhà Tống”. Sự việc này tạp chí Beijing Review ngày 18 

tháng Hai năm 1980 đã có đăng lại trong bài "Chủ quyền không thể tranh cãi của 

Trung Quốc trên các đảo Tây Sa và Nam Sa". 

Sau này, khi trả lời Xuân Hồng BBC thì bà Bảy Vân vợ Tổng Bí Thư đảng Cộng 

Sản Việt Nam Lê Duẩn nói: "Phạm Văn Đồng có ký văn bản: Ngụy nó đóng ở ngoài 

đó. Cho nên giao cho TQ quản lý Hoàng Sa... Phạm Văn Đồng có ký tên..". Điều 

này càng xác nhận cho việc bán nước của Phạm Văn Đồng là không thể chối cãi. 

Bạn đọc có thể xem clips phỏng vấn tại: youtube.com/watch?v=z8jX8YrRiG4 

Trong cuộc phỏng vấn GS Hà Văn Thịnh - giảng dạy môn lịch sử tại trường Đại học 

Huế của RFA có nói: "Hồi đó tôi học năm thứ nhất Trường Đại Học Tổng Hợp Hà 

Nội. Nói thực là ông Hoàng Tùng khi đó, tôi không nhớ rõ thầy giới thiệu như thế 

nào, nhưng mà thầy giới thiệu là các em hôm nay - 180 sinh viên Khoa Sử - Đại Học 

Tổng Hợp Hà Nội nghe ông Hoàng Tùng - Ủy viên Trung Ương đảng, Tổng biên tập 

báo Nhân Dân, hay là Ban tư tưởng Trung ương gì đó, chức vụ tôi không nhớ, nhưng 

mà ông Hoàng Tùng nói chuyện về lịch sử thì ông có nói chuyện Hoàng Sa. Ông nói 

nguyên văn thế này: "Vì ta bận đánh Mỹ, không có thời gian và chưa đủ khả năng 

để giải phóng Hoàng Sa nên nhờ bạn Trung Quốc giải phóng. Sau này mình thống 

nhất đất nước rồi phía bạn sẽ trả cho mình.". 

(Link: rfa.org/vietnamese/in_depth/the-39th-anniv-of-theloss-of-hoangsa-mlam-

01192013092838.html ). 

Hội nghị về COC - DOC tại Indonesia ngày 4/9/2010 với tính cách phi chính phủ về 

vùng biển Nam Trung Hoa. Tại các buổi hội thảo lúc có lúc không này, phía cộng 

sản Việt Nam một lần nữa lại thấy bối rối khi được yêu cầu giải thích về sự im lặng 

của họ năm 1974, khi Trung Quốc nắm giữ cái mà Việt Nam bây giờ tuyên bố là 

một phần của lãnh thổ họ. “Trong thời gian này”, cộng sản Việt Nam nói, “có những 

tình trạng rắc rối về chính trị và xã hội tại Việt Nam, cũng như trên thế giới, mà 

phía Trung Quốc đã lợi dụng, theo từng bước một, để dùng biện pháp quân sự chiếm 

đóng quần đảo Hoàng Sa. Và Trung Quốc đã thu gọn toàn bộ Hoàng Sa vào năm 

1974.”. 

Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao, trong một cuộc họp báo tại 

Hà Nội ngày 2 tháng 12 năm 1992 nói như sau: "Các nhà lãnh đạo của ta lúc trước 

xác nhận về Hoàng Sa và Trường Sa như vậy là do theo hiệp định Genève năm 1954 

https://www.youtube.com/watch?v=z8jX8YrRiG4
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-39th-anniv-of-theloss-of-hoangsa-mlam-01192013092838.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-39th-anniv-of-theloss-of-hoangsa-mlam-01192013092838.html
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về vấn đề Đông Dương thì tất cả lãnh thổ từ vĩ tuyến thứ 17 trở vào Nam là thuộc 

chính quyền miền Nam, kể cả hai quần đảo này." 

Năm 1977, bản thân Phạm Văn Đồng giải thích quan điểm của ông ta về công hàm 

này một cách gượng gạo: "đó là thời chiến nên phải nói như vậy thôi". 

2. Mất đất và biển khắp nơi: 

Không chỉ mất Hoàng Sa - Trường Sa cho Trung cộng bằng công hàm bán nước của 

Phạm Văn Đồng và Hồ Chí Minh thì hiện trạng mất đất và mất biển cũng diễn ra 

khắp nơi. 

Thứ nhất, về mất biển: Ngày 25/12/200, Trần Đức Lương đến Bắc Kinh cùng Giang 

Trạch Dân ký Hiệp Ước cắt 11.362 km2 trên vịnh Bắc bộ cho Trung cộng, là hành 

động cắt biển bán cho Trung cộng để lấy 2.000.000.000 Usd, để về chia chác cho 

Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải... để đổi lấy những cái gật của Khải, Kiệt v.v... 

Sau vụ bán nước cho Trung Cộng, theo lời ông Hoàng Minh Chính cho biết thì không 

ai biết được ai trong bộ chính trị đã ký tên trong vụ bán nước này, Bộ chính trị cộng 

sản đã dấu nhẹm chuyện này và BÍ MẬT đã được BẬT MÍ và sau đây là những diễn 

biến về cuộc BÁN NƯỚC: 

1) Lê Khả Phiêu bị Trung cộng gài Mỹ Nhân Kế lấy cô Trương Mỹ Vân (Cheng Mei 

Wang) lúc Lê Khả Phiêu sang thăm Trung Quốc năm 1988 và sinh được một bé gái. 

Phiêu không đem con về vì sợ tai tiếng đưa đến nhiều lần Trung Cộng gửi văn thư 

đòi lấn vùng biển vào tháng 1 năm 1999. Đồng thời đòi đưa ra ánh sáng vụ nầy nếu 

Phiêu không hợp tác. Và buộc Lê Khả Phiêu phải hạ bút ký bản hiến biển ngày 30 

tháng 12 năm 1999. 

2) Ngày 31 tháng 12 năm 1999 phái đoàn Trung Quốc cầm đầu do Tang Jiaxuan và 

tình báo Trung cộng sang Việt Nam, họ gặp kín Lê Khả Phiêu bàn thêm về vấn đề 

hiến đất. 

3) Ngày 25 tháng 2 năm 2000, Lê Khả Phiêu phái Nguyễn Duy Niên sang Trung 

cộng và Nguyễn Duy Niên cho biết Lê Khả Phiêu đã đồng ý việc hiến thêm đất. 

Trung cộng nghe tin rất hoan hỉ mở tiệc chiêu đãi Nguyễn Duy Niên một cách nồng 

nhiệt với nhiều mỹ nữ ở nhà khách Diao-yu-tai ăn nhậu cùng Ngoại Trưởng Tang 

Jiaxuan. 

4) Bộ Trưởng Trung cộng Tang Jiaxuan gửi thư kín nhắn tin muốn gặp Bộ Trưởng 

cộng sản VN tại ThaiLand khi Tang Jiaxuan viếng thăm nước này. Ngày 26 tháng 7 

năm 2000. Nguyễn Duy Niên đáp chiếc Air Bus bay từ phi trường Nội Bài vào lúc 

6 giờ 47 sáng sang Thailand gặp Bộ Trưởng Ngoại giao TC tại khách sạn Shangri-

La Hotel Bankok phía sau phòng Ballroom 2. Cuộc gặp rất ngắn ngủi. Tang giao cho 

Niên một chồng hồ sơ đòi cộng sản Việt Nam hiến thêm đất, biển trong hồ sơ ghi rõ 
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TQ đòi luôn 50/50 lãnh hải vùng Vịnh Bắc Việt, đòi Việt Nam cắt 24,000 sq Km 

vùng biển cho TQ. Ngày 28 tháng 7 bộ chính trị nhóm chóp bu họp kín. 

5) Sau hai tháng họp kín và bàn bạc, Bộ Chính trị cộng sản VN cử Phan Văn Khải 

qua gặp mặt Lý Bằng. Phan Văn Khải bay chuyến máy bay sớm nhất rời Việt Nam 

ngày 26 tháng 9 năm 2000 qua Bắc Kinh và được xe Limo chở từ phi trường Bắc 

Kinh về Quảng Trường Nhân Dân vào trưa hôm đó. Lý Bằng cho Khải biết là hai 

tay Lê Khả Phiêu và Giang Trạch Dân đã gặp nhau 2 lần cho vụ hiến đất rồi. 

Lý Bằng cho biết Nông Đức Mạnh phải được cử làm Tổng Bí Thư sau khi Lê Khả 

Phiêu xuống, nếu không thì sẽ bị Trung cộng “đòi nợ cũ”, Khải trước khi về vẫn 

khước từ vụ hiến vùng biển VN và nói với Lý Bằng là sẽ xem lại sự việc. Sau đó Lý 

Bằng bắt Khải ngồi chờ, nói là Chủ tịch Giang Trạch Dân muốn gặp Khải tại Zhong-

nai-hai và sau đó Khải được đưa đi gặp Giang Trạch Dân và cho Zhu Rongji hù dọa 

Khải nói: “Trung Quốc đã nắm trong tay Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh... nếu 

không nghe lời TQ Khải sẽ bị tẩy chay và coi chừng bị “chích thuốc”. Khải cúi đầu 

và run sợ, sau đó đòi về. Trước khi Khải về, một lần nữa Giang Trạch Dân nhắn 

Khải gửi lời thăm Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh chứ không nhắc tới tên người 

khác trong Quốc Hội cộng sản VN. Khải không được khoản đãi như một vị quốc 

khách vì tính tình bướng bỉnh không nghe lời đàn anh...”. 

6) Vào ngày 24 tháng 12 năm 2000, Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao cộng sản Lê Công 

Phụng được Trần Đức Lương âm thầm phái đến Trung Quốc gặp quan chức tình báo 

của Trung cộng là Hoàng Di - cánh tay phải của Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung cộng. 

Di nói tiếng Việt rất rành. Hai bên đã gặp nhau ở một địa điểm X gần biên giới Việt 

(tỉnh Móng Cái Việt Nam). Theo bản báo cáo cho bộ chính trị cộng sản VN, Lê Công 

Phụng cho biết lúc đầu Hoàng Di vẫn khăn khăn đòi chia 50/50 với Việt Nam về 

vùng biển Vịnh Bắc Việt “Beibu Bay” đòi lấy luôn đảo Bạch Long Vĩ sau đó Phụng, 

được bộ chính trị dặn trước là xin lại 6% của Vùng biển gần khu vực Bạch Long Vĩ 

vì đã được lâu đời là của Việt Nam, Kết quả cuộc đi đêm Việt Nam còn lại 56% 

Vịnh Bắc Việt và mất đi 16,000 Km2 vùng vịnh cho Trung cộng. 

7) Ngày 25 tháng 12 năm 2000, Trần Đức Lương từ Hà Nội qua Bắc Kinh gặp Giang 

Trạch Dân và được đưa về Thành Bắc của Quảng Trường Nhân Dân, theo tài liệu 

lấy được của tình báo Trung cộng. Trần Đức Lương và Lê Khả Phiêu chính thức 

quyết định thông qua bản hiệp ước hiến đất bất chấp lời phản đối của Khải và nhiều 

người trong quốc hội. Bản hiến chương hiến đất cho Trung Quốc được chính Giang 

Trạch Dân và đảng cs Trung Cộng trả cho số tiền là 2 tỉ USD được chuyển cho các 

quan chức cộng sản chia nhau. 

8) Ngày 26 tháng 12 năm 2000 vào lúc 2 giờ trưa, Lý Bằng được cận vệ đưa tới gặp 

Trần Đức Lương ở Quảng Trường Nhân Dân. Lý Bằng cho Lương biết là số tiền 2 

tỉ dollar để mua 16,000 km2 vùng vịnh Beibu của Việt Nam là hợp lý. Trần Đức 

Lương cám ơn Trung cộng về số tiền này... Sau cuộc gặp này thì Khải, Kiệt v.v... đã 
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đồng ý với quyết định bán đất cho Trung cộng vì có phần chia chác trong số tiền 

này. Lý Bằng nhắc lại chuyện Trung cộng đã bán vũ khí và hổ trợ cho cộng sản VN 

trong thời gian chiến tranh và số nợ trên Trung cộng dùng để trao đổi mua lại vùng 

đất Bắc Sapa của Việt Nam, Ải Nam Quan, Bản Dốc, Cao Bằng... Sau đó Lương 

được mời lên xe Limo và đưa về Zhong-nan-hai để gặp Zhu Rongji, Zhu Rongji 

không nói gì khác hơn là nhắc lại số tiền 2 tỉ USD sẽ được giao cho Việt Nam sau 

khi Lương trở về nước. 

9) Ngày 26 tháng 2 năm 2001 Nguyễn Mạnh Cầm bay sang Trung Quốc để gặp Qian 

Qichen tại đảo Hải Nam. Nguyễn Mạnh Cầm cám ơn Trung Quốc đã mua vùng Vịnh 

Bắc bộ của Việt Nam (Beibu Bay) với giá 2 tỉ USD. 

Nếu bạn đọc chịu khó tìm hiểu lại “Những sự thật cần phải biết” từ phần 23 đến 

phần 28 và 16 sẽ thấy rõ những tên thủ phạm, đó là những: Nguyễn Văn Linh, Đỗ 

Mười, Phan Văn Khải, Võ Văn Kiệt v.v... 

Thứ hai, khi nói đến mất đất cho Trung cộng, chúng ta không thể nào quên việc mất 

đất tại Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm và những Boxit Tây Nguyên, 

Đông Đô Đại Phố, Đảo Gạc Ma, Đỉnh Lão Sơn v.v... 

Không khó để thấy thêm những bằng chứng cho thấy cộng sản Việt Nam hiện nay 

vẫn theo gương Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng tiếp tục bán nước với những phát 

biểu tri ân giặc: 

Đầu tiên là bản Tuyên bố chung 10 điểm “quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn 

diện Trung Quốc - Việt Nam” ký kết ngày 21/06/2013 giữa Tập Cận Bình tổng bí 

thư đảng cộng sản Trung cộng và Trương Tấn Sang. 

Tiếp sau đó, để đền đáp “công ơn” hiểm độc trên của Trung cộng, Phùng Quang 

Thanh đại tướng ủy viên BCT / TW đảng, bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt đảng, 

quân đội Nhân Dân Việt Nam khẳng định tại buổi họp mặt kỷ niệm ngày thành lập 

Giải Phóng Quân Trung Quốc tại Bộ Quốc Phòng Việt Nam ngày 28/7/2012 như 

sau: “...Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí 

nghĩa, to lớn có hiệu quả mà đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân Giải phóng Nhân 

dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam...” 

Tiêu biểu cho tư tưởng chiến lược của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Trần Đăng 

Thanh đại tá phó giáo sư - tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, thuộc học viện Chính trị Quốc Gia 

Bộ Quốc Phòng trong một buổi giảng bài tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây 

ngày 19/12/2012 đã phân tích: “... Trong 4 năm kháng chiến chống Pháp, 21 năm 

chống Mỹ, nhân dân Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc đã từng nhường cơm xẻ áo 

dành cho chúng ta từ hạt gạo, từ khẩu súng, từ đôi dép để chúng ta giành thắng lợi 

trong kháng chiến chống Pháp và thắng Mỹ. Như vậy ta không quên họ đã từng xâm 

lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho 
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chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa, đấy là đối với Trung Quốc hai 

điều không được quên...”. 

Thứ ba, những bằng chứng mất biển đảo, đất đai khắp nơi đó xin được tóm tắt như 

sau: 

- Tài liệu của CSVN, "Vấn đề Biên giới giữa Vệt Nam và TC" do NXB Sự Thật Hà 

Nội ấn hành năm 1979 xác nhận thác Bản Giốc của Việt Nam. 

- Còn đây là sự thật về sự mất thác Bản Giốc mà các bạn hoàn toàn có thể kiểm 

chứng bằng hình ảnh và luận cứ: 

ngoclinhvugia.wordpress.com/2013/09/15/63495/ 

youtube.com/watch?v=Kkj71ok7kF0 

Xin được trích lại một lời phát biểu của ông Mai Thái Lĩnh về vấn đề này như sau:  

 

"Ông Mai Thái Lĩnh: Bài viết của tôi vừa rồi có nhan đề là “Sự thật về Thác Bản 

Giốc” (Phần 1 và phần 2). Thật ra không phải tất cả đều là ý kiến của tôi, mà đây 

có thể nói là một công trình tập hợp tất cả những bằng chứng mà nhiều bài viết 

trước đây - nhiều người đã viết trong vòng khoảng chục năm nay, để chứng minh 

thác Bản Giốc hoàn toàn là của Việt Nam. 

Trong đó đáng kể nhất là một nhà nghiên cứu ở Pháp, ông Trương Nhân Tuấn, một 

Việt kiều sinh sống ở Pháp. Ông đã sưu tập được rất nhiều tài liệu thành văn về quá 

trình ký kết và cắm mốc giữa hai bên -- giữa Pháp và nhà Thanh, vào cuối thế kỷ 

thứ 19. 

Còn ở trong nước, tôi xin lấy ví dụ như ông Hàn Vĩnh Diệp, một đảng viên Cộng 

Sản và là một cán bộ hưu trí. Ông này đã từng 7 lần đến thăm Bản Giốc, từ 1958 

đến 2006, và có lần từng ở lại một ngày một đêm ở bờ bắc của sông Quây Sơn. Địa 

điểm này bây giờ, theo như tác giả viết, đã thuộc về lãnh thổ của Trung Quốc rồi. 

Tất cả những luận điểm của các tác giả nói trên vẫn còn một số điểm chưa thật chính 

xác, vẫn còn những lỗ hổng, khiến cho toàn bộ chưa có tính chất thuyết phục. Khó 

khăn lớn nhất là thiếu những bản đồ chi tiết để giải thích rõ trước đây đường biên 

giới như thế nào và hiện nay đường biên giới thay đổi ra sao. Nhất là cột mốc số 53. 

Vừa rồi, trong quá trình nghiên cứu, tôi tìm được một số bản đồ. Đặc biệt là qua 

mạng internet tôi tìm được hai tờ bản đồ, tỉ lệ 1/50,000. Một là bản đồ do Quân đội 

Hoa Kỳ in năm 65 và một là của Quân đội Nhân dân Việt Nam in năm 1980. Hai 

bản đồ này về cơ bản thì địa hình rất giống nhau. Chỉ có khác là tờ bản đồ của Việt 

Nam thì Việt Nam đã Việt hóa và điều chỉnh một số điểm, nhất là địa danh. Quan 

trọng nhất là hai tờ bản đồ này có ghi rõ tọa độ địa lý và có những vòng cao độ, và 

trong đó đặc biệt là có ghi rõ các cột mốc nằm ở đâu. Cho nên tôi nghĩ rằng những 

http://ngoclinhvugia.wordpress.com/2013/09/15/63495/
https://www.youtube.com/watch?v=Kkj71ok7kF0
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người có trình độ về bản đồ học có thể căn cứ vào cái này để xác định tọa độ các 

cột mốc một cách hết sức chính xác. 

Ngoài ra còn có một tờ bản đồ chi tiết về đường biên giới mới. Tờ bản đồ này sở dĩ 

có được là vào cuối tháng 10 năm 2011 có một đoàn nhà văn quân đội đã lên thăm 

đồn biên phòng Đàm Thủy ở gần thác Bản Giốc và chụp ảnh lại bản đồ chi tiết về 

đường biên giới này. 

So sánh mấy tờ bản đồ với nhau thì chúng ta thấy rõ ràng là cột mốc 53 đã bị dời 

đi, đường biên giới bị sửa đổi, và do vậy nên ta mất đi một nửa thác chính của thác 

Bản Giốc. Cho nên có thể nói là với những tư liệu này chúng ta có thể chứng minh 

được thác Bản Giốc trước hoàn toàn là của Việt Nam. 

Và tất cả những điều này rất ăn khớp với tất cả những tư liệu về địa lý trước đây 

của nước ta, cũng như ăn khớp với những điều mà trong bản Bị Vong Lục ngày 15 

tháng 3 năm 1979 mà Bộ Ngoại giao Việt Nam đã công bố trong cuốn sách “Vấn đề 

biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc” do Nhà Xuất bản Sự Thật xuất bản vào 

năm 1979. Có thể nói là tất cả rất có hệ thống và rất chính xác và đã chứng minh 

rằng thác Bản Giốc là hoàn toàn thuộc về Việt Nam.” 

(Xem nguyên văn tại: voatiengviet.com/content/foa-vietnam-china-land-border-

dispute-2-18-12-139576673/915229.html). 

CSVN thừa nhận mất thác Bản Giốc: Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo 

chí, Thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam là Vũ Dũng, cũng là trưởng đoàn 

đàm phán biên giới giữa Việt Nam và Trung cộng, đã tìm mọi cách để biện minh 

cho việc cắt đất dâng biển cho Bắc Kinh, và thú nhận đã để mất Thác Bản Giốc và 

Ải Nam Quan. 

Trong cuộc phỏng vấn, Vũ Dũng cho biết hơn 7 năm sau khi cắm cột mốc đầu tiên, 

Việt Nam và Trung Cộng đã hoàn thành việc phân giới cắm mốc 1400 cây số biên 

giới. Trong cuộc đàm phán cuối cùng trong 3 ngày qua, vấn đề mấu chốt còn lại là 

khu vực thác Bản Giốc ở Cao Bằng và cửa sông Bắc Luân ở Quảng Ninh. Nay sau 

khi thương lượng, kết quả vẫn như cũ là tại thác Bản Giốc, hai bên đã thống nhất 

đường biên giới đi từ mốc 53 cũ. Thác Bản Giốc có hai phần, phần hoàn toàn về phía 

Việt Nam gọi là thác cao, nhưng lại là thác phụ vì lượng nước không lớn. Thác thấp 

là thác chính sẽ chia đôi, mỗi bên được một nửa. 

Vũ Dũng nói rằng hai bên hứa hẹn sẽ không xây dựng các công trình nhân tạo trong 

phạm vi hẹp khu vực thác để giữ nguyên cảnh quan, vì đây là một thác đẹp có thể 

khai thác du lịch, và Trung cộng cũng hứa hẹn sẽ hợp tác phát triển du lịch khu vực 

thác Bản Giốc. Hai bên còn hai cột mốc nữa ở thác Bản Giốc chưa cắm, đó là cột 

mốc trên thượng lưu ở mốc 53 và cột mốc ở ngay dưới chân thác. 

(saigonecho.com/main/lichsuvn/chientranhvn/baovelanhtho/9458-

L%C3%A3nh%20T%E1%BB%A5%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20Th

http://www.voatiengviet.com/content/foa-vietnam-china-land-border-dispute-2-18-12-139576673/915229.html
http://www.voatiengviet.com/content/foa-vietnam-china-land-border-dispute-2-18-12-139576673/915229.html
http://saigonecho.com/main/lichsuvn/chientranhvn/baovelanhtho/9458-L%C3%A3nh%20T%E1%BB%A5%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20Th%C3%BA%20Nh%E1%BA%ADn%20M%E1%BA%A5t%20Th%C3%A1c%20B%E1%BA%A3n%20Gi%E1%BB%91c,%20%E1%BA%A2i%20Nam%20Quan%20.html
http://saigonecho.com/main/lichsuvn/chientranhvn/baovelanhtho/9458-L%C3%A3nh%20T%E1%BB%A5%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20Th%C3%BA%20Nh%E1%BA%ADn%20M%E1%BA%A5t%20Th%C3%A1c%20B%E1%BA%A3n%20Gi%E1%BB%91c,%20%E1%BA%A2i%20Nam%20Quan%20.html
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%C3%BA%20Nh%E1%BA%ADn%20M%E1%BA%A5t%20Th%C3%A1c%20B

%E1%BA%A3n%20Gi%E1%BB%91c,%20%E1%BA%A2i%20Nam%20Quan%

20.html). 

- Và còn đây là những sự thật về mất Lão Sơn và những Đông đô đại Phố, người 

Tàu ở Hà Tĩnh v.v... mà chúng ta có thể dễ dàng kiểm chứng trong muôn vàn những 

sự thật về một Việt Nam “Đầy ắp Trung cộng”: 

+ Sự thật mất Lão Sơn: 

- youtube.com/watch?v=SNmoLMTkZK8 

- chauxuannguyen.org/2013/02/21/su-doan-313-da-de-mat-cao-diem-1509-lao-

son-nhu-the-nao-qua-loi-ke-cua-cac-nhan-chung-phan-1/ 

- vietnamquehuong.blogspot.com/2012/12/nui-lao-son-con-hay-mat.html 

+ Hà Tĩnh phố Tàu: 

- rfa.org/vietnamese/in_depth/ha-tinh-pro-swar-chi-10232013065235.html 

 
Còn đây là một đoạn trích trên báo Pháp Luật - TPHCM (của chính cộng sản thừa 

nhận): “Trải dài 30 km dọc quốc lộ 1A qua các xã Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Thịnh (Kỳ 

Anh) xuất hiện hàng trăm quán cắt tóc, cơm, nhà hàng, khách sạn biển hiệu Trung 

Quốc, Đài Loan. Ông Nguyễn Văn Hùng, một người dân Kỳ Liên, cho biết: “Lao 

động Trung Quốc thường gợi ý nên lắp biển hiệu chữ họ và từ chối vào quán không 

có tiếng Trung. Vì vậy một số cửa hàng đặt biển hiệu toàn chữ Trung không có một 

chữ tiếng Việt, thậm chí không tiếp người Việt. Nhiều lúc tôi tự thắc mắc sao người 

ta lại biến đất Việt thành đất Tàu…!” 

(Xem tại đây: phapluattp.vn/20130507113311501p0c1085/pho-trung-quoc-o-ha-

tinh.htm) 

Và đây là nguyên nhân: 

 

http://saigonecho.com/main/lichsuvn/chientranhvn/baovelanhtho/9458-L%C3%A3nh%20T%E1%BB%A5%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20Th%C3%BA%20Nh%E1%BA%ADn%20M%E1%BA%A5t%20Th%C3%A1c%20B%E1%BA%A3n%20Gi%E1%BB%91c,%20%E1%BA%A2i%20Nam%20Quan%20.html
http://saigonecho.com/main/lichsuvn/chientranhvn/baovelanhtho/9458-L%C3%A3nh%20T%E1%BB%A5%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20Th%C3%BA%20Nh%E1%BA%ADn%20M%E1%BA%A5t%20Th%C3%A1c%20B%E1%BA%A3n%20Gi%E1%BB%91c,%20%E1%BA%A2i%20Nam%20Quan%20.html
http://saigonecho.com/main/lichsuvn/chientranhvn/baovelanhtho/9458-L%C3%A3nh%20T%E1%BB%A5%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20Th%C3%BA%20Nh%E1%BA%ADn%20M%E1%BA%A5t%20Th%C3%A1c%20B%E1%BA%A3n%20Gi%E1%BB%91c,%20%E1%BA%A2i%20Nam%20Quan%20.html
https://www.youtube.com/watch?v=SNmoLMTkZK8
http://chauxuannguyen.org/2013/02/21/su-doan-313-da-de-mat-cao-diem-1509-lao-son-nhu-the-nao-qua-loi-ke-cua-cac-nhan-chung-phan-1/
http://chauxuannguyen.org/2013/02/21/su-doan-313-da-de-mat-cao-diem-1509-lao-son-nhu-the-nao-qua-loi-ke-cua-cac-nhan-chung-phan-1/
http://wwwvietnamquehuong.blogspot.com/2012/12/nui-lao-son-con-hay-mat.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/ha-tinh-pro-swar-chi-10232013065235.html
http://phapluattp.vn/20130507113311501p0c1085/pho-trung-quoc-o-ha-tinh.htm
http://phapluattp.vn/20130507113311501p0c1085/pho-trung-quoc-o-ha-tinh.htm
https://2.bp.blogspot.com/-A1PiZmHTpaE/Uos8Su-IrcI/AAAAAAAABIg/fsFtIu6Lz0Q/s1600/05.jpg
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+ Boxit Tây Nguyên: 

Với dự án khai thác bauxite Tây Nguyên (2001), hợp đồng cho thuê rừng đầu nguồn 

của 10 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, Trung Quốc đã nghiễm nhiên trở thành 

chủ nhân ông của những cao điểm chiến lược để khống chế Việt Nam và Đông 

Dương.  

- info24h.vn/info/news/news_detail.aspx?id=2013024964&cm=1 

- cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/hieu-qua-kinh-te-cua-du-an-bo-xit-o-tay-nguyen-

nhu-the-nao-2013051820222635314ca33.chn 

 

http://info24h.vn/info/news/news_detail.aspx?id=2013024964&cm=1
http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/hieu-qua-kinh-te-cua-du-an-bo-xit-o-tay-nguyen-nhu-the-nao-2013051820222635314ca33.chn
http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/hieu-qua-kinh-te-cua-du-an-bo-xit-o-tay-nguyen-nhu-the-nao-2013051820222635314ca33.chn
https://4.bp.blogspot.com/-ArqhdZ71DMQ/Uos8Jv9_fKI/AAAAAAAABIQ/t7aq2tyUmGM/s1600/06.jpg
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Và còn rất, rất nhiều bằng chứng mà chúng ta có thể dễ dàng thấy: chúng ta đã mất 

biển đảo, đất đai trên khắp quê hương Việt Nam cho giặc Trung cộng. 

3. Hán hóa đàn áp lòng yêu nước: 

Để tiến hành việc Hán hóa và đàn áp lòng yêu nước của nhân dân ta, cộng sản đã 

đưa rất nhiều hình thức mà trong một vài bài viết không thể lột tả hết, do đó xin điểm 

lại một số điểm chính để bạn đọc có thể thấy hết bản chất bán nước của cộng sản 

Việt Nam. 

Thứ nhất, về sách dạy tiếng Tàu, cờ sáu sao là những biểu hiện đầu tiên của sự 

nghiệp Hán hóa của Trung cộng mà cộng sản Việt Nam đã áp đặt. Các bạn có thể 

đọc được dễ dàng từ nguồn “báo đảng”: 

- vnexpress.net/tin-tuc/ban-doc-viet/xa-hoi/bang-chu-cai-trung-quoc-in-tren-ban-

hoc-sinh-2844430.html 

- vietnamnet.vn/vn/giao-duc/111782/sach-hoc-van-tieng-viet-lai-ve-co-trung-

quoc.html 

 

Bảng chữ cái Trung Quốc in trên bàn học sinh 

- youtube.com/watch?v=Jdaj-doGje0 

- tranhung09.blogspot.com/2011/12/co-6-sao-trung-quoc-3-lan-xuat-hien.html 

http://vnexpress.net/tin-tuc/ban-doc-viet/xa-hoi/bang-chu-cai-trung-quoc-in-tren-ban-hoc-sinh-2844430.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/ban-doc-viet/xa-hoi/bang-chu-cai-trung-quoc-in-tren-ban-hoc-sinh-2844430.html
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/111782/sach-hoc-van-tieng-viet-lai-ve-co-trung-quoc.html
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/111782/sach-hoc-van-tieng-viet-lai-ve-co-trung-quoc.html
https://www.youtube.com/watch?v=Jdaj-doGje0
http://tranhung09.blogspot.com/2011/12/co-6-sao-trung-quoc-3-lan-xuat-hien.html
https://1.bp.blogspot.com/-eW4dID34bbU/Uos9zRHUjDI/AAAAAAAABI8/dZXPkvHwP28/s1600/08.png
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 Cờ sáu sao bán nước 

Thậm chí ngay cả người dùng điện thoại di động cũng được thông báo bằng tiếng 

Trung cộng (Bài viết từ báo đảng: giaoduc.net.vn/Kinh-te/Thi-truong/Kho-hieu-

thong-bao-tieng-TQ-chen-ngang-cuoc-goi-cua-MobiFone/294406.gd ). 

 

 

(Tổng đài mobifone: 18001090 dùng tiếng Tàu nhắn tin) 

Thứ hai, việc mở viện Khổng tử gần đây cũng là một bằng chứng chứng tỏ cộng sản 

đang dần bắt người Việt chúng ta thành tộc Hán. 

- danlambaovn.blogspot.com/2013/11/tu-cai-goi-la-vien-khong-tu-en-y-o-han.html 

- danlambaovn.blogspot.com/2011/12/hoc-vien-khong-tu-o-viet-nam-nhung-

gi.html 

Nhưng nó được bắt đầu từ đây: 

 

http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Thi-truong/Kho-hieu-thong-bao-tieng-TQ-chen-ngang-cuoc-goi-cua-MobiFone/294406.gd
http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Thi-truong/Kho-hieu-thong-bao-tieng-TQ-chen-ngang-cuoc-goi-cua-MobiFone/294406.gd
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/11/tu-cai-goi-la-vien-khong-tu-en-y-o-han.html#.UnoN8HCnqk8
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/12/hoc-vien-khong-tu-o-viet-nam-nhung-gi.html#.UnoODXCnqk8
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/12/hoc-vien-khong-tu-o-viet-nam-nhung-gi.html#.UnoODXCnqk8
https://4.bp.blogspot.com/-J9ytJ2GkN1U/Uos9xHSxAyI/AAAAAAAABIs/vVepi_L7FWc/s1600/09.png
https://2.bp.blogspot.com/-7U3R7bynpO0/Uos9xboU1mI/AAAAAAAABIw/ADMJ3ajkBEw/s1600/10.png
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Tờ nhật báo “Tiếng Dội” số 462, năm thứ 3, 1951, Âm lịch 22 tháng Bảy năm Tân 

Mão, giá bán 1 đồng, của Chủ nhiệm Trần Chí Thành tự Trần Tấn Quốc, Tòa soạn, 

Quản lý 216 đường Gia Long Sài Gòn, có bài mang tựa đề “Việt Minh vận động 

cho Việt Nam làm chư hầu Trung Quốc”, cho in nguyên văn một tờ truyền đơn do 

Trường Chinh ký như sau: 

“ỦY BAN HÀNH CHÍNH KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  

NĂM THỨ VII  

TỔNG THƯ KÝ ĐẢNG LAO ĐỘNG VN  

SỐ: 284/LĐ ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC  

Hỡi đồng bào thân mến! 

Tại sao lại nhận vào trong nước Việt Nam yêu mến của chúng ta, là một nước biết 

bao lâu làm chư hầu cho Trung quốc, cái thứ chữ kỳ quặc của bọn da trắng Tư Bản 

đem vào! 

Tại sao ta lại truyền bá trong dân chúng từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, cách viết 

chữ dị kỳ của tên thực dân Alexandre de Rhodes đã đem qua xứ mình như thế? 

Không, đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối Âu Tây ấy - một cách viết rõ 

ràng có mau thật đấy - và ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước, là thứ 

chữ nho của Trung Quốc. 

Vả chăng, người Trung Hoa, bạn của ta - mà có lẽ là thầy của chúng ta nữa, ta 

không hổ thẹn mà nhìn nhận như thế - có phải là dân tộc văn minh trước nhất hoàn 

cầu không? Còn nói gì đến y khoa của Âu Mỹ: Chúng chỉ cắt, đục, khoét, nạo! Có 

thế thôi! 

Hỡi đồng bào yêu mến! Chúng ta hãy gạt bỏ cách chữa bệnh của bọn Đế quốc 

phương Tây đem qua xứ ta! 

Ta hãy bỏ nhà bảo sanh của chúng, bỏ bệnh viện của chúng, ta hãy dùng thuốc dán 

của ông cha ta để lại và nhất là dùng thuốc Tàu danh tiếng khắp cả hoàn cầu!!!! 

Ta hãy trở về phương pháp này, trước nữa để ủng hộ các bạn Trung Hoa, sau nữa 

để loại ra khỏi nước Việt Nam yêu mến của ta bao nhiêu những đồ nhập cảng thực 

dân như là khoa học, phát minh v.v... 

Ta hãy quét sạch lũ “trí thức” đã xuất thân ở các trường Âu Mỹ, đế quốc và thực 

dân! 

Chúc “Tổng phản công” và “Thi hành mọi phương pháp bài trừ thực dân”. 

Trường Chinh  Tổng thư ký đảng Lao Động”. 
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Đây là một văn bản cho thấy đảng cộng sản chủ trương bán nước và Hán hóa dân 

tộc, kêu gọi làm chư hầu rõ rệt nhất cho Trung cộng. Việc này là một sự cho thấy rõ 

nét âm mưu Hán hóa của đảng cộng sản trong vô vàn hành động khác. Số báo Tiếng 

Dội này nằm trong Thư Viện tiếng Việt thuộc Bảo Tàng Viện Anh Quốc (British 

Museum - London). Bạn đọc hoàn toàn có thể kiểm chứng. 

Thứ ba, việc đàn áp các cuộc biểu tình chống Tàu cũng là một biểu hiện cho thấy 

cộng sản bán nước toàn diện. Nếu không bán nước thì lý do gì ngăn cấm lòng yêu 

nước? Nhiều lắm những Nguyễn Văn Hải, Phạm Thanh Nghiên vv.. đã phải vào tù 

về lòng yêu nước của mình bị đảng cộng sản bắt vì “phản động”. 

Vụ án blogger Điếu Cày 

- ttxva.org/dieu-cay-tuyet-thuc/ 

- tiengnoidanchu.wordpress.com/2013/10/25/van-but-canada-trao-giai-cho-

blogger-dieu-cay 

- youtube.com/watch?v=hjTRS6YIYTo 

Vụ án Phương Uyên – Nguyên Kha 

- youtube.com/watch?v=d2vsW4xgDNk 

- youtube.com/watch?v=EBaPkBi7OWc 

- youtube.com/watch?v=uFFxYhmsplg 

Đàn áp biểu tình yêu nước: 

- youtube.com/watch?v=jtVHOD8KUU0 

- youtube.com/watch?v=x3dY47JvVNo 

- youtube.com/watch?v=OSOoVGNVKyI 

- youtube.com/watch?v=zxfDciI01EU 

- youtube.com/watch?v=wu64HgxeDyU 

- youtube.com/watch?v=CHy-ayv5GZk 

 

Không bán nước sao đàn áp người yêu nước? 

https://ttxva.org/dieu-cay-tuyet-thuc/
http://tiengnoidanchu.wordpress.com/2013/10/25/van-but-canada-trao-giai-cho-blogger-dieu-cay/#more-15126
http://tiengnoidanchu.wordpress.com/2013/10/25/van-but-canada-trao-giai-cho-blogger-dieu-cay/#more-15126
https://www.youtube.com/watch?v=hjTRS6YIYTo
https://www.youtube.com/watch?v=d2vsW4xgDNk
https://www.youtube.com/watch?v=EBaPkBi7OWc
https://www.youtube.com/watch?v=uFFxYhmsplg
https://www.youtube.com/watch?v=jtVHOD8KUU0
https://www.youtube.com/watch?v=x3dY47JvVNo
https://www.youtube.com/watch?v=OSOoVGNVKyI
https://www.youtube.com/watch?v=zxfDciI01EU
https://www.youtube.com/watch?v=wu64HgxeDyU
https://www.youtube.com/watch?v=CHy-ayv5GZk
https://2.bp.blogspot.com/-ivWJLRFayMw/Uos-i1B-TOI/AAAAAAAABJE/XGLfkIRndeM/s1600/11.png


- 525 - 

 

II. Bán nước có hệ thống: 

Những bằng chứng thực tế bán nước của cộng sản là rõ ràng, không thể chối cãi. 

Tuy nhiên nó được xuất phát bằng văn bản như thế nào? Trong khuôn khổ bài viết 

này sẽ nói về điều đó: 

Thứ nhất, ngày 3.12.2001 trong “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc nhân 

chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí 

thư Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh “cụ thể 

là trong điểm thứ 6: “6- Hai bên xác định trong thế kỷ mới cần tiếp tục tăng cường 

và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học-kỹ thuật và các lĩnh vực khác giữa 

hai nước theo phương châm bình đẳng, cùng có lợi, chú trọng hiệu quả, bổ sung ưu 

thế cho nhau, hình thức đa dạng, cùng nhau phát triển; tích cực khuyến khích và ủng 

hộ các doanh nghiệp hai bên khai thác thêm thị trường hàng hóa của hai nước, tăng 

cường đầu tư và hợp tác, mở rộng quy mô hợp tác kinh tế và kỹ thuật, thực hiện các 

dự án hợp tác đem lại hiệu quả kinh tế và xã hội thiết thực. 

Nhân dịp này, hai bên đã ký Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc 

Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi và Hiệp định hợp tác 

kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính 

phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ; và nhất trí sẽ tích cực thúc đẩy các 

doanh nghiệp hợp tác lâu dài trên dự án bô-xít nhôm Đắc Nông. 

Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng Trung Quốc trở thành thành viên Tổ chức thương 

mại thế giới. Trung Quốc tích cực ủng hộ Việt Nam sớm gia nhập Tổ chức thương 

mại thế giới.” 

(xem toàn văn tại website của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa 

Kỳ: viet.vietnamembassy.us/tintuc/story.php?d=20011203000335 ) 

Tháng 11.2006, Hồ Cẩm Đào sang Việt Nam chuyến nữa. Lần này thông báo 

viết: “Từng bước cải thiện cơ cấu mậu dịch, cố gắng thực hiện phát triển cân bằng 

và tăng trưởng bền vững thương mại hai chiều. Tích cực ủng hộ và thúc đẩy doanh 

nghiệp hai nước hợp tác lâu dài và cùng có lợi trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở 

hạ tầng, công nghiệp chế tạo, khai thác nguồn nhân lực, năng lượng, chế biến 

khoáng sản và các lĩnh vực quan trọng khác. Khẩn trương bàn bạc và thực hiện 

các dự án lớn như bô-xít Đắc Nông…” 

(Xem tại website của báo Sài Gòn Giải Phóng cộng 

sản: sggp.org.vn/apec/2006/11/71847/). 

Qua đây chúng ta thấy điều gì? Đó là Nông Đức Mạnh và đảng cộng sản đã bán 

nước cho Trung cộng thông qua dự án Bô Xít Tây Nguyên. Đó là bằng chứng không 

thể chối cãi của kẻ đứng đầu đảng độc tài cộng sản. 

http://viet.vietnamembassy.us/tintuc/story.php?d=20011203000335
http://www.sggp.org.vn/apec/2006/11/71847/
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Theo một tài liệu được tiết lộ bởi Wikileaks thì Vụ Bauxit Tây Nguyên, Nông Đức 

Mạnh nhận 300 triệu USD - Nguyễn Tấn Dũng 150 triệu USD: “Những chuyển ngân 

cho gia đình Thủ Tướng Nguyền Tấn Dũng chỉ bắt đầu vào cuối năm 2006 và đến 

tháng 6 năm 2009 thì tổng số cũng đã lên khoảng gần 150 triệu đô la. Kể từ cuối 

năm 2001 đã có những giao dịch chuyển ngân hàng chục triệu đô la từ Trung Quốc 

sang các tài khoản của gia đình Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh ở Thụy Sĩ và ở 

Cayman Islands. Vào thời điểm của điện văn này là tháng 6 năm 2009 thì tổng số 

đã chuyển ngân lên tới gần 300 triệu đô la... 

Theo tin từ một thân hữu báo chí ở Norway (Na Uy), một điện văn trong số 250,000 

mà WikiLeaks lấy được từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và đã giao cho tờ báo buổi chiều 

lớn nhất Na Uy là tờ Aftenposten thì có một điện văn liên quan về Việt Nam nói đến 

dự án khai thác bô-xít nhôm ở Tây Nguyên. 

Nội dung điện văn chính yếu là yêu cầu Bộ Tài Chính Hoa Kỳ giúp điều tra và xác 

minh một số giao dịch ngân hàng quốc tế. Cụ thể, theo điện văn này thì một nguồn 

tin trong giới ngân hàng Việt Nam cho biết kể từ cuối năm 2001 đã có những giao 

dịch chuyển ngân hàng chục triệu đô la từ Trung Quốc sang các tài khoản của gia 

đình Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh ở Thụy Sĩ và ở Cayman Islands. Vào thời điểm 

của điện văn này là tháng 6 năm 2009 thì tổng số đã chuyển ngân lên tới gần 300 

triệu đô la. 

Cũng trong điện văn này, nguồn tin từ ngân hàng Việt Nam cho biết những chuyển 

ngân cho gia đình Thủ Tướng Nguyền Tấn Dũng chỉ bắt đầu vào cuối năm 2006 và 

đến tháng 6 năm 2009 thì tổng số cũng đã lên khoảng gần 150 triệu đô la. Các 

chuyển ngân trong phần của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thì không đề cập đến 

ngân hàng nước nào”. 

(Xem tại: nghiathuc.wordpress.com/2011/03/27/tiết-lộ-wikileaks-vụ-bauxit-tay-

nguyen-nong-dức-mạnh-nhận-300-triệu-usd-–-nguyễn-tấn-dung-150-triệu-usd-la-

c/)  

Mặc dù chưa kiểm chứng được bằng văn bản công khai của Wikileaks nhưng việc 

đàn áp biểu tình chống Trung cộng (Trong đó có chống khai thác Bo xit Tây 

Nguyên), lặng im xem các ý kiến phản đối của nhiều quan chức như Đặng Hùng Võ, 

nhóm 72 và nhiều tổ chức, cá nhân khác của cộng sản Việt Nam có thể xem là bằng 

chứng về việc cộng sản nhận tiền và cho giặc Tầu vào làm boxit tại Việt Nam. Một 

minh chứng đặc biệt cho việc này là TS Cù Huy Hà Vũ đã vào tù vì việc chống lại 

chủ trương cho Trung cộng khai thác Bo Xit Tây Nguyên. Người ta nếu không nhận 

tiền bán nước thì không thể bỏ tù một tiến sỹ Luật, con của một đại công thần cộng 

sản vì một lý do lãng nhách nào khác. 

Thứ hai, theo tin từ blog “Hỏi và trả lời” có bài viết nội dung sau: “10 giờ sáng 

ngày 08-04-2013, Thiếu tướng Hà Thanh Châu, Chính Ủy Tổng Cục Công Nghiệp 

Quốc Phòng (Chủ Nhiệm Tổng Cục là Trung Tướng Nguyễn Đức Lâm) được Luật 

http://nghiathuc.wordpress.com/2011/03/27/ti%E1%BA%BFt-l%E1%BB%99-wikileaks-v%E1%BB%A5-bauxit-tay-nguyen-nong-d%E1%BB%A9c-m%E1%BA%A1nh-nh%E1%BA%ADn-300-tri%E1%BB%87u-usd-%E2%80%93-nguy%E1%BB%85n-t%E1%BA%A5n-dung-150-tri%E1%BB%87u-usd-la-c/
http://nghiathuc.wordpress.com/2011/03/27/ti%E1%BA%BFt-l%E1%BB%99-wikileaks-v%E1%BB%A5-bauxit-tay-nguyen-nong-d%E1%BB%A9c-m%E1%BA%A1nh-nh%E1%BA%ADn-300-tri%E1%BB%87u-usd-%E2%80%93-nguy%E1%BB%85n-t%E1%BA%A5n-dung-150-tri%E1%BB%87u-usd-la-c/
http://nghiathuc.wordpress.com/2011/03/27/ti%E1%BA%BFt-l%E1%BB%99-wikileaks-v%E1%BB%A5-bauxit-tay-nguyen-nong-d%E1%BB%A9c-m%E1%BA%A1nh-nh%E1%BA%ADn-300-tri%E1%BB%87u-usd-%E2%80%93-nguy%E1%BB%85n-t%E1%BA%A5n-dung-150-tri%E1%BB%87u-usd-la-c/


- 527 - 

 

Sư William Lê hướng dẫn đến Sở Di Trú King County, Seattle, tiểu bang Washington 

State, nạp đơn "xin tỵ nạn chính trị", sau 2 tuần lễ ông và vợ ông đi thăm 3 người 

con đang là "du học sinh" ở tiểu bang này. 

"10 giờ sáng ngày 08-04-2013, Thiếu tướng Hà Thanh Châu, Chính Ủy Tổng Cục 

Công Nghiệp Quốc Phòng (Chủ Nhiệm Tổng Cục là Trung Tướng Nguyễn Đức Lâm) 

được Luật Sư William Lê hướng dẫn đến Sở Di Trú King County, Seattle, tiểu bang 

Washington State, nạp đơn "xin tỵ nạn chính trị", sau 2 tuần lễ ông và vợ ông đi 

thăm 3 người con đang là "du học sinh" ở tiểu bang này. 

Bốn ngày sau, qua trung gian của 1 "viên chức" cao cấp Hoa Kỳ, ông trao cho chủ 

bút Tạp Chí Foreign Policy Magazine một tập tài liệu "tối mật", có liên quan đến sự 

sống còn của nước Việt nam, dự trù sẽ đăng tải cuối năm 2013. Tập tài liệu này, do 

người anh vợ của ông, Thiếu Tướng H.T.T. làm Chính Ủy Tổng Cục 2, dưới thời 

Tổng Cục Trưởng Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh, chép lại nguyên văn từ cuốn băng 

nhựa AKAI mang bí số ML887, ghi âm những cuộc họp bí mật của các nhà lãnh đạo 

Việt Nam: Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh 

và Trung Cộng: 

Giang Trạch Dân (sinh năm 1926), Lý Bằng, Lương Quang Liệt, Diệp Tuyển Ninh, 

Dương Đắc Chí, Hứa Thế Hữu... tại Thành Đô, thảo luận các thỏa hiệp sát nhập 

nước Việt Nam vào lãnh thổ "Trung Quốc". Chúng tôi (tác giả bài viết này), hiện 

làm "bỉnh bút" cho tờ Foreign Policy Magazine, nên được phổ biến bằng Việt ngữ, 

giới hạn, trong vòng thân hữu. 

Thật ra, các cam kết "giao nước Việt Nam cho Trung Quốc", đã được "ký" bằng "lời 

hứa danh dự " của ông Hồ Chí Minh với 2 Đại Tướng Tàu Trần Canh và Vị Quốc 

Thanh, thay mặt cho Mao Trạch Đông vào năm 1926. Bốn năm sau, năm 1930, thành 

lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Hồ khẳng định một lần nữa với Tổng Lý Chu Ân 

Lai:"Việt Nam và Trung Quốc tuy hai mà một. Một dân tộc. Một Nền văn hóa. Một 

phong tục. Một tổ quốc. Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả 

bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả 

dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, 

chúng tôi cũng làm, để đền ơn đáp nghĩa..." 

Vấn đề là trong tài liệu Thiếu tướng Hà Thanh Châu cung cấp có đoạn: 

Ngày 10-08-1987, ông Nguyễn Văn Linh (đang mắc bệnh ung thư) bay qua Trùng 

Khánh gặp Hồ Diệu Bang (1915-1989), Đặng Tiểu Bình (1904-1992= thọ 92 tuổi) 

bàn luận về các kế hoạch cắt đất, cắt biên giới và phác họa rõ ràng hơn. 1 chương 

trình "sát nhập Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc" qua chiến thuật "Hòa Bình, hữu 

nghị, chầm chậm, êm ả, kín đáo, không ai có quyền biết đến" với thời gian 60 năm, 

phân ra làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 20 năm. 
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GIAI ĐOẠN I: Ngày 15-07-2020: QUỐC GIA TỰ TRỊ. 

GIAI ĐOẠN II: Ngày 05-07-2040: QUỐC GIA THUỘC TRỊ. 

GIAI ĐOẠN III: Ngày 05-07-2060: Tỉnh lỵ Âu Lạc. 

Tỉnh trưởng vẫn là người Việt, đặt dưới quyền lãnh đạo của Tổng Đốc Quảng 

Châu”. 

(Bạn đọc có thể xem tại đây:  

- hoilatraloi.blogspot.com/2013/06/thoa-hiep-ngam-05-07-2020-la-ngay-

thuc.html#.UnoY1uX-olQ 

- diendancongnhan.blogspot.com/search?updated-max=2013-07-

12T08:33:00%2B07:00&max-results=10&start=10&by-date=false 

- vietthuc.org/2013/07/25/69819/). 

 

 

Thứ ba, Trung cộng đã cho thấy cộng sản bán nước cho họ nên Trung cộng đã ngang 

nhiên thực hiện các tuyên bố và hình ảnh cho thấy Việt Nam là một tỉnh của Trung 

cộng. 

Trang mạng "Tiếng Hát Hữu Nghị" của CRI Đài phát thanh quốc tế Tàu cộng đăng 

http://hoilatraloi.blogspot.com/2013/06/thoa-hiep-ngam-05-07-2020-la-ngay-thuc.html#.UnoY1uX-olQ
http://hoilatraloi.blogspot.com/2013/06/thoa-hiep-ngam-05-07-2020-la-ngay-thuc.html#.UnoY1uX-olQ
http://diendancongnhan.blogspot.com/search?updated-max=2013-07-12T08:33:00%2B07:00&max-results=10&start=10&by-date=false
http://diendancongnhan.blogspot.com/search?updated-max=2013-07-12T08:33:00%2B07:00&max-results=10&start=10&by-date=false
http://www.vietthuc.org/2013/07/25/69819/
https://2.bp.blogspot.com/-msAlM9iF-ok/UotAoPpXSeI/AAAAAAAABJQ/m3uzEsBImB8/s1600/12.jpg
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bài viết "Khai mạc Đại hội Thể thao Truyền thống Dân tộc Thiểu số Trung Quốc lần 

thứ 9". 

 

(Links: vietnamese.cri.cn/421/2011/09/11/1s161271_1.htm). 

Theo trang tin tức của Trung Cộng “world.huanqiu.com” thì Nguyễn Chí Vịnh 

cũng cho rằng: “Việt Nam đã quyết định tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa 

bình Quốc tế, đã đề nghị Trung Quốc đến Việt Nam để tham gia vào các hoạt động 

gìn giữ hòa bình và giúp đỡ”. 

( Link: world.huanqiu.com/exclusive/2013-06/4006793.html). 

Thế nào là cái gọi “Đề nghị Trung Quốc vào Việt nam tham gia gìn giữ hòa bình”? 

Đó chính là một tuyên bố: Rước voi về giày mả tổ của cộng sản Việt Nam! 

Thậm chí Báo chí Bắc Kinh còn loan tải. "Chiến tranh ngoại giao Trung Quốc thắng 

lớn, chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc", "Đã thu phục một chư hầu đời nay chỉ 

cần 10 văn kiện hợp tác toàn diện". 

 

Nguồn: Tân Hoa Xã. 

http://vietnamese.cri.cn/421/2011/09/11/1s161271_1.htm
http://world.huanqiu.com/
http://world.huanqiu.com/exclusive/2013-06/4006793.html
https://3.bp.blogspot.com/-k5Q8K0kaXQ4/UotAofJE28I/AAAAAAAABJU/TpIZinBqV0U/s1600/13.png
https://4.bp.blogspot.com/-GGIewt4YIdI/UotBP_wQMfI/AAAAAAAABJg/pKRhTVuWUck/s1600/14.png
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Thứ tư, bán nước là chủ trương của cộng sản Việt Nam. Nhưng vấn đề là nó xuất 

phát từ đâu? Trong khuôn khổ bài viết này xin được trình bày rõ ràng nguồn gốc 

xuất phát của nó. 

Như chúng ta đã biết công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng là bề ngoài của vấn đề, 

nhưng có một thỏa ước khác của Hồ Chí Minh với Trung cộng mà chúng ta gần như 

không được biết đến từ năm 1953. Năm 1953 chính Hồ đã ký giao ước gửi Việt Nam 

cho Tàu. Giao ước của Hồ là lúc đó hồ chấp nhận Việt Nam là 1 quân khu ngang 

hàng với Quảng Châu. Thực chất là Hồ đã đích thân ký thỏa thuận giao Việt Nam 

dần dần bắt đầu từ HS-TS sau đó cả VN làm một bang của Trung cộng như dạng các 

nước nhỏ dưới thời Xô Viết nếu chiếm được toàn Việt Nam nhờ Trung cộng viện 

trợ quân, vũ khí... Thỏa thuận này ký năm 1953 tại Quảng Tây. Không ngạc nhiên 

sau đó 1958 thì giao HS-TS bằng công hàm PVĐ và tiếp sau... 

Giao ước có tên “Ghi nhớ hợp tác Việt Trung” - số hiệu (VT/GU- 0212) ký ngày 

12/06/1953 tại Quảng Tây giữa Hồ và Mao như sau: 

“Trước tình hình quân đội thực dân Pháp đang củng cố xâm lược Việt Nam. Đảng 

cộng sản nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa và đảng Lao động Việt Nam dân chủ 

cộng hòa nhận thấy cần có sự tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau để giữ tình đoàn kết 

hai đảng, chính phủ và nhân dân hai nước như sau: 

Điều 1: Chính phủ Trung Quốc sẽ đồng ý viện trợ vũ khí theo yêu cầu chi viện của 

quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài ra sẽ gửi các cố vấn, chuyên gia quân sự để 

giúp đỡ quân đội nhân dân Việt Nam. 

Điều 2: Đảng Lao động do đồng chí Hồ Chí Minh lãnh đạo đồng ý sáp nhập đảng 

Lao Động Việt Nam là một bộ phận của đảng cộng sản Trung Quốc. 

Điều 3: Hai bên thống nhất Việt Nam dân chủ cộng hòa là một bộ phận của cộng 

hòa nhân dân Trung Hoa với quy chế của một liên ban theo mô hình các quốc gia 

nằm trong Liên Bang Xô Viết (Phụ lục đính kèm). 

Điều 4: Trước đảng và chính phủ hai nước cần tập trung đánh đuổi thực dân Pháp 

và giành lại chủ quyền lãnh thổ cho Việt Nam. Các bước tiếp theo của việc sáp nhập 

sẽ được chính thực thực thi kể từ ngày hôm nay 12/06/1953. 

Điều 5: Chính phủ cộng hòa nhân dân Trung Hoa đồng ý cung cấp viện trợ kinh tế 

cho chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa theo thỏa thuận đã bàn giữa chủ tịch 

Mao Trạch Đông và chủ tịch Hồ Chí Minh (Phụ lục đính kèm). 

Ký tên: Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông” 

Vì một số lý do an ninh, tôi không in được bản in của thỏa ước tối mật bán nước 

của Hồ cho Trung cộng mà chỉ là phần ghi lại nội dung chính của bản thỏa ước đó. 

Bản in này sẽ được cung cấp trong thời gian gần nhất có thể. 
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Nhưng có một điều tôi xin lưu ý: Có lẽ Hồ bị Lê Duẩn giam giữ tại K9 không hẳn 

đã phải vì lý do tranh giành quyền lực mà vì công hàm Hồ ký bán nước năm 1953. 

Chúng ta phỉ biết Duẩn là 1 tên cộng sản độc tài nhưng không bao giờ tán thành 

việc sát nhập 2 nước VN-TQ của Hồ. Và cũng có lẽ vì giao ước sát nhập 2 nước 

năm 1953 do Hồ ký này mà cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn đang tiếp tục con 

đường bán nước...! 

III. Kết luận: 

Cộng sản Việt Nam đã bán nước toàn diện cho Trung Cộng xuất phát từ Hồ Chí 

Minh cho đến nay. Chính vì vậy những hành động bỏ mặc ngư dân, đàn áp biểu tình, 

cho người Tàu vào Việt Nam công khai không visa là điều quá sức dễ hiểu. Chúng 

ta cần phải cho người dân thấy điều này để chúng ta nhanh chóng đứng lên lật đổ 

đảng cộng sản nếu không muốn con cháu của chúng ta trở thành nô lệ cho Trung 

cộng. 

Đất nước Việt Nam chúng ta đã trải qua 4000 năm văn hiến, chúng ta cũng đã có 

nhiều anh hùng như Trần Hưng Đạo, Quang Trung v.v... đã lãnh đạo dân tộc ta đánh 

đuổi ngoại xâm. Ngày nay băng đảng cộng sản Việt Nam chính là những Lê Chiêu 

Thống, Trần Ích Tắc trong thời đại mới. Đó là một sự thật không thể chối bỏ rất đau 

xót mà chúng ta phải vượt qua! Hãy can đảm lên hỡi những người con Việt Nam! 

Tương lai phải thuộc về chúng ta, chính nghĩa thuộc về chúng ta! 

 

6/11/2013 

Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

 
 
 

(Phần 31) 

Tội ác của Lê Hồng Anh 
 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
https://1.bp.blogspot.com/-hBzkCECcszU/Um65ayjTv1I/AAAAAAAAAAU/wrdi97Cbuf4/s1600/Traitimxanh-sig.png
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Đặng Chí Hùng (Danlambao) - "Công an cộng sản dưới sự cầm quyền của Lê 

Hồng Anh đã gây nên những tội ác kinh hoàng đối với nhân dân nói chung và 

người yêu nước, đấu tranh tự do, nhân quyền. Lê Hồng Anh chỉ thể hiện đúng bản 

chất khát máu và độc tài của đảng mà từ lúc thiếu thời ông ta đã được đào tạo. 

Ngày hôm nay, bản chất hèn với giặc và ác với dân của đảng cộng sản ngày càng 

được bộc lộ rõ hơn. Lê Hồng Anh mặc dù đã thôi không còn làm bộ trưởng công 

an sau tháng 5/2011 nhưng vẫn còn nằm trong ban bệ lãnh đạo của cường bạo 

cộng sản Việt Nam. Những tội ác quá khứ và hiện tại của Lê Hồng Anh cần phải 

được lên án để người dân Việt Nam sẽ có một ngày đưa Anh và đồng bọn ra trước 

vành móng ngựa của tòa án nhân dân."... 

 

I. Một bước lên “tướng” công an: 

Theo thông tin của công an cộng sản thì lý lịch của Lê Hồng Anh như sau: 

 

“Tiểu sử tóm tắt Đại tướng Lê Hồng Anh 

Trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, 

Bộ trưởng Bộ Công an. 

Đại tướng Lê Hồng Anh. 

Họ và tên: Lê Hồng Anh 

Sinh ngày 12/11/1949. 

Quê quán: Xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. 

Dân tộc: Kinh. 

Ngày vào đảng Cộng sản Việt Nam: 2/3/1968. 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/
https://4.bp.blogspot.com/1o6cQYB1TCaDs7lJlcbJShoysyqmgGyBk1Dy_cz5NXx3m-FrYBOoZH_ZlBzzXj5gcVk4zfW3lsTLUnajk8DlLrD_bxwjdwggRNl1cqJrXhDGrVGsYAk
https://2.bp.blogspot.com/-fMyEgKTJAGQ/UpL-91FjR4I/AAAAAAAABZ4/8CfI6j9YlzU/s1600/1.png
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Lê Hồng Anh 

Trình độ học vấn: Đại học Luật. 

Lý luận chính trị: Cử nhân. 

Tóm tắt quá trình công tác 

Năm 1960: Tham gia cách mạng năm 1960. 

1960-1968: là cán bộ xã Đoàn xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 

Giang. 

1969-1977: là cán bộ tỉnh Đoàn, rồi Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường 

vụ tỉnh Đoàn, Thị ủy viên-Bí thư Đoàn thanh niên Rạch Giá, Phó Bí thư tỉnh Đoàn 

Kiên Giang. 

1978-1980: Học và tốt nghiệp Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương (nay là Học viện 

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). 

1981: là Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh (khóa II), Bí thư Tỉnh Đoàn, rồi Phó 

ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang. 

1986-1991: giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Châu Thành, rồi Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy. 

Tháng 6/1996: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của đảng, được bầu là 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. 

Từ tháng 6/1997: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Tháng 4/2001: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của đảng, được bầu vào 

Ban Chấp hành Trung ương đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ 

Chính trị, phân công giữ chức Bí thư Trung ương đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Trung ương. 

Đại biểu Quốc hội khóa XI. 

Tháng 8/2002: tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XI, được Quốc hội phê chuẩn giữ 

chức Bộ trưởng Bộ Công an. 

Tháng 1/2003: thôi giữ chức Bí thư Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương. 

Tháng 1/2005: được phong cấp hàm Đại tướng an ninh nhân dân. 

Tháng 4/2006: tại Đại hội Đại biểu đảng toàn quốc lần thứ X của đảng, được bầu 

vào Ban Chấp hành Trung ương đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào 

Bộ Chính trị. 

Tháng 7/2006: Được chỉ định giữ chức Bí thư đảng ủy Công an Trung ương nhiệm 

kỳ 2006-2010. 

Ngày 2/8/2007: tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức 

vụ Bộ trưởng Bộ Công an. 

- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII.” 

(Xem tại: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/525673/Tieu-su-tom-tat-Dai-tuong-Le-

Hong-Anh-tpot.html). 

Đọc qua lý lịch của Lê Hồng Anh thì thấy rằng Anh chưa học qua trường lớp của 

công an nào nhưng ông ta một bước từ cán bộ thường lên chức “tướng” công an. 

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/525673/Tieu-su-tom-tat-Dai-tuong-Le-Hong-Anh-tpot.html
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/525673/Tieu-su-tom-tat-Dai-tuong-Le-Hong-Anh-tpot.html
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Người ta dễ dàng nhìn thấy quê quán của Lê Hồng Anh là đồng hương với thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng và thời kỳ Anh phất lên cũng là lúc “lên đời” của đồng chí X. 

Vậy thực hư chuyện đó thế nào? 

Ngày 10/1/2005, đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an cộng sản đã tổ chức 

lễ công bố quyết định phong, thăng hàm cấp tướng cho các cán bộ cao cấp của lực 

lượng công an. Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Bộ trưởng Bộ Công 

an Lê Hồng Anh, Bí thư trung ương đảng, Trưởng ban Nội chính trung ương Trương 

Vĩnh Trọng. Tại buổi lễ, Phan Văn Khải đã trao các quyết định của Chủ tịch nước 

phong, thăng hàm cấp tướng cho 5 cán bộ cao cấp của lực lượng công an. Theo đó, 

Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh được phong cấp hàm đại tướng an ninh nhân 

dân. Thứ trưởng thường trực Nguyễn Khánh Toàn, các thứ trưởng Lê Thế Tiệm, 

Nguyễn Văn Hưởng và Nguyễn Văn Tính được thăng cấp hàm từ trung tướng lên 

thượng tướng an ninh và cảnh sát. 

Thật ra thì Lê Hồng Anh tuy làm Bộ trưởng Công an, nhưng không có gốc gác trong 

ngành công an, mà lên làm Bộ trưởng trong một trường hợp đặc biệt. Vào tháng 4 

năm 2001, Lê Hồng Anh từ vị vị trí Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đã được đề cử vào 

Bộ chính trị và phân công làm Trưởng ban kiểm tra Trung ương đảng khóa IX. Đến 

giữa năm 2002, Thượng tướng Lê Minh Hương, Bộ trưởng Bộ công an bị bệnh ung 

thư nên xin nghỉ và mất sau đó một năm, Bộ chính trị đã cử Lê Hồng Anh sang thay 

thế trách vụ Bộ trưởng công an. Đến ngày 10 tháng 1 năm 2005, Lê Hồng Anh mới 

được phong quân hàm Đại tướng công an. Trong quá trình hoạt động từ năm 1969 

sau khi tham gia vào đảng Cộng sản Việt Nam, Lê Hồng Anh chưa có lần nào làm 

’công an’ mà chỉ phụ trách công tác văn nghệ, dân vận và đảng đoàn tại tỉnh Kiên 

Giang. Từ năm 1996, Lê Hồng Anh mới được phân công làm bí thư tỉnh ủy Kiên 

Giang cho đến khi được bầu vào Bộ chính trị vào tháng 4 năm 2001. Do đó, Lê Hồng 

Anh làm Bộ trưởng công an chỉ là trên danh nghĩa, còn trong thực tế quyền lực của 

Bộ công an nằm trong tay Thượng Tướng Nguyễn Khánh Toàn và Thượng Tướng 

Nguyễn Văn Hưởng. 

 

Cũng vì không có “nghiệp vụ” nên khi được leo lên chức tướng công an nhờ công 

ơn mưa móc của đảng cộng sản nói chung và đồng chí X nói riêng mà Lê Hồng Anh 

đã dùng bàn tay sắt máu của mình theo chính sách công an trị của Nguyễn Tấn Dũng 

để đàn áp nhân dân. Những tội ác đó sẽ được vạch rõ ra trong bài viết này. 

II. Tội ác với nhân dân: 

Tội ác với nhân dân của Lê Hồng Anh là một trong những tội ác của các “đồ tể” với 

người dân nói chung và người yêu nước, đấu tranh cho tự do, dân chủ nói riêng. Kể 

từ khi lên chức thì Lê Hồng Anh đã có những hành động rất rõ rệt trong việc đàn áp 

người dân. Rất nhiều bằng chứng đã chỉ ra sự thật đó. 

Thứ nhất, Trên VOA có hai bài viết chỉ ra tội ác của Lê Hồng Anh. Bài thứ nhất của 

lả của nhà báo Bùi Tín. Nhà báo Bùi Tín viết: “Các báo nước ngoài cho rằng ê-kíp 

cầm quyền mới sẽ cứng rắn hơn, bảo thủ hơn, và xu hướng cải cách, mở cửa, minh 
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bạch và hội nhập sẽ bị ngăn chặn. Nhà báo Hoa Kỳ Roger Mitton từng làm việc 6 

năm ở Việt Nam viết trên báo Phnom Penh Post: “Điều đáng thất vọng nhất là ông 

Nguyễn Tấn Dũng từng điều hành kinh tế với nhiều thất bại – như vụ tai tiếng lớn 

Vinashin - lại được ở lại thêm một nhiệm kỳ” và cho rằng “trong 5 năm tới, Việt 

Nam sẽ không có cải cách gì đáng kể». Báo Pháp La Libération lưu ý phái bảo thủ 

đang củng cố vị trí, nổi bật là Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh được đưa lên vị trí 

Ủy viên thường trực Ban Bí thư Trung ương đảng, chức vụ như Phó Tổng bí thư, 

điều hành mọi công việc hàng ngày của đảng CS. 

Các blogger trong nước như Người Buôn Gió, Anh Ba Sàm… chỉ rõ ngành công an 

dưới quyền Bộ trưởng Lê Hồng Anh đã sa sút nghiêm trọng, công an giao thông 

được mang tên «anh hùng Núp» chuyên núp, rình các loại xe để phạt bừa bãi lấy 

tiền bỏ túi; nhưng nghiêm trọng hơn là hàng chục công dân đã chết trong đồn công 

an do bị đánh đập, tra tấn cho đến chết, như các anh Lê Xuân Dũng, anh Lê Hữu 

Nam chết ở Nghi Sơn, anh Nguyễn Văn Khương chết ở Bắc Giang, anh Vũ Văn Hiển 

chết trong đồn công an ở Thái Nguyên, anh Nguyễn Duy Hải chết trong đồn công 

an Hậu Giang, anh Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội bị công an đánh vào cổ cho đến chết, 

anh Nguyễn Văn Hải bí danh Điếu Cày bị “mất tay” khi bị công an giam giữ, là 

những món nợ của dân mà Bộ trưởng Lê Hồng Anh chưa trả”. 

 

Những tội ác mà nhà báo Bùi Tín viết ra là hoàn toàn có thật và đó chính là những 

chứng cứ cho thấy tội ác của Lê Hồng Anh. 

(links: http://www.voatiengviet.com/content/thay-ca-o-vietnam-08-15-2011-

127760213/908862.html). 

 

 

Lê Hồng Anh - Cam kết “bảo vệ” Trung Cộng 

Một baì viết khác theo nguồn của Xinhua, China, Crienglish.com (Trung cộng) được 

VOA trích lại có viết như sau: “Theo tin của Tân Hoa Xã, Bộ trưởng Bộ Công an 

Việt Nam Lê Hồng Anh và Bộ trưởng bộ Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ đã 

tham gia buổi hội đàm này. Hãng thông tấn chính thức của nhà nước Trung Quốc 

dẫn lời ông Mạnh Kiến Trụ nói rằng việc hợp tác thi hành công lực là một phần 

quan trọng trong công cuộc hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ông 

Mạnh nói thêm rằng ông hy vọng hai nước sẽ hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong các 

lĩnh vực như chống nhập cư bất hợp pháp, khủng bố và gian lận viễn thông. Cũng 

theo ông Mạnh, Trung Quốc sẽ cùng Việt Nam tăng cường công cuộc hợp tác truyền 

http://www.voatiengviet.com/content/thay-ca-o-vietnam-08-15-2011-127760213/908862.html
http://www.voatiengviet.com/content/thay-ca-o-vietnam-08-15-2011-127760213/908862.html
http://crienglish.com/
https://2.bp.blogspot.com/-OVyjRiy4pR8/UpL_8VTnpOI/AAAAAAAABaM/hn9l3fAU-FA/s1600/3.png
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thống và thúc đẩy một chiến lược đối tác tổng thể giữa hai nước. Về phía Việt Nam, 

ông Lê Hồng Anh khẳng định Việt Nam sẽ tham gia cùng Trung Quốc trong nỗ lực 

tăng cường cơ chế hợp tác để chống tội phạm và duy trì trật tự xã hội”. 

(Links: http://www.voatiengviet.com/content/china-vietnam-law-enforcement-04-

12-2011-119683449/900397.html). 

Việc cam kết với Tàu cộng trong việc “ổn định an ninh” cũng cho thấy tội ác đàn áp 

nhân dân và phản dân hại nước của Lê Hồng Anh. 

Thứ hai, Xin điểm qua một số vụ án đàn áp tôn giáo một cách dã man dưới thời Lê 

Hồng Anh. Điển hình là một số trường hợp sau: 

Vụ án Thái Hà: Vào lúc 2g30 chiều nay, 3/11, hàng trăm côn đồ hung hãn, dưới sự 

hỗ trợ của an ninh, cảnh sát các loạt, đồng loạt tấn công nhà thờ Thái Hà. Một số 

mặc thường phục đã dùng búa trữ sẵn ở Trạm bảo vệ ngay trước cửa Nhà thờ để phá 

cổng nhà thờ, và đặc biệt là đập hư nát mấy cánh cửa của nhà thờ. 

Đêm 16/11/2011 rạng sáng ngày 17/11/2011, chính quyền Hà Nội đã cho đám dân 

phòng, công an chìm, công an sắc phục tới chặn đường hành hung giáo dân, các vị 

lãnh đạo tôn giáo và cho xe xúc đất, ủi đất, xe cần trục… tới đào đất, đặt 3 thùng 

chứa nước loại cực lớn để làm cái mà chúng gọi là “Trạm Xử Lý Nước Thải” chính 

thức lấy đất của Nhà Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo Xứ Thái Hà. Linh mục Chánh 

Xứ Thái Hà – Giuse Nguyễn Văn Phượng đã phản đối việc chiếm đất này của chính 

quyền Hà Nội và gởi thơ cầu cứu đi khắp các nơi. 

Công luận khắp nơi lên tiếng phản đối thái độ đàn áp tôn giáo của chính quyền Cộng 

sản Hà Nội, đã hành hung giáo dân và chiếm đoạt tài sản của Nhà Dòng Chúa Cứu 

Thế Thái Hà. 

- https://www.youtube.com/playlist?list=PL3B21646C5AF19F98&feature=playlist

-comment 

- http://www.youtube.com/watch?v=qfk0CtyFlvE 

 
 Công An dưới trướng Lê Hồng Anh đàn áp giáo dân Thái Hà 

 

http://www.voatiengviet.com/content/china-vietnam-law-enforcement-04-12-2011-119683449/900397.html
http://www.voatiengviet.com/content/china-vietnam-law-enforcement-04-12-2011-119683449/900397.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3B21646C5AF19F98&feature=playlist-comment
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3B21646C5AF19F98&feature=playlist-comment
https://www.youtube.com/watch?v=qfk0CtyFlvE
https://2.bp.blogspot.com/-tlajK6HRa7c/UpMAhR23-5I/AAAAAAAABaU/bCBGeoMgVSU/s1600/4.png
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Một số giáo dân bị chặn đánh nguội trên đường về. Trong ảnh là cô Anna Hoàng Thị Sinh, thuộc 

giáo xứ Từ Châu, HN, bị đánh chảy máu mũi. 

 

Miêu tả sự kiện Thái Hà, Vietinfo có viết: “Từ 8h30' các Linh mục, tu sĩ giáo dân 

Thái Hà cùng giáo dân từ các xứ trên địa bàn HN tập trung trước tượng đài Lý Thái 

Tổ. Sau đó họ nộp đơn lên UBND Thành phố Hà Nội. 

Những người mang theo máy ảnh, máy quay liên tiếp bị khống chế, bị bắt. Khoảng 

30 người bị bắt ngay trước trụ sở CA Quận Hoàn Kiếm, trong đó có linh mục chánh 

xứ Thái Hà Giuse Nguyễn Văn Phượng, linh mục Lương Văn Long, tu sĩ Vũ Văn 

Bằng bị dồn lên xe bus đưa về hướng Đông Anh, vào trại phục hồi nhân phẩm Lộc 

Hà (dành cho các cô gái làm tiền)”. 

(Links: http://www.vietinfo.eu/tin-viet-nam/linh-muc-giao-dan-thai-ha-bieu-tinh-

lan-2-tai-bo-ho.html). 

Tất cả họ đều bị bắt sau khi nộp đơn và trên đường đi về Nhà thờ Lớn 

Bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý: 

- http://www.youtube.com/watch?v=bUSJeAakoXI 

- http://www.youtube.com/watch?v=RLFypaB5b_Y 

- http://www.youtube.com/watch?v=ib9Oy_9mcmo 

- http://www.youtube.com/watch?v=q3HJ6ZM96pU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RLFypaB5b_Y
https://www.youtube.com/watch?v=ib9Oy_9mcmo
https://www.youtube.com/watch?v=q3HJ6ZM96pU
https://4.bp.blogspot.com/-5L2drNcQjkk/UpMAic_aA3I/AAAAAAAABac/J8lYNienPgY/s1600/5.png
https://2.bp.blogspot.com/-jX-Wzr6tbT4/UpMBArmn16I/AAAAAAAABak/MewWuUpRlLU/s1600/6.png
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Bịt miệng cha Lý  

Vụ án Cồn Dầu: Bình luận về việc nhà cầm quyền cộng sản đàn áp giáo dân Cồn 

Dầu trên RFA có đoạn: “Trong bài “Định mệnh lót cho ông chữ ‘Bá’”, tác giả Cánh 

Cò lưu ý: “Vụ án Cồn Dầu là một mặt khác của sự ổn định mà ông Thanh sẵn sàng 

áp dụng. Người dân Cẩm Lệ ở cửa ngõ tây nam thành phố Đà Nẵng còn nhớ như in 

cái chết tức tưởi của anh Thành Năm sau khi giáo dân Cồn Dầu chống lại chính 

quyền phường Hòa Xuân giải tỏa trắng 430 hecta để thực hiện dự án khu du lịch sinh 

thái Hòa Xuân. Nằm trong địa bàn phường, thôn Cồn Dầu với diện tích 100 hecta 

cũng bị giải tỏa lấy mặt bằng phục vụ dự án. Anh Năm bị công an trả về gia đình sau 

khi lấy khẩu cung và hai ngày sau thì qua đời trong tình trạng không thể nào thương 

tâm hơn.” (Links:http://www.rfa.org/vietnamese/HumanRights/why-destroy-

cultural-exchange-relic-con-dau-tq-03082013113058.html) 

 

 

Công an đàn áp giáo dân Cồn Dầu 

Hoặc có thể tìm hiểu những trò hề của công an dưới quyền của Lê Hồng Anh: 

 

- http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2011/1/143643.cand 

- http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/reasoning-behind-the-coming-con-dau-

trial-GM-10212010100206.html 

- http://www.saigonecho.org/phatthanh/thoisu/22380.html 

 

Thứ ba, Công an cộng sản dưới thời Lê Hồng Anh gây rất nhiều tội ác với người 

dân. Xin gửi tới bạn đọc một số links tiêu biểu cho thấy bản chất của Lê Hồng Anh 

và chế độ công an trị hèn với giặc ác với dân. 

 

Công an đánh dân: 

- http://www.youtube.com/watch?v=Rrv06lC_9D0 

- http://www.youtube.com/watch?v=R9FajvHx6PA 

- http://www.youtube.com/watch?v=5liOWFha2zc 

- http://www.youtube.com/watch?v=rOiT-RB1GKo 

http://www.rfa.org/vietnamese/HumanRights/why-destroy-cultural-exchange-relic-con-dau-tq-03082013113058.html
http://www.rfa.org/vietnamese/HumanRights/why-destroy-cultural-exchange-relic-con-dau-tq-03082013113058.html
http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2011/1/143643.cand
http://www.saigonecho.org/phatthanh/thoisu/22380.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rrv06lC_9D0
https://www.youtube.com/watch?v=R9FajvHx6PA
https://www.youtube.com/watch?v=5liOWFha2zc
https://www.youtube.com/watch?v=rOiT-RB1GKo
https://3.bp.blogspot.com/-PQ_kqScFmoQ/UpMBLoCcSZI/AAAAAAAABas/2C18nPcrYR8/s1600/7.png
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- http://www.youtube.com/watch?v=D3s6vLjnPhg 

 

Công an đánh dân bên ngoài sân vận động Hàng Đẫy 

Công an nhận hối lộ 

- http://www.youtube.com/watch?v=3ZFmEesSD40 

- http://www.youtube.com/watch?v=EV-PUPdMcVw 

- http://www.youtube.com/watch?v=l5se_dzjKnM 

- http://www.youtube.com/watch?v=E8Vg2vFGwVs 

Đàn áp biểu tình yêu nước: 

- http://www.youtube.com/watch?v=jtVHOD8KUU0 

- http://www.youtube.com/watch?v=x3dY47JvVNo 

- http://www.youtube.com/watch?v=OSOoVGNVKyI 

- http://www.youtube.com/watch?v=zxfDciI01EU 

- http://www.youtube.com/watch?v=wu64HgxeDyU 

- http://www.youtube.com/watch?v=CHy-ayv5GZk 

 

 
 Lê Hồng Anh và đàn em tại Sài Gòn 

https://www.youtube.com/watch?v=D3s6vLjnPhg
https://www.youtube.com/watch?v=3ZFmEesSD40
https://www.youtube.com/watch?v=EV-PUPdMcVw
https://www.youtube.com/watch?v=l5se_dzjKnM
https://www.youtube.com/watch?v=E8Vg2vFGwVs
https://www.youtube.com/watch?v=jtVHOD8KUU0
https://www.youtube.com/watch?v=x3dY47JvVNo
https://www.youtube.com/watch?v=OSOoVGNVKyI
https://www.youtube.com/watch?v=zxfDciI01EU
https://www.youtube.com/watch?v=wu64HgxeDyU
https://www.youtube.com/watch?v=CHy-ayv5GZk
https://4.bp.blogspot.com/-Y1nofRG9lCc/UpMB5b9HVdI/AAAAAAAABa0/3d4MwW0u5js/s1600/8.png
https://2.bp.blogspot.com/-nlDaE9MeiTc/UpMCNSXFQWI/AAAAAAAABbE/u_MOLopBF6c/s1600/9.png
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Bắt người biểu tình yêu nước 

 

Một trong nhiều các cuộc biểu tình chống Trung cộng đã bị đàn áp dưới thời của 

Trần Đại Quang. Cuộc biểu tình sáng 27/11/2011 tại Hà Nội với nội dung “Ủng hộ 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Quốc Hội ra luật biểu tình” đã nhanh chóng bị CA 

đàn áp thô bạo. Tin cho biết, có ít nhất hàng chục người biểu tình đã bị bắt đi, trong 

đó có trường hợp anh Nguyễn Văn Phương bị Công an đánh đập dã man.  

 

Những người bị bắt đưa lên một chiếc xe bus, sau đó bị áp giải về “trung tâm lưu trú 

Lộc Hà” thuộc xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đây là một nơi giam giữ trá 

hình được thành lập và trực thuộc sự quản lý của CA Thành Phố Hà Nội. (Nơi này 

còn được gọi là “Trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà” vốn giành cho gái mại dâm). 

 

 
Đây là kết quả của Lê Hồng Anh 

 

Thứ tư, có những vụ án nổi tiếng bắt giữ người yêu nước dưới thời của Lê Hồng Anh 

đó là vụ án của Hạnh, Hùng, Chương, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Văn Hải vv... 

cho thấy sự sắt máu của Lê Hồng Anh. Tuy nhiên có một vụ án khá nổi tiếng đó là 

vụ án của tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ. 

 

Cù Huy Hà Vũ là con trai của cố nhà thơ Việt Nam, Bộ trưởng Cù Huy Cận, là con 

nuôi và là cháu ruột của nhà thơ Ngô Xuân Diệu. Ngày 15 tháng 11 năm 2010, Cơ 

quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối 

với ông về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

https://1.bp.blogspot.com/-sMIkLtFhm1U/UpMCMaXMixI/AAAAAAAABa8/TGZA-pe1YDc/s1600/10.png
https://2.bp.blogspot.com/-mbuOS0CIYdo/UpMDLc9ZZ_I/AAAAAAAABbQ/Hi9hnOK9avc/s1600/11.png
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Nam” theo điều 88 Bộ luật Hình sự. Chiều 17 tháng 12 năm 2010, Viện Kiểm sát 

Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố ông về tội danh trên. Sau một lần 

trì hoãn, vào ngày 4 tháng 4 năm 2011, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên án 7 năm 

tù và 3 năm quản chế trong phiên xử gây chú ý của công luận. 

 

Ngày 4 tháng 11 năm 2010, T. S Cù Huy Hà Vũ đến TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị 

cho một chuyến thăm quê sắp tới. Khoảng 12 giờ đêm cùng ngày (0 giờ sáng ngày 

5 tháng 11), công an phường 11 quận 6 (TP HCM) kiểm tra khách sạn Mạch Lâm, 

thấy cửa phòng ông Vũ không khóa và trong phòng có cả cô Hồ Lê Như Quỳnh 

thuộc Hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh. Báo chí cộng sản đưa tin là hai người 

này đang trong tư thế và trang phục nhạy cảm nhưng sau đó những hình ảnh 

Photoshop của báo chí cộng sản đã bị lật tẩy. 

 

Đáng nói hơn, sự việc rất vô lý là sau khi kiểm tra hành lý trong phòng, lực lượng 

công an cộng sản “phát hiện” trong phòng có 1 va ly nhỏ đựng máy tính xách tay, tư 

trang quần áo, hai bao cao su đã qua sử dụng trong sọt rác, và một số tài liệu được 

cho là “quan trọng”. 

 

Tuy nhiên, vụ việc trong khách sạn chưa được làm rõ, thì chiều 6 tháng 11, Cơ quan 

an ninh điều tra – Bộ Công an Việt Nam cho biết ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt vì một 

tội danh khác, đó là tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo 

điều 88 – Bộ luật hình sự và đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê duyệt. 

Cùng ngày, tư gia của ông Vũ tại Hà Nội bị khám xét. Ngoài ra, công an còn khẳng 

định ông Cù Huy Hà Vũ còn phải chịu trách nhiệm về hành vi “dâm ô, đồi trụy” của 

mình. 

 

Trung tướng Hoàng Kông Tư - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an 

cho biết: “Các chứng cứ, tài liệu do các cơ quan chức năng thu được đã chứng minh 

Cù Huy Hà Vũ có những hành vi vi phạm pháp luật theo Điều 88 Bộ luật hình sự. 

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố khẩn cấp vụ án, khởi tố bị can Vũ để điều tra, 

làm rõ”. 

 

 

Báo Công an Nhân dân của nhà cầm quyền cộng sản viết vụ bắt Cù Huy Hà Vũ là 

do lúc kiểm tra khách sạn Mạch Lâm ngày 5 tháng 11 năm 2010 đã tình cờ phát hiện 

được nhiều tài liệu tuyên truyền chống phá Nhà nước trong máy tính cá nhân của 

ông Vũ. Tuy nhiên, cáo trạng số 18/CT-VKS-P2 lại khẳng định: “từ tháng 10 năm 

2010 Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội đã có công văn gửi Công an thành phố 

Hà Nội đề nghị làm rõ việc phát hiện trên mạng Internet có một số bài trả lời phỏng 

vấn của người tự xưng danh là Cù Huy Hà Vũ có nội dung chống phá Nhà nước, và 

công an đã điều tra xác định việc này”. Đó chính là một điểm bất nhất trong chính 

sách công an trị của cộng sản nói chung và Lê Hồng Anh. 
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Một trong số tài liệu được công an cộng sản của Anh cho là “phản động” trong số 

này là: “Đường sắt cao tốc Bắc - Nam - dự án tham nhũng”, “Đơn khởi kiện Thủ 

tướng Chính phủ do đã ban hành trái pháp luật Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg 

phê duyệt phân vùng khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007 - 

2015” đề ngày 11/6/2009, “Văn phòng Chính phủ - từ cố ý làm trái pháp luật đến 

trắng trợn xuyên tạc sự thật”… 

 

 
Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ trong phiên tòa “hai bao” 

 

Vào ngày 25 tháng 1 năm 2011, bà Libby Liu - Tổng Giám đốc Đài Á Châu Tự do 

(RFA) đã gửi thư lên Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, kêu gọi trả tự do ngay lập 

tức cho ông Cù Huy Hà Vũ. Thư trích dẫn Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân 

quyền của Liên Hiệp Quốc mà Chính phủ Việt Nam cũng đã công nhận: “Tất cả mọi 

người đều có quyền tự do chính kiến và ngôn luận”. Bà Liu cho rằng “quyền của 

ông Cù Huy Hà Vũ được trao đổi với đài Châu Á Tự do (cũng như bất cứ ai khác) 

và bày tỏ quan điểm của mình về bất cứ chủ đề gì đã được bảo hộ một cách rõ ràng 

trong Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã ký năm 

1982”, và “truy tố ông Vũ về việc thực thi quyền con người cơ bản này chính là vi 

phạm luật pháp quốc tế.” 

 

Ngày 10 tháng 11 năm 2010, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch 

(HRW) đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho tiến sĩ Cù Huy Hà 

Vũ, người được tổ chức này gọi là “nhà hoạt động luật pháp trực ngôn, người bảo 

vệ nhân quyền và chỉ trích các hành vi sai trái của chính quyền”. BBC dẫn lời ông 

Phil Robertson, Phó giám đốc phụ trách bộ phận Á Châu của HRW: “Việc bắt giữ 

ông Cù Huy Hà Vũ có mục đích ngăn chặn các luật sư để họ không nhận những vụ 

việc nhạy cảm về chính trị, chẳng hạn như bào chữa cho các nhà hoạt động dân chủ 

và dân oan mất đất, hoặc các vụ kiện nhằm bảo vệ môi trường”. Bà Elaine Pearson 

thuộc văn phòng New York của Human Rights Watch nói với Đài Á Châu Tự do: 

“Luật pháp Việt Nam không theo đúng những chuẩn mực pháp lý quốc tế”, “luật về 

an ninh quốc gia của Việt Nam quá rộng; đã hình sự hóa những hoạt động ôn hòa 

của những nhà hoạt động và những tổ chức tại Việt Nam”, “trước kỳ Đại hội đảng 

https://3.bp.blogspot.com/-djwiDsXV1-Q/UpMD0Zw7tRI/AAAAAAAABbg/f1GwEWrMZ8g/s1600/13.png
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sắp đến đang có nỗ lực dập tắt tiếng nói của những người chỉ trích đảng về vấn đề 

nhân quyền.” Bà Pearson cho biết HRW luôn sẵn sàng trực tiếp tranh luận với chính 

quyền Việt Nam, nhưng họ rất khó “tiếp xúc trực tiếp với chính quyền Hà Nội”, và 

“không bao giờ được mời”. 

 

Hai ngày trước phiên xử, vào ngày 2 tháng 4 năm 2011, tổ chức Theo dõi Nhân 

quyền Human Rights Watch lại yêu cầu Việt Nam thả Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ 

ngay lập tức. Trong yêu cầu bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, tổ chức này cho rằng 

ông Vũ “đáng được ca ngợi” vì đã tranh đấu cho quyền của người dân được có môi 

trường sống lành mạnh, quyền tự do ngôn luận và một hệ thống tư pháp công bằng. 

Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền 

nói: “Hành động bắt giữ và xét xử Tiến sĩ Vũ phát đi một thông điệp rằng hệ thống 

tư pháp ở Việt Nam là để phục vụ cho lợi ích chính trị, và các luật sư cùng các nhà 

hoạt động muốn đi kiện hãy chuẩn bị tinh thần tự hứng lấy hậu quả.” 

 

HRW cũng cho rằng những tội danh về an ninh quốc gia trong Luật hình sự Việt 

Nam như “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (điều 79), “phá hoại chính 

sách đoàn kết” (điều 87), “tuyên truyền chống nhà nước” (điều 88), “phá rối an ninh” 

(điều 89), “lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước” (điều 

258)… là mập mờ và khác thường, được dùng để xử tù những người bất đồng chính 

kiến về chính trị và tôn giáo. Ông Robertson phát biểu: “Việt Nam cần sửa đổi hoặc 

hủy bỏ những điều luật chung chung về an ninh quốc gia, thay vì sử dụng những 

điều luật đó để bịt miệng những người phê phán chính phủ một cách ôn hòa. Làm 

sao mà Việt Nam có thể trở thành một quốc gia có nền pháp trị khi chính phủ tiếp 

tục trừng phạt các nhà vận động pháp luật?” 

 

 
Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ với cái án “hai bao cao su” 

 

Ngoài ra bạn đọc hoàn toàn có thể xem thêm tin túc về vụ án luật sự Cù Huy Hà Vũ 

tại đây: 

 

- http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/ong-cu-huy-ha-vu-nhan-an-7-nam-tu-

2191658.html 

http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/ong-cu-huy-ha-vu-nhan-an-7-nam-tu-2191658.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/ong-cu-huy-ha-vu-nhan-an-7-nam-tu-2191658.html
https://3.bp.blogspot.com/-ghAtx7akNbU/UpMD1B5OJDI/AAAAAAAABbo/5RCh_caR_74/s1600/14.png
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- http://www.voatiengviet.com/content/cu-huy-ha-vu-04-05-11-

119286484/916843.html 

- http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/Blog-reading-ha-vu-

reactions-04062011071656.html 

- http://www.youtube.com/watch?v=CuJg9815EuA 

- http://www.youtube.com/watch?v=JXGSOfTITpM 

 

III. Kết luận: 

Công an cộng sản dưới sự cầm quyền của Lê Hồng Anh đã gây nên những tội ác 

kinh hoàng đối với nhân dân nói chung và người yêu nước, đấu tranh tự do, nhân 

quyền. Lê Hồng Anh chỉ thể hiện đúng bản chất khát máu và độc tài của đảng mà từ 

lúc thiếu thời ông ta đã được đào tạo. Ngày hôm nay, bản chất hèn với giặc và ác với 

dân của đảng cộng sản ngày càng được bộc lộ rõ hơn. Lê Hồng Anh mặc dù đã thôi 

không còn làm bộ trưởng công an sau tháng 5/2011 nhưng vẫn còn nằm trong ban 

bệ lãnh đạo của cường bạo cộng sản Việt Nam. Những tội ác quá khứ và hiện tại của 

Lê Hồng Anh cần phải được lên án để người dân Việt Nam sẽ có một ngày đưa Anh 

và đồng bọn ra trước vành móng ngựa của tòa án nhân dân. 

 

7/11/2013 

 

Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 
 

 

(Phần 32) 

Gián điệp và bán nước – Nguyễn Chí Vịnh 
 

 
 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - “Nguyễn Chí Vịnh là một tên bán nước hại dân 

Việt Nam chúng ta, hắn ta là một trong những tên chủ chốt trong băng đảng bán 

https://www.blogger.com/www.voatiengviet.com/content/cu-huy-ha-vu-04-05-11-119286484/916843.html
https://www.blogger.com/www.voatiengviet.com/content/cu-huy-ha-vu-04-05-11-119286484/916843.html
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/Blog-reading-ha-vu-reactions-04062011071656.html
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/Blog-reading-ha-vu-reactions-04062011071656.html
https://www.youtube.com/watch?v=CuJg9815EuA
https://www.youtube.com/watch?v=JXGSOfTITpM
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
https://1.bp.blogspot.com/-hBzkCECcszU/Um65ayjTv1I/AAAAAAAAAAU/wrdi97Cbuf4/s1600/Traitimxanh-sig.png
https://2.bp.blogspot.com/-hlZUoc1vujM/Up3uuSfND5I/AAAAAAAAB1U/jOs5wPIj090/s1600/Nguyenchivinh-cuidau-Danlambao.jpg
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nước cộng sản Việt nam. Tất cả bọn chúng đều nói tiếng Việt, mang tên Việt, ăn 

cơm Việt nhưng là tay sai cho giặc Tàu với cái danh “nô tài”. Hiện thân của 

chúng là những tên Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống thời @. Chính vì vậy chúng ta 

cần phải tiếp tục truyền tay người dân trong nước biết hết sự thật của chúng để 

toàn dân đứng lên lật đổ lũ bán nước hại dân đó. Đó cũng chính là đạo nghĩa của 

dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay mà chúng ta, những con cháu của Trần Hưng 

Đạo, Hai Bà Trưng… phải tiếp bước...” 

 

I. Con người của Nguyễn Chí Vịnh: 

Theo tin từ website của Nguyễn Chí Vịnh thì Vịnh có tiểu sử như sau: 

“Trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Chí Vịnh – Thượng 

tướng, Ủy viên Trung ương đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

 

 

Nguyễn Chí Vịnh 

Đồng chí Nguyễn Chí Vịnh 

Họ và tên: Nguyễn Chí Vịnh 

Sinh ngày: 15/5/1957. 

Nguyên quán: Thôn Niêm Phò, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế 

Dân tộc: Kinh. 

Ủy viên Trung Ương đảng cộng sản Việt Nam 

Trình độ học vấn: Phó Giáo sư – Tiến sỹ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế 

Lý luận chính trị: Cao cấp. 

 

* Tóm tắt quá trình công tác 

- Năm 1964 đến 1974, học sinh trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi, trường 

Văn hóa Quân đội. 

- Năm 1974 đến 1976, Học sinh trường Cấp 3 Lý Thường Kiệt nay là trường Trung 

học phổ thông Việt Đức – Hà Nội 

https://1.bp.blogspot.com/-IdH-gEe0gy4/Up3dpTD4i0I/AAAAAAAAB0I/wwzgs_9Uthw/s1600/nguyenchivinh1.png


- 546 - 

 

- Năm 1976-1981 sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Quân sự, trường Sĩ quan Thông 

tin. Tốt nghiệp Sĩ quan Thông tin. 

- Sau khi tốt nghiệp, ông về công tác tại Cục Nghiên cứu Bộ Quốc phòng. 

- Tháng 2 năm 1995, ông được giao nhiệm vụ Phụ trách Cục 12 Tổng Cục 2 Bộ 

Quốc phòng. 

- Tháng 5 năm 1995, ông được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục 12, rồi Cục trưởng 

Cục 12 và sau đó là Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2. 

- Năm 1999, ông được Thủ tướng Chính phủ phong Quân hàm Thiếu tướng Quân 

đội Nhân dân Việt Nam. 

- Năm 2002, bổ nhiệm giữ chức Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2 Bộ Quốc phòng. 

- Năm 2003, bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế. 

- Tháng 12 năm 2004, được Thủ tướng Chính phủ phong Quân hàm Trung tướng 

Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

- Tháng 2 năm 2009, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

- Tháng 8 năm 2009, ông thôi kiêm nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2. 

- Ngày 27 tháng 4 năm 2010, được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước trao học 

hàm Phó Giáo sư chuyên ngành Quan hệ Quốc tế. 

- Tại Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương 

đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Ngày 05 tháng 12 năm 2011, đồng chí Nguyễn Chí Vịnh được Chủ tịch nước phong 

quân hàm Thượng tướng Quân đội Nhân dân 

 

* Giải thưởng 

 

- Huân chương Quân công hạng Nhì 

- Huân chương Chiến thắng hạng Nhì”. [1] 

 

Xét qua lý lịch của Vịnh thì chúng ta thấy Vịnh thật sự là một tên “đỏ” toàn diện 

theo tư tưởng “hạt giống đỏ” của cộng sản. Bởi như ai cũng biết, Vịnh là con trai 

của Nguyễn Chí Thanh, và chính vì thế Vịnh đã leo lên chức tước và ngai vị một 

cách nhanh chóng theo quy tắc 4C (Con cháu các cụ) của cộng sản Việt Nam. Ngoài 

đời thường, Vịnh được biết đến như là một tên lưu manh và tội phạm, trong 10 năm 

Vịnh từ một chủ quán cháo lòng tiết canh, đã leo lên Tổng cục trưởng Tổng cục II 

(Cục tình báo quân đội cộng sản). Vậy thực chất Vịnh như thế nào? 

 

Do nhờ thân thế của cha là tướng Nguyễn Chí Thanh, Vịnh vốn rất dốt nát và đã 

nhiều lần bị nhà trường đuổi học từ thời phổ thông vì nghịch ngợm vẫn được ngang 

nhiên tốt nghiệp cấp 3. Sau đó, từ một học viên đang học tại Học viện kỹ thuật quân 

sự, nhiều lần trộm cắp trong Học viện, rồi một lần bị bắt quả tang phá mái nhà kho 

chui vào ăn cắp quân trang của Học viện, và dù biết là con của Nguyễn Chí Thanh 

nhưng Học viện vẫn phải đuổi học vì không chiu nổi Vịnh và Thanh cũng đã chết từ 

lâu. Sau đó, nhờ uy tín của gia đình, Vịnh xin được vào học trường sĩ quan Thông 
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tin, học không được do dốt nát và bài bạc, rồi xin vào Bộ tư lệnh Thông tin làm việc 

một vài tháng rồi về Cục 2 công tác nhằm vớt vát chút danh vọng cuối cùng cho con 

của một ông tướng đã chết. 

 

Sau 4 năm làm trợ lý tại cục 2, Vịnh mở quán cháo lòng nhưng ít khách vì trình độ 

tay nghề cũng kém cỏi, cuối năm 1989 nhờ sự giúp đỡ tích cực của người anh rể là 

Lê Việt Bắc (thư ký của Đào Đình Luyện) thì Vịnh cho ra mắt công ty Toseco. Theo 

tin tức thì Toseco kiếm tiền thông qua sự hậu thuẫn của các quan chức cộng sản cỡ 

bự và rửa tiền thông qua các dự án cướp đất của người dân. Cụ thể như: 

 

Mở Công ty liên doanh như khu biệt thự quận 10, khu cao ốc Hồ Tây, nhà hàng bia 

ôm trong khu triển lãm Giảng Võ mang tên “Quê Hương”, đồng thời cho thành lập 

Công ty xây dựng và thương mại Hồng Bàng ở phía Bắc và chi nhánh Công ty này 

ở phía Nam. Hai Công ty xây dựng và thương mại do con trai và con rể của Vũ Chính 

– quê Thái Bình, (bố vợ Vịnh, Tổng cục trưởng TC 2) làm giám đốc. Bằng nhiều lần 

thủ đoạn chiếm đoạt các khu nhà của các đơn vị và lấy cớ để kinh doanh nghiệp vụ 

cũng như cướp đất của người dân thì công ty của Vịnh đã “làm nên ăn ra” một cách 

nhanh chóng. Mô tả về Vịnh, một tác giả thuộc hàng ngũ quân đội cộng sản viết một 

bài về Vịnh trên Việt Báo như sau: 

 

“Trong 10 năm! Một tên lưu manh vô học, một tên tội phạm hình sự, tham ô, đã vọt 

lên vị trí Tổng cục trưởng Tổng Cục Tình Báo quân đội. 

 

Từ một thượng uý chủ quán cháo lòng tiết canh, sống rách nát, sau một thời gian 

rất ngắn đã trở thành một Tướng Quân quyền uy tột đĩnh, giàu sang, danh vọng và 

giờ dây thực chất là một ông chủ tài phiệt, một triệu phú đô-la kinh doanh kinh tế 

lẫn chính trị trên lưng Nhà Nước Việt Nam, bất chấp mọi thủ đoạn đê tiện nhằm 

thỏa mãn giấc mộng Đế Vương. 

 

Từ trộm cắp hình sự đến lưu manh kinh tế - chính trị 

 

Khi còn là học viên tại Học Viện kỹ thuật quân sự, Vịnh bị bắt quả tang phá mái nhà 

kho chui vào ăn cắp quân trang, dù biết là con Tướng Nguyễn Chí Thanh nhưng Học 

viện vẫn phải đuổi. Sau đó nhờ vào gia đình, Vịnh xin vào trường sĩ quan thông tin, 

nhưng do ngu dốt và biếng học, nên tìm cách chuyển về Cục-2, tiền thân của TC2, 

núp bóng bố vợ là Đặng Vũ Chính. 

 

A) Sau 4 năm làm trợ lý và loay hoay với quán cháo lòng ế khách, cuối năm 1989 

nhờ sự giúp đỡ của anh rể, Đại Tá Lê Việt Bắc, thư ký Tướng Đào Đình Luyện và 

hội G7 (1) gồm các tướng-tá: Sáu Ngọc, Đặng Kháng, Quang Trung, Nhu, Việt Bắc, 

Hoàng Dũng, Phùng Hưng đều ở Văn phòng BQP và Văn phòng BTTM, Vịnh cho 

ra đời Công ty du lịch, dịch vụ và thương mại TOSECO với quyết sách: “... bằng 
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mọi cách kiếm được nhiều tiền thật nhiều tiền để dễ bề thao túng được mọi cấp quan 

chức và cán bộ.” 

 

Sách lược này đã được thực hiện bằng nhiều phương cách: 

 

1- Kiếm tiền thông qua danh nghĩa tập thể 

 

Lấy danh nghĩa công ty TOSECO xin đất làm nhà ở cho cán bộ trong đơn vị, đồng 

thời xây dựng cơ sở vật chất cho một số Công ty bình phong hoạt động tình báo. 

 

Vịnh chia ra hoạt động ở các lĩnh vực sau đây: 

 

a) Mở Công ty liên doanh khu biệt thự quận 10, khu cao ốc Hồ Tây, nhà hàng bia 

ôm “Quê Hương” khu triển lãm Giảng Võ, đồng thời cho thành lập Công ty xây 

dựng và thương mại Hồng Bàng ở phía Bắc và Công ty HB ở miền Nam giao con 

trai và con rể của bố vợ làm giám đốc. Vốn liếng của 2 Công ty này được huy động 

trong họ hàng vợ chồng Vịnh và nhóm G7, do đó hai công ty này được trực tiếp nhận 

xây dựng các công trình của BQP mà đặc biệt không phải đấu thầu, thiết kế dự toán 

vv... mọi thanh toán đều thông qua phạm vi hẹp, bằng sức ép từ Văn phòng BQP và 

Văn phòng BTTM. 

 

Riêng việc này Vịnh và bè phái đã thu được: 

 

- Các khoản tiền đền bù đối tác liên doanh, tiền lời xây dựng công trình. 

- Các khoản lời từ liên doanh rút ra làm nghiệp vụ. 

Một điểm đáng chú ý là sau khi chiếm đoạt tiền hoa hồng và đền bù từ liên doanh 

biệt thự quận 10, phó Giám đốc TOSECO là Đào Quang Thép bị loại vì thắc mắc 

ăn chia! 

 

b) Chiếm đoạt bất động sản của các đơn vị quân đội với lý do để hoạt động nghiệp 

vụ chuyên an lãnh thổ. 

 

Đầu tiên là kêu gọi Tướng Hoàng Hữu Thái, Tư lệnh hải quân dành khu nhà 1A 

công trường Mê Linh Sài Gòn để liên doanh làm kinh tế. Sau khi hải quân đồng ý 

thì Vịnh và G7 lập luận hải quân không cần kinh doanh và đề nghị BQP quyết định 

chuyển cho TC2 dùng làm cơ sở tác nghiệp tình báo. Tiếp theo đó, Vịnh xin ngân 

sách quốc phòng giao công ty HB xây dựng làm trung tâm thương mại quốc tế rồi 

cho thuê lấy tiền bỏ túi riêng. Lại một lần nữa gia đình Vịnh và đồng bọn thu được 

khoản tiền khổng lồ. 

 

Thế là hải quân cay đắng mất đất, mất nhà! 



- 549 - 

 

Đến bây giờ Trung Tướng Hoàng Hữu Thái, nguyên tư lệnh hải quân vẫn phàn nàn 

là đầu hai thứ tóc mà vẫn bị Vịnh lừa. 

 

Cũng tương tự, Quân khu 7 mất luôn nhà 51 Trương Quốc Dung và một số khu vực 

khác ở Biên Hòa, Vũng Tàu. Cục đối ngoại mất khu 45 đường Trường Chinh và nhà 

khách Liễu Giai, Tổng Cục Chính Trị mất nhà khách 14A Lý Nam Đế, nhà nghỉ Đồ 

Sơn. Quân chủng phòng quân mất bãi pháo hồ Trúc Bạch. Quân khu 5, quân khu 3 

đều mất những khu vực quan trọng. Hà Nội mất hàng ngàn m2 trong triển lãm Giảng 

Võ và sàn nhẩy Queen Bee Láng Hạ. 

 

Đáng chú ý là các tụ điểm giải trí đó hoạt động rất có lãi mà Nhà Nước không thu 

được bao nhiêu, nay biến thành những điểm tiêu cực xã hội. Các vũ nữ xinh đẹp đều 

được cung hiến cho Lê Việt Bắc và nhóm G7. Có cô được phong làm giám đốc nhà 

khách 14A Lý Nam Đế hiện nay, dù không một ngày cống hiến cho cách mạng mà 

nghiễm nhiên có xe con, biển số 80B của Trung Uơng phục vụ, mang quân hàm thiếu 

tá. 

 

Nhà nghỉ của Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị tại Đồ Sơn, nhà khách TOSECO ở 

Vũng Tàu đều trở thành nhà chứa, nơi ăn chơi nghỉ mát cho đám tay chân, bộ hạ và 

người thân của Vịnh, khi có sai phạm đều lấy lý do tác nghiệp để giải quyết! 

 

Các khu nhà nghỉ sang trọng đó được thiết kế thật cao cấp và trang bị nội thất rất 

hiện đại. Vịnh và G7 đều xin ngân sách quốc phòng cấp để cải tạo, xây mới và giao 

Hồng Bàng và HB xây dựng. Những lúc không cho bạn bè mượn thì Vịnh lại cho 

thuê... 

 

Như vậy, Vịnh và gia đình lại một lần nữa thu tiền qua các công trình và kinh doanh 

nghiệp vụ, các hình thức mở tụ điểm vui chơi, giải trí, ăn nhậu cho các quan chức 

Nhà Nước, nếu có tiền lãi thì hưởng trọn, nếu mất mát thất thu thì ngân sách Nhà 

Nước chịu! 

 

c) Đối với đất xin để xây nhà ở cho cán bộ, Vịnh khá chu toàn nhưng các khu đẹp 

như đường Trường Sơn, đường Sư Vạn Hạnh đều chia ưu tiên cho nhóm G7 nhất là 

đối với Kháng, Nhu, thư ký Đại Tướng Đoàn Khuê và Hồ Sỹ Hậu đã giúp trình Bộ 

Trưởng cấp cho Vịnh tất cả trên 40 xe con xịn các loại để đi lại và kinh doanh. Đội 

xe nay đóng ở Thụy Khuê và hoạt động rất mạnh. 

 

Như vậy, các mục a, b, c nêu trên chỉ có ban kiểm tra đặc biệt của TW mới có thể 

kiểm kê được trong 10 năm qua Vịnh và đồng bọn đã bày mưu tính kế chiếm được 

bao nhiêu nhà đất. “Hiệu quả thực cho nghiệp vụ chuyên an lãnh thổ, cho đảng và 

Nhà Nước được những gì” 
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2- Kiếm tiền qua những hợp đồng thương mại 

 

Với lý do TOSECO có chức năng thương mại nên từ khi có được ngân sách đặc biệt 

và được sự tiếp sức của G7, Vịnh đã thao túng ký nhiều hợp đồng mua máy bay, tàu 

thủy, thiết giáp phụ tùng cho phòng không, không quân, đóng tàu trên 300 triệu đô-

la. 

 

Thủ trưởng Bộ cho phép TOSECO được hưởng quy chế bí mật quốc phòng nên 

không cần đấu thầu. Mỗi chuyến hàng chở từ Nga về đến sân bay, Vịnh đều cho xe 

bọc kín vào lấy hàng và ra cửa sau, không qua bất kỳ một cửa kiểm soát nào. Với số 

tiền này, chúng khôn khéo bỏ túi tất cả các cấp lãnh đạo và bịt kín tất cả những thiệt 

hại nhiều trăm triệu đô-la của Nhà Nước. 

 

Không có sự thẩm định các hợp đồng nên mua bán đều tùy tiện vào các môi giới và 

bộ hạ của Vịnh, giá mua thì rất đắt mà chất lượng lại kém. 

 

Ví dụ như vụ việc máy bay cường kích SU-27 được báo với Bộ là rẻ hơn Trung Quốc, 

nhưng thực tế là phía Trung Quốc mua SU-27 đánh biển, và TOSECO mua là SU-

27 đánh không. 

 

Tai hại hơn khi diễn tập ở biển thì không hiểu vì lỗi kỹ thuật hay do chất lượng cũ 

kém nên một SU-27 đã rơi gây mất của, chết người. 

 

Một thí dụ khác là mua tàu và thiết bị vật tư đóng tàu, thiết bị sửa chữa máy tàu, 

mua thì đắt mà thiết bị lại quá cũ nên sau gần 10 năm mà tàu chiến vẫn chưa ra tàu, 

nhà máy vẫn chưa ra nhà máy. 

 

Đề nghị Ban Kiểm Tra Trung Ương đến nhà máy X50, X51 Ba Son của Hải quân/ 

Tổng cục kỹ thuật/ Tổng cục công nghiệp quốc phòng và kinh tế, các quân binh 

chủng để tìm hiểu về vấn đề này. 

 

Đặc biệt dây chuyền X50, tư lệnh hải quân Mai Xuân Vinh kiên quyết không cho 

nghiệm thu, nhưng sau nhiều lần Vịnh dùng sức ép của Bộ nên ông Vinh đành cay 

đắng chấp nhận. 

 

Như vậy, Vịnh và cộng sự đã kiếm được hàng chục triệu đô la tiền môi giới, hoa 

hồng, lại quả, tiền chi phí vênh khi thực hiện hợp đồng theo cơ chế an ninh nghiệp 

vụ mà không ai được quyền biết đến. 

 

Sau này khi cơ chế của BQP chặt chẽ và có kiểm soát hơn thì Vịnh chuyển sang kiếm 

tiền bằng cách thành lập hệ thống tình báo công nghệ: 
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Cục tình báo công nghệ, Trung tâm B5, Công ty SECOTEX (với danh nghĩa của 

Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng và Kinh Tế), Công ty HITACO (với danh nghĩa 

là Tổng cục kỹ thuật) xin được hàng ngàn m2 đất và đang xúc tiến xây dựng các dự 

án xin Nhà Nước đầu tư vào khu công nghệ cao thông qua Vụ Khoa Giáo Văn Phòng 

Chính Phủ (có sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn Mạnh Giao). 

 

Các Công ty Trung Tâm nói trên đều được nhà nước bao cấp, có tư cách ký kết trực 

tiếp các hợp đồng ngoại quốc để bảo đảm bí mật về tính năng kỹ thuật và nền công 

nghiệp quốc phòng. 

 

Ngoài các Công ty nói trên, Vịnh đã chỉ đạo bố vợ là Vũ Chính cho phép mỗi Cục 

trong TC2 được thành lập ít nhất một Công ty bình phong dân sự trong nước để lấy 

người và phương tiện của quân đội kinh doanh thương mại làm lợi cá nhân và tập 

đoàn bè phái. 

 

Tại hải ngoại thì Vịnh tập hợp một số thành phần lao động xuất khẩu để lùng sục, 

môi giới, hoặc giả giúp đỡ họ thành lập các Công ty bình phong do ngân sách quốc 

phòng Nhà Nước đài thọ nhằm tìm kiếm đối tác phục vụ cho những hợp đồng thương 

mại nói trên. 

 

Thử hỏi trong 6 năm qua ngân sách Nhà nước đã chi cho chương trình tình báo công 

nghệ hàng trăm tỷ đồng nhưng chưa thu lại kết quả đáng kể về công nghệ cho quân 

đội để áp dụng vào sửa chữa và sản xuất trang thiết bị quốc phòng. 

 

Người đứng đầu ngành tình báo công nghệ hiện nay là Phạm Ngọc Hùng, tự Hùng 

“Tút” quân hàm Thiếu Tướng, một cộng sự tin cẩn nhất của Vịnh từ lúc còn ở Công 

ty TOSECO. 

 

Tại TC 2 hiện nay, hai người giàu nứt vách, có hàng trăm triệu đô-la, là TCT Nguyễn 

Chí Vịnh và PTCT Phạm Ngọc Hùng, chúng kiếm tiền như nước qua những hợp 

đồng mua sắm của Bộ Quốc phòng. 

 

3- Khống chế cán bộ đảng và nhà nước như thế nào” 

 

Ngay khi thành lập TOSECO, Vịnh đề cử Tấn, em của Đặng Kháng - trưởng phòng 

tổng hợp Bộ Quốc Phòng, một nhân vật trụ cột của G7 làm Phó Giám Đốc thường 

trực phía Bắc. Tấn thuê nhà Lê Việt Bắc dùng làm văn phòng đại diện Công ty, đồng 

thời cử cháu Tướng Đào Đình Luyện là Đào Quang Dũng làm Tổng đại diện ở 

Moscow. 

 

Dũng cặp bồ với Thị Phương, vợ của một cán bộ cao cấp TC2 tại Sanh Pê-téc-bua 

để thu nạp thêm tay chân bộ hạ trong đám nhốn nháo, nhếch nhác đang lao động 
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xuất khẩu tại Nga, sau đó lần lượt đưa các con cha, cháu ông... Văn Phác, Hà Thị 

Quế, Đỗ Đức, Cao Tiến Phiếm... vv về TOSECO làm vây cánh. 

 

Sau khi có tiền, có phương tiện và đầy đủ quyền uy trong tay, bằng mọi phương thức, 

bằng mọi thủ đoạn... bằng gái, bằng tiền, bằng ăn nhậu, bằng những đêm nhất dạ 

đế vương hoan lạc... Vịnh lần lượt đưa các tướng lĩnh ở những vị trí quan trọng như 

Lê Khả Phiêu, Lê Văn Hân (Cục trưởng Cục cán bộ), Đoàn Mạnh Giao (Văn phòng 

Chính phủ), Dương Đàm (Cục trưởng Cục quân lực), Hoàng Dũng (Chánh văn 

phòng Bộ Tổng tham mưu), Nguyễn Hữu Cảng (Cục trưởng Cục Tài chính) vào mê 

hồn trận! 

 

Sự chiều đãi vô biên hội G7 và một số chuyên viên quan trọng khác ở Bộ đã nới rộng 

quyền lực của Vịnh đến tột đỉnh. 

 

Và chúng ta đã hiểu vì sao chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị Lê Khả Phiêu thời đó đã 

dễ dàng nhường các khu nhà khách quan trọng cho Vịnh kinh doanh. “Vì sao một 

cô ca ve rất thân thiết với Lê Khả Phiêu, Lê Văn Hân làm được giám đốc nhà khách 

14A Lý Nam Đế, và được đeo lon thiếu tá” 

 

Vì sao Vịnh đã bỏ túi được nhiều cán bộ cao cấp “Vừa thành công mỹ mãn về kinh 

tế và công danh sự nghiệp”... vừa là triệu phú đô-la, vừa được thăng quân hàm mỗi 

năm... xây dựng cả một hệ thống tay chân và đàn em điều khiển các tụ điểm nhảy 

đầm, bia ôm, gái điếm, “bình phong” của bao Công ty nghiệp vụ trong và ngoài 

nước” 

 

Tính đến nay Vịnh đã có 7 cơ ngơi hoành tráng ở khắp đất nước được đứng dưới tên 

nhiều người thân thuộc. Vợ Vịnh ngày ngày lái xe con xịn đi làm, đeo kính đen, ăn 

mặc như minh tinh màn bạc Hồng Kông, ai thấy cũng phải gờm. 

 

Khi Vịnh lên Tổng Cục Phó đã mua ngay trên 2000 m2 đất Thụy Phương, phía nam 

cầu Thăng Long để làm dinh thự. Trong khi đó, biết bao nhiêu chiến sĩ, cán bộ hoạt 

động cống hiến suốt đời cho ngành tình báo Quốc Phòng trong cả hai cuộc chiến 

chống Pháp, chống Mỹ, giành Độc Lập cho Tổ Quốc và thậm chí cả những đồng đội 

còn tiếp tục hoạt động ngoại biên sau thời chiến, cũng chưa có ai được đặc cách đề 

bạt vượt cấp, vượt chức, vượt thời gian và có một cuộc sống đế vương như Vịnh. 

 

Để khuynh đảo, giật dây được mọi giới, mọi cấp trong chính quyền, Vịnh cho ghi 

âm quay phim các buổi tiệc tùng, ăn chơi chiêu đãi thượng cấp, đặt máy nghe trộm 

điện thoại tất cả quan chức từ tỉnh thành đến quân đội từ trung ương đến địa phương 

để thực hiện thủ đoạn lưu manh chính trị. Dàn dựng kịch bản, giả mạo chứng cứ để 

hãm hại đồng đội hay bất cứ ai dám đối đầu chỉ là trò con trẻ, Vịnh còn phù phép, 



- 553 - 

 

hô phong hoán vũ biến củ ấu thành tròn, biến không thành có bằng các thủ đoạn 

cực kỳ gian manh nguy hiểm! 

 

Kể từ khi các tướng Phạm Thanh Ngân và Lê Khả Phiêu đã lọt vào gánh xiếc Chí 

Vịnh thì mọi quyết định, mọi công tác tổ chức bên Bộ đều do Vịnh gián tiếp sắp xếp 

phân bố điều hành đâu vào đấy... mà không ai biết được, ngoài Vịnh, đấy là đâu! 

 

Tình trạng này nếu không sớm chấm dứt thì trong tương lai rất gần toàn thể các vị 

lãnh đạo của đảng và Nhà Nước và toàn bộ cơ chế Quốc Gia đều bị Vịnh khống chế 

thông qua hệ thống tình báo quân đội do Vịnh đứng đầu, nếu vậy thì giấc mộng Đế 

Vương của Vịnh không hẳn là xa vời! 

 

4- Tại sao trong mười năm Vịnh đã làm được nhiều việc “... đội đá vá trời” như 

vậy” 

 

1- Do bản chất lưu manh, bất chấp mọi thủ đoạn đê tiện lại được sự hỗ trợ tích cực 

của G7. Khi G7 bị Bộ Quốc Phòngphân hóa thì Vịnh đã động viên cả nhóm hãy biết 

“nín thở qua sông và nhẫn nại chờ trời quang mây tạnh”. Trong giai đoạn, Vịnh 

không thể can thiệp được bằng không thì cả hội, cả thuyền sẽ bị chìm đắm. Vịnh hứa 

sẽ đảm đương việc gầy dựng lại G7 lớn mạnh hơn vững chắc hơn khi thời cơ đến, ví 

dụ: Tướng Hoàng Dũng vừa bị thay thì hắn đã xây dựng và sử dụng được Tướng 

Cao Tiến Phiếm, thay Đặng Kháng thì xây dựng xong Võ Mai Nhẫn... 

 

Khi Vịnh lên Tổng cục trưởng TC 2 liền bàn với Cao Tiến Phiếm đưa Trung, Kháng, 

trở về những vị trí quan trọng ở BQP vừa thể hiện tình nghĩa với các đàn anh, vừa 

tạo nanh vuốt hầu thực hiện mưu đồ chính trị. Phiếm vì món nợ trước đây mà giúp 

Vịnh được nhiều việc, đặc biệt sự thành công trong lĩnh vực ma-phia chính trị. 

 

2- Là con nuôi và con rể của các Tướng Lê Đức Anh, Đặng Vũ Chính, có thể nói, 

không có Vũ Chính thì không có Chí Vịnh mà không có Chí Vịnh thì cũng không thể 

có Vũ Chính (Vũ Chính lên được Tổng cục trưởng là nhờ vào vận động bằng tiền, 

bằng gái và sự dàn dựng, lừa lọc của Chí Vịnh và G7). 

 

3- Các chương trình mua sắm vũ khí, trang thiết bị cho Bộ Quốc Phòng đều được 

ghi là công của Vịnh. Mặc dù toàn bộ các khí tài này đều không đạt chất lượng và 

giá lại cao gấp nhiều lần nếu qua mua bán chính thức. Đây là một trò lừa đảo, lưu 

manh chính trị tập thể, để củng cố vững chắc vị trí phe nhóm và chính sách gia đình 

trị của bố con Vũ Chính - Chí Vịnh tại TC 2. 

 

5- Trên cương vị lãnh đạo TC 2, Vịnh có quyền thế, phương tiện, điều kiện tiếp 

cận để mua chuộc hoặc khuynh đảo các cán bộ cao cấp của quân đội và Nhà 

Nước. 
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6- Trong số con ông cháu cha và bạn bè, thân hữu được Vịnh tuyển vào TC2 vào 

những năm 93, 94, 95 và 96 đa số không qua một ngày làm lính, không được học 

tập bản chất truyền thống oai hùng của quân đội mà được đặc cách đeo quân hàm 

thiếu tá, trung tá, và có trường hợp là thượng tá. Như vậy Vịnh vừa ban ân bố đức 

cho gia đình đồng bọn, đồng thời mua chuộc sự phục tùng tuyệt đối của đám bộ hạ. 

Qua đó chúng ta thừa hiểu là Vịnh đã thao túng, điều tiết được các quan lớn ở Cục 

cán bộ, Cục quân lực và Tổng cục chính trị như thế nào! 

 

Từ các vấn đề nêu trên, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Tổ Chức TW, Bộ Quốc Phòng, 

Quân Ủy TW. 

 

1. Hãy loại bỏ tên trùm lưu manh, tham nhũng đầu sỏ, sâu dân mọt nước, tên tội 

phạm hình sự và chính trị nguy hiểm Nguyễn Chí Vịnh ra khỏi đảng Cộng Sản và 

Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. 

 

2. Không cho phép tình báo quân đội TC2 được làm kinh tế, được thành lập doanh 

nghiệp “Vỏ Bọc” hoặc “Bình Phong” để hoạt động nghiệp vụ tình báo, không được 

lạm dụng cài cắm người vào các tổ chức, các công ty dân sự một cách tràn lan, 

không cần thiết làm tốn kém ngân sách Nhà Nước. 

 

3. Đất nước Việt Nam có dân tộc Việt Nam anh hùng, có đảng Cộng Sản lãnh đạo 

vững mạnh, có Hiến Pháp... có đủ các cơ quan nghiệp vụ chuyên an lãnh thổ trong 

Bộ Quốc Phòng cũng như trong Bộ Công An. 

 

 

Bán nước Nguyễn Chí Vịnh  

TC2 là một tổ chức đứng trên luật pháp, đứng trên mọi cơ quan quyền lực Quốc Gia 

để lũng đoạn đất nước nhằm phục vụ thiểu số cá nhân vụ lợi, vì vậy chúng tôi, đại 

diện một số cán bộ, chiến sĩ từng nằm gai nếm mật của ngành tình báo xin kiến nghị 

Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Ban Chấp Hành TW, Ban Tổ Chức TW hãy giải thể TC2 

và trả về vị trí Cục 2 thuộc Bộ Tổng Tham Mưu Bộ Quốc Phòng như trước đây. 

Cũng cần biết Cục 2 đã từng góp phần không nhỏ trong sự nghiệp bách chiến bách 

thắng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 

 

https://2.bp.blogspot.com/-Tqa0LoEIAgY/Up3fd9a-alI/AAAAAAAAB0U/IUr0TEnGSHc/s1600/nguyenchivinh2.png
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4. Sau đại hội, yêu cầu Quân Ủy TW tổ chức lại quân đội cho vững mạnh, trước hết 

là chấn chỉnh Cục 2 chọn người hiền tài phục vụ cho đất nước vì tình báo là ngành 

chịu nhiều hy sinh gian khổ nhất mà cứu cánh là để Tổ Quốc quyết sinh. 

 

Các chiến sĩ tình báo là những anh hùng vô danh, sống trong bóng tối và chết trong 

bóng tối, quân hàm không mang mà nhiều khi quân lương cũng không hưởng, lòng 

dũng cảm hy sinh vì nhiệm vụ đặt trên tình yêu Tổ Quốc nồng nàn và vô điều kiện! 

 

*Chú thích: (1) G7 là nhóm thư ký quyền thế của Bộ, và các Thứ trưởng, Cục Trưởng 

thuộc các đơn vị Bộ Quốc Phòng.(*)(tức người nhà của Đại Tướng Võ Nguyên 

Giáp)” [2]. 

 

Qua những gì được biết qua con người thực của Nguyễn Chí Vịnh và cả những gì 

tác giả Võ Đồng Đội viết thì đúng là Vịnh là một tên: bất tài, tham nhũng, trộm cắp 

bà lưu manh vv… Ngoài ra những người thuộc phe Võ Nguyên Giáp cũng đã chỉ rõ 

tại đại hội VII (1991) thì Võ Nguyên Giáp bị cáo buộc là làm gián điệp, nhưng lần 

này là cho “đế quốc Mỹ” qua vụ án “Năm Châu, Sáu Sứ”… và đích thân Lê Đức 

Anh chỉ thị tổng cục 2 bao vậy, cô lập ông ta để điều tra. Sau đó, Võ Nguyên Giáp 

đã bị Nguyễn Chí Vinh hạ nhục qua cái gọi là “vụ Án Siêu Nghiêm Trọng” gọi tắt 

là T4… Nguyễn Chí Vịnh đã cho người đi kháp các quân khu để thuyết trình về tội 

ác phản quốc của Võ Nguyên Giáp… 

 

 
Nô tài cho Tàu – Nguyễn Chí Vịnh 

 (Ảnh: Website của đồng chí X). 

 

II. Tên bán nước và gián điệp cho Tàu: 

Nguyễn Chí Vịnh là bán nước nhưng ngoài ra có nhiều bằng chứng cho thấy hắn còn 

là một tên gián điệp cho Tàu. Trong khuôn khổ bài viết này sẽ chứng minh những 

điều đó là sự thật. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-0sYBFGWnVrY/Up3isGW0lyI/AAAAAAAAB0g/BfJ5mbj3AqE/s1600/nguyenchivinh3.png
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Vịnh và đàn anh Trung Cộng 

Thứ nhất, Bài báo trên báo Lao Động của nhà cầm quyền cộng sản viết về Vịnh như 

sau: “Khi tiếp xúc với báo chí Trung Quốc nhân dịp đến Trung Quốc tiến hành đối 

thoại chiến lược quốc phòng lần thứ tư, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn 

Chí Vịnh nhấn mạnh: Việt Nam theo đuổi và thực hiện nguyên tắc độc lập tự chủ, 

không bao giờ liên minh với một nước khác để chống lại nước thứ ba”. Qua đây 

chúng ta thấy điều gì? Đó là Vịnh là một kẻ bán nước. Tại sao một nước yếu về mọi 

mặt như Việt Nam lại không chịu liên minh với Mỹ, Nhật vv... để chống Tàu?. Chỉ 

có một lý do chính đó khi đến Tàu, Vịnh phải vút đuôi Tàu như một tên nô tài hèn 

và thẳng thừng nói “không chống bên thứ 3” mà ở đây chính là Trung Cộng. [3] 

 

Cũng Theo trang tin tức của Trung Cộng “world.huanqiu.com” thì Nguyễn Chí Vịnh 

cũng cho rằng: “Việt Nam đã quyết định tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa 

bình Quốc tế, đã đề nghị Trung Quốc đến Việt Nam để tham gia vào các hoạt động 

gìn giữ hòa bình và giúp đỡ” [4]. 

 

Thế nào là cái gọi “Đề nghị Trung Quốc vào Việt nam tham gia gìn giữ hòa bình”? 

Đó chính là một tuyên bố: Rước voi về giày mả tổ của cộng sản Việt Nam!. 

 

Cũng vì thế mà tướng cộng sản đã vạch mặt Vịnh rất rõ ràng (Xem clips): 

 

Thứ hai, Ngày 23/07/2010, diễn ra sự kiện “Đa phương hóa Biển Đông” và sau đó 

giới báo chí của nhà cầm quyền cộng sản cả nước đã hoàn toàn im lặng, chứng tỏ 

rằng đã có sự liên minh chính thức giữa Nguyễn Chí Vịnh với Nguyễn Phú Trọng 

và Tô Huy Rứa.Sau Khi Nguyễn Chí Vịnh dự cuộc đối thoại cấp cao quốc phòng 

Việt – Mỹ ngày 17-8 thì Vịnh đã vội thanh minh, thanh nga với Tàu đại ý là: Quan 

hệ Việt – Mỹ chỉ là bình thường, không có chiều sâu. Khẳng định trước sau như một, 

quan hệ với Trung cộng mới là một quan hệ bạn hữu chiến lược. Chỉ Bộ quốc phòng 

có quyền thông tin các vấn đề liên quan tới quân sự. Đó chính là thông điệp bán 

nước cho Tàu của Vịnh và bộ sậu cộng sản Việt Nam. 

 

http://world.huanqiu.com/
https://www.youtube.com/watch?v=j1Bf7ZPFhvI#t=15
https://3.bp.blogspot.com/-uWx6CzQHm-c/Up3jtsFp-WI/AAAAAAAAB0s/CxljLfZHI2Y/s1600/nguyenchivinh4.png
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Nguyễn Chí Vịnh và quan thầy Trung Cộng  

Sau đó với tư cách Trung tướng - Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ quốc phòng 

Cộng sản Việt Nam đã thăm viếng Bắc Kinh và có cuộc tiếp xúc đặc biệt với Trung 

tướng Lương Quang Liệt, Bộ trưởng bộ quốc phòng Trung cộng. Việc Bắc Kinh mời 

Nguyễn Chí Vịnh thăm viếng đúng thời điểm đó xảy ra vào lúc cả hai chế độ cộng 

sản anh em này đang tổ chức các buổi lễ kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao cho 

thấy là Bắc Kinh đang chuẩn bị tư thế chính trị cho Nguyễn Chí Vịnh. Nguyễn Chí 

Vịnh đã được Bắc Kinh chuẩn bị nắm vị trí số một trong Bộ quốc phòng Cộng sản 

Việt Nam mà cái ghế Thứ trưởng bộ QP và cái đích sắp tới là cái đích cái ghế của 

Phùng Quang Thanh đã minh chứng điều đó. Vào năm 2006, cả Nông Đức Mạnh 

lẫn Bắc Kinh đều muốn đưa Nguyễn Chí Vịnh vào Trung ương đảng nhân đại hội 

đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 10 vào tháng 4 năm 2006. Nhưng Nguyễn Chí Vịnh 

đã bị tấn công dữ dội về vụ Tổng Cục 2 làm tay sai cho Trung Quốc. Đồng thời uy 

tín của Nông Đức Mạnh bị suy giảm một cách thê thảm sau khi phe Nguyễn Tấn 

Dũng khui ổ tham nhũng PMU 18 thuộc Bộ giao thông từ cuối năm 2005, vì thế mà 

tên của Nguyễn Chí Vịnh đã không được để vào danh sách ứng viên Trung ương 

đảng để cho các đại biểu chọn lựa trong đại hội X vào tháng 4 năm 2006. Nguyễn 

Chí Vịnh không được vào Trung ương đảng nhiệm kỳ X là một thất bại lớn của Nông 

Đức Mạnh và Bắc Kinh, vì Vịnh bị chống đối quá mạnh trong nội bộ. Rút kinh 

nghiệm đau thương này, cả Nông Đức Mạnh lẫn Bắc Kinh đã giúp cho Nguyễn Chí 

Vịnh cách chuẩn bị khác. Tháng 2 năm 2009, Nguyễn Chí Vịnh được bổ nhiệm làm 

Thứ trưởng bộ quốc phòng và đến tháng 8 năm 2009, Nguyễn Chí Vịnh thôi kiêm 

nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục 2, người thay thế là Trung tướng Lưu Đức Huy, 

đàn em của Vịnh. Sau khi không còn nắm Tổng cục 2, Nguyễn Chí Vịnh được sửa 

soạn xuất hiện ra bên ngoài với một tư thế mới như: Chủ tọa buổi lễ công bố sách 

trắng Bộ Quốc Phòng vào tháng 12 năm 2009, Chủ tọa buổi gặp gỡ các tân đại sứ, 

trình bày về đường lối an ninh quốc phòng của Cộng sản Việt Nam trước khi lên 

đường nhận nhiệm sở vào tháng 1 năm 2010, gặp gỡ và trả lời câu hỏi của báo chí 

quốc tế về tình hình an ninh vào tháng 2 năm 2010, dẫn một phái đoàn quân sự cao 

cấp viếng thăm Bắc Kinh vào cuối tháng 2 năm 2010. 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-k49npo78Z3Q/Up3kqCwfzdI/AAAAAAAAB00/EIKA0VOrsxI/s1600/nguyenchivinh5.png


- 558 - 

 

Để chứng minh cho hành động là tay sai cho Tàu, Hãy nghe bài phỏng vấn của phóng 

viên Gia Minh với ông Dương Danh Dy để hiểu thêm điều này: (Xem Video) 

 

Ngoài ra, theo nhà báo Chu Húc Hiếu của tờ Hoàn Cầu Thời Báo (Báo của trung 

ương đảng cộng sản Trung cộng) cho loan tải cũng chứng tỏ Nguyễn Chí Vịnh là 

một tay sai bán nước khi tiếp xúc với Thích Kiến Quốc: “Thứ trưởng Quốc phòng 

Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh, tiếp nhận đề nghị: 

 

‒ Trung Quốc ˗ Việt Nam không thể tranh chấp lãnh thổ mãi, cần giải quyết đừng 

để chậm trễ, tránh các nước khác chống lại lập luận đơn phương của Trung Quốc! 

 

Trước đó hai ngày (06/6), Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh được 

giới truyền thông Bắc Kinh phỏng vấn và ông ta cho biết: 

 

‒ Chính sách đối ngoại của Việt Nam rất chú y sự ưu tiên hàng đầu dành cho Trung 

Quốc. 

 

Nguyễn Chí Vịnh còn công bố rằng: 

 

‒ Việt Nam ˗ Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ, EU 

 

và các nước ASEAN đã đưa ra một hợp tác quân sự, và thậm chí cả Cu ba xa xôi, 

ưu đãi cho Việt Nam. Tuy nhiên chính sách đối ngoại vẫn xem Trung Quốc là ưu 

tiên hàng đầu. 

 

Nguyễn Chí Vịnh chỉ ra rằng: 

 

‒ Việt Nam và Trung Quốc là một đối tác chiến lược toàn diện, về Quốc phòng tốt 

nhất. Ông giới thiệu sự hợp tác của Hải quân giữa Việt Nam với Trung Quốc trong 

những năm gần đây đã có những bước nhảy vọt và phát triển biên giới của hai nước 

để thực hiện một hợp tác toàn diện và thiết thực. 

 

Trong buổi đối thoại, Tư vấn chiến lược Nguyễn Chí Vịnh tin tưởng Quân đội Giải 

phóng Nhân dân Trung Quốc điều hợp Quốc phòng tốt.”. 

 

Thứ ba, Để chứng tỏ bàn tay gián điệp tay sai cho Tàu bán nước của Nguyễn Chí 

Vịnh thì tác giả Huỳnh Tâm có một bài viết dài về Vịnh có tựa đề “Hậu duệ thái 

thú Hồ Chí Minh”, Xin trích một số ý quan trọng trong bài viết của tác giả Huỳnh 

Tâm như sau về Vịnh: 

 

“Ngày 06 tháng 6/2013. Phó Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh 

thay mặt đảng CSVN đi xứ Bắc triều báo cáo tình hình quân sự Việt Nam, đồng thời 

https://www.youtube.com/watch?v=hm05t6n8jbU
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chấp nhận lời mời của Mạng Lưới Toàn Cầu, tổ chức họp báo. Giới báo chí thừa 

biết kẻ đứng sau lưng truyền thông Tân Hoa Xã là một bộ phận của tình báo Hoa 

Nam, họ đang muốn chuyển tải tin nóng trong ngày, và giới thiệu Nguyễn Chí Vịnh 

làm quen với báo chí Bắc Kinh. Tại buổi họp báo, ông Vịnh phát biểu trơn tru bài 

học vỡ lòng: 

 

‒ Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng gần gũi, nhưng trong những năm gần đây 

vấn đề biển Nam Trung Quốc đã gây căng thẳng giữa hai quốc gia. Nay tuyệt nhiên 

vô căn cứ có một số nhà bình luận quân sự, phân tích cho rằng: “Việt Nam đang tìm 

cách hợp tác với ASEAN chống lại Trung Quốc”. 

 

Lời phát biểu của Vịnh không phù hợp với thời sự quốc tế, nhưng mang tính kích 

động giới báo chí Bắc Kinh. Ông Vịnh đã vôi tự đánh bóng thân phận trong vai trò 

nhân viên tình báo Hoa Nam, tuy nhiên ông biết thân phận CSVN chư hầu, luôn 

mồm khẳng định “CSVN không chệch hướng tư tưởng Mao”. Ông hy vọng triều đình 

Bắc Kinh chiếu cố đề bạt thăng quan tiến chức, ban cho ông cái ghế cao nhất của 

quân đội Việt Nam, ghế Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam. Cũng nên chú ý Nguyễn 

Chí Vịnh là nhân vật số 2 trong phái đoàn đảng CSVN đến Bắc Kinh. Nguyễn Chí 

Vịnh và ông Trương Tấn Sang được hưởng qui định truyền thông trên đất CS Mao… 

 

…Ông Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tiếp: 

 

‒ Để hiểu được, người quân sự cần nhận thức, Việt Nam liên minh với Trung Quốc 

sẽ không đấu tranh với các nước thứ ba, các nước nhỏ cần liên minh với nước lớn 

để chống lại một lực lượng thứ ba (những người dân chủ Việt Nam), bằng không 

khác nào tự tử….. 

 

….Nguyễn Chí Vịnh còn phát biểu trước giới truyền thông nhà nước Trung Quốc 

rằng: 

 

‒ Việt Nam thực hiện hợp tác, hữu nghị với Trung Quốc không bao giờ gây tổn hại 

cho các quốc gia khác, và không lo ngại khi Hoa Kỳ trở lại châu Á. 

 

Nguyễn Chí Vịnh càng khoác lác, càng chứng tỏ làm thân con chư hầu trung thành 

tuyệt đối: 

 

‒ Bạn có thể cần một ngày để đánh giá tác động của Hoa Kỳ, khi Hoa Kỳ cảm thấy 

cần thiết mới trở lại châu Á, người Việt Nam không có lý do gì để phản đối. Nếu tác 

động bất lợi chiến lược khu vực châu Á. Việt Nam kiên quyết phản đối, và thực hiện 

các hoạt động dựa trên luật pháp Quốc tế. Việt Nam tin rằng, nếu Hoa Kỳ trở lại 

châu Á, mang lại hòa bình cho khu vực đương nhiên không trở ngại bang giao (1). 
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Ký giả Từ Lộ Minh (徐璐明) thở dài thành lời: 

 

‒ Nếu, ông giời đánh không chết một tên Việt gian Nguyễn Chí Vịnh, để y sống một 

ngày, ắt nhiên đất nước này không hạnh phúc, và sự độc lập chủ quyền của dân tộc 

Việt Nam không bao giờ yên, bởi bản thân của Nguyễn Chí Vịnh đã là Hoa Nam 

trong lòng đảng CS Việt Nam. 

 

Một lần nữa ông Vịnh khoác lác, không ngại giới truyền thông Trung Quốc tung ra 

mọi sự thật con cờ của Bắc Kinh, tuy nhiên ông Vịnh phải có ô dù nhà cầm quyền 

Trung Cộng mới mạnh miệng nói rằng: 

 

‒ Tôi đã là người của Tổ quốc thứ hai (Trung Quốc) xuất thân từ Học Viện Võ Bị 

Hoàng Phố Côn Minh và Học Viện Chính Trị Nam Ninh. Cho nên tôi phải ứng xử 

theo chỉ đạo…! 

 

Ký giả Từ Lộ Minh sững sờ: 

 

‒ Cảm ơn ông Nguyễn Chí Vịnh đã cho biết những yếu tố thân phận rất thú vị và giá 

trị. 

 

Lúc 07: 02 (giờ Bắc Kinh), ngày 07/06/2013, tại Viện quân sự Bắc Kinh, Nguyễn 

Chí Vịnh thay mặt Trung Quốc nhấn mạng rằng: 

 

‒ Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc tại biển Đông không khác nào tự tử. Do đó Việt 

Nam hợp tác với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp Biển Đông hầu tránh mọi 

xung đột khác. 

 

Qua những truyên bố trên, ông Nguyễn Chí Vịnh tự xem không còn giữ chức vụ Thứ 

trưởng Quốc phòng Việt Nam trước truyền thông báo chí Trung Quốc. Giới báo chí 

Bắc Kinh có lý do để xem Nguyễn Chí Vịnh là người nhà Hán. Từ đó và những ngày 

kế tiếp, trên những trang báo loan tải đơn giản “Nguyễn Chí Vịnh”, không còn danh 

xưng hay quân hàm chức vụ, v.v... 

 

[1] Ký giả Chu Húc Chu Hiếu Lôi (记者周旭朱晓磊), Biên tập Trần Vũ Kiệt (陈宇
). Tin tức nguồn: 责任编辑.” [5]. 

 

Thứ tư, Vịnh ngoài bán nước còn chứng tỏ là một tên phá hoại và gián điệp. Xin 

theo dõi một số dẫn chứng cụ thể từ chính cộng sản để thấy điều đó. 

 

Xin giới thiệu bức thư của ông Vũ Minh Trí – cán bộ quân đội cộng sản kỳ cựu về 

Vịnh như sau:  
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“TỔNG CỤC II – VÌ AI NÊN NỖI? 

 

Vũ minh Trí 

 

Tôi có hơn 21 tuổi quân, 18 tuổi đảng, hơn 10 năm làm việc tại Tổng cục II – Bộ 

quốc phòng, đã suy giảm nghiêm trọng niềm tin vào nhiều cấp lãnh đạo, chỉ huy 

nhưng vẫn viết bài này vì hai lý do chính: 

 

1/ Để thấy hết thực trạng Tổng cục II và căn nguyên của nó, cần cả một quá trình 

tìm hiểu khách quan, sâu rộng của nhiều cơ quan của quân đội, đảng, Nhà nước 

song các cơ quan ấy không thể hoàn thành nhiệm vụ nếu không lấy dân làm gốc, 

không dựa vào đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là số đã và đang công 

tác ở Tổng cục II. 

 

2/ Thực trạng Tổng cục II cho thấy quân đội ta, đảng ta, Nhà nước ta đang gặp phải 

hiểm họa vô cùng to lớn ngay từ bên trong, ngay ở bên trên; là người đã nhiều lần 

tuyên thệ trước Quân kỳ, đảng kỳ, Quốc kỳ thì phải ra sức góp phần giúp Quân đội, 

giúp đảng, giúp Nhà nước chống lại hiểm họa “tự diễn biến” ấy chứ không được 

hèn nhát, buông xuôi. 

 

“Một cây làm chẳng nên non – Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Mong sao ngoài 

các trang viết này, các ý kiến sẽ có thêm nhiều trang viết khác, nhiều ý kiến khác tới 

được với người có trách nhiệm và được sử dụng đứng đắn, có kết quả! 

 

Thời gian gần đây, ngay trong Tổng cục II có nhiều ý kiến cho rằng Tổng cục II 

đang ở vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng và toàn diện về lý luận, tư duy nghiệp 

vụ, phương châm, phương pháp, thủ đoạn, nề nếp, chế độ công tác, tổ chức lực 

lượng… Một số ý kiến khẳng định ở Tổng cục II, việc “lưu manh hóa”, “ngu hóa” 

Đội ngũ cán bộ khá triệt để, khiến Tổng cục II chẳng những không xứng là tai tỏ, 

mắt sáng của quân đội, của đảng mà xét trên một số khía cạnh còn có vai trò như 

một khối u ác tính, trực tiếp đe dọa sự ổn định, đoàn kết, nhất trí trong quân đội, 

trong đảng. Bằng trải nghiệm 10 năm ở vị trí công tác xác thực. Theo tôi thì Tổng 

cục II rơi vào tình trạng hiện nay là chủ yếu và trước hết là do trong 10-15 năm trở 

lại đây, những kẻ yếu kém cả về phẩm chất lẫn năng lực đã cấu kết nhau, chui được 

vào, leo được lên nắm được hết vị trí chủ trì, chủ chốt của Tổng cục II và lợi dụng 

tính chất hết sức chuyên biệt của tình báo để mưu cầu lợi ích riêng bất chính. Vì lợi 

ích riêng bất chính đó chúng sẵn sàng làm việc phi nghĩa, phi pháp, sẵn sàng chà 

đạp lên lợi ích của cách mạng, của dân tộc. Hiện chúng trở thành thù trong, còn 

nguy hiểm gấp mấy lần giặc ngoài. Với chúng, không thể phê bình mà phải quét 

sạch, cắt bỏ, diệt trừ. 

 

Từ cái “MẦM KẾT TINH “ 
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Chỉ một kẻ xấu không thể làm tê liệt, lũng đoạn hầu hết tổ chức đảng, hầu hết cơ 

quan chính quyền của một ngành lớn, có truyền thống lâu dài và khá vẻ vang. Một 

mạng lưới sâu rộng gồm nhiều kẻ xấu cấu kết chặt chẽ với nhau mới làm được việc 

ấy. Nhưng để có một mạng lưới như vậy thì lúc đầu phải có kẻ làm “MẦM KẾT 

TINH”. Ở Tổng cục II, kẻ đó là Nguyễn chí Vịnh. Nguyễn chí Vịnh có xuất thân rất 

tốt, có tư cách tốt nhưng khi đi học lại không phải là trò ngoan. Người Việt duy tình, 

có vuốt mặt cũng nể mũi vậy mà Nguyễn chí Vịnh – con một nhà lãnh đạo lừng danh 

của quân đội ta, đảng ta – vẫn bị đuổi khỏi Trường đại học kỹ thuật quân sự vì vi 

phạm kỷ luật. Các vụ việc vi phạm kỷ luật của Nguyễn chí Vịnh có nhiều người biết 

rõ và còn được kể lại mãi song hình như chẳng có ảnh hưởng gì tới sự thăng tiến 

của Nguyễn chí Vịnh, khác hẳn trường hợp phó tổng cục trương Tổng cục du lịch 

Nguyễn quốc Kỳ. 

 

Về chính trị cách mạng và nghiệp vụ tình báo cách mạng, Nguyễn chí Vịnh không 

giỏi song nhờ hoạt ngôn nên được nhiều người lầm tưởng là giỏi. Có rất nhiều cách 

để xác nhận điều này; cho Nguyễn chí Vịnh làm bài kiểm tra, đọc các nghị quyết, kế 

hoạch công tác, công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, luận án, luận văn … mà 

Nguyễn chí Vịnh là tác giả, đồng tác giả, chủ biên, chủ nhiệm; đọc các bản ghi lại 

bài nói của Nguyễn chí Vịnh; đánh giá một cách khách quan, chặt chẽ kết quả và 

hiệu quả công tác của Tổng cục II trong những năm dưới quyền Nguyễn chí Vịnh… 

Nhiều năm qua, Nguyễn chí Vịnh duy trì được vị thế “chủ trò.” ở Tổng cục II vì có 

sự vượt trội về xuất thân, quan hệ, tư chất … và đặc biệt là vì rất giỏi khống chế cấp 

dưới, o bế, mua chuộc cấp trên, thâu tóm quyền lực. 

 

Với cấp dưới, Nguyên chí Vịnh khống chế bằng quyền lợi như cho chức quyền, bổng 

lộc, nhận người thân vào làm việc trong ngành kết hợp với đe dọa, truy bức (nếu 

cần)… Các phần sau sẽ trình bày rõ hơn, cụ thể hơn về điều này. 

 

Với cấp trên (bao gồm cấp trên trực tiếp, cấp trên không trực tiếp và cơ quan chức 

năng của cấp trên), Nguyễn chí Vịnh thường dùng câc thủ đoạn bắc cầu từ quan hệ 

cũ sang quan hệ mới, thêm thắt, sử dụng tin tức, tài liệu để hù dọa những nguy cơ 

đối với nội bộ, nội địa và đối với bản thân cấp trên, dùng lợi ích (chủ yếu là lợi ích 

cá nhân, gia đình) để tiếp cận, mua chuộc, dùng tỳ vết để đe nẹt, khống chế … Ví 

dụ: 

 

1- Tổng cục II chỉ là đơn vị trực thuộc Bộ quốc phòng, đảng ủy Tổng cục II chỉ là 

một đảng ủy trực thuộc đảng ủy quân sự trung ương vậy mà đầu năm 2008, lãnh 

đạo, chỉ huy Tổng cục II đã làm một việc chắc chưa hề có tiền lệ với các bộ, 

ngành,tỉnh, thành là sau Hội nghị trung ương, mời các ủy viên trung ương tới dự 

tiệc chiêu đãi; 
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2- Thời gian qua, Tổng cục II đã bỏ qua tiêu chuẩn, thu hút, tiếp nhận con cháu rất 

nhiều cán bộ cấp cao của quân đội, đảng, Nhà nước như Lê đức Anh, Lê văn Dũng, 

Phùng khắc Đăng, Nguyễn huy Hiệu, Vũ Tuyên Hoàng, Bùi văn Huấn, Nông đức 

Mạnh, Phạm hồng Lợi, Cao tiến Phiếm, Nguyễn Hồng Quân, Phạm văn Trà, Đỗ 

quang Trung… Vào đào tạo ở Học viện khoa học quân sự, làm việc trong Tổng cục 

II (việc mà thời trước hầu như không có), biến Học viện khoa học thành tụ điểm xấu 

(năm 2004, một học viên là cháu ruột Bộ trưởng Bộ nội vụ Đỗ quang Trung đã tự 

tử vì vay nặng lãi cử một học viên khác là con chính ủy Học viện kỹ thuật quân sự 

Hoàng khánh Hưng, không thể trả). 

 

1/ Gần đây Nguyễn chí Vịnh giao cho một cơ quan trực thuộc tổng cục tưởng Tổng 

cục II nhiệm vụ tổ chức thu thập thông tin, lập hồ sơ về nhiều cán bộ cấp cao ngoài 

Tổng cục II trong khi Tổng cục II không hề có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, 

bảo vệ chính trị nội bộ, thanh tra, kiểm tra đảng đối với các tổ chức, cá nhân bên 

ngoài Tổng cục II. 

 

2/ Cuối tháng 10 – 2008, Nguyễn chí Vịnh lấy cớ ngày thành lập Tổng cục II để mời 

trung tướng, tư lệnh Quân khu II Đỗ bá Tỵ và các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy khác của 

Quân khu II tới dự tiệc tại trụ sở Tổng cục II; một số cán bộ Tổng cục II khẳng định 

việc làm này là để đón trước khả năng trung tướng Đỗ bá Tỵ lên làm Tổng tham 

mưu trưởng … Không phải ngẫu nhiên mà Tổng cục II có nhiều ý kiến cho rằng 

những năm qua, Nguyễn chí Vịnh đã “qua mặt”, đã “lừa.” được hầu hết lãnh đạo 

cấp cao của Quân đội, đảng, Nhà nước, thậm chí “bỏ túi.” Được các vị Lê đức Anh, 

Nông đức Mạnh, Phạm văn Trà, Lê văn Dũng, Nguyễn huy Hiệu, Phạm văn Long … 

Một số người còn ở Tổng cục II, Nguyễn chí Vịnh đã một tay che lấp cả bầu trời, 

khiến người ta không còn nhìn thấy ánh sáng đạo đức, ánh sáng văn minh của đảng, 

của Bác Hồ. 

 

Nguyễn chí Vịnh đặc biệt thu tóm hết quyền lực về tay mình. Việc Nguyễn chí Vịnh 

cố giữ cả hai vị trí Tổng cục trưởng và Bí thư đảng ủy tổng cục, khiến Tổng cục II 

trở thành đầu mối cuối cùng trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện chế độ chính ủy, 

chính trị viên gắn với chế độ một người chỉ huy theo quy định (tới tháng 9-2008 mới 

có chính ủy), việc 2006 Bộ tham mưu Tổng cục II được thành lập song tới nay tất cả 

các cơ quan tham mưu - chỉ đạo về nghiệp vụ tình báo (gồm Cục 71 và các phòng 

72,73 B,C,E) vẫn trực thuộc Nguyễn chí Vịnh, nằm ngoài Bộ tham mưu, việc Nguyễn 

chí Vịnh tự tiện sửa tên gọi “Ban chỉ đạo điệp báo tổng cục” (mà Nguyễn chí Vịnh 

là trưởng ban), việc Nguyễn chí Vịnh trực tiếp nắm tất cả các mặt hoạt động, công 

tác hoạt động quan trọng nhất của Tổng cục II mà không giao cho các cấp phó cho 

thấy rõ điều đó. Hệ quả mà lâu nay lãnh đạo tập thể ở Tổng cục II chỉ còn là hình 

thức, “Ban chỉ đạo điệp báo tổng cục.” đã trở thành một nhóm siêu quyền lực, đứng 

trên đảng ủy, Thường vụ đảng ủy tổng cục và trên thực tế, cả Tổng cục II lẫn các 
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điệp báo của Tổng cục II đều không có tham mưu trưởng đúng như chức trách, 

nhiệm vụ của chức danh này… 

 

…Nay đang ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng và toàn diện, đang bị chuyển 

hóa thành khối u ác trong lòng quân đội, trong lòng đảng, ít nhiều phát tác tới bộ 

óc của quân đội, của đảng thì rõ ràng tình báo chiến lược về quân sự cần được mau 

chóng quét sạch, cắt bỏ, diệt trừ tận gốc những mạng lưới xấu xa, cần được mau 

chóng thay máu triệt để để trước hết là trong sạch về chính trị, sau đó là khỏe mạnh 

về nghiệp vụ chứ không phải thay màu da trên xác chết, duy trì một Tổng cục II của 

Nguyễn chí Vịnh mà không có Nguyễn chí Vịnh. Đó là kết luận của bài viết này. 

 

Hà Nội ngày 16-12-2008 

Vũ minh Trí 

Địa chỉ: Phòng 1302- nhà HH1 – Khu đô thị Yên Hòa 

Phường Yên Hòa – quận Cầu Giấy – TP Hà Nội 

ĐT: 0422.121.073 - ĐTDĐ: 090.216.3633. 

 

Bức thư rất dài nên mời bạn đọc có thể xem nguyên văn tại website của chính những 

Hồng Vệ Binh cộng sản dựng nên: [6]. 

 

Cũng chính vì vậy ông Giáp đã có bức thư trả lời về Vịnh như sau: 
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Thư ông Giáp tố cáo Vịnh 

 

Thứ năm, tội ác của Vịnh còn được nêu trong bức thư khác của nhiều quan chức 

cộng sản đối với Vịnh. 

 

“CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

https://2.bp.blogspot.com/-ysojkJsQAyM/Up3oIYyhi0I/AAAAAAAAB08/80bjB0NDqts/s1600/Nguyenchivinh6.png
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Hà Nội, ngày… tháng… năm 2010 

Kính gửi: 

 

- ĐỒNG CHÍ NÔNG ĐỨC MẠNH TỔNG BÍ THƯ KIÊM BÍ THƯ ĐẢNG ỦY QUÂN 

SỰ TRUNG ƯƠNG 

- ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MINH TRIẾT CHỦ TỊCH NƯỚC 

- ĐỒNG CHÍ NGUYỄN TẤN DŨNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

- ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG TẤN SANG THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG 

- ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG VĨNH TRỌNG PHÓ THỦ TƯỚNG, PHÓ BAN THƯỜNG 

TRỰC CHỐNG THAM NHŨNG TRUNG ƯƠNG 

- ĐỒNG CHÍ HỒ ĐỨC VIỆT TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG 

- ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN CHI CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG 

ƯƠNG 

- ĐỒNG CHÍ PHÙNG QUANG THANH PHÓ BÍ THƯ đảng ỦY QUÂN SỰ TRUNG 

ƯƠNG, BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG 

- ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN DŨNG CHỦ NHIỆM TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ 

Cùng với dư luận rộng rãi, chính đáng của cán bộ, đảng viên nhân dân, cựu chiến 

binh trong cả nước, chúng tôi những tướng lĩnh sĩ quan cao cấp Quân đội Nhân dân 

Việt Nam hết sức bất bình trước việc Bộ quốc phòng kỷ luật tước quân hàm sĩ quan 

trung tá Vũ Minh Trí, đảng ủy Tổng cục II khai trừ đảng tịch Vũ Minh Trí về tội tố 

cáo Tổng cục II và cá nhân Nguyễn Chí Vịnh. 

Đây là một việc làm khuất tất, lẫn lộn công tội. Người có công đem ra trị tội, ngược 

lại kẻ có tội lại được tâng công: Tặng thưởng huân chương, thăng hàm trung tướng, 

đề bạt lên Thứ trưởng quốc phòng. 

Vì công lý, vì danh dự và sự trong sạch của Quân đội Việt Nam anh hùng và của 

hàng ngũ tướng lĩnh quân đội, chúng tôi khẩn thiết trình lên các đồng chí, những 

người có trách nhiệm cao nhất 2 kiến nghị dưới đây: 

Thư ngày 10.6.2009 của đại tướng Võ Nguyên Giáp 

gửi Bộ chính trị và Ban bí thư Trung ương. 

1. Trên cơ sở những hồ sơ mà trước đây Thượng tướng Nam Khánh cùng một số 

tướng lĩnh đã phát hiện những sai lầm, tiêu cực của Tổng cục II và Nguyễn Chí Vịnh 

cùng với những phát hiện gần đây của Trung tá Vũ Minh Trí (người trong cuộc) 

những ý kiến đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lão thành cách 

mạng, nhiều tướng lĩnh. 

Đề nghị các đồng chí nghiêm túc xem xét và giải quyết khẩn trương, sòng phẳng, 

triệt để các vụ tiêu cực đã và đang xảy ra ở Tổng cục II, không để kéo dài sang 

nhiệm kỳ đại hội lần thứ 11. 

2. Đối với cá nhân Nguyễn Chí Vịnh, người chịu trách nhiệm lớn nhất về các sai 

phạm của Tổng Cục II. Ngoài ra Nguyễn Chí Vịnh còn lợi dụng chức quyền chèn ép 

người này, ban ơn người khác trong đề bạt sử dụng cán bộ nhân viên lợi dụng tính 

chất đặc thù của hoạt động tình báo để nhập nhèm trong chi tiêu ngân sách. Một 
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mình chiếm dụng tới 7 ngôi nhà (đã bán 2) còn 5: Biệt thự Cống Chèm; nhà 27 Nam 

Tràng – Trúc Bạch, nhà 25 Nguyễn Khắc Hiếu – Trúc Bạch; Nhà 1AC16 Mỹ Đình 

I, căn hộ The Garden Hà Nội, 300m2 đất hồ sen Nhật Lân, 2ha đất Làng Hòa Lạc, 

7000m2 đất ở Viên Chăn Lào (Mua 2,1 triệu USD bán 3,7 triệu); 3000m2 đất Viên 

Chăn (Mua 500.000 USD bán 1,5 triệu). Hai vợ chồng sử dụng 2 chiếc xe đắt tiền 

BMW – X5, mỗi chiếc trị giá 175.000 USD tương đương 3,5 tỷ đồng Việt Nam. 

Những sai phạm nói trên cùng với Bản lý lịch bất hảo những năm đi đào tạo sĩ quan 

tại Học viện Kỹ thuật Quân sự và trường Sĩ quan Thông tin, Nguyễn Chí Vịnh đã 

cầm đầu một nhóm sinh viên xấu phá kho Học viện Kỹ thuật lấy cắp quân trang đưa 

ra ngoài bán tiêu sài, nhậu nhẹt trai gái, bị nhà trường đuổi học. 

Rõ ràng Nguyễn Chí Vịnh không đủ tư cách là một đảng viên, không xứng đáng là 

một sĩ quan cấp úy huống hồ lại vùn vụt leo lên đến trung tướng và biết đâu lại sắp 

lên thượng tướng và đang ngồi nhầm vào một trong ba chiếc ghế cao nhất của Bộ 

quốc phòng. 

Không thể để một con người xấu xa, thâm hiểm như vậy ngồi trên đầu trên cổ hàng 

ngày hàng vạn tướng lĩnh, sĩ quan quân đội Việt Nam anh hùng và làm ô nhục danh 

dự đội ngũ tướng lĩnh Quân đội. 

Với Nguyễn Chí Vịnh trước mắt đề nghị đình chỉ công tác. 

- Không được cơ cấu vào đại biểu đi dự Đại hội đảng toàn quân, toàn quốc và vào 

danh sách bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa 11. 

- Không để làm thứ trưởng quốc phòng, bố trí một chức danh khác không dính đến 

chỉ huy lãnh đạo. 

Xin chân thành cám ơn và chờ đợi sự công tâm và tinh thần kiên quyết của các đồng 

chí. 

Mong sao đừng để ung nhọt nói trên tiếp tục là một thách thức lớn đối với dư luận 

rộng rãi và chính đáng trong đảng trong nhân dân, trong cán bộ chiến sĩ quân đội 

nhân dân Việt Nam. 

Các tướng lĩnh sĩ quan cao cấp, lão thành cách mạng đồng ký tên. 

DANH SÁCH TƯỚNG LĨNH, SĨ QUAN CAO CẤP THAM GIA KIẾN NGHỊ 

 

Bản chụp chữ ký của thượng tướng Nguyễn Nam Khánh và những lời ghi thêm vào 

bản kiến nghị. 

Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, nguyên ủy viên Trung ương đảng, nguyên Phó 

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. 

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên ủy viên Trung ương đảng, nguyên tư lệnh 

Quân khu 4, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Trung ương. 

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, lão thành cách mạng, nguyên ủy viên Trung ương 

đảng, nguyên Chính ủy QK4, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. 

Trung tướng Lê Hữu Đức, nguyên phó tư lệnh Quân khu; nguyên Cục trưởng Cục 

Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu. 
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Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, lão thành cách mạng, nguyên Chính ủy Phòng 

không - Không quân; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy Quân sự 

Trung ương. 

Trung tướng Nguyễn Huân, nguyên Phó Chánh án Tòa án Trung ương, kiêm Chánh 

án Toàn án quân sự Trung ương. 

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, lão thành cách mạng, nguyên thứ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh - Xã hội; nguyên Chính ủy kiêm Tư lệnh quân tình nguyện Việt 

Nam tại Lào. 

Thiếu tướng Trần Kinh Chi, lão thành cách mạng, nguyên Cục trưởng an ninh Tổng 

cục Chính trị, nguyên tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thiếu tướng Vũ Thắng, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó Cục trưởng Cục tình 

báo - Bộ Tổng tham mưu. 

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh, lão thành cách mạng, nguyên Cục trưởng Cục đối 

ngoại Bộ quốc phòng. 

Thiếu tướng Trần Minh Đức, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên phó Tư lệnh quân khu 

Trị-Thiên, Phó Viện trưởng Học viện Hậu cần. 

Thiếu tướng Tô Thuận, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó tư lệnh – Tham mưu 

trưởng pháo binh. 

Thiếu tướng Nguyễn Đình Yên, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Tư lệnh binh chủng 

công binh. 

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Thoa. 

Thiếu tướng Nguyễn Xuyên, huy hiệu 63 tuổi đảng, 85 tuổi đời. 

Thiếu tướng Bùi Quý, nguyên Phó Tư lệnh Tăng thiết giáp. 

Mai Vy, lão thành cách mạng, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin, 74 năm 

hoạt động cách mạng, 72 năm tuổi đảng. 

Vũ Thuần, 85 tuổi, 60 năm tuổi đảng, lão thành cách mạng, Huân chương Độc lập 

hạng 3 

Đại tá Trần Bá, CCB, 85 tuổi đời, 64 năm tuổi đảng, 46 năm tuổi quân 

Đại tá Lê Hoa, Văn phòng Bộ Quốc phòng. 

Đại tá Nguyễn Hữu Tài, nguyên Cục phó Cục Quân huấn Bộ Tổng tham mưu. 

Đại tá Phạm Văn Hiện, lão thành cách mạng. 

Đại tá Nguyễn Văn Tuyến, cán bộ tiền khởi nghĩa. 

Đại tá Trần Nguyên, cán bộ tiền khởi nghĩa. 

Đại tá Nguyễn Huy Văn (Kim Sơn) chiến sĩ Việt Nam giải phóng quân. 

Đại tá Ngọc Tất, 85 tuổi đời, 60 năm tuổi đảng. 

Đại tá Lê Văn Trọng, chiến sĩ bị tù đầy. 

Lê Mai Anh, cựu chiến binh, luật gia. 

Đại tá Tạ Cao Sơn. 

Đại tá Trần Thế Dương. 

Đại tá Lương Sĩ Pháp, nguyên phó tư lệnh Bộ tư lệnh thông tin, 80 năm tuổi đời, 63 

năm tuổi đảng. 
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Hồ Sĩ Bằng, Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa, 85 năm tuổi đời, 63 

năm tuổi đảng. 

Nguyễn Văn Bé, 86 năm tuổi đời, lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa, tiền bối Công 

an Khánh Hòa, chiến sĩ 23-10 mặt trận Nha Trang. 

Lê Hữu Hà, 64 năm tuổi đảng, tư lệnh chiến dịch Tây Bắc. 

Nguyễn Thị Cương, Cán bộ tiền khởi nghĩa, Huân chương Độc lập hạng Ba, 64 năm 

tuổi đảng 

Trần Đức Quế, Chuyên viên vận tải, đã nghỉ hưu, tham gia làm giao liên thời chống 

Pháp tại vùng địch chiến Hà Nội, Huân chương kháng chiến hạng nhất. 

Tạ Phan, đảng viên 50 năm tuổi đảng, nguyên phó Cục trưởng Cục xuất bản Bộ giáo 

dục, chiến sỹ quyết tử 60 ngày đêm Hà Nội, Trung đội trưởng Pháo binh C2, D6, 

thương binh 3/4 chống Pháp. 

Nguyễn Ngọc Nam – Cựu thanh niên cứu quốc – cựu đảng viên Lao động Việt Nam 

Hồ Chí Minh, cựu cán bộ các ban đảng CP38, BNNTW, BKTTW…, nhiều huân 

chương huy chương kỷ niệm chống Pháp, chống Mỹ, đảng nhân dân cách mạng Lào- 

Địa chỉ 160-D2 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội” [7]. 

 

 
Bản chụp chữ ký của thượng tướng Nguyễn Nam Khánh và những lời ghi thêm vào bản kiến 

nghị.  
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Để tìm hiểu thêm về sự kiện này, RFA đã có 2 bài nghiên cứu về Vịnh và những phá 

hoại, gián điệp cho Tàu của Vịnh. Xin tìm hiểu thêm ở hai links dưới đây: 

 

- http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/VN-military-intelligence-bureau-and-

the-signs-of-one-crushing-calamity-part1-TVan-08122009133511.html 

- http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnam-military-intelligence-bureau-

and-the-signs-of-one-crushing-calamity-part-2-08132009165929.html 

 

III. Kết luận: 

Nguyễn Chí Vịnh là một tên bán nước hại dân Việt Nam chúng ta, hắn ta là một 

trong những tên chủ chốt trong băng đảng bán nước cộng sản Việt nam. Tất cả bọn 

chúng đều nói tiếng Việt, mang tên Việt, ăn cơm Việt nhưng là tay sai cho giặc Tàu 

với cái danh “nô tài”. Hiện thân của chúng là những tên Trần Ích Tắc, Lê Chiêu 

Thống thời @. Chính vì vậy chúng ta cần phải tiếp tục truyền tay người dân trong 

nước biết hết sự thật của chúng để toàn dân đứng lên lật đổ lũ bán nước hại dân đó. 

Đó cũng chính là đạo nghĩa của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay mà chúng ta, 

những con cháu của Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng… phải tiếp bước. 

 

12/11/2013 

 

Đặng Chí Hùng 

danlambaovn.blogspot.com 

_______________________________ 

Chú thích: 

 

[1]. http://nguyenchivinh.org/tieu-su-nguyen-chi-vinh 

[2]. http://vietbao.com/D_1-2_2-282_4-112871/ 

[3]. http://laodong.com.vn/Doi-ngoai/Viet-Nam-khong-lien-minh-voi-nuoc-khac-de-chong-nuoc-

thu-ba/120417.bld 

[4].  http://world.huanqiu.com/exclusive/2013-06/4006793.html 

[5]. http://huynh-tam.blogspot.com/2013/08/huynh-tam_9127.html 

[6]. http://lichsuvn.net/forum/showthread.php?t=9031[7].  http://www.diendan.org/viet-nam/38-

tuong-linh-va-lao-thanh-len-an-nguyen-chi-vinh 

 

 

 

 

 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/VN-military-intelligence-bureau-and-the-signs-of-one-crushing-calamity-part1-TVan-08122009133511.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/VN-military-intelligence-bureau-and-the-signs-of-one-crushing-calamity-part1-TVan-08122009133511.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnam-military-intelligence-bureau-and-the-signs-of-one-crushing-calamity-part-2-08132009165929.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnam-military-intelligence-bureau-and-the-signs-of-one-crushing-calamity-part-2-08132009165929.html
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://nguyenchivinh.org/tieu-su-nguyen-chi-vinh
http://vietbao.com/D_1-2_2-282_4-112871/
http://laodong.com.vn/Doi-ngoai/Viet-Nam-khong-lien-minh-voi-nuoc-khac-de-chong-nuoc-thu-ba/120417.bld
http://laodong.com.vn/Doi-ngoai/Viet-Nam-khong-lien-minh-voi-nuoc-khac-de-chong-nuoc-thu-ba/120417.bld
http://world.huanqiu.com/exclusive/2013-06/4006793.html
http://huynh-tam.blogspot.com/2013/08/huynh-tam_9127.html
http://lichsuvn.net/forum/showthread.php?t=9031
http://www.diendan.org/viet-nam/38-tuong-linh-va-lao-thanh-len-an-nguyen-chi-vinh
http://www.diendan.org/viet-nam/38-tuong-linh-va-lao-thanh-len-an-nguyen-chi-vinh
https://1.bp.blogspot.com/-hBzkCECcszU/Um65ayjTv1I/AAAAAAAAAAU/wrdi97Cbuf4/s1600/Traitimxanh-sig.png
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 (Phần 33) 
 Nô tài cho giặc – Phùng Quang Thanh 

 
 

I.Tiểu sử Phùng Quang Thanh: 
 

 

Tướng bán nước Phùng Quang Thanh 

 
Tin tức từ cộng sản Việt Nam cho biết về Phùng Quang Thanh như sau: 

“Phùng quang thanh ,Sinh ngày: 02/02/1949. 
Quê quán: TP Hà Nội. 
Học vị: Cử nhân. 
Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI .Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI .Đại 
biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII 
7/1967-7/1970: Đảng viên, chiến sỹ, Tiểu đội phó, Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 9, 
Trung đoàn 64, Sư đoàn 320. 
8/1970-10/1971: Chi ủy viên, Thiếu úy, Trung đội phó, Trung đội trưởng, Đại đội 
phó rồi Đại đội trưởng Đại đội 9 thuộc Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320. 
10/1971-6/1972: Học viên Trường Sỹ quan lục quân 1. 
7/1972-12/1976: Tiểu đoàn phó, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, 
Sư đoàn 320 B, sau đó là học viên đào tạo tại Học viện Quân sự. 
12/1976-4/1979: Tham mưu trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B, sau đó là 
học viên văn hóa tại Trường Văn hóa Quân đoàn 1. 
5/1979-9/1979: Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B. 
10/1979-12/1982: Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B. 
1/1983-12/1983: Học viên Học viện thực hành Liên Xô. 
12/1983-8/1986: Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 390, 
Quân đoàn 1. Sau đó là học viên học tiếng Nga tại Trường Đại học Ngoại ngữ 
quân sự và Học viện Quân sự cao cấp khóa VIII. 
9/1986-7/1988: Đảng ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy rồi phụ trách Sư đoàn 390, 
sau đó là Đại tá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390, Quân đoàn 1. 
8/1988-7/1989: Đại tá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, sau đó học 
tiếng Nga tại Học viện Kỹ thuật quân sự. 
8/1989-1/1991: Học viên Học viện Vôrôsilốp, Bộ Tổng tham mưu Liên Xô, sau 
đó là học viên tại Học viện Quân sự cao cấp. 

https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/09/25/nhung-su-that-can-phai-biet-dang-chi-hung-phan-33/
https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/09/25/nhung-su-that-can-phai-biet-dang-chi-hung-phan-33/
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2/1991-8/1991: Đại tá, Tham mưu trưởng Quân đoàn 1. 
9/1991-8/1993: Đại tá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. 
9/1993-1/1998: Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng 
Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu, sau đó học chính trị cao cấp tại Học viện 
Chính trị – Quân sự. 
2/1998-5/2001: Thiếu tướng rồi Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân 
khu 1. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng được bầu vào Ban 
chấp hành Trung ương Đảng. 
6/2001-4/2006: Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng rồi Thượng tướng, Thứ 
trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, 
Đại biểu Quốc hội khóa XI. 
Từ 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần X của Đảng được bầu vào Ban 
chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân 
công làm Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 
Đại biểu Quốc hội khóa XII. 
Tháng 7/2007: Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng được bầu vào Ban chấp hành 
Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội 
khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn 
tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “. 

(Links : 
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/tieusulanhdao?personProfil

eId=727&govOrgId=2856 ). 
Theo tiểu sử của Phùng Quang Thanh thì hắn ta có những bước tiến khá nhanh trên 
con đường thăng quan tiến chức của mình. Ngoài việc mua bán quan tước do tiền tài 
thì theo nhiều tin tức (chưa được kiểm chứng) thì Phùng Quang Thanh là con trai của 
tướng cộng sản Phùng Thế Tài. 
(Xin xem thêm tội ác của Phùng Thế 
Tài: https://sites.google.com/site/ngaytancuavc/home/nguy-tuong-vc—phung-the-tai-
giet-gan-200-linh-vc-nam-19668 ). 
Nếu sự thật Thanh là con của Phùng Thế Tài thì cũng không có gì là lạ. Vì cộng sản 
con vua lại làm vua… Tuy nhiên bài viết này, tôi không khẳng định điều đó vì chưa có 
thông tin chính thức mà chỉ ghi theo nghi vấn của dư luận. 
Phùng Quang Thanh xuất thân là một bộ đội thường không có học thức (Không qua 
học sỹ quan từ lúc ban đầu mà học sau khi đã có chức – một dạng tại chức) nhưng 
nhờ phe cánh thân Trung Cộng trong đảng nên được phong quân hàm đại tướng, giữ 
chức Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng từ nhiều năm nay. 
Để tiếp nối đường lối con ông cháu cha (4C) thì con trai của Phùng Quang Thanh là 
Phùng Quang Hải, lý lịch cũng không ghi học lực và trường đào tạo, nhưng đang 
mang cấp bậc Đại tá, là Tổng giám đốc Công ty xây dựng 319 là một công ty quốc 
doanh bao gồm hơn mươi công ty hoạt động trong lãnh vực xây cất, cung cấp vật 
dụng cho quân đội và các cơ quan chính phủ trên địa bàn khắp nước. Đây là một 
nguồn lợi khổng lồ cho gia đình họ Phùng và các phe cánh trong đảng để tham nhũng 
và độc quyền các lĩnh vực béo bở và vơ vét của người dân Việt Nam. 
II.Nô tài cho giặc: 
Để chứng tỏ tội ác bán nước , làm nô tài cho giặc của Phùng Quang Thanh, mời quý 
bạn đọc theo dõi các dẫn chứng sau đây . 
Thứ nhất, Thứ 7 ngày 28/7/2012, Phùng Quang Thanh thay mặt Bộ chính trị, Bộ quốc 
phòng triệu tập một cuộc hôi nghị với nhiều tướng lĩnh cùng hàng trăm sĩ quan cao 
cấp như ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị bộ quốc phòng thượng 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/tieusulanhdao?personProfileId=727&govOrgId=2856
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/tieusulanhdao?personProfileId=727&govOrgId=2856
https://sites.google.com/site/ngaytancuavc/home/nguy-tuong-vc---phung-the-tai-giet-gan-200-linh-vc-nam-19668
https://sites.google.com/site/ngaytancuavc/home/nguy-tuong-vc---phung-the-tai-giet-gan-200-linh-vc-nam-19668
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tướng Ngô Xuân Lịch cùng 3 vị ủy viên trung ương đảng nữa là 2 thứ trưởng bộ quốc 
phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung và 
Trung tướng Mai Văn Phấn… qua cuộc hội nghị này một bầy nô tài thay mặt cho đảng 
và quân đội nhà nước cộng sản Việt Nam đã“tri ơn” Trung cộng đồng thời chuẩn bị 
chào mừng ngày thành lập quân đội Trung cộng PLA ngày 1/8. Tấm lòng “tri ơn” này 
được đại biện lâm thời TQ Khương Tái Đông và tuỳ viên quân sự của nước này tại 
Hà Nội chứng kiến. 
Sau đó, ngày 3/9/2012 Tướng Mã Hiểu Thiên, phó tổng tham mưu trưởng giải phóng 
quân Trung cộng đã đến Hà Nội với mục đích là chỉ đạo cho chính quyền cộng sản 
Việt Nam ứng xử trong việc tranh chấp ở biển đông. Tiếp tướng Mã Hiểu Thiên, sau 
khi tiếp nhận những huấn thị như hai nước phải có cách giải quyết khác biệt “một cách 
đúng đắn” và “kiểm soát khủng hoảng” một cách có hiệu quả. Chủ tịch nước Trương 
Tấn Sang khẳng định: “Việt Nam luôn coi trọng sự phát triển của mối quan hệ hữu 
nghị Việt-Trung và nhắc lại phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt là nguyên tắc 
chủ đạo trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.” 
 

 

Phùng Quang Thanh và đàn anh 

 

Viết về những lời “tri ơn” – bán nước của Phùng Quang Thanh và bộ sậu với Trung 
Cộng thì BBC có viết: “Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ 
chí tình, chí nghĩa, to lớn có hiệu quả mà Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân Giải 
phóng Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam,” Đại tướng Phùng Quang Thanh 
phát biểu tại buổi họp mặt cũng có sự tham dự của đại biện lâm thời Trung Quốc 
Khương Tái Đông và tùy viên quân sự của nước này… 
….Trong khi đó, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nêu rõ ‘các thế lực thù địch’ là thách 
thức chung của Đảng, chính quyền và quân đội hai nước Trung – Việt. Theo ông thì 
các thế lực này ‘vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động diễn biến hòa bình; lợi dụng các 
hoạt động dân chủ, nhân quyền, tôn giáo nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, chia 
rẽ quan hệ hữu nghị Việt – Trung’. 
Do đó, ông kêu gọi quân đội hai nước ‘tăng cường tình đoàn kết, hợp tác chặt chẽ và 
bảo vệ thành quả cách mạng của mỗi nước’. Về phần quân đội Việt Nam, ông khẳng 
định ‘đặc biệt coi trọng’ quan hệ với Giải phóng quân Trung Quốc – coi đây là ‘chủ 
trương nhất quán’ và là ‘ưu tiên hàng đầu’…” 
(Links: 
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/07/120729_pla_celebrated_vietnam.
shtml 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/07/120729_pla_celebrated_vietnam.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/07/120729_pla_celebrated_vietnam.shtml
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Hội nghi tri ơn Tàu do Phùng Quang Thanh và bộ sậu tổ chức 

 

Thứ hai, Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 7 (ADMM-7) tại thủ 
đô Bandar Seri Begawan của Brunei, tối 7/5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam 
Phùng Quang Thanh đã gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc 
Thường Vạn Toàn. Theo báo chí của lề đảng thì : 
“Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khẳng định Trung Quốc và Việt 
Nam là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều nét tương đồng, nhất là trong lịch sử 
chống ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc; hai nước đã và đang đẩy mạnh công 
cuộc xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, giành được nhiều thành tựu quan trọng dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản… 
…Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định: Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân 
đội nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả 
của Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trong 
hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ 
quốc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Việt 
Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp và bền vững 
lâu dài với Trung Quốc. Việc tăng cường hợp tác, đoàn kết hữu nghị, hiểu biết 
tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc là nhân tố quan trọng để giữ gìn 
hòa bình, ổn định trong khu vực. 
…Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã trao cho Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thư 
mời thân nhân gia đình các đồng chí Trần Canh, Vi Quốc Thanh, Nguyễn Sơn và các 
cựu chiến binh Trung Quốc từng sang giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến 
giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây sang thăm Việt Nam…” 

(Links: 
http://www.vietnamplus.vn/bo-truong-quoc-phong-viettrung-gap-song-

phuong/200693.vnp) 

http://www.vietnamplus.vn/bo-truong-quoc-phong-viettrung-gap-song-phuong/200693.vnp
http://www.vietnamplus.vn/bo-truong-quoc-phong-viettrung-gap-song-phuong/200693.vnp
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Đàn em đang chầu tướng Tàu 

 

Thứ ba, Thêm một bằng chứng phát biểu nữa của Phùng Quang Thanh cho thấy hắn 
là một tên nô tài của giặc Tàu:” Bộ trưởng Phùng Quang Thanh giới thiệu khái quát 
những thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam thời gian qua; quan hệ 
quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển; bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Nhà nước 
và nhân dân Trung Quốc đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến 
chống kẻ thù xâm lược. 
Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết 
truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc theo phương 
châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt. Việc giao lưu trao đổi đoàn ở các cấp là cần thiết 
nhằm trao đổi, hợp tác, học hỏi lẫn nhau, tạo sự thân tình, cởi mở, tin cậy, đồng thời 
tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước, vì lợi ích của 
nhân dân mỗi nước, góp phần hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và 
trên thế giới. 
Bộ trưởng khẳng định chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam là 
Việt Nam không tham gia các tổ chức liên minh quân sự, không cho nước ngoài 
đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại nước khác; 
chúc chuyến thăm của đoàn thành công tốt đẹp. 
Thiếu tướng Vương Tây Hân bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ cử nhiều 
cán bộ sang học tập, nghiên cứu, trao đổi tại Đại học Quốc phòng Trung Quốc.” 
Đây là những tuyên bố của Thanh được chính báo đảng thừa nhận tại buổi chiều 
28/11/2012 , tại Hà Nội, Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân 
ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Thiếu tướng Vương Tây Hân, Phó 
Hiệu trưởng trường Đại học Quốc phòng Trung Quốc làm trưởng đoàn, sang tham 
quan, nghiên cứu thực tế tại Việt Nam đến chào xã giao. 

(Links: 
http://www.vietnamplus.vn/quan-he-quoc-phong-viettrung-ngay-cang-phat-

trien/174777.vnp ). 

http://www.vietnamplus.vn/quan-he-quoc-phong-viettrung-ngay-cang-phat-trien/174777.vnp
http://www.vietnamplus.vn/quan-he-quoc-phong-viettrung-ngay-cang-phat-trien/174777.vnp
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Hội đàm bán nước 

Thứ tư, trước đó ngày 6/7/2011 thì Thanh cũng đã chứng tỏ bản chất nô tài của mình 
khi tuyên bố: “… Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Việt Nam luôn coi trọng 
quan hệ đoàn kết, hữu nghị, “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” với Trung Quốc; 
Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, đều kiên định sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản và là hai nước xã hội chủ nghĩa, có nhiều điểm tương đồng. Việt Nam mãi 
mãi biết ơn sự giúp đỡ quý báu của Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam trong 
những năm qua. Đại tướng Phùng Quang Thanh tin tưởng mối quan hệ giữa hai nước 
tiếp tục được củng cố và phát triển, trên tinh thần 16 chữ;..” 

(Links: 
http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/10/50/50/153417/Default.aspx ). 

  

 

Phùng Quang Thanh và Tôn Quốc Tường 

 

Trong khi đó thì Tàu tuyên bố về việc chặn bắt ngư dân như sau: “Theo nhật báo Anh 
ngữ China Daily, sau khi được tỉnh Hải Nam thông qua vào hôm thứ Ba, 27/11, hệ 
thống quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Sắp tới, tỉnh Hải Nam 
sẽ công bố toàn bộ các quy định. 
Trước mắt, báo chí Trung Quốc tiết lộ, trong số các hoạt động bị coi là trái phép, có 
việc xâm nhập vùng biển của tỉnh mà không có phép, dừng lại hay thả neo bất hợp 
pháp, phá hoại các hệ thống bảo vệ bờ biển… và « thực hiện các chiến dịch quảng 
cáo gây nguy hại cho an ninh quốc gia Trung Quốc ». 

http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/10/50/50/153417/Default.aspx


- 577 - 

 

Bình thường ra, các quy định trên đây không có gì đáng nói. Tuy nhiên vấn đề đặt ra 
là tỉnh Hải Nam chính là địa phương nơi chính quyền Trung Quốc vừa cho thành lập 
đơn vị hành chánh « Thành phố Tam Sa », có trách nhiệm quản lý hầu như toàn bộ 
vùng Biển Đông mà Bắc Kinh cho là thuộc quyền sở hữu của họ, bất chấp các tuyên 
bố chủ quyền của Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan. 
Nói cách khác, phạm vi hoạt động của cảnh sát biên phòng tỉnh Hải Nam bao trùm 
một diện tích khoảng 2 triệu cây số vuông biển đảo, bao trùm các quần đảo Trường 
Sa, Hoàng Sa và Trung Sa. 
Khi được hỏi về sự kiện này, ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc 
vào hôm nay đã khẳng định : « Đó là quyền hợp pháp của một Nhà nước có chủ quyền 
để thực hiện công việc quản lý hàng hải ». 
Còn Hoàn cầu Thời báo thì dẫn lời ông Lý Triệu Kiệt (Li Zhaojie), một giáo sư tại Đại 
học Thanh Hoa (Bắc Kinh), dự đoán rằng các quy định mới được thông qua có thể 
dẫn đến việc thực thi chặt chẽ quyền trục xuất tàu ngoại quốc bị cho là thâm nhập bất 
hợp pháp vào lãnh thổ của Trung Quốc.”. 

(Links: 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20121129-trung-quoc-tu-cho-quyen-chan-bat-va-truc-

xuat-tau-nuoc-ngoai-tien-vao-bien-dong ). 
Hoặc : 
” Trung Quốc sắp cho phép cảnh sát biên giới lên tàu và lục soát tàu nước ngoài trong 
vùng biển mà Bắc Kinh cho là lãnh hải của mình ở Biển Đông đang có tranh chấp. 
Trong một hành động có phần chắc sẽ làm cho căng thẳng trong khu vực leo thang, 
truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng cảnh sát tỉnh Hải Nam sắp được phép 
“lên tàu, kiểm tra, tịch thu và trục xuất tàu nước ngoài” xâm nhập trái phép vào khu 
vực này.”. 

(Links: 
http://www.voatiengviet.com/content/tau-trung-quoc-se-luc-soat-tau-nuoc-ngoai-xam-

nhap-o-bien-dong/1555129.html ). 
Vậy thì tự hỏi , Thanh đã ở đâu? Đảng cộng sản đã ở đâu khi Tầu ngăn bắt ngư dân 
và ngang nhiên chiếm đảo, biển quê hương thì Thanh lại “tri ân” giặc. Vậy đó chính là 
bán nước và làm nô tài chứ còn gì nữa ? 
 

 

Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Trung cộng Thường Vạn Toàn. 

(Ảnh: Quân Thủy/TTXVN) 

 
Thứ năm, tác giả Trần Đông Đức trong bài viết của mình đã viết về Thanh bán nước 
như sau: 
“Trong lúc người Việt khắp nơi đang lên án Trung Quốc qua vụ cắt dây cáp tàu Bình 
Minh, thì ngay tại Singapore, trong hội nghị đối thoại Sangri-La về an toàn khu vực, 

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20121129-trung-quoc-tu-cho-quyen-chan-bat-va-truc-xuat-tau-nuoc-ngoai-tien-vao-bien-dong
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20121129-trung-quoc-tu-cho-quyen-chan-bat-va-truc-xuat-tau-nuoc-ngoai-tien-vao-bien-dong
http://www.voatiengviet.com/content/tau-trung-quoc-se-luc-soat-tau-nuoc-ngoai-xam-nhap-o-bien-dong/1555129.html
http://www.voatiengviet.com/content/tau-trung-quoc-se-luc-soat-tau-nuoc-ngoai-xam-nhap-o-bien-dong/1555129.html
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bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã gặp bộ trưởng quốc phòng 
Trung Quốc Lương Quang Liệt hội đàm hữu hảo song phương. 
Phía Việt Nam vẫn nhắc lại các khẩu ngữ ngoại giao 4 tốt với Trung Quốc và nhấn 
mạnh nguyên tắc không cho phép quốc gia thứ ba (ám chỉ Hoa Kỳ) can thiệp vào tranh 
chấp Trung Việt tại Biển Đông. Bài báo do ký giả Đào Xã Lan của Trung Tân Xã loan 
đi với nội dung như sau: Singapore vào hôm 3 tháng 6 tại diễn đàn đối thoại Shangri-
La, uỷ viên quốc vụ viện kiêm bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc, Lương Quang Liệt 
đã gặp mặt bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh, hai bên đã trao đổi 
về quan hệ quân sự và các vấn đề cùng quan tâm…. 
…Phùng Quang Thanh đánh giá cao lần đầu tiên Lương Quang Liệt tham gia dự 
đối thoại Shangri La cho thấy rằng đây là biểu hiện Trung Quốc có tác dụng 
quan trọng trong sự hợp tác an toàn khu vực. Ông Phùng Quang Thanh nói, hai 
nước Trung Việt là anh em tốt, đối tác tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt (4 tốt), quân 
đội hai nước có truyền thống quan hệ tốt đẹp. Trước sau quân đội hai nước cần 
tăng cường các lãnh vực giao lưu và hợp tác, cùng nhau bảo vệ khu vực này 
hòa bình ổn định. Ông Thanh còn nêu rõ, giữa hai nước có một số khác biệt về 
vấn đề “Nam Hải” (Biển Đông) cần phải do hai bên nỗ lực giải quyết, không cho 
phép bất cứ nước thứ ba nào can thiệp và lợi dụng điều này để phá hoại quan 
hệ hai nước..” 

(Links: 
http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2011/06/phung-quang-thanh-lai-tuyen-xung-4-

tot.html ). 
Để đánh giá Thanh rõ hơn thì bạn đọc có thể xem thêm clips sau đây để thấy đó chính 
là sự thật: 
http://www.youtube.com/watch?v=9sc0tYNzQDo 
Chưa hết, Chiều 1-11/2013 Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư 
Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc tại Học viện 
Kỹ thuật Quân sự. Cùng đi với Bộ trưởng còn có Thượng tướng Trương Quang 
Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện một số 
đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng. Phát biểu với các quan chức chop bu của Học 
Viện Kỹ Thuật Quân Sự trong khi thăm HVKT QS thì Thanh đã nói trong bài phát biểu 
không được báo chí cộng sản đăng tải như sau:” Chúng ta phải biết ơn đảng và nhân 
dân Trung Quốc vì nhờ có họ chúng ta mới thống nhất đất nước, giữ được đảng của 
chúng ta trước âm mư diễn biến hòa bình của thế lực thù địch. Dù có va chạm trên 
biển đông nhưng chúng ta cũng luôn phải xác định : Quân đội và nhà nước là anh em 
của chúng ta. Cho nên phải cẩn thận trước âm mưu chia rẽ tình anh em keo sơn đó 
của các thế lực phản động…” 
Cũng chính vì bán nước cho Tàu mà Thanh đã khẳng định sau chuyến thăm Nga – 
Nhật như sau: “Về vấn đề này, quan điểm nhất quán của Việt Nam là không liên minh 
quân sự với nước ngoài, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam. Việt 
Nam cũng không có chủ trương hợp tác với nước lớn làm phương hại đến quan hệ với 
nước lớn khác. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ trong các hoạt 
động đối ngoại, đa phương, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế.”. 

(Links: 
http://phunutoday.vn/quoc-phong/lanh-dao-quoc-phong-tra-loi-phong-van-ve-chuyen-

tham-nga-nhat-30707.html ). 
Chúng ta có thể thấy điều gì? Trong khi Việt Nam đang rất cần Nga, Nhật, Mỹ vv..giúp 
để có thể đương đầu vơi Tàu thì Thanh lại vuốt đuôi Tàu bằng việc tuyên bố không 
liên minh để chống Tàu. Đó chính là hành động bán nước. 

http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2011/06/phung-quang-thanh-lai-tuyen-xung-4-tot.html
http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2011/06/phung-quang-thanh-lai-tuyen-xung-4-tot.html
http://www.youtube.com/watch?v=9sc0tYNzQDo
http://phunutoday.vn/quoc-phong/lanh-dao-quoc-phong-tra-loi-phong-van-ve-chuyen-tham-nga-nhat-30707.html
http://phunutoday.vn/quoc-phong/lanh-dao-quoc-phong-tra-loi-phong-van-ve-chuyen-tham-nga-nhat-30707.html
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Bè lũ bán nước 

III.Kết luận: 
 
Phùng Quang Thanh là một tên bán nước hại dân xứng đáng được gọi tên là Nô Tài 
vì hắn luôn nịnh bợ ca ngợi giặc Tàu khi được vào chầu những tên Thái thú và quan 
lại đến từ Phương Bắc. bản chất của Thanh đó là bán nước để vinh thân phì gia và 
mở đường cho con cháu leo cao kiếm tiền bất chính trên xương máu và đất đai của 
dân tộc. Tội ác của Thanh và bè lũ cộng sản cần phải được lên án và đưa ra xét xử 
trước công luận khi cộng sản sụp đổ vì đó là những tên tội đồ của dân tộc Việt Nam. 
 

Đặng Chí Hùng 

13/11/2013 
 
Nguồn: https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/09/25/nhung-su-that-can-
phai-biet-dang-chi-hung-phan-33/ 
 

 

(Phần 34) 

Tư “Sâu” tham nhũng và bán nước 
 

 
Tư sâu – Trương Tấn Sang 

https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/09/25/nhung-su-that-can-phai-biet-dang-chi-hung-phan-33/
https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/09/25/nhung-su-that-can-phai-biet-dang-chi-hung-phan-33/
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/10/tusau1.png
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Trương Tấn Sang là một nhân vật nổi tiếng với câu nói:”Trước đây chỉ một con sâu 
làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để 
hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một 
con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này” (Trích phát biểu của 
Trương Tấn Sang trong buổi tiếp xúc với cử tri quận 1 (Sài Gòn) với tư cách ứng viên 
ĐBQH sáng 7/5/2011 – Xem: http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/19800/-mot-con-
sau-da-nguy-hiem-huong-gi-mot-bay-.html ). 
Tuy nhiên người dân Việt Nam lại biết rằng Trương Tấn Sang thực chất lại là một con 
Sâu cỡ siêu bự. Con sâu Tư Sang không những tham nhũng mà còn bán nước. Điều đó 
sẽ được chứng minh qua bài viết này về Tư Sâu Trương Tấn Sang. 
 

I.Con Sâu “Siêu bự”: 
 
Theo báo chí lề đảng cho biết thì Trương Tấn Sang (4 Sang) có lý lịch như sau: 
“Tiểu sử ông Trương Tấn Sang 
Họ và tên khai sinh: Trương Tấn Sang 
Sinh ngày 21/1/1949 
Quê quán: xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
Nơi ở hiện nay: Số 51 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. 
Dân tộc: Kinh 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật 
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương 
Đảng. 
Ngày vào Đảng: 20/12/1969, ngày chính thức: 20/12/1970 
Trình độ học vấn: Cử nhân 
Lý luận chính trị: Cao cấp 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh (B) 
Khen thưởng: Huân chương kháng chiến hạng ba 
Là đại biểu Quốc hội khóa 9, 10, 11 và 13. 
 

Tóm tắt quá trình công tác: 
 
– 1966-1968: Tổ trưởng thanh niên, xây dựng cơ sở mật trong sinh viên, học sinh 
(PK2). 
– 1969-1971: Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên, phụ trách Đội võ trang mật thị 
trấn Đức Hòa (Long An). 
– 1971-1973: Bị địch bắt, bị giam giữ ở nhà tù Biên Hòa, Phú Quốc. Đến năm 1973, 
được trao trả theo hiệp định Paris. 
– 1973-4/1975: Cán bộ tổ chức Ban T.72 thuộc Ủy ban Thống nhất Trung ương. 
– 4/1975-10/1978: Cán bộ công đoàn Gia Định, Phó ban Xây dựng kinh tế mới thành 
phố, Bí thư Đoàn các nông trường và khu kinh tế mới TP HCM. 
– 1979-8/1983: Huyện ủy viên, Giám đốc Nông trường Phạm Văn Hai, huyện Bình 
Chánh, TP HCM, Thành ủy viên dự khuyết. 
– 1983-1986: Giám đốc Sở Lâm nghiệp, thành ủy viên phụ trách lực lượng thanh niên 
xung phong và Ban kinh tế mới TP HCM. 
– 1986-1988: Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, TP 
HCM. 
– 1988-1990: Đi học ở Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc Trung ương (Hà Nội). 
– 1990-1991: Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp. 

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/19800/-mot-con-sau-da-nguy-hiem-huong-gi-mot-bay-.html
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/19800/-mot-con-sau-da-nguy-hiem-huong-gi-mot-bay-.html
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– 1991-1992: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư trường trực Thành ủy TP HCM. 
– 1992-1996: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch rồi Chủ 
tịch UBND TP HCM. 
– 1996-1/2000: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM. 
– 1/2000-2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế trung ương. 
– 2006 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư.”. 
(Links: http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ong-truong-tan-sang-dac-cu-chu-tich-
nuoc-2200983-p2.html ). 
 
 Tư Sâu có xuất thân từ một anh cộng sản nằm vùng và sau đó Tư Sâu mới có cái bằng 
“cử nhân luật” giống như chiếc bằng của anh thủ tướng 3X mà xung quanh nó là cả 
một câu chuyện đáng xấu hổ của đương kim chủ tịch nước cộng sản Việt Nam. Sau đây 
là đoạn trích của tác giả Đặng Cứu Quốc về sự thật này của Tư Sâu: 
“Người dân Việt Nam có bao giờ được trực tiếp bầu tổng thống hoặc bầu chủ tịch nước 
theo ý của dân không? Hay chỉ do đảng chỉ định? Nếu có được quyền tự do, dân chủ 
bầu chủ tịch nước thì ai dám bầu cái ông Trương Tấn Sang bất tài, thất đức kia lên 
làm chủ tịch nước? Chỉ có đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) độc tài, độc đảng, kém tài, 
thất đức mới dám chỉ định một tên phản động, vô đạo đức như Trương Tấn Sang lên 
làm chủ tịch nước mà thôi, chứ nhân dân đã quá biết rõ ông này, quá sợ ông Sang 
này rồi, không người dân nào dám bầu ông ta đâu! 
Ông Trương Tấn Sang, năm 2010 là thường trực Ban Bí thư trung ương đảng CSVN, 
hiện nay (năm 2012) là chủ tịch nước là một trong 4 người đã ra lệnh, hô hào học tập 
đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh. Câu chuyện về trường hợp của ông Sang sẽ giúp 
mọi người hiểu được rõ hơn về đạo đức cộng sản và nó cũng là 1 minh chứng điển 
hình cho đạo đức CSVN cùng bản chất của chế độ. 
Vào những năm cuối của thập niên 80 và những năm đầu thập niên 90 thế kỷ 20, kể 
từ khi Khoa Luật của Trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) 
chưa tách ra thành Trường Đại học Luật TPHCM như hiện nay (2012), ông Trương 
Tấn Sang, bấy giờ, với chức vụ là phó Bí thư Thành Ủy TP Hồ Chí Minh ghi danh học 
lớp Luật tại chức tại Khoa Luật trường này, với đặc điểm là ông rất thường xuyên bỏ 
học. Vào ngày thi tốt nghiệp, ông Sang đã lật tài liệu, vi phạm qui chế thi cử và Cô 
giáo Ẩn là giảng viên của Trường Đại Học Tổng Hợp TPHCM và cũng là giám thị 
phòng thi hôm đó đã lập biên bản, xử lý. 
Khi còn đi học tại chức, chưa đến ngày thi, thì hôm nào có đi học, ông Sang cũng đem 
theo 1 ông đệ tử để sai việc, người đệ tử này cũng đóng vai là học viên theo học luật 
cùng lớp luật với ông Sang. Vào ngày thi, chẳng biết ông Sang đã chuẩn bị từ trước 
như thế nào mà cái anh đệ tử đó cũng cùng đi thi chung phòng và ngồi phía sau lưng 
ông Sang, và rồi chính cái anh chàng đệ tử này là người chuẩn bị tài liệu và trình tài 
liệu ra cho ông Sang copy, “quai cop” ngay trong buổi thi. Sau khi bị cô giáo Ẩn bắt 
quả tang và lập biên bản, bắt ông Sang ký tên vào biên bản vi phạm qui chế thi, ông 
đệ tử đó liền khều khều vào lưng cô giáo Ẩn mà nói nhỏ rằng: “Cô giáo Ẩn à, cô tha 
cho ông ấy đi. Cô làm ngơ cho ông ấy việc này, cứ để cho ổng tiếp tục “thi” đi? Ông ta 
là ông Trương Tấn Sang – Phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đó, cô không 
biết sao ? !” 
Cô giáo Ấn đã trả lời bằng một câu nói nổi tiếng, trước hội đồng thi, trước mặt bao 
Luật sư tương lai rằng: “Tôi chẳng cần biết ông ta là Trương Tấn Sang hay Trương 
Tấn Hèn gì cả! Tôi chỉ biết là hôm nay ông ta vi phạm nội qui phòng thi nên tôi bắt! 
Đây là chỗ thi cử thì phải công bằng, nghiêm minh, hơn nữa vì đây là môn Luật, nếu 
muốn trở thành 1 Luật sư nhằm bảo vệ cho mọi người và khuyên bảo mọi người biết 

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ong-truong-tan-sang-dac-cu-chu-tich-nuoc-2200983-p2.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ong-truong-tan-sang-dac-cu-chu-tich-nuoc-2200983-p2.html
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tôn trọng kỷ cương phép nước, thì trước hết, những người này hôm nay phải biết làm 
gương, phải biết tôn trọng pháp luật, phải biết tôn trọng qui chế thi cử trước đã!…”. 
Trước những chứng cứ rành rành, trước mặt bao thí sinh dự thi và trước những lời 
lẽ đanh thép của cô giáo Ẩn, không còn cách nào khác, ông Sang đành phải ký tên vào 
biên bản, bị thu hồi bài thi và bị buộc rời khỏi phòng thi nếu như không nói là “bị đuổi 
khỏi phòng thi” trước giờ nộp bài. Thế mà, trước khi kỳ thi công bố kết quả, cô giáo 
Ẩn bị chuyển công tác, bị đổi đi đến một nơi nào đó mà từ đó cho đến nay, không ai 
biết cô Ẩn đã bị chuyển đi đâu và sống chết ra sao? Trong khi đó thì kết quả kỳ thi 
năm đó, ông Trương Tấn Sang vẫn có tên trong danh sách thi đậu Cử nhân Luật (“?”), 
và sau đó ông Sang vẫn ngang nhiên nhận bằng Cử nhân Luật. Một chuyện bất công 
tày trời không ai có thể ngờ nổi, nó chỉ xảy ra trong nền giáo dục CSVN, trong chế độ 
cộng sản độc tài VN và chỉ có thể tồn tại được trong chế độ “dân chủ” theo kiểu cộng 
sản mà thôi!”. 
(Links xem đầy đủ: http://diendanctm.blogspot.com/2012/03/truong-tan-sang-bat-
tai-that-uc.html ). 
Ngoài chuyện thi cử gian lận thì Tư Sâu còn được biết đến là một kẻ dâm ô có hạng 
không kém gì “bác Hồ”.Trong khi làm Bí thư thành uỷ thì Tư Sâu đã từng bắt bà 
Nguyễn Thị Hồng – Giám đốc Công ty may xuất khẩu Quận 3 phải đút lót cho Sang để 
yên bề làm ăn. Sau đó Sang ép bà Hồng đi Singapore ngủ với mình, bà Hồng không đi 
liền bị bỏ tù nhưng không đủ chứng cứ không xử được. Ra tù bà Hồng và chồng làm 
đơn tố cáo. Tư Sâu nhờ tiền bạc đút lót cho Nông Đức Mạnh, Mạnh cho người o bế và 
vận động bà Hồng rút đơn. Việc này báo nước ngoài và thư tố cáo gởi Bộ chính trị cộng 
sản Việt Nam nhiều lần. Sự việc này đã bị 2 đảng viên kỳ cựu của cộng sản phanh phui 
cùng nhiểu tội ác khác của Tư Sâu. 
 
Đầu tiên là bức thư của ông đảng viên kỳ cựu Trần Minh Hồ (Hà Nội): 
“Kính gửi: – Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 
– Và các đ/c trong Bộ Chính trị 
Tôi là một đảng viên trung kiên, trước đại hội đảng toàn quốc, tôi 2 lần gửi thư đến 
các đ/c Bộ chính trị (ngày 24/4 và 25/6/2010), gửi qua đường bưu điện nhưng xem 
ra thư bị ỉm đi. Nay thấy tình thế đất nước lộn xộn, có kẻ thân tàu đã cố tình làm nát 
nội bộ nên tôi phải nhờ mạng “chủ quyền biển đông Việt Nam” mà tôi tin tưởng để 
chuyển đến các đ/c những suy nghĩ, đề xuất của cá nhân tôi. Tôi thấy đ/c Tổng bí thư 
đã nói rất thẳng trước hội nghị TW, tôi tin rằng đ/c sẽ nghe tôi nói thẳng. Tôi muốn 
nói về bản chất Trương Tấn Sang. 
Có thể đ/c sẽ nói rằng đ/c Trương Tấn Sang là người trong sạch, đạo đức có phải vậy 
không ? Những điều tôi nói ra đây là chắt lọc từ nhiều đ/c, có đ/c đã ở vị trí tứ trụ 
triều đình, có đ/c nguyên là Bộ Chính Trị, nguyên Uỷ Viên Trung Ương, tướng lĩnh 
và lão thành cách mạng… 
Về Trương Tấn Sang: đ/c nhớ rằng anh Sang làm Bí thư Thành uỷ Tp. Hồ Chí Minh 
(1997-1999) chỉ mới 2 năm nhưng sai phạm nhiều việc, bị tố cáo cụ thể nên Trung 
Ương phải rút ra Hà Nội để kiểm điểm, mà lớn nhất là liên quan đến vụ Năm Cam 
đầy tội ác và vụ bao che cho người Hoa (khi anh Sang làm Chủ tịch thành phố) để 
nhận tiền vàng. Anh Sang luôn tỏ ra trong sạch, không nhận nhà lớn, ở một căn nhà 
nhỏ, nhưng tiền vàng thì nhiều hết chỗ nói, bị mất chức Bí thư đưa ra Hà Nội mọi 
người nghĩ rằng Trương Tấn Sang sẽ bị kỷ luật, đưa ra khỏi Bộ Chính Trị nhưng rồi 
đ/c Tổng Bí thư bao che, đ/c còn vận động cả Trung Quốc bao che cho Trương Tấn 
Sang nên chỉ bị khiển trách rồi sau đó lên chức. 

http://diendanctm.blogspot.com/2012/03/truong-tan-sang-bat-tai-that-uc.html
http://diendanctm.blogspot.com/2012/03/truong-tan-sang-bat-tai-that-uc.html
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Tổng bí thư cũng đã nhận được tố cáo của vợ chồng chị Hồng – Giám đốc Công ty 
Xuất Nhập Khẩu Quận 3 tố cáo hành vi thiếu đạo đức của Trương Tấn Sang, một Bí 
thư Thành uỷ ép một giám đốc nữ phải ngủ với mình, đi Singapore để cung phụng và 
làm gái bao qua đêm cho mình, người ta không chịu thì ra lệnh công an bắt bỏ tù. Vi 
phạm đạo đức như vậy mà vẫn bảo vệ là cái lẽ gì ? 
 
Đó chỉ là vài chuyện không thể nào quên khi Trương Tấn Sang còn ở thành phố.Còn 
bây giờ thì sao?Trương Tấn Sang luôn có bộ máy bao vây chính phủ.Điều này đã có 
từ thời đ/c Phan Văn Khải làm Thủ tướng, càng về sau càng rõ hơn. Đặc biệt hai năm 
2009 và 2010 sắp tới đại hội nên Trương Tấn Sang chỉ đạo tấn công toàn diện. Tôi 
dùng chữ toàn diện ở đây để nói rằng việc tấn công Thủ tướng là có kế hoạch, có mưu 
mô, có tổ chức. Anh Sang dùng cả bàn tay địch, cả loại trí thức bất mãn, dùng cả công 
luận và công cụ của đảng để đánh Thủ tướng. Để làm gì? Rõ ràng là để lật đổ và giành 
ghế. Có đúng không đ/c Tổng Bí thư? Nguyễn Hữu Hiền một phần tử tha hoá đã kết 
nối Trương Tấn Sang với bọn phản động Trần Huỳnh Duy Thức. Trương Tấn Sang 
đã yêu cầu bằng văn bản đưa Nguyễn Hữu Hiền làm Cục trưởng Bộ Bưu Chính Viễn 
Thông để phụ trách các đề án lớn của ngân hàng thế giới (WB). Trương Tấn Sang có 
ý đồ gì và trách nhiệm như thế nào trước việc làm này? Nguyễn Hữu Hiền và bọn 
phản động từng nói: “Trương Tấn Sang là Boris Yeltsin của Việt Nam”, “là minh chủ 
của thời đại”. Cần kiểm điểm làm rõ quan hệ Trương Tấn Sang với Nguyễn Hữu Hiền 
và nhóm phản động Trần Huỳnh Duy Thức, việc này rất quan trọng. 
Một việc trong hàng loạt việc Trương Tấn Sang lập ra để đánh Thủ tướng, đánh chính 
phủ là vụ Vinashin. Đ/c nghĩ lại xem vì sao lại cho kiểm tra Vinashin khi chỉ có 6 tháng 
nữa là đại hội đảng toàn quốc. Và lố bịch thay Uỷ Ban Kiểm Tra vừa làm xong chưa 
báo cáo Bộ Chính Trị, chưa có kết luận cuối cùng thì Trương Tấn Sang đã cho Hải 
(thư ký của anh Sang) gởi ngay thông tin cho tổng biên tập các báo lớn, rồi trực tiếp 
gọi điện thoại cho họ yêu cầu phải đưa lên báo trước ngày 13/7/2010 nhằm gây áp 
lực trước cuộc họp Bộ Chính Trị nghe Ủy Ban Kiểm Tra báo cáo. Tôi tìm hiểu được 
biết Trương Tấn Sang đã kết với chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm Tra Nguyễn Văn Chi để 
“thần tốc” dựng Vinashin đánh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Họ thỏa thuận nhau 
“Sang lên, Chi ở lại thêm khoá nữa”. Ngày 31/7/2010 Bộ Chính Trị đã họp và có kết 
luận về vụ Vinashin rất rõ ràng và hoàn toàn khác với nội hàm các bài báo mà 
Trương Tấn Sang đã chỉ đạo. 
 
Đ/c Tổng Bí thư xem như vậy có vi phạm nguyên tắc đảng không? Có phải cách hành 
xử của đảng ta không? Và Trương Tấn Sang có biến công cụ của đảng, biến công luận 
thành công cụ riêng của mình không ? 
Trước đại hội tôi có đọc được thư của ông Trần Đức Quế, một cán bộ tham gia từ 
kháng chiến chống thực dân Pháp: Nêu việc Đặng Thành Tâm (Tân Tạo) dùng tiền đi 
vận động Trương Tấn Sang làm Tổng Bí thư và dư luận Hà Nội càng xôn xao với 
những cái tên như Hùng Ken, Thắng Mượt, những doanh nghiệp giàu có nhưng rất 
xã hội đen là đệ tử của Trương Tấn Sang đang tung tiền để chạy ghế cho Trương Tấn 
Sang. Những ngày qua ông ta lập mạng Quan làm báo theo quan điểm Trung Quốc 
để bôi xấu Thủ tướng làm xấu danh Chính phủ thì đẹp gì cho Đảng ta hả đ/c Tổng bí 
thư. Trương Tấn Sang tuyên bố phải loại Nguyễn Tấn Dũng. Anh ta có quyền vậy sao 
hay là cậy vào kẻ thù bên ngoài mà ngang dọc như vậy ? 
Chuyện về Trương Tấn Sang đánh chính phủ còn dài dài, nhưng chỉ cần xem như vậy 
cũng đã rõ rồi. Tôi không phải là hoạ sĩ nhưng những gì đã nêu có thể là một bức 
tranh phác hoạ sắc nét về Trương Tấn Sang, với tất cả bản chất rất đê tiện, cơ hội và 
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hèn mọn. Một con người như vậy có thể là đảng viên cộng sản không? Tôi đề nghị đ/c 
Tổng Bí thư phải thật nghiêm túc. 
Khi xem xét Trương Tấn Sang phải thấy rõ 2 điều : Thứ nhất là bản chất rất cơ hội 
luôn mưu mô hại người khác vì quyền lợi cá nhân ,sẵn sàng vu khống để hại đ/c mình 
. Tôi rất lo sau lưng 4 Sang là địch, chúng đang xây dựng 4 Sang lên để lật đổ chế độ 
như chúng đã làm với Liên Xô. Thứ hai là đạo đức suy đồi thông qua những vụ việc 
khi ở TP. Hồ Chí Minh và hành vi gần đây. 
Là Tổng bí thư đ/c phải dám quyết, loại bỏ cái xấu, bảo vệ người tốt, quang minh đ/c 
nhé. 
Chào đ/c. 
Trần Minh Hồ 
(Hà Nội)”. 
 
(Links: http://4sang.blogspot.com/2012/08/ban-chat-truong-tan-sang.html ). 
Và tiếp sau là lá thư của một vị cộng sản lâu năm khác là ông Lê Văn Lý – Hà Nội: 
“Lê Văn Lý 
Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010 
Kính gửi: 
– Các đ/c Bộ chính trị 
– Các đ/c Uỷ Viên Trung Ương 
– Các đ/c lão thành của Trung Ương Đảng 
Thưa các đ/c, 
Sắp đến ngày Hội nghị Trung ương để chọn nhân sự giới thiệu Đại hội toàn quốc. Tôi 
trăn trở nhiều đêm không ngủ, người cầm lái quan trọng lắm, lái chệch hướng tàu đi 
đường khác. Liên Xô sụp đổ cũng là vậy, là con người. 
Tôi muốn các đ/c sáng suốt xem xét kỹ. Vừa rồi tôi có được đọc vài lá thư không chính 
thức, có cái ký tập thể nhưng nói không chính xác. Riêng hai lá thư của hai đ/c Trần 
Minh Hồ và Trần Đức Quế tôi cho là rất nhiều lý lẽ và chứng cứ rõ ràng cần được xem 
xét. Tôi muốn nói thêm với các đ/c về hai đ/c Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng. 
Nghe nói đ/c Nông Đức Mạnh giới thiệu đ/c Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Tôi 
thấy không nên vì đ/c Trọng chỉ là người lý luận lỗi thời không phù hợp với kinh tế 
tri thức và cơ chế kinh tế thị trường.Trong thời đại này đảng cần người hành động, 
dám làm dám chịu, biết vì dân, lo cho dân và làm cho dân.Đ/c Trọng không thể làm 
được, vì đ/c có những sai lầm nghiêm trọng. Đơn cử hai việc để các đ/c chiêm nghiệm. 
Vì sao đ/c Nguyễn Phú Trọng đưa vấn đề đường sắt cao tốc ra Quốc Hội một cách xô 
bồ và “tự do” đến như vậy. Chả nhẽ một vấn đề lớn như vậy mà Đảng đoàn Quốc hội 
và Ban Cán Sự Đảng, Chính phủ và Ban Bí Thư không trao đổi với nhau để xem xét 
có nên đưa ra Quốc Hội hay không, đưa cái gì, không đưa cái gì.Nghe nói đ/c Trương 
Tấn Sang và đ/c Nguyễn Phú Trọng bàn nhau để sụp bẫy chính phủ có phải không? 
Các thế lực thù địch bên ngoài nói rằng: Chưa bao giờ xã hội dân sự được thắng lợi ở 
diễn đàn Quốc Hội như lần này. Chưa bao giờ Chính phủ của Đảng CSVN bị vỗ mặt ở 
Quốc Hội như lần này.Ai vỗ mặt ai?Có phải hai đ/c Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú 
Trọng (mà quyết định là đ/c Trọng) đã vỗ mặt đảng ta không?Có chệch hướng không? 
Rõ ràng là đ/c Trọng đã sai phạm nghiêm trọng. 
 
Một dẫn chứng khác, tại Hội nghị Bộ Quốc Phòng đ/c Nguyễn Phú Trọng từng tuyên 
bố: “Các đ/c đừng coi diễn biến này diễn biến nọ, (ý chỉ diễn biến hoà bình) là quan 
trọng, nó không thể làm được gì ta. Vì chúng ta có quân đội hùng mạnh đã đánh 
thắng những đế quốc to”. Có phải vậy không? Hồng quân Liên Xô không hùng cường 

http://4sang.blogspot.com/2012/08/ban-chat-truong-tan-sang.html
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sao, không tinh nhuệ sao, mà vẫn diễn biến được?! Bài học Liên Xô sụp đổ còn sờ sờ 
ra đó. Với suy nghĩ, biện chứng và cách làm như vậy không thể là Tổng Bí thư được 
và nói thật các đ/c nên hoan nghênh và để đ/c Nguyễn Phú Trọng về nghỉ, chọn một 
đ/c khác, trẻ, khoẻ, thông minh tài trí hơn để làm. 
 
Bây giờ tôi nói về đ/c Trương Tấn Sang: 
Thư đ/c Trần Minh Hồ và Trần Đức Quế đã phản ảnh khá rõ.Những chuyện như vậy 
với đ/c Sang còn nhiều. Thử hỏi từ ngày vào Bộ Chính Trị đến giờ đ/c Sang có chủ 
trương nào, đề xuất nào, công việc nào để đóng góp với Đảng xứng tầm Thường trực 
Ban Bí Thư không? Ngược lại đi tạo vây cánh để đánh đảng, đánh đ/c mình.Dùng 
danh nghĩa Thường trực Ban Bí Thư chỉ thị các báo đánh để hạ uy tín của đảng, hạ 
uy tín đ/c mình. Chúng ta hãy thử hệ thống lại về đ/c Sang: 
– Về đạo đức: Rất tồi tệ, đã từng dính dáng đến vụ án Năm Cam xã hội đen nổi tiếng, 
đã từng ăn của người Hoa Chợ lớn phải mất chức Bí thư Thành uỷ và nhận án kỷ luật. 
Sa đoạ hơn đã ép chị Nguyễn Thị Hồng – Giám đốc Công Ty Xuất Nhập Khẩu Quận 
3 ăn ngủ với mình, cung phụng mình, Hồng không đáp ứng đủ liền bị cho vào tù mấy 
năm. Ra tù vợ chồng Hồng phát đơn kiện, Tổng Bí thư (đ/c Mạnh) không xử, cho 
người vào vận động vợ chồng Hồng rút đơn. Sa đoạ và tha hoá như vậy chỉ có khai 
trừ Đảng mới đáng, sao lại lên chức? Mới đây Trương Tấn Sang còn dùng giám đốc 
các doanh nghiệp như Tâm Tân Tạo, Hùng Ken, Thắng Mượt đi vận động để mình 
làm Tổng Bí thư, thật là quá xấu. 
 
– Về lập trường chính trị: Một con người như Nguyễn Hữu Hiền (Giám đốc một Công 
ty viễn thông ở Tp. Hồ Chí Minh) được đ/c Sang đầu mối của bọn phản động chống 
Đảng mà lại là chỗ thân tín được Trương Tấn Sang giới thiệu làm Cục trưởng Bộ Bưu 
chính Viễn thông. Bọn Hiền (đã bị đưa ra khỏi đảng) vẫn coi Trương Tấn Sang là 
Boris Yeltsin Việt Nam, là người “đổi mới” cho Đảng CSVN (???). 
Trương Tấn Sang đã nói gì với Hiền? Các thông tin mà bọn Trần Huỳnh Duy Thức 
đưa lên mạng cả mấy chục bài chống Đảng là thông tin từ Hiền cũng có nghĩa Hiền 
lấy từ Trương Tấn Sang. Rõ ràng Trương Tấn Sang đã hợp tác với kẻ chống đảng. 
Gần đây ta đều biết có Viện IDS tập hợp những trí thức “gai góc” để “phản biện” chống 
lại Đảng, Trương Tấn Sang luôn tiếp họ tại nhà, một thành viên IDS khoe rằng: “anh 
Tư Sang nói mọi việc không có gì quan trọng, các anh (IDS) cứ hoạt động”. 
Tôi chỉ nêu 2 hiện tượng trên chúng ta có thể thấy rõ quan điểm lập trường của 
Trương Tấn Sang như thế nào?Lập trường đó có thể được các đ/c tín nhiệm không? 
Vì sao Trương Tấn Sang đến tận nhà thăm Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh?Chỉ vì 
muốn vuốt ve lấy thêm “uy tín”. Cách đi của đ/c Sang là như vậy, không phải đương 
đầu, không lao vào cuộc để khổ thân, cứ để mọi người làm và ta hưởng bằng sự vuốt 
ve, lấy lòng. 
 
Tôi giật mình khi được thông tin ngày 31/07/2010 Bộ Chính Trị mới họp nghe báo 
cáo về vụ Vinashin thì đầu tháng 7 đ/c Sang đã cho thư ký (đ/c Hải) cung cấp thông 
tin và “chỉ thị ý kiến anh Tư” là phải đăng trước ngày 13/7/2010 để gây sức ép. Kết 
luận rõ ràng của Bộ Chính Trị đã lột trần sự gian xảo của Trương Tấn Sang. Tổng 
biên tập các báo có uy tín bị sập bẫy Trương Tấn Sang vô cùng bức xúc.Đ/c Nguyễn 
Văn Chi Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm Tra chắc cũng thấy mình bị đẩy cây bởi Trương Tấn 
Sang và hối hận phải không? 
Tôi phân tích như vậy, mong các đ/c tỉnh táo suy nghĩ, phải chọn một đ/c Tổng Bí thư 
có tâm, có tầm, dám làm, dám chịu. Các đ/c lưu ý rằng người hành động sẽ có những 



- 586 - 

 

khuyết điểm, nhìn thấy sửa sẽ tốt hơn, đừng vì vậy mà chỉ chọn người hiền, lúc này 
chọn người hiền theo kiểu tròn trĩnh trơn tru sẽ hoá ra chọn kẻ ngu dốt. 
Kính mong các đ/c sáng suốt. 
Thân ái, 
Lê Văn Lý 
(Hà Nội)”. 
(Links: http://quancanh.com/qc2/index.php?option=com_content&id=646%3Atran
h-gianh-chc-tng-bi-th-phe-nguyn-tn-dng-phn-cong&Itemid=134 ). 
 
Người ta cũng đặt dấu hỏi về Tư Sâu khi ông ta trong tư thế “Quần đi đằng quần, áo 
đi đằng áo” trong bức ảnh được trang mạng bình chọn cho Hạ Long đăng tải sau khi 
Tư Sâu “làm việc” với người đẹp học trường nuôi dạy thú Lý Nhã Kỳ: 
 

 
Tư Sâu quá “xộc xệch” quần áo 

Bức ảnh được TTXVA trích dẫn từ N7W:

 
(Links: http://ttxva.org/ve-dep-viet-nam-truong-tan-sang-ly-nha-ky-vuot-bien-
gioi/ ). 

http://quancanh.com/qc2/index.php?option=com_content&id=646%3Atranh-gianh-chc-tng-bi-th-phe-nguyn-tn-dng-phn-cong&Itemid=134
http://quancanh.com/qc2/index.php?option=com_content&id=646%3Atranh-gianh-chc-tng-bi-th-phe-nguyn-tn-dng-phn-cong&Itemid=134
http://ttxva.org/ve-dep-viet-nam-truong-tan-sang-ly-nha-ky-vuot-bien-gioi/
http://ttxva.org/ve-dep-viet-nam-truong-tan-sang-ly-nha-ky-vuot-bien-gioi/
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/10/tusau2.png
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/10/tusau3.png
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Ngoài ra, trong thời kỳ làm ăn hoàng kim của mình thì Năm Cam đã mò đến Tư Sâu, 
được anh Tư Sâu giúp đỡ, khi vỡ lở sự việc thì Năm Cam vào tù lĩnh án tử hình còn Tư 
Sang nhận án kỷ luật: Cảnh cáo, nhưng rồi vẫn lên chức. Sự kiện này cần ghi rõ trong 
lý lịch – hiện tại chỉ ghi bị cảnh cáo là chưa rõ. Sự kiện này đã được đề cập trong 2 bức 
thư của 2 ông cán bộ cộng sản nêu trên thì trong bản ghi của bộ Công an cộng sản Việt 
Nam số 03/BCA – Về “Vụ án Năm Cam và đồng phạm” mang bí số Chuyên án Z5.01 
ngày 16/03/2002 có ghi rõ: “Cần xem xét trách nhiệm của ông Trương Tấn Sang – bí 
thư thành ủy TP.HCM trong việc có liên quan đến một số cá nhân khai nhận có sự bảo 
kê và bao che từ phía chính quyền TP.HCM trong việc Năm Cam và đồng bọn lộng 
hành suốt một thời gian dài. Không loại trừ khả năng phải xem xét trách nhiệm liên 
đới của ông Trương Tấn Sang. Đề nghị Bộ Công An và cơ sảng đảng 
bộ TP.HCM nghiêm chỉnh họp bàn về sự việc này trong hội nghi tổ chức (dự kiến) 
ngày 20/4/2002 sắp diễn ra…”. 
 
Mặc dù sau đó Tư Sâu thoát tội do dùng tiền mua Nông Đức Mạnh và đồng bọn nhưng 
đồng chí Sâu vẫn bị dìm một thời gian dài mới có cơ hội ra Hà Nội tham chính với chức 
quyền đầy mình như hiện nay. 
Tuy nhiên, nói đến Tư Sâu cũng cần phải nói đến tham nhũng và bè cánh. Việc Tư Sâu 
có những cổ phần kếch sù tại tập đoàn Tân Tạo, Phương Trang là những điều mà ai 
cũng biết.Ngày 18/10/2012, Tư Sang phát biểu: “Khi thấy mình nhu nhược, thì tôi sẽ 
làm đơn xin nghỉ, thậm chí về quê, trả lại nhà cho đảng, nhà tôi nhỏ thôi, chỉ 51 mét 
vuông, khi về hưu tôi sẽ không lấy một mét đất nào”. Nhưng sự thật thì Tư Sâu lại có 
rất nhiều nhà là đằng khác. Theo một bài viết cho biết: 
 
“Bất cứ ai sinh sống ở khu vực Thạch Thị Thanh, phường Tân Định đều biết ông 
Sang tối thiểu có 3 căn nhà và con trai ông – Trương Tấn Sơn có một công ty to 
đùng đều nằm trên đường Thạch Thị Thanh. 
. 
1 – Căn thứ nhất: 60 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Q1, TPHCM. Diện tích 
đất: 51m2 (1 trệt + 3 lầu + sân thượng, 4m x 13m). Diện tích sử dụng: 255 m2 (chưa 
tính phần lan can lấn chiếm thêm 8m2 mỗi tầng). Giá thị trường: 12 tỷ đồng. 
. 
Căn này do Đảng cấp cho Trương Tấn Sang lúc đương chức lãnh đạo thành phố. Để 
bảo vệ danh tiếng “liêm khiết”, Tư Sang, vợ, con, cháu đều đăng ký thường trú ở căn 
nhà này. Với thành tích tham vọng cá nhân, nói nhiều, không làm gì cho Dân cho 
Đảng mà chuyên đi chọc ngoáy đáng xấu hổ như hiện nay, Tư Sang nên “viết đơn 
xin từ chức” và trả nhà ngay lập tức. Và Tư Sang cũng cần phải nhớ, đã làm đến 
chức Chủ tịch nước thì phải phát biểu cho chính xác, biết bao nhiêu người đã hy sinh 
để ông leo lên được chức Chủ tịch nước như hiện tại. 
. 
2 – Căn thứ hai: 17/51 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Q1, TPHCM. Diện tích 
đất: 105m2 (1 hầm + 1 trệt + 1 lửng + 4 lầu + sân thượng, 5m x 21m). Diện tích sử 
dụng: 720 m2. Giá thị trường: 21 tỷ đồng. 
. 
Đây là căn nhà ông được TPHCM cấp năm 1979 khi là Giám đốc nông trường Phạm 
Văn Hai (Minh Diện – Bùi Văn Bồng). Đến năm 1992, khi lên làm Bí thư Thành uỷ 
TPHCM, ông đột nhiên “cho, tặng” căn nhà này cho em gái ruột tên Trương Thị 
Hồng Huệ (hiện đang công tác tại Hải quan TPHCM, một trong các nhân vật 
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chuyên lo chuyện đứng tên các khối tài sản kếch sù thay cho Tư Sang sẽ được vạch 
trần trong các bài tiếp theo). 
Nay không rõ sổ đỏ căn nhà 17/51 Thạch Thị Thanh đang đứng tên ai, nhưng nó đang 
được em gái Trương Tấn Sang cho thuê với giá 2.000 USD/tháng và không rõ tài 
sản này của nhân dân đã được gia đình Chủ tịch Trương Tấn Sang “biến hoá” và “tẩu 
tán” đến đâu rồi?!! 
Và dĩ nhiên TPHCM không thể để Bí thư Thành uỷ vô gia cư hoặc phải đi “ăn nhờ ở 
đậu” nên những người đại diện nhân dân TPHCM đã “cắn răng lấp liếm” cấp tiếp căn 
nhà 60 Thạch Thị Thanh cho Tư Sang có chỗ “chui ra chui vào”. Khổ thân Tư Sang 
mà cũng khổ cho thân phận nhân dân TPHCM! Tư Sang giờ chắc đã quên căn nhà 
17/51 Thạch Thị Thanh nên người dân TPHCM cũng không còn hy vọng gì ông sẽ trả 
lại. Đúng không Tư Sang? 
 
3 – Căn thứ ba: 29/5C Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Q1, TPHCM. Diện tích 
đất: 90m2 (1 trệt + 1 lửng + 3 lầu + sân thượng, 5m x 18m). Diện tích sử dụng: 
480m2. Giá thị trường: 10 tỷ đồng. 
Người dân Thạch Thị Thanh ai cũng biết, căn nhà này là nơi quý tử Trương Tấn 
Sơn của Chủ tịch nước thường xuyên lui tới. Đây cũng là trụ sở Công ty TNHH 
Thương mai – Dịch vụ – Sản xuất – Xây dựng – Trang trí nội thất LE CA DE – một 
công ty có quy mô và doanh số lớn trong ngành nội thất, đây chỉ là một trong 
những công ty nằm trong hệ thống các công ty của gia đình Chủ tịch nước Trương 
Tấn Sang. Đặc biệt, mặc dù nằm trong 2 con hẻm khác nhau nhưng hai căn nhà 
17/51 và 29/5C Thạch Thị Thanh nằm liền kề (hình chữ L) và thông nhau. 
 
4 – Căn thứ tư: Hai căn hộ Penthouse liền kề (các căn số 2201 và 2202), tầng 22 của 
toà nhà A2 chung cư cao cấp Imperia An Phú. Diện tích: 300m2. Giá thị trường: 20 
tỷ đồng.Đây là căn hộ siêu sang mà sau khi mua lại với giá 15 tỷ, Trương Tấn Sơn đã 
bỏ thêm hơn 2 tỷ để hoàn thiện nội thất và chi thêm gần 3 tỷ để trang bị đồ đạc trong 
căn hộ. Căn hộ siêu sang này đang đứng tên vợ chồng Sơn Nhớt….” 

(Xem toàn bộ tại: http://chauxuannguyen.org/2013/05/08/tai-san-cua-cha-con-
truong-tan-sang/ ).

http://chauxuannguyen.org/2013/05/08/tai-san-cua-cha-con-truong-tan-sang/
http://chauxuannguyen.org/2013/05/08/tai-san-cua-cha-con-truong-tan-sang/
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/10/tusau4.png
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Đăng Ký kinh doanh của con trai Tư Sâu 

https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/10/tusau6.png
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Trích Đăng ký kinh doanh của con dâu Tư Sâu 

Ngoài ra bài viết nêu trên cũng cho đăng những hóa đơn chuyển tiền kếch xù, đăng ký 
kinh doanh của con trai Tư Sâu mà nếu không nhờ con Sâu “siêu bự” thì đúng là có 
mơ cũng chẳng có số tiền khổng lồ đó:Qua những bằng chứng nêu trên có thể nói Tư 
Sâu chính là một tên đại tham nhũng, dâm ô và mafia. Ông ta xứng đáng với tên gọi: 
Con Sâu “siêu bự” của cộng sản Việt Nam trong đại gia đình các con Sâu “siêu bự’. 
Nhưng còn việc bán nước và đàn áp nhân quyền thì sao ? Mời quý bạn đọc theo dõi 
phần tiếp sau dưới đây của bài viết. 
 

II.Một kẻ bán nước và đàn áp nhân quyền: 
 
Để minh chứng cho những hành động bán nước và độc tài của Tư Sâu, mời quý bạn 
đọc theo dõi những chứng cứ sau đây để thấy rõ điều đó. 
Thứ nhất, Tư Sâu làm chủ tịch nước và dưới quyền ông ta là 2 bộ trưởng công An Lê 
Hồng Anh và Trần Đại Quang.Nhưng với vai trò là chủ tịch nước thì Tư Sâu luôn im 
lặng để cho đàn em đàn áp nhân dân, người yêu nước. Những tội ác này có thể xem lại 
cụ thể tại :“Những sự thật cần phải biết” – Phần 29, 31. 
 
Ngoài ra, bộ mặt thật của Tư Sâu còn được thể hiện rõ trong việc phản dân chủ khi Tư 
Sâu nói những điều bao biện khi đi thăm Mỹ và các nước Châu Âu. Tư Sâu đã tuyên 
bố:” Việt Nam chưa bao giờ đàn áp tôn giáo, đàn áp dân chủ hay đàn áp những tiếng 
nói đối lập, rằng ở Việt Nam không hề có tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm 
luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch của nước ngoài, cũng như những thành 
phần bất đồng chính kiến phản động từ trong nước”. 
Tiếp theo, Tư Sâu còn dám trơ tráo tuyên bố: “Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để bảo 
vệ và cổ võ nhân quyền, nhờ vậy mà người dânđược hưởng những thành quả tốt đẹp 
nhất của tiến trình cải cách hiện còn đang diễn tiến”? trong khi trên thực tế thì các 
chức sắc tôn giáo, những người con yêu nước như: Đại Lão Hòa Thượng Thích 
QuảngĐộ , Nguyễn Hữu Cầu, Lê Văn Tính, Nguyễn Văn Lía, Trần Hoài Ân, Mai Thị 
Dung, Nguyễn Văn Lý, Cù Huy Hà Vũ, Trần Tư, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải, Đỗ 
Thị Minh Hạnh vv.. vẫn đang chịu cảnh tù đày lao lý, thậm chí còn bị biệt giam, chỉ vì 
dám yêu nước thương nòi, dám bày tỏ khát vọng về một quê hương Việt Nam không 
rơi vào tay Trung Cộng. Đó chính là những bằng chứng cho thấy Tư Sâu là một kẻ thù 
của dân chủ và tự do cho Việt Nam. 

https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/10/tusau8.png
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Thế này là thế nào ? 

 

(Ảnh: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/nong-tham-nhung-cai-om-viet-nga-2013111308405679.htm) 

Thứ hai, Đối với Trụng Cộng thì Tư Sang đã thể hiện sự bán nước trơ trẽn của mình 
thông qua những phát ngôn và hành động không thể hèn hơn. Chính Tư Sâu đương 
kim Chủ tịch nước đã khẳng định: “Việt Nam luôn coi trọng sự phát triển của mối 
quan hệ hữu nghị Việt-Trung và nhắc lại phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt 
là nguyên tắc chủ đạo trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai 
nước.”. Chính vì vậy mà BBC đã viết cụ thể như sau: “Ông Sang được Tân Hoa Xã dẫn 
lời nói với vị khách đến từ Trung Quốc rằng Đảng Cô ̣ng sản, chính phu ̉ và 
nhân dân Việt Nam luôn trân tro ̣ng sư ̣ hô ̃ trợ cu ̉a phía Trung Quốc trong sư ̣ nghiệp 
giải phóng dân tô ̣c và xây dư ̣ng chu ̉ nghi ̃a xã hô ̣i…” 
(Links: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/09/120904_vietchina_def
ence_talks.shtml ). 
Mặc dù chính Tư Sâu đã từng phát biểu:”…chúng ta cũng cần phải biết hổ thẹn với tiền 
nhân, với những bậc tiền liệt về những yếu kém, khuyết điểm của mình đã cản trở 
bước đi lên của dân tộc…” (Xem: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/508023/Phai-
biet-ho-then-voi-tien-nhan-.html ). Và rất hùng hồn tuyên bố :“Đảng và Nhà nước 
Việt Nam không lùi bước trong vấn đề biển Đông. Việc gìn giữ hòa bình trong quan 
hệ Việt Nam – Trung Quốc, từ ý thức đến hành động đều hết sức đầy đủ. Nhưng đồng 
thời nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia vẫn tiến hành thường xuyên không có gì 
thay đổi…Trung Quốc tuyên bố chủ quyền chín lô dầu khí, xâm phạm nghiêm 
trọngchủ quyền Việt Nam thì cơ quan trung ương phản đối rất nhiều lần. Lãnh đạo 
cấp cao gặp nhau nói thẳng ra rồi. Và chúng ta vẫn tiến hành thăm dò bình 
thường”.  (Xem: http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/516647/khong-lui-buoc-trong-
van-de-bien-dong.html ). 
 
Nhưng trên thực tế thì Tư Sâu lại là kẻ bán nước chuyên nghiệp: “Tình hữu nghị Việt-
Trung là tài sản chung vô cùng quý giá của nhân dân hai nước do các thế hệ lãnh đạo 
tiền bối và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chúng ta đều có trách nhiệm giữ 
gìn, kế thừa và phát huy…Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên 
sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp 
đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây 
dựng đất nước hiện nay…Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và 

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/nong-tham-nhung-cai-om-viet-nga-2013111308405679.htm
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/09/120904_vietchina_defence_talks.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/09/120904_vietchina_defence_talks.shtml
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/508023/Phai-biet-ho-then-voi-tien-nhan-.html
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/508023/Phai-biet-ho-then-voi-tien-nhan-.html
http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/516647/khong-lui-buoc-trong-van-de-bien-dong.html
http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/516647/khong-lui-buoc-trong-van-de-bien-dong.html
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/10/tusau9.jpg
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hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, coi đây là chính sách 
cơ bản, nhất quán, lâu dài và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt 
Nam..Thực tiễn chứng minh, chỉ có hữu nghị, hợp tác và cùng nhau phát triển trên 
cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi mới là sự lựa chọn duy nhất đúng 
của quan hệ hai nước, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai 
nước” (Links: http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Chu-tich-nuoc-noi-ve-quan-he-
Viet-NamTrung-Quoc/20136/171274.vgp ). 
 

 
Dáng đứng bán nước của Tư Sâu 

Và Tư Sâu cũng vẫn tiếp tục bài ca bán nước khi tuyên bố: “Lấy đại cục quan hệ hai 
nước làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục, dưới sự chỉ đạo của 
phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới 
tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, kiên trì 
thông qua hiệp thương hữu nghị, xử lý và giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển, 
làm cho Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đóng góp vào 
việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, 
góp phần duy tŕ ḥa b́nh và ổn định trong khu 
vực.” (Links: http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Viet–Trung-Thoa-thuan-6-
nguyen-tac-giai-quyet-van-de-tren-bien/20136/171392.vgp ). 
 
Thứ ba, Đánh giá về việc Sang bà bộ sậu cộng sản bán nước cho Tàu thông qua đàn 
áp người yêu nước trong và trước chuyến thăm Tàu của Tư Sâu thì ông Carlyle A. 
Thayer nói: “…Đánh giá này vẫn còn đứng vững nhưng một vài sự loại bỏ là cần thiết. 
Chính quyền Việt Nam sẽ ngăn chặn những thách thức trực tiếp đến quyền lực của 
mình. Nhà cầm quyền hạn chế cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bình luận như một 
sự kiện bình thường hàng ngày. Nhưng lấy gì giải thích cho sự gia tăng những vụ bắt 
giữ các blogger? Các trường hợp gần đây nhất là một phần liên quan đến chuyến 
thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Các vụ bắt giữ những người 
chỉ trích Trung Quốc làm nên bầu không khí thích hợp cho chuyến viếng thăm chính 
thức của ông 
ta…” (Links: http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2013/07/10/giai-thich-ve-
viec-viet-nam-dan-ap-nhung-nguoi-bieu-tinh-chong-trung-quoc/ ). 

 
Tư Sâu – tên bán nước 

Trước chuyến đi thì chính Lương Thanh Nghị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cộng 
sản đã thông báo :“Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có ý nghĩa hết 

http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Chu-tich-nuoc-noi-ve-quan-he-Viet-NamTrung-Quoc/20136/171274.vgp
http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Chu-tich-nuoc-noi-ve-quan-he-Viet-NamTrung-Quoc/20136/171274.vgp
http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Viet--Trung-Thoa-thuan-6-nguyen-tac-giai-quyet-van-de-tren-bien/20136/171392.vgp
http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Viet--Trung-Thoa-thuan-6-nguyen-tac-giai-quyet-van-de-tren-bien/20136/171392.vgp
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2013/07/10/giai-thich-ve-viec-viet-nam-dan-ap-nhung-nguoi-bieu-tinh-chong-trung-quoc/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2013/07/10/giai-thich-ve-viec-viet-nam-dan-ap-nhung-nguoi-bieu-tinh-chong-trung-quoc/
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/10/tusau10.png
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sức quan trọng nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và hợp tác hữu nghị giữa hai 
Đảng, hai nhà nước, định ra phương hướng lớn cho mối quan hệ đối tác hợp tác chiến 
lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, phát triển thực chất trên các lĩnh vực 
vì sự phát triển của hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu 
vực”. (Links: http://news.zing.vn/Chu-tich-nuoc-Truong-Tan-Sang-sap-tham-
Trung-Quoc-post327551.html ). 
 
Đó chính là những bước ban đầu để khi Tư Sâu ký 10 văn kiện bán nước với giặc Tầu: 
”Lễ ký kết diễn ra nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Cộng 
hòa nhân dân Trung Quốc. 
Chiều 19/6, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trương 
Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nguyên thủ 
hai nước đã chứng kiến lễ ký kết 10 văn kiện hợp tác. 10 văn kiện hợp tác gồm: 
1. Chương trình hành động giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về 
việc triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. 
2. Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa hai Bộ Quốc phòng. 
3. Thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông 
nghiệp Trung Quốc về việc thiết lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất 
của hoạt động nghề cá trên biển. 
4. Hiệp định khung giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về việc Trung 
Quốc cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi (cho Dự án hệ thống thông tin 
đường sắt) trị giá 320 triệu nhân dân tệ. 
5. Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về việc thành lập 
Trung tâm văn hóa tại hai nước. 
6. Điều lệ công tác của Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt 
Nam-Trung Quốc. 
7. Thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục 
giám sát chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm dịch Trung Quốc về hợp tác trong lĩnh vực 
kiểm nghiệm, kiểm dịch động thực vật xuất nhập khẩu. 
8. Kế hoạch hợp tác giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị 
đối ngoại nhân dân Trung Quốc giai đoạn 2013-2017. 
9. Hiệp định vay cụ thể tín dụng người mua ưu đãi cho Dự án Nhà máy Đạm than 
Ninh Bình trị giá 45 triệu USD. 
10. Thỏa thuận sửa đổi lần thứ 4 giữa Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tổng 
công ty dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc liên quan tới Thỏa thuận thăm dò 
chung trong khu vực thỏa thuận ngoài khơi trong Vịnh Bắc Bộ. 
Nguồn TTXVN – (Links: http://gafin.vn/20130620060159253p0c33/viet-nam-
trung-quoc-ky-ket-10-van-kien-hop-tac.htm ) 
(Gafin – Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích dữ liệu tài chính Gafin trực thuộc phòng 
công nghiệp và thương mại Việt Nam VVCI) 
 

http://news.zing.vn/Chu-tich-nuoc-Truong-Tan-Sang-sap-tham-Trung-Quoc-post327551.html
http://news.zing.vn/Chu-tich-nuoc-Truong-Tan-Sang-sap-tham-Trung-Quoc-post327551.html
http://gafin.vn/20130620060159253p0c33/viet-nam-trung-quoc-ky-ket-10-van-kien-hop-tac.htm
http://gafin.vn/20130620060159253p0c33/viet-nam-trung-quoc-ky-ket-10-van-kien-hop-tac.htm
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Tư Sâu và đàn anh Trung Cộng 

Trong khi đó thì ngư dân vẫn bị bắt và đánh ngay trên biển đảo quê hương ngay lúc Tư 
Sâu đang ca ngợi “tình hữu nghị Việt Trung”: 
“Truyền thông Việt Nam nói hai tàu cá Việt Nam đã bị truy đuổi, đánh phá và tịch 
thu toàn bộ tài sản trong khi Trung Quốc chưa có tin chính thức nào về cáo buộc 
này.Nói chuyện với BBC qua điện thoại ngày 9/7, thuyền trưởng tàu QNg 96787 TS, 
ông Võ Minh Vương, nói tàu của ông bắt đầu ra khơi từ ngày 4/7 và đến ngày 9/7 thì 
dừng lại gần đảo Phú Lâm, thuộc Hoàng Sa.Ông Vương cho biết khi tàu của ông đang 
neo đậu thì một chiếc tàu trắng xuất hiện và thả ca nô xuống bám theo tàu của 
ông.Sau 15-20 phút truy đuổi, những người này đã “leo lên tàu và dùng dùi cui điện 
để đánh thuyền trưởng và thủy thủ trên tàu, đồng thời đập phá tàu và tịch thu toàn 
bộ số cá mới đánh bắt được”. 
Khi được hỏi những người này nói tiếng gì, ông Vương cho biết là họ “nói tiếng Trung 
Quốc”. Ông Vương cũng cho biết thêm những người này mặc đồ “sỹ quan hải quân”, 
và một số khác thì mặc “đồ lính rằn ri” ..” 
(Links: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/07/130709_fishing_boat_
vn_attacked.shtml ). 
 
Thứ tư, Sau khi cúi đầu tại Trung Cộng thì Tư Sâu lại tiếp tục bài ca bán nước của 
mình ngay tại Việt Nam trong chuyến thăm của Lý Khắc Cường ngay khi còn tang của 
Võ Nguyên Giáp: 
“Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn Thủ tướng Lý Khắc Cường và Lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã gửi lời chia buồn trước việc Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp từ trần. 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh những kết quả cụ thể trong chuyến 
thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường, đặc biệt là việc hai bên nhất trí thành lập 3 
Nhóm công tác: Nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng, Nhóm công tác về hợp tác 
tiền tệ và Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển trong khuôn 
khổ Đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc; tin 
rằng những kết quả này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác chiến lược giữa hai 
nước trong thời gian tới… 
Về vấn đề trên biển, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, hai bên cần kiểm 
soát tốt tình hình, kiên trì giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở 
luật pháp quốc tế, thúc đẩy đàm phán về khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ sớm đạt tiến 
triển thực chất trong vấn đề phân định và hợp tác cùng phát triển tại khu vực này. Đi 
đôi với việc kiểm soát tốt tình hình trên biển, hai bên cần tích cực tìm kiếm giải pháp 
mang tính quá độ mà hai bên đều có thể chấp nhận được và không ảnh hưởng đến lập 
trường của mỗi bên..” 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/07/130709_fishing_boat_vn_attacked.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/07/130709_fishing_boat_vn_attacked.shtml
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/10/tusau12.jpg
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(Links: http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-
nuoc/Lanh-dao-Dang-Nha-nuoc-Quoc-hoi-tiep-Thu-tuong-Trung-
Quoc/182999.vgp). 
 

 
Tư Sâu và Lý Khắc Cường tại Hà Nội 

Xem thêm Clips: http://www.youtube.com/watch?v=k3pEPsI8gt4 
 
Thứ Năm, để hiểu hơn về bản chất bán nước và tham nhũng của Sang. Bạn đọc cũng 
có thể tìm hiểu thêm bài viết của TTXVA lược dịch từ Wikileaks. Xin được trích dẫn 
như sau: 
“2. Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng 
6. (c) Hầu hết các nhà quan sát nhận ra thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và người quyền 
lực đứng đầu Ban Thư Ký Đảng, Thường vụ Bộ trưởng Trương Tấn Sang, là các ứng 
cử viên hàng đầu cho chức vụ Tổng thư ký trong năm 2011. 
Về kinh nghiệm, quyền hạn và tiềm năng sự nghiệp lâu năm của họ, Dũng và Sang 
đứng đầu và vượt qua các đối tác của họ trong Bộ Chính trị. Cả hai đã đạt được vị trí 
cao trong những gì mà hiện nay nhiều người cho rằng là các cánh cạnh tranh trong 
nội bộ guồng máy Đảng-nhà nước : Dũng thông qua Văn phòng Chính phủ, chính phủ 
Bộ, và kiểm soát các doanh nghiệp lớn nhất của nhà nước của Việt Nam; Sang thông 
qua các Uỷ ban Trung ương. 
Dũng và Sang đang ở vị trí tốt nhất để giữ vị trí lãnh đạ liên tục 2 nhiệm kỳ để ổn định 
Đảng trước tuổi về hưu. 
7. (c) Trong hai người, Trương Tấn Sang được thường xuyên đề cập đến như một 
người sẽ thay thế cho Tổng Bí Thư Mạnh. 
Là Thư ký Thường Trực, Sang là người chịu trách nhiệm về vận hành các công việc 
của Trung Ương Đảng mỗi ngày, và như người liên lạc của chúng tôi nói, với công 
việc này đã củng cố vai trò của ông ta trên các công việc của Trung ương Đảng, đó là 
một vai trò giữ vị thế quan trọng trong việc thiết lập mục tiêu, chính sách rộng lớn, 
và trong quyết định nhân sự. 
Mặc dù trong nhiệm kỳ của ông là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đã phần 
nào bị vết nhơ do các vụ bê bối tội phạm của tổ chức tội ác “Năm Cam”. Ông Sang hiện 
nay đã được nhận biết rộng rãi như là người môi giới chính của Đảng, và có quyền 
lực trên một loạt các vấn đề, bao gồm cả vấn đề kinh tế. Đây là một dẫn chứng cụ thể, 
trong cuộc họp với một phái đoàn của ngành công nghiệp đại diện của Hội đồng Kinh 
doanh Mỹ-ASEAN vào tháng năm, ông Sang đã có thể phát biểu ý kiến, nhận xét và 
quyết định chi tiết về các chủ đề khác nhau, từ hợp tác hạt nhân, dân sự, và giá năng 

http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Lanh-dao-Dang-Nha-nuoc-Quoc-hoi-tiep-Thu-tuong-Trung-Quoc/182999.vgp
http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Lanh-dao-Dang-Nha-nuoc-Quoc-hoi-tiep-Thu-tuong-Trung-Quoc/182999.vgp
http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Lanh-dao-Dang-Nha-nuoc-Quoc-hoi-tiep-Thu-tuong-Trung-Quoc/182999.vgp
http://www.youtube.com/watch?v=k3pEPsI8gt4
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/10/tusau13.jpg
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lượng, để quy định về đấu thầu và mua sắm mà không phải ghi chú. Ông Sang cũng 
đã can thiệp để đình chỉ, ít nhất là tạm thời, một số doanh nghiệp. 
3. Những giao dịch bị đồn đại là THAM NHŨNG, và dấy lên chỉ trích 
8. (c) Trương Tấn Sang có một số tín nhiệm đã làm lu mờ cả Tổng Bí Thư, theo nguồn 
tin đặc biệt tin cẩn như Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn, Chủ tịch Đặng Thành Tâm và doanh 
nhân Lê Kiên Thành, con trai của cựu Tổng Bí Thư Lê Duẩn. Và những người khác 
cũng đồng ý rằng Mạnh đã định nhượng lại quyền cho Sang, nhưng với nhiều hướng 
phân tích khác nhau. 
 
Lê Hoài Trung, Tổng giám đốc của Ban ( MFA) tổ chức quốc tế của Bộ Ngoại giao, 
thường xuyên kết nối các thành viên Bộ Chính trị và nhân sự, nhấn mạnh rằng Mạnh 
vẫn còn giữ quyền chỉ huy chung, nhưng đã tự loại bỏ mình khỏi hầu hết các quyết 
định chính sách, mà lựa chọn tập trung vào xây dựng nội bộ Đảng. 
Đại sứ Mitsuo Sakaba, người cùng đi chung với Tổng Bí Thư trong chuyến đi của ông 
ta vào tháng Tư đến Nhật Bản, nói với chúng tôi rằng Tổng Bí Thư xuất hiện thảnh 
thơi trong cuộc gặp gở với Thủ Tướng Nhật Bản Taro Aso, đọc đúng nguyên văn với 
một giọng đều đều cho một bản tuyên bố do một người phụ tá trao cho ông trong 30 
phút. Tổng Bí Thư chỉ thực sự cho thấy sự thích thú và quan tâm, khi ông được đưa 
tới một khu nông nghiệp bên ngoài Tokyo. Bất kể điều gì là nguyên nhân sự tách biệt 
của ông Mạnh, nguồn tin của chúng ta đồng ý rằng ông Sang đã được giả định gánh 
nhiều trách nhiệm của ông Mạnh đương nhiên như một vị Tổng Bí Thư. 
9. (c) Trong khi Thủ tướng đã thường xuyên được nhắc đến như một ứng cử viên Tổng 
Bí Thư, nhưng trong một loạt những thất bại có thể gây trở ngại cho tham vọng leo 
lên vị trí hàng đầu của ông. Dũng có biểu hiện dường như đã bị đâm chích, bởi những 
chỉ trích phê bình trong sự vận động của ông trước đây về việc cho Trung Quốc đầu 
tư trong các dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên (tham khảo C), một cuộc tranh 
cải được đưa ra công khai bởi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng những người trong 
cuộc nói rằng vụ này được khai thác bởi Trương Tấn Sang và phe đảng, như một 
phương thức gián tiếp để làm suy yếu Dũng (tham khảo D). 
Trong Hội nghị lần gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ cũng đã bị chỉ trích, báo cáo 
hiệu suất kém của chính phủ của ông về tham nhũng, giáo dục và y tế …”. 
 

https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/10/tusau14.png
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Links: http://chauxuannguyen.org/2013/10/15/wikileaks-tiet-lo-dong-troi-truong-
tan-sang-va-phe-dang-dung-la-bai-bauxite-trung-quoc-danh-ghe-tbt-voi-nguyen-
tan-dung/ 
 

III. Kết luận: 
 
Trương Tấn Sang với sự tham nhũng, dâm ô và bán nước của mình thì xứng đáng là 
một con Sâu đầu đàn trong lũ sâu cộng sản đang ngày đêm đục khoét và dâng biển 
đảo quê hương cho giặc Tầu. Những tội ác của chúng là những tội ác không thể tha 
thứ được vì đó là những tội ác mà xứng đáng bị “tru di” cửu tộc. Ngày hôm nay chúng 
ta đang đấu tranh cho dân chủ tự do nên khi cộng sản sụp đổ sẽ không có những vụ 
án man rợ kiểu CCRĐ của cộng sản. Nhưng sẽ có những phiên tòa xứng đáng cho 
những con Sâu “siêu bự” như Tư Sâu để những tội ác của chúng được phơi bầy. Xin 
kết thúc bài viết này bằng bài thơ của tác giả Thái Hữu Tình như nột lời kết luận về 
con Sâu cỡ bự – Trương Tấn Sang: 
 
Dáng đứng… Thành Đô (?!) 
Nỗi lo rớt kiếng 
Một chuyến Hoa du tiếng để đời 

http://chauxuannguyen.org/2013/10/15/wikileaks-tiet-lo-dong-troi-truong-tan-sang-va-phe-dang-dung-la-bai-bauxite-trung-quoc-danh-ghe-tbt-voi-nguyen-tan-dung/
http://chauxuannguyen.org/2013/10/15/wikileaks-tiet-lo-dong-troi-truong-tan-sang-va-phe-dang-dung-la-bai-bauxite-trung-quoc-danh-ghe-tbt-voi-nguyen-tan-dung/
http://chauxuannguyen.org/2013/10/15/wikileaks-tiet-lo-dong-troi-truong-tan-sang-va-phe-dang-dung-la-bai-bauxite-trung-quoc-danh-ghe-tbt-voi-nguyen-tan-dung/
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/10/tusau15.jpg
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“Mối tình” Hoa-Việt hóa vua-tôi 
Mười điều ký kết, giành… thua thiệt 
Một dáng lom khom, gượng… đứng ngồi 
Chẳng lo quốc thể còn hay mất 
Khom thế coi chừng, kiếng nó… rơi! 
Biến Sang thành Hèn 
Lạ thay mấy chữ vàng… vàng 
Biến Quen thành “Lạ”, biến “Sang” thành Hèn! 
Phương diện quốc gia? 
Thương thay phương diện… Cuốc ra 
Bề trên cuốc xuống, người ta cuốc… vào! 
Đóng khung từ sổ Thiên Tào 
Cả bè chia ghế, riêng tao chịu đòn? 
Dáng đứng! 
Đâu rồi “dáng đứng Bến Tre”? 
Tìm hoài, lại thấy dáng… phe thân Tàu! 
(Links: http://danlambaovn.blogspot.com/2013/06/dang-ung-thanh-
o.html#.Uonoj9Knqk8 ). 
 

Đặng Chí Hùng 
16/11/2013 
Nguồn: https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/10/19/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-
34-tu-sau-tham-nhung-va-ban-nuoc-dang-chi-hung/ 

 

(Phần 35) 

Tội đồ Hùng “hói” 
 

I. Hùng”hói” tham nhũng: 
 

 

Nguyễn Sinh Hùng 

http://danlambaovn.blogspot.com/2013/06/dang-ung-thanh-o.html#.Uonoj9Knqk8
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/06/dang-ung-thanh-o.html#.Uonoj9Knqk8
https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/10/19/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-34-tu-sau-tham-nhung-va-ban-nuoc-dang-chi-hung/
https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/10/19/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-34-tu-sau-tham-nhung-va-ban-nuoc-dang-chi-hung/
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Về lai lịch của Nguyễn Sinh Hùng (Hùng “hói”) thì nhà cầm quyền cộng sản cho biết 
như sau: 
 
“Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng 
– Ngày sinh: 18/1/1946 
– Quê quán: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 
– Ngày vào Đảng: 26/5/1977 – Ngày chính thức: 26/5/1978 
– Trình độ được đào tạo: 
+ Giáo dục phổ thông: 10/10 
+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kinh tế, Tài chính – Kế toán 
+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ 
+ Ngoại ngữ: Bulgari D 
– Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng 1 (năm 2002); Huân chương Itsara 
hạng 1 của Lào (năm 2007) 
– Ủy viên Trung ương Đảng khóa 8, 9, 10 và 11 
– Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10, 11 
– Đại biểu Quốc hội khóa 10, 11, 12, 13 
Tóm tắt quá trình công tác 
9/1966-12/1970: Sinh viên ĐH Tài chính – Kế toán Hà Nội 
1/1972-12/1977: Cán bộ Ngân hàng Kiến thiết Trung ương, Bộ Tài chính 
1/1978-9/1982: Nghiên cứu sinh tại ĐH Kinh tế Các Mác, Bungari 
10/1982-10/1986: Phụ trách Phòng Tổng hợp rồi Trưởng Phòng Tổng hợp, Phó Vụ 
trưởng, sau là Vụ trưởng Đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ Tài chính. 
10/1986-1/1990: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Chánh văn phòng Bộ 
Tài chính; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Kinh tế Trung ương. 
2/1990-9/1992: Cục trưởng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính. 
10/1992-11/1996: Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính. 
Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng được bầu vào Ban chấp hành 
Trung ương Đảng. Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính. 
11/1996-6/2006: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ 
Tài chính. 
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng được bầu vào Ban chấp hành 
Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội khóa 10, 11. 
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng được bầu vào Ban chấp hành 
Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. 
Từ 7/2006 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ. 
Phó bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ; đại biểu Quốc hội khóa 12. 
Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. 
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng được bầu vào Ban chấp hành 
Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; đại biểu Quốc hội khóa 
13.”. 
(Links: http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ong-nguyen-sinh-hung-dac-cu-chu-
tich-quoc-hoi-2200903-p4.html ). 

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ong-nguyen-sinh-hung-dac-cu-chu-tich-quoc-hoi-2200903-p4.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ong-nguyen-sinh-hung-dac-cu-chu-tich-quoc-hoi-2200903-p4.html
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Hoàng Văn Chánh và Hùng hói 

 

Chuyện ngoài lề của Hùng”hói” cũng có nhiều điều để nói. Việc đầu tiên đó là sau khi 
nhờ Hoàng Văn Chánh (Cựu giám độc Điện Lực Đống Đa – Hà Nội) phát hiện vợ cũ 
ngoại tình thì chính Chánh mai mối cho Hùng hói gặp được cô vợ hai gôc Nam Định 
vốn xuất thân từ một thợ “cắt tóc gội đầu thư giãn’ (Gái bán dâm trá hình ở Việt Nam). 
Vợ hai của Nguyễn Sinh Hùng là Lê Thị Mai Hương, sinh năm 1969 (chỉ hơn cậu con 
trai đầu Nguyễn Sinh Nhật Tân vài tuổi). 
Ngoài các hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính quan trọng mà Chánh gián tiếp 
lũng đoạn nhờ sự chống lưng của Nguyễn Sinh Hùng thì Chánh còn trực tiếp đứng sau 
hàng loạt các doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp “ma” để “kinh doanh dự 
án” là chính như: Công ty Cổ phần Đức Hoàng (địa chỉ: 28B Phạm Hồng Thái, Trúc 
Bạch, Ba Đình, Hà Nội), Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất nội thất KB (281Khâm 
Thiên, Đống Đa, Hà Nội), Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Zinnia (263 Thụy Khuê – Quận 
Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam), Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng Việt Thành (Số 475 
Trần Khắc Chân, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội), Công ty CP Đầu tư Bình 
Minh Xanh (H10 Ngõ 132 Trung Kính P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội), Công ty Cổ 
phần Thương mại Minh Đức Lộc (Số 326 Đường Lạc Long Quân Q. Tây Hồ Thành phố 
Hà Nội) vv…Chánh ra mặt thay Hùng hói điều hành nhưng thực chất là làm động tác 
rửa tiền và cướp đoạt đất đai của người dân cho Nguyễn Sinh Hùng (Hùng hói). 
 

 

Hùng hói và cô vợ vốn là gái “tẩm quất” 
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Cũng liên quan đến Nguyễn Sinh Hùng đó là việc Hùng hói bầy ra việc “Xây khu thờ 
tự cho dòng họ của Hồ Chí Minh”. Theo tin từ báo dân trí của cộng sản đưa tin:” Ngày 
10/6, tại núi Chung (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn), Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng Đền thờ các cụ thân 
sinh và anh chị em ruột trong gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh… 
 

 

Hùng hói tại lễ khởi công đền thờ khủng 

Tới dự buổi lễ khởi công có ông Nguyễn Sinh Hùng – Ủy viên Bộ Chính trị – Chủ tịch 
Quốc hội; ông Lê Thanh Hải – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; 
ông Vương Đình Huệ – Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Văn 
Bình – Ủy viên TƯ Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đại diện Bộ, Cục, 
Vụ, Viện thuộc Bộ VHTT&DL;… cùng lãnh đạo nhân dân tỉnh Nghệ An….”. 
(Links: http://dantri.com.vn/chinh-tri/xay-dung-den-tho-nguoi-than-trong-gia-
dinh-chu-tich-ho-chi-minh-605819.htm ). 
Được biết công trình này Hùng hói đã vẽ ra trên diện tích hơn 100 ha với gần 200 tỷ 
để thờ, tổ cha anh em dòng họ Hồ Chí Minh. 
 

 

Phối cảnh khu đền thờ khủng 

Có một câu hỏi là tiền đâu ra để làm việc này? Trên các tờ báo lề Đảng không ai nhắc 
đến tên một người phụ nữ luôn đi cạnh Hùng hói và đứng trong hàng xúc cát từ trong 
mấy mục gỗ đổ ra ngoài mà người ta gọi là lễ động thổ. Người đó chính là bà Thái 
Hương, vừa là chủ nhân của Ngân hàng Bắc Á, vừa là chủ công ty Cổ Phần Thái Hương 
với dự án nuôi bò tại 29 ha ở Nghệ An. Việc Bắc Á đầu tư tiền cho Sinh Hùng chính là 
việc “lại quả” cho việc Hùng hói giúp ngân hàng này vay tiền từ quỹ ưu đãi của nhà 
nước. Trong khi Ngân hàng nhà nước đang được lệnh xiết chặt tín dụng, không có bất 

http://dantri.com.vn/chinh-tri/xay-dung-den-tho-nguoi-than-trong-gia-dinh-chu-tich-ho-chi-minh-605819.htm
http://dantri.com.vn/chinh-tri/xay-dung-den-tho-nguoi-than-trong-gia-dinh-chu-tich-ho-chi-minh-605819.htm
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cứ một doanh nghiệp nào có thể vay được tiền và hơn 200.000 doanh nghiệp đã chết, 
thì bà Thái Hương đã là một trường hợp khác vì Bà Thái Hương là người đồng hương 
với Hùng hói. Thủ Tướng Dũng và Thống đốc Bình đã ra tay giúp bà Thái Hương để 
đổi lại ủng hộ của Nguyễn Sinh Hùng và đó là lý do vì sao tại Quốc hội khoá 3 này 
Thống đốc Bình đã thoát chất vấn cho dù rất nhiều bức xúc của cử tri cả nước gởi gấm 
Đại biểu của mình cần có câu trả lời khi chỉ một thời gian ngắn lên tại vị ở vị trí Thống 
đốc NHNN đã làm cho nền kinh tế bị suy thoái với việc xuất hiện hàng loạt những việc 
bất bình thường trong chính sách và trong thực hiện tái cấu trúc ngân hang mà dư luận 
cả nước xôn sao về sự chi phối bởi nhóm lợi ích … Tiếp theo, để trả công, chính bà Thái 
Hương là người đã và sẽ bỏ ra 150 tỷ đồng xây dựng đền thờ Tổ cha mẹ Hồ Chí Minh 
 

 

Tác phẩm của giáo sư Trần Quốc Vượng 

 

Tổ của Nguyễn Sinh Hùng là ai và đã làm được gì cho đất nước này mà phải lấy tiền tỷ 
của dân để xây thờ ? Xung quanh chuyện này thì cuốn sách biên khảo của Giáo sư Trần 
Quốc Vượng đã giúp hé lộ sự thật: 
“…Nhưng đây không phải là chuyện cu. Hồ, tuy cũng có dính dáng đến cu. Hồ. Mà vì 
đây là chuyện cụ thân sinh ra cu. Hồ, cu. Nguyễn Sinh Huy, mà cũng là chuyện truyền 
miệng thôi, nghĩa là thuộc phạm trù giai thoại, Folklore, chứ không thuộc phạm trù 
lịch sử, như tôi đã nói từ đầu bài này. 
Người dân Kim Liên đồn rằng Nguyễn Sinh Huy không phải là thuộc dòng máu mủ 
của ho. Nguyễn Sinh làng này. Mà là con của một người khác: ông đồ nho – cử nhân 
– Hồ Sĩ Tạo. 
Cử nhân Hồ Sĩ Tạo thuộc dòng họ Hồ nổi tiếng ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, 
tỉnh Nghệ An (đây là quê gốc của Hồ Quý Ly, nhân vật lịch sử cuối thế kỷ XIV đầu thế 
kỷ XV, đây cũng là quê gốc của anh em Tây Sơn thế kỷ XVIII, vốn ho ̣ Hồ ở xứ Nghệ, 
đây cũng là quê hương Hoàng Văn Hoan, người đồng chí thân cận một thời của cu ̣ 
Hồ Chí Minh, được cu ̣ Hồ giao phụ trách công tác đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt 
Nam và chính phu ̉ Việt Nam dân chủ cộng hòa thời kháng chiến chống Pháp và là Đại 
sứ Việt Nam đầu tiên ở Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa, hiện sống lưu vong ở Trung 
Hoa, có viết một tài liệu lịch sử làng Quỳnh Đôi, quê ông. Bà vợ nhà văn lớn Đặng 
Thái Mai – người một thời làm Viện trưởng viện Văn Học – là Hồ Thị Toan, cũng 
thuộc dòng ho. Hồ này ở làng Quỳnh Đôi). Khoảng đầu những năm 60 của thế kỷ 
trước (thế kỷ XIX) cử nhân Hồ Sĩ Tạo có thời gian ngồi dạy học ở một nhà họ Hà, 
người làng Sài, cùng một xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, với làng 
Sen (Kim Liên). Đó là một nhà nghệ nhân dân gian, trong nhà có “phường hát ả đào”. 
Nhà ho ̣ Hà có cô con gái tên là Hà Thị Hy, tài hoa, nhan sắc, đàn ngọt, hát hay, 
múa khéo, đặc biệt là múa Đèn (đội đèn trên đầu, để đèn trên hai cánh tay, vừa hát 
vừa múa mà dầu trong đĩa không sánh ra ngoài) nên người làng thường gọi là cô 
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Đèn. Người ta thường bảo: má hồng thì mệnh bạc (như Đặng Trần Côn viết mở đầu 
khúc Chinh Phụ Ngâm “hồng nhan đa truân” – gái má hồng nhiều nỗi truân chuyên. 
Hay như Nguyễn Du than thở dùm người đẹp tài hoa trong truyện Kiều “chữ tài chữ 
Mệnh khéo là ghét nhau”, “rằng hồng nhan tự thuở xưa, cái điều bạc mệnh có chừa 
ai đâu”). Vả ở thời ấy, dưới chế độ quân chủ nho giáo, lấy Tứ Dân (Sĩ, Nông, Công, 
Thương) làm gốc, người ta vẫn xem thường nghề ca xướng và con nhà ca xướng 
(“xướng ca vô loài”). Cô Đèn Hà Thị Hy tài hoa nhan sắc là thế mà rồi ba mươi tuổi 
vẫn chưa lấy được chồng. Mà trong nhà thì lại luôn có bậc văn nhân: ông cư ̉ Hồ Sĩ 
Tạo. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” là lẽ thường theo tâm lý dân gian, huống chi 
là giữa văn nhân – tài tử – giai nhân. “Trai tài gái sắc” mà! Và cô Hà Thị Hy bỗng 
dưng “không chồng mà chửa”. Mà ông cư ̉ Tạo thì đã có vợ, có con rồi! Lệ làng ngày 
trước phạt vạ rất nặng nề, sỉ nhục hạng gái “chửa hoang”, hạng “gian phu dâm 
phụ”. Để tránh nỗi nhục cho con gái mình và cho cả ông cư ̉ Tạo đang làm “thầy đồ” 
được hết sức kính trọng trong nhà mình, ho ̣ Hà phải bù đầu suy tính… 
Lúc bấy giờ ở làng Sen cùng xã có ông Nguyễn Sinh Nhậm, dân cày, tuổi cao mà góa 
vợ (bà vợ trước đã có một con trai – Nguyễn Sinh Thuyết – và người con trai này 
cũng đã có vợ). Nhà ho ̣ Hà bèn cho gọi ông Nguyễn Sinh Nhậm đến điều đình, “cho 
không” cô Hy làm vợ kế ông này – như một người con gái xướng ca, quá lứa, lỡ thì, 
lấy ông già góa vợ – mong ém nhém việc cô gái đã “to bụng”. 
Công việc rồi cũng xong. Cô Hy ôm bụng về nhà chồng, có cưới, có cheo cẩn thận. Việc 
phạt vạ của làng không thể xảy ra. Nhưng cô gái tài hoa nhan sắc thì bao đêm khóc 
thầm vì bẽ bàng, hờn duyên tủi phận. Và ông lão nông dốt nát tuy được không cô gái 
đẹp nhưng cũng buồn vì đâu có đẹp đôi, lại cắn răng chịu đựng cái tiếng ăn “của 
thừa”, “người ăn ốc (ông cư ̉ Tạo), kẻ đổ vỏ (cụ lão nông Nhậm)”. “Miệng tiếng thế gian 
xì xầm”, ai mà bịt miệng nổi dân làng. Mà trước hết là lời “nói ra, nói vào”, lời chì 
chiết của nàng dâu – vợ anh Thuyết – vốn nổi tiếng ngoa ngoắt, lắm điều. Ông Nhậm 
đành cho con trai và vợ anh ta ra ở riêng, và mình ở riêng với bà vợ kế. 
Chỉ ít tháng sau, bà vợ kế này đã sinh nở một mụn con trai, được ông đặt tên là 
Nguyễn Sinh Sắc, lấy họ ông mặc dù ông biết rõ hơn ai hết đó không phải là con ông, 
con nhà ho ̣ Nguyễn Sinh này. Nàng dâu ông càng “tiếng bấc, tiếng chì” hơn trước, vì 
ngoài việc bố chồng “rước của tội, của nợ”, “lấy đĩ làm vợ” thì nay còn nỗi lo”: người 
con trai này – được ông nhận làm con – lớn lên sẽ được quyền chia xẻ cái gia tài vốn 
cũng chẳng nhiều nhặn gì của một gia đình nông phu thôn dã. Việc ấy xảy ra vào năm 
Quý Hợi, đời vua Tự Đức thứ 16 (1863). 
Vì trọng tuổi, lại vì lo phiền, vài năm sau cu ̣ Nhậm qua đời và cũng chỉ ít lâu sau đó, 
bà Hy cũng mất. Nguyễn Sinh Sắc trở thành đứa trẻ mồ côi. Lên bốn, về ở với người 
anh gọi là “cùng cha khác mẹ” mà thật ra là “khác cả cha lẫn mẹ”, cùng với bà chị dâu 
ngoa ngoắt, khó tính, lúc nào cũng chỉ muốn tống cổ cái thằng “em hờ” của chồng này 
đi cho “rảnh nợ”. 
Không cần nói, ta cũng hiểu Nguyễn Sinh Sắc khổ tâm về tinh thần, khổ cực về vật 
chất như thế nào trong cái cảnh nhà Nguyễn Sinh như vậy. Ta cảm thấy vô cùng 
thương xót một đứa trẻ mồ côi sớm chịu cảnh ngang trái của cuộc đời. Bên ngoại thì 
ông bà đều đã mất, ho ̣ Hà chẳng còn ai chịu cưu mang đứa trẻ có số kiếp hẩm hiu 
này. 
May có ông tú đồ nho Hoàng Xuân Đường, người làng Chùa (Hoàng Trù) gần đó, 
xót thương đứa trẻ, dù sao cũng là hòn máu rơi của một nhà nho khác, lại có vẻ sáng 
dạ, nên đã đón về làm con nuôi, cho ăn học. Và đến khi Nguyễn Sinh Sắc 18 tuổi, ông 
bà đồ ho ̣ Hoàng lại gả cho cô con gái đầu lòng – Hoàng Thị Loan – mới 13 tuổi đầu, 
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cho làm vợ, lại làm cho căn nhà tranh ba gian ở ngay làng Chùa, để vợ chồng Nguyễn 
Sinh Sắc ở riêng. 
Ta dễ hiểu vì sao Nguyễn Sinh Sắc gắn bó với họ hàng làng quê bên vợ – làng Chùa 
– hơn là với làng Sơn “quê nội”, quê cha “hờ”. Con cái ông, từ người con gái đầu 
Nguyễn Thị Thanh, qua người con trai đầu Nguyễn Sinh Khiêm (tục gọi ông cả Đạt) 
đến người con trai thứ Nguyễn Sinh Côn (hay Nguyễn Tất Thành – sau này là Nguyễn 
Ái Quốc rồi Hồ Chí Minh) đều được sinh ra và bước đầu lớn lên ở làng Chùa bên quê 
Mẹ hay là quê “ngoại”. Khi cụ tú Hoàng (Hoàng Xuân Đường) mất, vợ chồng con cái 
Nguyễn Sinh Sắc lại về ăn ở chung với bà đồ (tú) Hoàng. Các cháu đều quấn quít 
quanh bà ngoại. 
Qua giỗ đầu cụ tú Hoàng, Nguyễn Sinh Sắc đi thi Hương khoa Giáp Ngọ và đậu cử 
nhân (1894). Ông được nhận ruộng “học điền”, ruộng công của làng Chùa chia cho 
những người có học (nhằm khuyến khích việc học) để học thêm – chứ không phải nhận 
ruộng học của làng Sen. Khoa thi Hội Ất Mùi (1895), ông thi trượt. 
Nhờ sự vận động gửi gấm của ông Hồ Sĩ Tạo – người cha thực của Nguyễn Sinh Sắc 
– với các quan lại đồng liêu quen biết ở triều đình Huế, Nguyễn Sinh Sắc được coi như 
ấm sinh, để được nhận vào học Quốc Tử Giám ở kinh đô Huế. (Ai cũng biết: để được 
nhận vào học Quốc Tử Giám và làm Giám sinh phải là con cháu của những gia đình 
có thế lực, gọi là “danh gia tử đệ”. Nếu không có sự “can thiệp” của ông Hồ Sĩ Tạo là 
bậc khoa bảng cao quan thì làm sao Nguyễn Sinh Sắc được nhận? Thế là dù sao Hồ 
Sĩ Tạo vẫn còn có một “cử chỉ đẹp” với đứa con mà mình không dám nhận). Nguyễn 
Sinh Sắc – đổi tên là Nguyễn Sinh Huy – đem vợ và hai con trai vào Huế và đi học 
Quốc Tử Giám. Khoa thi Hội Mậu Tuất (1898), ông lại trượt. 
Ngày 22 tháng chạp năm Canh Tý (10-2-1901) bà Hoàng Thị Loan ốm mất ở kinh đô 
Huế, sau khi sinh đứa con trai út (đứa con trai này ít ngày sau cũng chết). Nguyễn 
Sinh Côn (Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh ngày nay) trở thành 
con trai út. 
Nguyễn Sinh Huy đem hai con trai về làng Chùa gửi mẹ vợ nuôi nấng chăm sóc dùm 
rồi trở vào Kinh thi Hội. Khoa Tân Sửu (1901) này, ông đậu phó bảng và được “vinh 
quy bái tổ” về làng. 
Theo thể thức triều đình, lễ vinh quy này phải diễn ra ở quê nội – dù là quê nội danh 
nghĩa – tức là làng Sen – Kim Liên. Hội đồng Hương lý và dân xã đã dựng nhà tranh 
năm gian (chứ không phải nhà ngói) trên một khoảnh đất vườn làng Sen, để đón quan 
phó bảng tân khoa Nguyễn Sinh Huy về làng. 
Thế là buộc lòng ông phải về “quê nội”. Ông cũng đón hai con trai về ở cùng ông. Lần 
đầu tiên Nguyễn Sinh Côn – Hồ Chí Minh ngày sau – về ở quê nội nhưng thân ông, 
lòng ông vẫn hướng về quê ngoại là cái gì “đích thực” và gắn bó với tuổi tho ông. Ông 
phó bảng có đến thăm cu ̣ Hồ Sĩ Tạo. 
Nhưng gia đình ông phó bảng cùng hai con trai cũng không ở lâu tại Kim Liên. Chưa 
đầy ba năm! Sau khi mẹ vợ mất, ông vào kinh đô Huế nhận chức quan (1904) ở bô. 
Lễ, đem theo hai con trai vào Huế học. Năm 1907, ông bị đổi đi tri huyện Bình Khê … 
Rồi sau khi bỏ quan (hay mất quan), khoảng 1910, ông phiêu bạt vô Sàigòn rồi lục 
tỉnh Nam Kỳ. Không bao giờ ông về làng Sen trở lại nữa. 
Ở làng Sen sau này, chỉ có bà Thanh và ông Cả Đạt (Khiêm), cả hai đều không lập gia 
đình riêng. 
Người ta bảo lúc sau khi cu ̣ Hồ Sĩ Tạo đã qua đời, năm nào bà Thanh cũng qua Quỳnh 
Đôi góp giỗ cụ Hồ Sĩ Tạo. Thế nghĩa là cái “bí mật” về cội nguồn của cụ phó bảng Huy, 
trong số các con cụ, ít nhất có bà con gái đầu biết. Người ta bảo: ông Cả Đạt cũng 
biết, tuy không bao giờ ông sang Quỳnh Đôi nhận họ. 



- 606 - 

 

Còn Nguyễn Sinh Côn – Nguyễn Tất Thành – có biết không? Từ khoảng 11 đến 14 tuổi, 
ông ở làng Sen, có nhẽ nào không ai nói cho ông biết? Hay là trước đó nữa, khi ông ở 
làng Chùa quê ngoại gần gụi với làng Sen! Hay là sau đó nữa chả nhẽ không khi nào 
cụ phó bảng hay bà Thanh hay ông Cả Đạt lại không kể với ông về “bí mật” của gốc 
tích phụ thân mình? 
Không có chứng cớ gì về việc ông Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – biết hay 
không biết chuyện này… 
Sau này, khi hoạt động cách mạng, ông còn mang nhiều tên khác nữa. 
Nhưng đến đầu thập kỷ 40 của thế kỷ này, thì người ta thấy ông mang tên Hồ Chí 
Minh. 
Sau cách mạng tháng tám 1945, khi tên tuổi Hồ Chí Minh trở thành công khai thì 
cũng bắt đầu từ đó dân gian Việt Nam – từ trí thức đến người dân quê – lại âm thầm 
bàn tán: vì sao Nguyễn Ái Quốc lại đổi tên là Hồ Chí Minh? Và tên này cụ giữ mãi cho 
tới khi “về với Các Mác, Lê-nin” năm 1969. 
Cuộc đời thực của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh – còn quá nhiều dấu hỏi chứ phải 
đâu riêng gì một cái tên! Và biết làm sao được khi cu ̣ Hồ – tôi nói lại một lần nữa theo 
cảm thức của người Ấn Độ – đã trở thành “huyền thoại” (myth). Huyền thoại Hồ Chí 
Minh được hình thành trong vô thức dân gian (popular inconscience) mà Carl Gustav 
Jung gọi là vô thức tập thể. Nhưng nó cũng có phần được hình thành một cách hữu 
thức, bởi một số cán bộ gần cận cu ̣ Hồ. Nghĩa là một phần cuộc đời cu ̣ Hồ đã được 
huyền thoại hóa (mystified). 
Ngay sau cách mạng tháng Tám, người ta còn in cả cuốn sách (mỏng thôi!) về Sấm 
Trạng Trình có những câu vận vào cụ Hồ và sự nghiệp cách mạng tháng Tám. Và 
Sấm Trạng Trình vẫn được vận vào cụ Hồ còn lâu về sau nữa, ở miền Nam Việt Nam 
và hiện nay ở một số người Việt lưu vong, dù là với hậu ý (arrière-pensée) không ưa 
gì cu ̣ Hồ. 
Nhưng đó lại không phải là chủ đề của bài viết này. 
Trở lại với cái tên Hồ Chí Minh, lời truyền miệng dân gian bảo rằng: Nguyễn Ái Quốc 
sau cùng đã lấy lại họ Hồ vì cụ biết ông nội đích thực của mình là cu ̣ Hồ Sĩ Tạo, chứ 
không phải cu ̣ Nguyễn Sinh Nhậm. 
Và dân làng Sen cũng bảo: Thì cứ xem, lần đầu tiên về thăm quê hương, sau cách 
mạng, sau mấy chục năm xa quê (15-6-1957), từ thị xã Vinh – tỉnh Nghệ An – cu ̣ Hồ 
đã về làng Chùa trước, rồi sau mới sang làng Sen “quê nội”. 
Riêng tôi nghĩ, thì cũng phải thôi. Vì như ở trên ta đã thấy, cả một thời thơ ấu của cụ 
Hồ là gắn bó với quê ngoại làng Chùa, nơi cụ sinh ra và bước đầu lớn lên. Chứ đâu 
phải làng Sen, là nơi cụ chỉ ở có vài năm, lại là khi đã bắt đầu khôn lớn? 
Tôi không muốn có bất cứ kết luận “khoa học” gì về bài viết này. Vì nó không phải là 
một luận văn khoa học. Đây chỉ là việc ghi lại một số lời truyền miệng dân gian về nỗi 
bất hạnh hay là cái khổ tâm, hay là cái “mặc cảm” của một số nhà trí thức Nho gia từ 
đầu thế kỷ XIV (Trương Hán Siêu, Chu Văn An) đến đầu thế kỷ XX (Nguyễn Sinh Huy) 
đối với làng quê.”. 
(Links: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2005/08/050808_
trongcoi.shtml ). 
Để nói về những phát ngôn dốt nát của Nguyễn Sinh Hùng thì chúng ta có thể thấy ví 
như: “Với những chính sách điều chỉnh thị trường hiện nay, tôi đảm bảo TTCK sẽ lên 
giá và có chất lượng hơn. Nếu là nhà đầu tư chứng khoán thì lúc này tôi sẽ mua cổ 
phiếu”. Trả lời phỏng vấn Báo Tuổi trẻ ngày 6/3/2008 
(Links: http://nld.com.vn/217238P1010C1002/that-chat-nhung-phai-linh-
hoat.htm). 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2005/08/050808_trongcoi.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2005/08/050808_trongcoi.shtml
http://nld.com.vn/217238P1010C1002/that-chat-nhung-phai-linh-hoat.htm
http://nld.com.vn/217238P1010C1002/that-chat-nhung-phai-linh-hoat.htm
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Rồi chính Hùng hói nói: “Thị trường đã giảm đến đáy, nên trong điều hành Chính phủ 
quyết tâm không để giảm thêm. Thời điểm này, nếu nhà đầu tư nào bán tháo cổ phiếu 
thì sẽ thất bại, ngược lại người nào có quyết định mua vào thông minh sẽ thắng”. 
(Links: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-vn/75/43/2/2/97/28457/Default.aspx ). 
Nhưng sau đó thì chỉ số giá chứng khoán đang đứng ở mức khoảng trên dưới 600 
điểm, sau thời điểm Hùng hói phát biểu thì mọi người đều biết giá chứng khoán đã đi 
xuống một lèo và đáy thực sự của TTCK là khoảng 220 điểm. Rõ ràng Hùng hói có 
trình độ quản lý kinh tế dạng “I tờ”. 
Ngày 8/6/2010, Hùng hói vừa cười vô tư vừa nói: “Tôi thì vẫn chưa lo” khi được các 
phóng viên hỏi về những lo ngại về hiệu quả kinh doanh tại Vinashin trong kỳ họp 
Quốc hội. Chỉ 1 tháng sau, tháng 7/2010, thông tin về vụ bê bối ở Vinashin bung ra 
(Links: http://dantri.com.vn/c20/s20-401064/co-su-lan-lon-giua-thu-nhap-va-
luong-tai-scic.htm). Đây là bằng chứng cho thấy thái độ vô trách nhiệm của Hùng hói 
trước những đồng tiền thuế của dân đang trôi theo bọt nước. 
 

 

Hùng hói tham nhũng và dốt nát 

Một phát biểu dốt nát của Hùng hói chính là “Việt Nam không thể không làm đường 
sắt cao tốc” khi Trả lời chất vấn trước Quốc hội vào ngày 12/6/2010 
(Links: http://vneconomy.vn/20100612021457983p0c9920/pho-thu-tuong-khong-
the-khong-lam-duong-sat-cao-toc.htm ). 
Một câu nói dốt nát của Nguyễn Sinh Hùng. Ngoài ra Hùng hói còn nổ tưng bừng khi 
tuyên bố: “GDP năm nay của Việt Nam tuy chỉ có 106 tỷ USD, nhưng đến 2020 sẽ 
tăng lên 300 tỷ USD và năm 2030 là 700 tỷ, đến 2040 ước đoán cỡ 1,2 – 1,4 nghìn tỷ 
USD. Đến 2050, khi hoàn thành toàn tuyến, con số đó dự kiến sẽ tăng gấp đôi”. “Thu 
nhập bình quân đầu người hiện nay là 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng 
kinh tế tương lai thì đến 2020 sẽ là 3.000 USD, và lần lượt tăng lên mức 6.000, rồi 
12.000 và sẽ đạt 20.000 vào năm 
2050”. (Links: http://vneconomy.vn/20100612021457983p0c9920/pho-thu-tuong-
khong-the-khong-lam-duong-sat-cao-toc.htm ). 
Để minh chứng cho hành động tham nhũng và tuyên bố hết sức bao biện cho tham 
nhũng thì Hùng hói nói:”Sai thì phải sửa, làm 10 việc tốt cũng có thể có một việc sai. 
Nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc. Cứ nói theo quy định của pháp luật, nhưng 
pháp luật cũng có cái đạo, cứ dẹp đi là bầu không 
kịp”. (Links: http://vneconomy.vn/20100612021457983p0c9920/pho-thu-tuong-
khong-the-khong-lam-duong-sat-cao-toc.htm ). Rồi Hùng hói khẳng định 
thêm: “Không tham nhũng lấy đâu tiền mà chạy chức vụ này chức vụ kia…”. 
(Links: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/646715/Khong-tham-nhung-lay-dau-tien-
ma-chay-chuc-tpov.html ). 
Để tìm hiểu thêm về tham nhũng phe nhóm của Hùng hói trong vụ ngân hàng Bảo Việt 
mời bạn đọc tìm hiểu tại 3 links sau: 
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http://vneconomy.vn/20100612021457983p0c9920/pho-thu-tuong-khong-the-khong-lam-duong-sat-cao-toc.htm
http://vneconomy.vn/20100612021457983p0c9920/pho-thu-tuong-khong-the-khong-lam-duong-sat-cao-toc.htm
http://vneconomy.vn/20100612021457983p0c9920/pho-thu-tuong-khong-the-khong-lam-duong-sat-cao-toc.htm
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http://vneconomy.vn/20100612021457983p0c9920/pho-thu-tuong-khong-the-khong-lam-duong-sat-cao-toc.htm
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/646715/Khong-tham-nhung-lay-dau-tien-ma-chay-chuc-tpov.html
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/646715/Khong-tham-nhung-lay-dau-tien-ma-chay-chuc-tpov.html
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http://ttxva.org/bao-viet-phan-9/ 
http://www.youtube.com/watch?v=9m78UoVJpvU 
http://www.youtube.com/watch?v=a2-s1LBOrHc 
Ngoài ra, việc Trần Sĩ Thanh, sinh năm 1972, Phó bí thư tỉnh ủy Darlac là cháu của 
Nguyễn Sinh Hùng cũng là một nguồn kiếm tiền và rửa tiền thông qua những dự án 
trồng rừng và chế biến lâm sản cho vợ chồng Hùng hói. 
 

II. Tích cực bán nước: 
Hùng hói là một tên tham gia tích cực vào hệ thống bán nước của cộng sản Việt Nam. 
Để minh chứng cho những hành động đó xin cụ thể một số dẫn chứng sau đây. 
 

 

Hùng hói và Lý Khắc Cường 

 

Thứ nhất, Hùng hói đã ton hót với Lý Khắc Cường – thủ tướng Tàu trong chuyến 
công cán của Cường ngay sau lễ tang ông Giáp như sau: 
“Tiếp Thủ tướng Lý Khắc Cường tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để 
cùng Đảng, Chính phủ Việt Nam không ngừng củng cố và phát triển quan 
hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn trong thời gian tới, Quốc hội hai 
nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, trao đổi đoàn, trao đổi thông tin và kinh nghiệm 
một cách thiết thực và hiệu quả cũng như tăng cường sự phối hợp trên các diễn đàn 
Nghị viện khu vực và quốc tế, góp phần thúc đẩy sự hợp tác của Chính phủ và các bộ, 
ngành hai nước ngày càng hiệu quả”. 
(Links: http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-
nuoc/Lanh-dao-Dang-Nha-nuoc-Quoc-hoi-tiep-Thu-tuong-Trung-
Quoc/182999.vgp ). 
Xem thêm clips tại: http://www.btv.org.vn/live/clip18770/Chu-tich-Quoc-hoi-
Nguyen-Sinh-Hung-tiep-Thu-tuong-Quoc-vu-vien-Trung-Quoc-Ly-Khac-
Cuong.html 
Báo chí lề đảng đưa tin về việc ký kết những văn kiện bán nước của nhóm Hùng hói, 
Tư Sang, Dũng X như sau: 
“Trong thời gian chuyến thăm, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã hội đàm với Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng; hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương 
Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Trong không khí chân thành, hữu 
nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã đi sâu trao đổi ý kiến và đạt nhận thức chung 
rộng rãi về việc làm sâu sắc thêm hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung trong tình 
hình mới, cũng như tình hình quốc tế, khu vực hiện nay và các vấn đề cùng quan tâm. 

http://ttxva.org/bao-viet-phan-9/
http://www.youtube.com/watch?v=9m78UoVJpvU
http://www.youtube.com/watch?v=a2-s1LBOrHc
http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Lanh-dao-Dang-Nha-nuoc-Quoc-hoi-tiep-Thu-tuong-Trung-Quoc/182999.vgp
http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Lanh-dao-Dang-Nha-nuoc-Quoc-hoi-tiep-Thu-tuong-Trung-Quoc/182999.vgp
http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Lanh-dao-Dang-Nha-nuoc-Quoc-hoi-tiep-Thu-tuong-Trung-Quoc/182999.vgp
http://www.btv.org.vn/live/clip18770/Chu-tich-Quoc-hoi-Nguyen-Sinh-Hung-tiep-Thu-tuong-Quoc-vu-vien-Trung-Quoc-Ly-Khac-Cuong.html
http://www.btv.org.vn/live/clip18770/Chu-tich-Quoc-hoi-Nguyen-Sinh-Hung-tiep-Thu-tuong-Quoc-vu-vien-Trung-Quoc-Ly-Khac-Cuong.html
http://www.btv.org.vn/live/clip18770/Chu-tich-Quoc-hoi-Nguyen-Sinh-Hung-tiep-Thu-tuong-Quoc-vu-vien-Trung-Quoc-Ly-Khac-Cuong.html
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/hunghoi-lykhaccuong.jpg
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2. Hai bên đã nhìn lại và đánh giá cao sự phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, 
khẳng định sẽ tuân theo những nhận thức chung quan trọng mà Lãnh đạo cấp cao 
hai nước đã đạt được, phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt 
Nam-Trung Quốc theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định 
lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối 
tác tốt”. 
Hai bên nhất trí cho rằng trong tình hình kinh tế, chính trị quốc tế diễn biến phức tạp 
hiện nay, việc hai bên tăng cường trao đổi chiến lược, làm sâu sắc thêm hợp tác thực 
chất, xử lý thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại, tăng cường điều phối và phối hợp trong 
các vấn đề quốc tế và khu vực, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, ổn 
định lâu dài phù hợp lợi ích căn bản của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, 
có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới. 
3. Hai bên đánh giá cao vai trò quan trọng không thể thay thế của tiếp xúc cấp cao 
giữa hai nước, nhất trí tiếp tục duy trì tiếp xúc và thăm viếng cấp cao, xuất phát từ 
tầm cao chiến lược nắm vững phương hướng phát triển quan hệ hai nước trong thời 
kỳ mới. Đồng thời, thúc đẩy trao đổi cấp cao qua nhiều hình thức như gặp gỡ bên lề 
các diễn đàn đa phương, sử dụng tốt đường dây nóng giữa Lãnh đạo cấp cao để đi 
sâu trao đổi các vấn đề trọng đại trong quan hệ song phương cũng như các vấn đề 
cùng quan tâm. 
4. Hai bên nhất trí tiếp tục sử dụng tốt cơ chế của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương 
Việt Nam-Trung Quốc, thúc đẩy tổng thể hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực; thực 
hiện tốt “Chương trình hành động triển khai Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn 
diện Việt Nam-Trung Quốc”; sử dụng tốt các cơ chế giao lưu, hợp tác giữa các ngành 
Ngoại giao, Quốc phòng, Kinh tế Thương mại, Công an, An ninh, Báo chí hai nước và 
giữa Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo của hai Đảng; tổ chức tốt Phiên họp 
Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, Hội nghị hợp tác phòng 
chống tội phạm, Phiên họp Ủy ban hợp tác kinh tế thương mại, Hội thảo lý luận giữa 
hai Đảng; làm tốt các công tác như Tham vấn Ngoại giao thường niên, Tham vấn An 
ninh-Quốc phòng, đào tạo mở rộng cho cán bộ Đảng và Nhà nước; sử dụng hiệu quả 
đường dây điện thoại trực tiếp giữa Bộ Quốc phòng, tăng cường định hướng đúng 
đắn báo chí và dư luận…, góp phần quan trọng cho việc tăng cường sự tin cậy giữa 
hai bên, duy trì phát triển ổn định quan hệ hai nước. 
5. Hai bên cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng và đối tác quan trọng của 
nhau, đều đang ở trong thời kỳ then chốt của công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, xuất 
phát từ nhu cầu và lợi ích chung của hai nước, trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, hai 
bên nhất trí làm sâu sắc thêm hợp tác chiến lược toàn diện với trọng tâm là các lĩnh 
vực dưới đây: 
 
a. Về hợp tác trên bộ 
(i) Hai bên nhất trí nhanh chóng thực hiện “Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh 
tế thương mại Việt-Trung giai đoạn 2012-2016” và Danh mục các dự án hợp tác trọng 
điểm; thành lập Nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng giữa hai nước để quy hoạch 
và chỉ đạo thực hiện các dự án cụ thể; sớm đạt nhất trí về phương án thực hiện và huy 
động vốn đối với dự án đường bộ cao tốc Lạng Sơn-Hà Nội nhằm sớm khởi công xây 
dựng. Hai bên sẽ tích cực thúc đẩy dự án đường bộ cao tốc Móng Cái-Hạ Long, phía 
Trung Quốc ủng hộ các doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc tham gia dự án này 
theo nguyên tắc thị trường, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ về huy động vốn trong khả 
năng. Các bộ, ngành hữu quan hai nước đẩy nhanh công tác, sớm khởi động nghiên 
cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng. Hai bên nhất trí thực hiện 
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tốt “Bản ghi nhớ về việc xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới”, tích cực 
nghiên cứu đàm phán ký kết “Hiệp định thương mại biên giới Việt-Trung” (sửa đổi) 
nhằm phát huy vai trò tích cực thúc đẩy hợp tác và phồn vinh ở khu vực biên giới hai 
nước. 
 
(ii) Hai bên đồng ý tăng cường điều phối chính sách kinh tế thương mại, thực hiện tốt 
“Bản ghi nhớ hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại hàng nông sản” và 
“Hiệp định về việc mở Cơ quan xúc tiến Thương mại nước này tại nước kia,” để thúc 
đẩy cân bằng thương mại song phương trên cơ sở bảo đảm thương mại tăng trưởng 
ổn định, phấn đấu hoàn thành trước thời hạn mục tiêu đến năm 2015 kim ngạch 
thương mại hai chiều đạt 60 tỷ USD. Phía Trung Quốc khuyến khích doanh nghiệp 
Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa có tính cạnh tranh của Việt Nam, ủng hộ 
doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam đầu tư kinh doanh, đồng thời sẵn sàng tạo 
điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Việt Nam sang Trung Quốc mở rộng 
thị trường. Phía Việt Nam sẽ tạo thuận lợi, hỗ trợ sớm hoàn thành Khu công nghiệp 
Long Giang và Khu công nghiệp An Dương. Hai bên sẽ đẩy nhanh thi công, thúc đẩy 
sớm hoàn thành dự án Cung Hữu nghị Việt-Trung. 
 
(iii) Hai bên nhất trí làm sâu sắc thêm giao lưu hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, 
khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, y tế… 
 
(iv) Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban liên hợp biên giới trên đất 
liền giữa hai nước, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch công tác hàng năm; tiến hành Hội 
nghị lần thứ nhất Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu giữa hai nước, thúc đẩy công tác 
mở cửa, nâng cấp một số cặp cửa khẩu biên giới trên bộ, sớm chính thức mở cặp cửa 
khẩu quốc gia Hoành Mô-Động Trung; thúc đẩy đàm phán về “Hiệp định hợp tác bảo 
vệ và khai thác nguồn tài nguyên du lịch khu vực thác Bản Giốc” sớm đạt được tiến 
triển thực chất, sớm khởi động vòng đàm phán mới và đạt nhất trí về “Hiệp định tàu 
thuyền tự do đi lại tại khu vực cửa sông Bắc Luân”, sớm hoàn thành xây dựng các cầu 
qua biên giới như cầu đường bộ Bắc Luân 2, cầu đường bộ 2 Tà Lùng-Thủy Khẩu, tạo 
nền tảng cho sự ổn định và phát triển của khu vực biên giới hai nước. 
Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các địa phương, nhất là giữa các 
tỉnh, khu tự trị biên giới hai nước; phát huy vai trò của cơ chế hợp tác liên quan giữa 
địa phương hai nước. 
 
b. Về hợp tác tiền tệ 
Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính, tích cực tạo điều kiện và 
khuyến khích các tổ chức tài chính hai bên hỗ trợ dịch vụ tài chính cho các dự án hợp 
tác song phương về thương mại và đầu tư. Trên cơ sở Hiệp định thanh toán bằng 
đồng bản tệ song phương trong thương mại biên giới ký giữa ngân hàng trung ương 
hai nước năm 2003, tiếp tục nghiên cứu việc mở rộng phạm vi thanh toán bằng đồng 
bản tệ, thúc đẩy trao đổi thương mại và đầu tư hai bên. Hai bên quyết định thành lập 
Nhóm công tác về hợp tác tiền tệ giữa hai nước, để nâng cao khả năng phòng ngừa 
rủi ro tài chính tiền tệ của hai bên, duy trì ổn định và phát triển kinh tế hai nước và 
khu vực. Tăng cường điều phối và phối hợp đa phương, cùng nhau thúc đẩy hợp tác 
tài chính tiền tệ khu vực Đông Á. 
 
c. Về hợp tác trên biển 
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Hai bên nhất trí tuân thủ nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, 
nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn 
đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc,” sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp Chính phủ về 
biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc, kiên trì thông qua hiệp thương và đàm phán 
hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, 
tích cực nghiên cứu giải pháp mang tính quá độ không ảnh hưởng đến lập trường và 
chủ trương của mỗi bên bao gồm tích cực nghiên cứu và bàn bạc về vấn đề hợp tác 
cùng phát triển. Theo tinh thần đó, hai bên đồng ý thành lập Nhóm công tác bàn bạc 
về hợp tác cùng phát triển trên biển trong khuôn khổ Đoàn đàm phán cấp Chính phủ 
về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc. 
Hai bên nhất trí tăng cường chỉ đạo đối với các cơ chế đàm phán và tham vấn hiện 
có, gia tăng cường độ làm việc của Nhóm công tác vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ 
và Nhóm công tác cấp chuyên viên về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên 
biển. Trên nguyên tắc dễ trước khó sau, tuần tự tiệm tiến, vững bước thúc đẩy đàm 
phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, đồng thời tích cực thúc đẩy hợp tác 
cùng phát triển tại vùng biển này và trong năm nay khởi động khảo sát chung ở khu 
vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ để thực hiện nhiệm vụ đàm phán của Nhóm công tác về 
vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Nhanh chóng thực hiện các Dự án hợp tác trong 
các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển như Hợp tác nghiên cứu quản lý môi trường biển 
và hải đảo vùng Vịnh Bắc Bộ, Nghiên cứu so sánh trầm tích thời kỳ Holocenne khu 
vực châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Trường Giang…, tiếp tục thúc đẩy hợp tác 
trên các lĩnh vực bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển, tìm kiếm cứu nạn 
trên biển, phòng chống thiên tai và kết nối giao thông trên biển. 
Hai bên nhất trí kiểm soát tốt những bất đồng trên biển, không có hành động làm 
phức tạp, mở rộng tranh chấp, sử dụng tốt đường dây nóng quản lý, kiểm soát tranh 
chấp trên biển giữa Bộ Ngoại giao hai nước, đường dây nóng về các vụ việc phát sinh 
đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển giữa Bộ Nông nghiệp hai nước, xử lý kịp 
thời, thỏa đáng các vấn đề nảy sinh, đồng thời tiếp tục tích cực trao đổi và tìm kiếm 
các biện pháp có hiệu quả để kiểm soát tranh chấp, duy trì đại cục quan hệ Việt-Trung 
và hòa bình, ổn định trên Biển Đông. 
 
6. Hai bên nhất trí tổ chức tốt các hoạt động như Liên hoan Thanh niên Việt-Trung 
lần thứ hai, Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt-Trung, Liên hoan Nhân dân Việt-
Trung…, nhằm bồi dưỡng ngày càng nhiều thế hệ tiếp nối sự nghiệp hữu nghị Việt 
Nam-Trung Quốc. Hai bên nhất trí thành lập Viện Khổng Tử tại Việt Nam và đẩy 
nhanh việc thành lập Trung tâm văn hóa của nước này ở nước kia, thiết thực tăng 
cường tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt-Trung, làm sâu sắc sự hiểu biết và hữu 
nghị giữa người dân hai nước. 
 
 
7. Phía Việt Nam khẳng định kiên trì thực hiện chính sách một nước Trung Quốc, ủng 
hộ quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan phát triển hòa bình và sự nghiệp lớn thống nhất 
Trung Quốc, kiên quyết phản đối hành động chia rẽ “Đài Loan độc lập” dưới mọi hình 
thức. Việt Nam không phát triển bất cứ quan hệ chính thức nào với Đài Loan. Phía 
Trung Quốc hoan nghênh lập trường trên của Việt Nam. 
 
8. Hai bên nhất trí tăng cường điều phối và phối hợp tại các diễn đàn đa phương như 
Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái 
Bình Dương, diễn đàn hợp tác Á-Âu, Diễn đàn khu vực ASEAN, Hội nghị Cấp cao 
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ASEAN-Trung Quốc, Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 với Trung-Nhật-Hàn, Hội nghị Cấp 
cao Đông Á…, cùng nhau nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của thế giới. 
Hai bên đánh giá cao những thành tựu to lớn đạt được trong phát triển quan hệ 
ASEAN-Trung Quốc, nhất trí lấy dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến 
lược ASEAN-Trung Quốc làm cơ hội tăng cường hơn nữa tin cậy chiến lược. Phía Việt 
Nam hoan nghênh đề xuất của Trung Quốc về việc ký kết “Điều ước hợp tác láng giềng 
hữu nghị giữa các nước ASEAN và Trung Quốc”, nâng cấp Khu mậu dịch tự do 
ASEAN-Trung Quốc, thành lập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á. Việc ASEAN 
và Trung Quốc triển khai hợp tác rộng rãi có vai trò hết sức quan trọng đối với thúc 
đẩy hòa bình, ổn định, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau tại khu vực Đông Nam Á. 
Hai bên nhất trí thực hiện đầy đủ, hiệu quả “Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở 
Biển Đông” (DOC), tăng cường tin cậy, thúc đẩy hợp tác, cùng nhau duy trì hòa bình, 
ổn định ở Biển Đông, theo tinh thần và nguyên tắc của “Tuyên bố về cách ứng xử của 
các bên ở Biển Đông” (DOC), trên cơ sở đồng thuận, nỗ lực hướng tới thông qua “Bộ 
Quy tắc ứng xử ở Biển Đông” (COC). 
 
9. Trong thời gian chuyến thăm, hai bên đã ký “Hiệp định về việc mở Cơ quan xúc 
tiến Thương mại nước này tại nước kia”, “Bản ghi nhớ về xây dựng khu hợp tác kinh 
tế qua biên giới”, “Bản ghi nhớ về việc thành lập Nhóm Công tác hỗn hợp hỗ trợ các 
dự án do doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện tại Việt Nam”, “Hiệp định về việc xây 
dựng cầu đường bộ 2 Tà Lùng-Thủy Khẩu” và Nghị định thư kèm theo, “Dự án hợp 
tác nghiên cứu quản lý môi trường biển và hải đảo vùng Vịnh Bắc Bộ”, “Dự án nghiên 
cứu so sánh trầm tích thời kỳ Holocenne khu vực châu thổ sông Hồng và châu thổ 
sông Trường Giang”, “Thỏa thuận về việc thành lập Viện Khổng Tử tại Trường Đại 
học Hà Nội” và một số văn kiện hợp tác kinh tế. 
10. Hai bên bày tỏ hài lòng về kết quả chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung 
Quốc Lý Khắc Cường, nhất trí cho rằng chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng 
đối với việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển và hợp tác thiết thực trên các lĩnh 
vực./.”. 
(Links: http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/vie-t-nam-trung-quo-c-ra-
tuyen-bo-chung-tho-i-ky-mo-i-2895706.html ). 
Thứ hai, Năm 2009 Hùng hói đi thăm Liễu Châu cũng đã được báo chí cộng sản đưa 
tin như sau: 

 

Hùng hói và lãnh đạo TP. Quế Lâm- Trung Cộng. 

 

“Sáng 22/10, tiếp tục chuyến thăm Quảng Tây – Trung Quốc, Phó Thủ tướng Thường 
trực Nguyễn Sinh Hùng cùng Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới dự Lễ khai 
mạc Triển lãm Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP Ngọc Lâm lần thứ 6 và tới thăm Nhà lưu 

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/vie-t-nam-trung-quo-c-ra-tuyen-bo-chung-tho-i-ky-mo-i-2895706.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/vie-t-nam-trung-quo-c-ra-tuyen-bo-chung-tho-i-ky-mo-i-2895706.html
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/hunghoi-lanhdaoquelam.jpg
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niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP. Liễu Châu… Cảm ơn sự đón tiếp chân tình và trọng 
thị của lãnh đạo và nhân dân TP. Liễu Châu, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng 
cho rằng, Trung Quốc và Việt Nam nói chung, TP. Liễu Châu với Việt Nam 
nói riêng cần tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hợp tác, hữu nghị gắn bó lâu 
dài. Với tiềm lực của mình, Liễu Châu sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, con đường 
mở rộng hợp tác đầu tư thương mại của Liễu Châu với các nước ASEAN trong đó có 
Việt Nam chắc chắn phát triển hơn nữa.”. 
(Links: http://ngoaivuhagiang.gov.vn/home/nc47/tintuc-1698/Pho-thu-tuong-
nguyen-sinh-hung-tiep-tuc-tham-quang-tay-trung-quoc.html ). 
Qua những phát ngôn của Hùng hói cho thấy, đây là một tên nố tài bán nước có thứ 
hạng cao trong đội ngũ cộng sản Việt Nam chuyên nghề bán nước, hại dân. Có thể xem 
thêm clips tại đây: http://www.youtube.com/watch?v=lGMhOKbyabg 
 

 

Hùng hói chầu quan Thầy Trung Cộng tại Quế Lâm 

 

Thứ ba, Cũng giống như Tòng Thị Phóng mô tả Trung cộng là đồng chí và anh em 
của Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng ngỏ lời tri ân sự hỗ trợ của 
Trung cộng đối với Việt Nam và nói rằng đảng, nhà nước, và nhân dân Việt Nam luôn 
xem mối quan hệ với Trung cộng là một ưu tiên trong các mối bang giao đối ngoại 
của Việt Nam. Hay Nguyễn Thiện Nhân :” Các hoạt động tri ân Trung Quốc mà hội 
này sẽ tổ chức là mời các chuyên gia, các cựu chiến binh Trung Quốc sang thăm Việt 
Nam… Một chương trình hành động quan trọng khác của Hội hữu nghị Việt Nam-
Trung Quốc trong thời gian tới là ‘nghiên cứu xây dựng các hình thức tuyên truyền 
về tình hữu nghị Việt-Trung”. 
(Links: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/07/120711_vietchina_frie
ndship_society.shtml ) thì Hùng hói cũng không kém phần “long trọng” trong việc 
bán nước hại dân. Khi phát biểu tại Ban Tuyên Giáo Trung Ương ngày 14/3/2013 thì 
Hùng hói đã tuyên bố:” Tình cảm mà đảng mà nhân dân Trung Quốc giành cho 
đảng cộng sản Việt Nam cần phải được báo chí cách mạng nâng tầm lên mức cao 
hơn. Chúng phải thể hiện sự biết ơn những ân tình của bạn mà chủ tich Hồ Chí Minh 
đã dày công xây dựng…” 
Tất cả những bằng chứng nêu trên cho thấy Hùng hói là một tên bán nước hại dân và 
cam tâm làm nô tài cho giặc thật sự. Đó là những con quỷ đó mà chúng ta cần phải 
đồng lòng để tiêu diệt. Cũng vì bán nước hại dân mà Hùng hói và đồng bọn có những 
khối tài sản khổng lồ:

http://ngoaivuhagiang.gov.vn/home/nc47/tintuc-1698/Pho-thu-tuong-nguyen-sinh-hung-tiep-tuc-tham-quang-tay-trung-quoc.htm
http://ngoaivuhagiang.gov.vn/home/nc47/tintuc-1698/Pho-thu-tuong-nguyen-sinh-hung-tiep-tuc-tham-quang-tay-trung-quoc.htm
http://www.youtube.com/watch?v=lGMhOKbyabg
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/07/120711_vietchina_friendship_society.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/07/120711_vietchina_friendship_society.shtml
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/hunghoi-quanthaytc.jpg
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https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/hunghoi-giayxacnhan2.png
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III.Kết luận: 

 
Tội ác của Hùng hói là một trong những tên tham nhũng và bán nước giống như biết 
bao tên chóp bu cộng sản khác. Chúng ta cần phải lên án mạnh mẽ để người dân biết 
hết những sự thật này, từ đó cùng đứng lên để lật đổ chế độ cộng sản. Không còn thời 
gian cho chúng ta tiếp tục chần trừ và làm ngơ trước những hiểm họa đang đến rất gần 
với dân tộc Việt Nam do bè lũ cộng sản bắt đầu từ Hồ Chí Minh cho đến Hùng, Dũng, 
Sang Trọng gây ra. Hãy tiến lên và chúng ta sẽ có được chiến thắng. Dân tộc đang mong 
chờ chúng ta cùng đứng lên vì một mùa xuân Việt Nam. 
 

Đặng Chí Hùng 
18/11/2013 
Nguồn: https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/11/01/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-

35-toi-do-hung-hoi-dang-chi-hung/ 

 

(Phần 36) 

“ X, Hai Bao, Mr.Bean” : 
Tất cả chỉ là một tên tội đồ. 

 

 

Dũng “X” 

 

Nguyễn Tấn Dũng – đương kim thủ tướng nước Việt Nam cộng sản là một tên tội đồ 
dân tộc. Ai cũng biết điều đó là một sự thật không thể chối cãi nhưng nói lên một cách 
tổng quát nhất thì chưa có. Bài viết này cũng nhằm mục đích này để người dân thấy 
được bản chất thật sự của con người tên tội đồ “X”. 
 

I.Đồng chí X: 
Theo thông tin được biết từ đảng cộng sản Việt Nam thì Dũng “X” có lý lịch như sau: 

https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/11/01/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-35-toi-do-hung-hoi-dang-chi-hung/
https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/11/01/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-35-toi-do-hung-hoi-dang-chi-hung/
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/dungx.jpg
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“Họ và tên khai sinh: NGUYỄN TẤN DŨNG. 
Họ và tên thường gọi : Nguyễn Tấn Dũng (Ba Dũng). 
Sinh ngày 17 tháng 11 năm 1949. Thành phần gia đình : Cán bộ kháng chiến. 
Quê quán : Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. 
Nơi ở hiện nay : Số 55 Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 
Dân tộc: Kinh . Tôn giáo: không. 
Trình độ học vấn : Đại học. 
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật . Lý luận chính trị Cao cấp. 
Nghề nghiệp, chức vụ : Thủ tướng Chính phủ – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán 
sự Đảng Chính phủ. 
Nơi làm việc : Văn phòng Chính phủ. 
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/6/1967; ngày chính thức : 10/3/1968. 
Tình trạng sức khoẻ : Bình thường; có 4 lần bị thương, Thương binh hạng 2/4. 
Khen thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng I. 02 Huân chương Chiến công hạng 
III . 06 danh hiệu Dũng sỹ . Huân chương Chiến sỹ giải phóng hạng I, II, III . Huân 
chương Hữu nghị hạng Đặc biệt của Nhà nước – Hoàng gia Cam-pu-chia . Huân 
chương ISALA và Huân chương Vàng quốc gia của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào. 
Kỷ luật : Không 
Đại biểu Quốc hội khóa : X, XI, XII, XIII. 
Ủy viên Trung ương Đảng khóa : VI, VII, VIII, IX, X, XI. 
Ủy viên Bộ Chính trị khóa : VIII, IX, X, XI. 
 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
– Từ tháng 11/1961 đến tháng 9/1981: Tham gia Quân đội, làm văn thư, liên lạc, cứu 
thương, Y tá, Y sỹ và Bổ túc chương trình Phẫu thuật ngoại khoa của Bác sỹ Quân y . 
Đã qua các cấp bậc và chức vụ : Tiểu đội bậc trưởng ; Trung đội bậc trưởng ; Đại đội 
bậc phó và Đại đội bậc trưởng – Đội trưởng Đội phẫu thuật ; Đại đội trưởng và Chính 
trị viên trưởng Đại đội Quân y (Bí thư Chi bộ Đảng) thuộc Tỉnh đội Rạch Giá . 
Học khóa Sỹ quan chỉ huy cấp Tiểu đoàn – Trung đoàn và đảm nhiệm các nhiệm vụ : 
Thượng úy – Chính trị viên trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 207 (Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn) 
; Đại úy – Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Bộ binh 152 (Ủy viên Thường vụ Đảng ủy 
Trung đoàn) chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp bạn Cam-pu-chia ; Thiếu 
tá – Trưởng Ban cán bộ (Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị) thuộc Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh Kiên Giang. 
– Từ tháng 10/1981 đến tháng 12/1994 : Học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc 
(Hà Nội) . Tỉnh ủy viên – Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang . Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang – Bí thư Huyện ủy Hà Tiên . Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy Kiên Giang . Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên 
Giang; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh . Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang – Bí thư Đảng 
ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9. 
– Từ tháng 01/1995 đến tháng 5/1996 : Thứ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy viên – 
Đảng ủy Công an Trung ương. 
– Từ tháng 6/1996 đến tháng 8/1997 : Uỷ viên Bộ Chính trị và Ủy viên Thường vụ 
Bộ Chính trị . Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng và phụ trách công tác Tài chính 
của Đảng. 
– Từ tháng 9/1997 đến tháng 6/2006 : Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ – Ủy 
viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ . Kiêm nhiệm các chức vụ : 
Chủ tịch Hội đồng Tài chính tiền tệ Quốc gia; Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên; 
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Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Đổi mới Doanh 
nghiệp nhà nước; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về các công trình trọng điểm Quốc 
gia; Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tội phạm; Chủ tịch Hội đồng 
đặc xá Trung ương và Trưởng Ban chỉ đạo một số công tác khác. Năm 1998 – 1999, 
kiêm nhiệm nhiệm vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Bí thư Ban cán sự 
Đảng Ngân hàng Nhà nước. 
– Từ tháng 7/2006 đến nay : Thủ tướng Chính phủ – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban 
cán sự Đảng Chính phủ . Kiêm nhiệm các chức vụ : Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương 
về phòng chống tham nhũng; Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Chủ tịch 
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Giáo 
dục; Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Trưởng ban Chỉ đạo 
xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia ứng 
phó với biến đổi khí hậu; Trưởng Tiểu ban xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế – 
xã hội 10 năm (2011 – 2020)./.”. 
(Links: http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/tieusulanhdao?pers
onProfileId=960&govOrgId=2856 ). 
 

 

Thủ tướng tham nhũng và bán nước Nguyễn Tấn Dũng 

 

Theo bản lý lịch được cung cấp bởi cộng sản Việt Nam thì “Thành phần gia đình : 
Cán bộ kháng chiến.” mà không ghi rõ Dũng là con của ai, bố mẹ tên gì. Có nhiều 
nguồn tin nói về Dũng là con của Nguyễn Chí Thanh hoặc con của Lê Đức Anh. Tuy 
nhiên chưa có bằng chứng nào xác đáng về vấn đề đó. Một bài viết khác của tác giả 
Đỗ Minh Ngọc thì viết:” Nguyễn Tấn Dũng bí danh Ba Dũng là con của 
tướng Nguyễn Tấn Minh nhưng cả nước biết tên Việt gian Ba Dũng này mồ côi 
cha rất sớm và trở thành con nuôi của Đại Tướng Lê Đức Anh. Việt gian Nguyễn Tấn 
Dũng sinh ngày 17/11/1949 tại thị xã Cà Mau và đúng ngày sinh nhật thứ 12, tức ngày 
17/11/1961, gia nhập quân đội cộng sản, làm giao liên, cứu thương, y tá, rồi bộ binh 
và công an.”(Links: http://quanlambao-
vn.com/article.php?id=1290&cat=H%E1%BB%92%20S%C6%A0&id1=17&id2=28&i
d3=15&id4=29&id5=39&id6=44 ). 
 
Ông Hoàng Dũng, một cán bộ Văn phòng Trung ương đảng đã làm việc với nhiều ủy 
viên cao cấp trong đảng, đã tiết lộ nhiều bí mật về đời tư của nhiều người lãnh đạo. Về 
Dũng X, ông viết :”Theo cụ Nguyễn văn Linh, Tổng Bí Thư, thì trong thời gian Nguyễn 
Chí Thanh làm Bí thư Liên khu ủy Khu IV từ năm 1948 đến 1950 đã có quan hệ với 
một cán bộ phong trào ở đây và sinh ra Nguyễn Tấn Dũng và cụ còn cho biết là 
Nguyễn Tấn Dũng còn có một người em trai nữa cũng là con của tướng Thanh.”. 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/tieusulanhdao?personProfileId=960&govOrgId=2856
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/tieusulanhdao?personProfileId=960&govOrgId=2856
http://quanlambao-vn.com/article.php?id=1290&cat=H%E1%BB%92%20S%C6%A0&id1=17&id2=28&id3=15&id4=29&id5=39&id6=44
http://quanlambao-vn.com/article.php?id=1290&cat=H%E1%BB%92%20S%C6%A0&id1=17&id2=28&id3=15&id4=29&id5=39&id6=44
http://quanlambao-vn.com/article.php?id=1290&cat=H%E1%BB%92%20S%C6%A0&id1=17&id2=28&id3=15&id4=29&id5=39&id6=44
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/nguyentandung-thamnhung.jpg


- 619 - 

 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy tại Pháp, căn cứ vào sự nâng đỡ tận tình của tướng Lê Đức 
Anh (chủ tịch nước 1992-1997, nay đã hơn 90 tuổi nhưng vẫn còn uy thế trong Trung 
ương đảng) lại đưa giả thuyết không những Nguyễn Tấn Dũng mà cả Nguyễn Minh 
Triết đều là con rơi của Lê Đức Anh. 
 
Chuyện Dũng là con ai thì có lẽ cũng giống như lý lịch của nhiều lãnh đạo cộng sản tựa 
như Nông Đức Mạnh có bất minh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng có một thực tế đó là 
Dũng phất nhanh nhờ bàn tay nâng đỡ của Lê Đức Anh là một điều rất nhiều người 
biết. Lý lịch của Nguyễn Tấn Dũng thật mù mờ. Trên thông tin từ nhà cầm quyền cộng 
sản ghi là sinh năm 1949 tại Cà Mau, nhưng ngôi nhà tự nguy nga của Dũng thì ở Rạch 
Giá. Trong khuôn khổ bài viết này không có ý đi sâu vào việc ai là bố mẹ của Dũng mà 
chủ ý đến tội ác của Dũng và đồng bọn với dân tộc Việt Nam. 
Lúc 12 tuổi, Dũng đã bỏ học đi làm du kích, y tá cứu thương ở vùng Cà Mau rồi chính 
ủy tiểu đoàn, trung đoàn ở vùng Cà Mau, tiến lên đến Tỉnh ủy Kiên Giang. Chính Dũng 
đã thừa nhận: “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kể với Hagel rằng ông đã tham gia cách 
mạng khi mới 12 tuổi”. (Links: http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/thu-tuong-tro-
chuyen-voi-bo-truong-my-ve-chien-tranh-2804022.html ).Đây là một ví dụ cho thấy 
trẻ em đã được sử dụng như một công cụ chiến tranh của cộng sản. Một hành động phi 
pháp của đảng cộng sản Việt Nam cần được lên án. 
 

 

Ba Dũng và Lê Đức Anh 

 

Trong thời gian này (1980-1985), Dũng đã có công bắt nhóm Trần Văn Bá (bị xử tử), 
Mai Văn Hạnh được tha trở về Pháp vì là bạn học cũ của thủ tướng Pháp thời đó. Ngoài 
ra, Dũng còn tổ chức những cuộc vượt biên bán chính thức ở Rạch Giá và Hà Tiên để 
làm giàu cho đảng và cho cá nhân. Nhờ Võ Văn Kiệt và Lê Đức Anh cất nhắc, Dũng 
được đưa về trung ương làm Thứ trưởng Công An (1995-1996), Thống đốc Ngân hàng, 
Phó Thủ Tướng rồi Thủ Tướng (thay thế Phan Văn Khải) từ tháng 11-2006 và được tái 
cử trong kỳ đại hội đảng lần thứ XI (2010). 
 
Dũng X trong quá trình tham nhũng và vơ vét của người dân cũng đã kịp sắp xếp cho 
con cháu được hưởng những đặc quền đặc lợi. Ngoài việc em của Dũng X là Tư Thắng 
quản lý nhiều bất động sản, ngân hàng , trung tâm mua bán dâm như Phương 
Trinh(Rạch Giá), Công ty vận tải … thì các con của Dũng X cũng được thừa nước đục 
thả câu. Đứa con mà từng được tổng thống Hoa Kỳ G.W.Bush nhắc đến khi gặp X là 
Nguyễn Thanh Nghị, tốt nghiệp Tiến sĩ Kỹ sư công chính ở đại học George Washington 
University, và khi về Việt Nam giảng dạy tại đại học Mở Hà Nội rồi Kiến Trúc Sài Gòn, 

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/thu-tuong-tro-chuyen-voi-bo-truong-my-ve-chien-tranh-2804022.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/thu-tuong-tro-chuyen-voi-bo-truong-my-ve-chien-tranh-2804022.html
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/badung-leducanh.jpg
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rồi Phó Hiệu Trưởng trường này. Trong đại hội đảng lần thứ XI, Dũng đã dọn đường 
lãnh đạo cho con bằng cách đưa Nguyễn Thanh Nghị vào làm ủy viên dự khuyết trong 
Trung ương đảng và ngày 11-11-2011, Dũng đã bổ nhiệm con trai mình làm Thứ Trưởng 
Bộ Xây Dựng mặc dù bộ này đã có 5 thứ trưởng .Về mặt kinh tế, từ nhiều năm nay, 
Nghị là kẻ giấu mặt đứng sau Công ty Bitexco là đại công ty xây dựng và đầu tư lớn tại 
Việt Nam. Nhờ uy thế và tiền tham nhũng của cha mà Nghị có quyền tự tung, tự tác 
trong vấn đề xây dựng. 
 

 

Nguyễn Thanh Phượng (Con gái Dũng) 

 

Nguyễn Thanh Phượng là con gái Dũng, lấy Việt kiều tên là Bảo Hoàng, Phượng đi du 
học ở Thụy Sĩ, đậu MBA ở International University in Geneva là đại học có liên kết với 
Michigan State University Phượng chỉ đến Mỹ năm 2004 trong 2 tuần để nhận bằng 
từ đại học nầy chớ không có du học tại Mỹ). Tháng 1 năm 2006, lúc mới 26 tuổi, 
Phượng đã làm Giám đốc đầu tư của công ty Vietnam Holding Asset Management, 
quản trị trên 100 triệu MK của các nhà đầu tư Thụy Sĩ tại VN. Đến tháng 11 cùng năm, 
Phượng làm Chủ tịch Quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Fund 
Management Joint Stock Company, viết tắt là VCFM) có vốn hàng ngàn tỷ đồng Việt 
Nam của các nhà đầu tư và công ty người Việt. Công điện Wikileaks tiết lộ là trong báo 
cáo của Tổng Lãnh sự Hoa kỳ tại Saigon là Seth Winneck gởi về Bộ Ngoại giao ngày 
26/12/2006 đã viết : “Tại sao người ta có thể tin tưởng để giao một số vốn khổng lồ 
như thế cho một người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm như Phượng. Và câu trả lời hiển 
nhiên là về mặt chính trị, giao quỹ đầu tư cho cô con gái cưng của thủ tướng quản trị 
là một điều khôn ngoan bởi lẽ quỹ nầy tập trung những ngành mà chánh phủ kiểm 
soát như dầu khí, ngân hàng và truyền thông”.Năm 2011, Phượng 31 tuổi là một tỷ 
phủ, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Chứng khoán Bản Việt sở hữu 6,5 triệu cổ 
phần chiếm 43,2% vốn của công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty bất động sản Bản Việt và 
vài ngày trước khi người anh được cử là thứ trưởng, Phượng được đề cử vào HĐQT 
Ngân hàng Bản Việt ( trước có tên là Gia Dinh Bank) với số vốn là 3000 tỷ VN. Chồng 
của Phượng là Henry Nguyễn là Tổng Giám Đốc Điều Hành công ty IDG Ventures với 
số vốn là 100 triệu USD (sau tăng lên 200 triệu) phần lớn do người anh rể là Thomas 
Connor, một tài phiệt Mỹ đã làm ăn với Bộ Viễn Thông Bưu Chính Việt Nam, kiểm 
soát hầu hết hệ thống thuê bán Internet và truyền thông tại Việt Nam. 
 
Đứa con thứ ba của Dũng là Nguyễn Minh Triết, học kỹ sư hàng không ở đại học Queen 
Mary tại Anh Quốc, và khi về nước đã được Dũng đầu tư 200 triệu USD để nuôi dư 

https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/nguyenthanhphuong.jpg
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luận viên, công an mạng, hồng vệ binh đánh phá những người yêu nước và đấu tranh 
cho dân chủ, tự do tại Việt Nam. 
Sở dĩ Dũng có tên “X” là do Trọng lú đặt ra để bao che cho những việc làm tham nhũng 
và bán nước của Dũng. Còn “Hai Bao” chính là tên của Dũng khi hắn ta dùng hai bao 
cao su để bỏ tù tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ khi ông này kiện hắn ta tội ăn tiền để cho 
Trung cộng vào Tây Nguyên. Còn Mr.Bean là do kênh truyền hình của Pháp Cana 
Plus đặt cho hắn ta sau khi hắn có những trò hề tại Pháp.(Xem clips tại 
đây: http://www.youtube.com/watch?v=DMjEHTVv49o ). 
 

II.Một tên cướp và tham nhũng: 
Nguyễn Tấn Dũng –X được coi là một tên cướp và tham nhũng siêu lớn. Để chứng 
minh những điều này chúng ta có thể xem xét những chứng cứ dưới đây để thấy điều 
đó là sự thật. 
 
Thứ nhất, Năm 1964 Nguyễn tấn Dũng đang học lớp 6 thì vào bưng theo du kích để 
khủng bố nhân dân. Trong bưng Dũng vừa “đánh Mĩ cứu nước” vừa theo học bổ túc 
văn hóa. Đến năm 1975 tốt nghiệp Y sĩ nhân dân và về đảm nhiệm chức vụ Thủ trưởng 
bệnh viện huyện Hà Tiên. Vừa phấn đấu để lập thành tích, vừa học hỏi để phục vụ tốt 
cho đảng, Dũng đã chứng tỏ là đảng viên trung kiên và là thành phần trí thức nòng cốt, 
tài sản hiếm quí của đảng. Nhờ sự học uyên bác trong quản lý kinh tế nên Dũng đã 
được đảng tin tưởng và giao cho trọng trách Trưởng ban tiêu diệt tư sản mại bản tỉnh 
Rạch giá. Trong đợt đánh tư sản mại bản năm 1978 tỉnh Rạch giá dưới sự chỉ đạo của 
Dũng đã đạt thành tịch vượt chỉ tiêu, nêu cao ngọn cờ đầu trong công tác tiêu diệt tư 
sản. Sau đó được Dũng được đề bạt nên Thiếu tướng CA nhân dân tỉnh và đã lập thành 
tích rực rỡ nhờ bắt trọn ổ “phản động” Trần văn Bá. Sự kiện Dũng phong tướng cho 
Bùi Tuyết Minh tại Kiên Giang vừa qua chính là sự trả ơn cho mánh khóe làm ăn của 
3 Dũng khi còn ở Rạch Giá. Xin xem thêm “Trùm mật vụ bắt người vượt biên trở 
thành ‘bà tướng đầu tiên’ của ngành CA” của tác giả Bảng Đỏ tại Danlambao để 
thấy rõ điều này (Links: http://danlambaovn.blogspot.com/2013/07/trum-mat-vu-
bat-nguoi-vuot-bien-tro.%20html#. UfD8AtIweGs ). 
Và để nhìn thấy rõ bản chất cướp của Dũng chúng ta cũng nên đọc lại “Những sự 
thật cần phải biết “ – phần 13 để thấy rõ tội ác cướp bóc của Dũng và đồng bọn. 
 
Thứ hai, Một loạt các vụ tham nhũng khác gần đây sau PMU- 18 còn to tát hơn là vụ 
Vinashine, Vinaline vv… liên quan đến thủ tướng Dũng làm thất thoát nhiều tỷ USD. 
Dũng sau khi về trung ương thì kéo theo Lê Hồng Anh vào bộ Công An, Huỳnh Vĩnh 
Ái vào chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Thể Thao quốc gia (như Thứ trưởng), Trần Chí 
Liêm, Thứ trưởng Bộ Y Tế… để tạo vây cánh tham nhũng. Nhưng vụ án tham nhũng 
còn kể đến có thể nói như vụ Nguyễn Đức Kiên vv… mà Dũng là kẻ chỉ đạo nhưng mà 
vẫn yên thân khi Kiên vào tù và chịu chết thay cho Dũng. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=DMjEHTVv49o
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/07/trum-mat-vu-bat-nguoi-vuot-bien-tro.%20html#.%20UfD8AtIweGs
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/07/trum-mat-vu-bat-nguoi-vuot-bien-tro.%20html#.%20UfD8AtIweGs
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Đồng chí X 

Dũng nói tại lễ nhậm chức của mình (kỳ đầu tiên) năm 2006: “Tôi kiên quyết và 
quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi 
xin từ chức ngay.” Các bạn thử nghĩ xem sau khi Dũng nhậm chức thủ tướng thì 
bao nhiêu nghìn tỷ đã đội nón ra đi theo những “quả đấm thép” của ngài thủ tướng khả 
kính? Có biết bao nhiêu Vinashin, Vinaline vv..Lạm pháp phi mã từng ngày và nó đã 
lên đến mức nào chắc tôi không cần phải kể ra nữa … Nếu là một người giữ lời hứa thì 
chắc Dũng đã từ chức từ lâu rồi chứ chăng những tại vị mà còn kiếm thêm luôn kỳ 2 
nữa. Như vậy rõ ràng bản chất tham quyền lực và tham nhũng của Dũng đã lộ rõ. 
Để che đậy sự bất tài và tham nhũng của mình thì Dũng cũng tuyên bố: “Là người 
đứng đầu, tôi xin nhận trách nhiệm về Vinashin!” . Nhưng cái gọi là “trách 
nhiệm” của Dũng chính là : “Chỉ còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm tôi đi theo Đảng. 
Trong 51 năm qua, tôi không xin với Đảng cho tôi đảm nhiệm chức vụ này hay chức 
vụ khác. Mặt khác tôi cũng không thoái thác bất cứ trách nhiệm nào mà Đảng, Nhà 
nước giao phó. Là một đảng viên, tôi cũng nghiêm túc báo cáo về bản thân mình trước 
Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng. Bộ Chính trị, BCH Trung ương cũng hiểu rõ tôi 
cả về năng lực, tư cách, tâm tư, nguyện vọng…”. (Links: http://nld.com.vn/thoi-su-
trong-nuoc/toi-khong-chay-khong-xin-cung-khong-thoai-thac-nhiem-vu-dang-
phan-cong-2012111409573672.htm ). 
Đó chính là những bằng chứng thật về sự tại vị tham nhũng của Nguyễn Tấn Dũng và 
đồng bọn mà chúng ta không thể chối bỏ. 
 
Thứ ba, Trong khi các Doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ nhưng lương quan chức doanh 
nghiệp Nhà nước cứ ngất ngưởng cả trăm triệu đồng tháng, trong khi trẻ em không có 
miếng cơm ăn, phải đu dây đi học. Tham nhũng quyền lực, tham nhũng của cải làm 
cho hết Vinashin đến Vinalines, rồi Điện lực, Dầu khí, Than – Khoáng sản . . . những 
tập đoàn kinh tế được đầu tư lớn, được ưu đãi đặc biệt, là trụ cột của ngôi nhà kinh tế 
đất nước đều thua lỗ, thất thoát hàng trăm ngàn tỉ đồng, ngôi nhà kinh tế đất nước xác 
xơ, trống rỗng. Nhưng Dũng và đồng bọn vẫn cho tiếp tục những dự án như đường cao 
tốc mới Hà Nội – Bái Đính, Đường sắt cao tốc Bắc Nam, nhà máy điện hạt nhân ,nhà 
máy lọc dầu Nghi Sơn v. v…Những bằng chứng tố cáo Dũng tham nhũng đã được tác 
giả Trần Hưng Quốc – Người vừa trả lời phỏng vấn Báo International Business Times 
hôm 17/9/2012 nêu rõ như sau: 
 
“1. Bằng cách nào mà em vợ Thủ Tướng, Trần Minh Chí và con gái Nguyễn Thanh 
Phượng có thể trở thành sở hữu chủ 20.000 m2 đất ‘kim cương’ tại 3A Tôn Đức Thắng 
từ tay Tổng cục 2? Một khu đất lịch sử của đất nước. Thủ Tướng có dám khẳng định 
việc này là bình thường, Thủ Tướng hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến thương vụ 
này và bất cứ cô mít, anh xoài nào cũng có thể dành được nếu đưa ra công khai đâu 
thầu? 

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/toi-khong-chay-khong-xin-cung-khong-thoai-thac-nhiem-vu-dang-phan-cong-2012111409573672.htm
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/toi-khong-chay-khong-xin-cung-khong-thoai-thac-nhiem-vu-dang-phan-cong-2012111409573672.htm
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/toi-khong-chay-khong-xin-cung-khong-thoai-thac-nhiem-vu-dang-phan-cong-2012111409573672.htm
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/dongchix.jpg
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2. Nhân dân tố cáo gia đình Thủ Tướng tổ chức sòng bài trá hình bằng dự án sinh 
Thái U Minh Thượng và đây chính là nơi đánh bài để hợp thức hóa những đồng tiền 
tham nhũng, hối lộ Thủ Tướng qua ông em vợ Trần Minh Chí. Thủ Tướng có dám 
công bố trước nhân dân thế giới nếu chúng tôi cung cấp bằng chứng và nhân chứng, 
Thủ Tướng có thể đảm bảo cho nhân dân công tâm xét xử? 
3. Thủ Tướng trả lời thế nào về việc cất công lên thăm Mỏ Núi Pháo tuyên bố doạ đuổi 
nhà đầu tư nước ngoài ra, để rồi sau đó vài tháng Tập đoàn Masan lấy được Mỏ núi 
Pháo từ tay nhà đầu tư nước ngoài và xin hỏi cái hợp đồng tư vấn của Bản Việt về 
thương vụ Núi Pháo này là bao nhiêu? Thủ Tướng có dám khẳng định nếu Tập đoàn 
Masan không thông qua Nguyễn Thanh Phượng thì có thể dễ dàng đuổi nhà đầu tư 
nước ngoài ra để mua rẻ dự án Núi Pháo được không? 
4. Thủ Tướng trả lời thế nào về việc Tập đoàn Masan của Nguyễn Đăng Quang và Hồ 
Hùng Anh được vay trên 2.376 tỷ đồng ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam – 
Là Chính sách của Nhà nước chỉ tài trợ các dự án thuộc diện Quốc Kế, dân sinh và lại 
được bảo lãnh của Chính Phủ vay 130 triệu USD của tổ chức tín dụng nước ngoài để 
khai thác Núi Pháo – Mỏ Vonfram lớn thứ nhì Thế giới? 
5. Tại sao Ông em ruột của cột chèo Thủ Tướng được lên giữ chức vụ Chủ tịch của 
Sabeco trong khi đã sử dụng công an để điều tra các vị Lãnh đạo cũ mấy năm không 
kết luận được và tại sao vội vã đồng thời cùng với việc phù phép giảm tỷ lệ cổ phần 
của nhà nước và Masan đang nhắm để cướp miếng bánh ngọt với bản hợp đồng tư 
vấn của cô con gái Rượu? Thủ Tướng có thể nói rằng mình vô can? 
6. Thủ Tướng trả lời thế nào về tố cáo: Tập đoàn Masan của Nguyền Đăng Quang và 
Hồ Hùng Anh cùng với Nguyễn Thanh Phượng lên kế hoạch thâu tóm GTEL và 
Mobifone? 
7. Thủ Tướng trả lời thế nào việc Tập đoàn Masan đã thâu tóm được 51% Vinacafe 
Biên Hoà sau khi ký hợp đồng tư vấn trả ‘công tư vấn’ gần 100 tỷ đồng với Bản Việt 
mà không cần thông qua đấu thầu? Đây có phải là hợp đồng trá hình cho việc ‘hối lộ’? 
Tại sao Vinacafe không được bố cáo cổ phần hoá rộng rãi cho các nhà đầu tư biết để 
tham gia? Thủ Tướng có dám khẳng định Vinacafe chuyển nhượng cổ phiếu cho Tập 
đoàn Masan là hoàn toàn tự nguyện và nếu Masan không thông qua Nguyễn Thanh 
Phượng thì họ vẫn thâu tóm được Vinacafe? Nếu các cổ đông Vinacafe đệ đơn tố cáo 
họ bị ép bán thì Thủ Tướng có huỷ bỏ thương vụ thâu tóm này mà KHÔNG quy kết họ 
‘phản động’ và KHÔNG đẩy an ninh vào điều tra doạ nạt bắt bớ họ? 
8. Thủ Tướng trả lời thế nào về dư luận tố cáo vợ chồng con gái Thủ Tướng tham gia 
tư vấn mua Tàu Hoa Sen cho Vinashin đã đẩy giá tăng vài chục triệu USD. Tương tự, 
Thủ Tướng trả lời thế nào về dư luận tố cáo vợ chồng con gái Thủ Tướng tham gia tư 
vấn mua ụ nổi và tàu già cỗi hư hỏng cho Vinalines góp phần vào sự phá sản của 
Vinalines và Dương Chí Dũng bị bắt. Thủ Tướng có đồng ý chỉ đạo cơ quan điều tra 
và Bộ ngoại giao gởi công hàm cho các nước bạn tham gia điều tra làm rõ sự tố cáo 
này? 
9. Bằng Hợp đồng tư vấn với Bản Việt được trả hàng trăm tỷ đã giúp Holcim mua 
được nhà máy xi măng Cotec với giá rẻ mạt bằng 50% thị trường vào năm 2010 mà 
không cần phải thông qua đấu thầu. Đây có phải là một dạng trá hình hối lộ và mua 
bán lợi thế con gái Thủ Tướng? Thủ Tướng có dám chắc rằng bất cứ một công ty Mít, 
xoài, ổi nào cũng có thể thực hiện được phi vụ này? 
10. Tại sao Bản Việt có thể mua lại được cổ phần của Ngân hàng Gia định từ 
Vietinbank bằng đúng mệnh giá để trở thành sở hữu chủ của Ngân hàng Gia Định 
mà sau này được đổi tên thành Ngân hàng Bản Việt với lô -gô là con Phượng bay lên! 
Thủ Tướng có dám đoan chắc rằng: Nếu Nguyễn Thanh Phượng không phải là con 
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gái Thủ Tướng thì Vietinbank này có dễ dàng chuyển nhượng cổ phần bằng mệnh giá 
mà mình đang nắm giữ cho Bản Việt không? 
11. Tại sao Vietcombank lại ưu ái tham gia 30% vào Ngân hàng Gia định với giá mua 
bằng 1.7 lần vào tháng 9/2011 từ Nguyễn Thanh Phượng và Bản Việt khi mà Ngân 
hàng này là một ngân hàng nhỏ, mất thanh khoản, trong khi với giá cổ phiếu như vậy 
Vietcombank thừa sức để có thể tham gia vào những ngân hàng tốt hơn trên sàn 
chứng khoán như Sacombank? Và khi đã trở thành cổ đông chiến lược thì đã rót cho 
NH Bản Việt vài chục ngàn tỷ đồng. Thủ Tướng có dám khẳng định rằng Nếu Nguyễn 
Thanh Phượng không phải là con gái Thủ Tướng thì Vietcombank sẽ tham gia mua 
cổ phiếu giá cao và ‘ưu ái’ rót tiền cho vay Liên ngân hàng như vậy không? 
12. Chúng tôi tố cáo Nguyễn Thanh Phượng đã nhận 1500 tỷ đồng từ Trầm Bê gián 
tiếp góp phần cho việc thâu tóm Sacombank. Thủ Tướng trả lời thế nào về việc này? 
13. Theo 19 Điều Đảng Viên không được làm, đề nghị Thủ Tướng trả lời mình đã vi 
phạm bao nhiêu điều? Việc con gái Thủ Tướng tham gia hoạt động kinh tế thuộc phạm 
vi Thủ Tướng quản lý có vi phạm Nghị Quyết TƯ về chỉnh đốn Đảng không? Có đúng 
Thủ Tướng đã trả lời “Con cái lớn làm ăn thì phải tự chịu trách nhiệm trước pháp 
luật”?”. 
(Links: http://wwwvietnamquehuong.blogspot.com/2012/09/chin-cao-buoc-g-
nguyen-tan-dung-tham.html ). 
Trong suốt thời gian dài làm 2 nhiệm kỳ thủ tướng, chẳng lẽ Dũng lại không biết hơn 
10 vụ án tham nhũng nghiệm trọng, kể cả một số vụ có trách nhiệm của Dũng chưa 
được giải quyết hay cố tình cho “đóng băng”, tiêu biểu như hai vụ Vinashin và Vinalines 
làm thiệt hại cho dân hàng trăm ngàn tỷ đồng đã được Dũng cho chìm xuồng bằng việc 
cho doanh nghiệp nhà nước ngừng hoạt động, đổi tên và dùng tiền thuế của nhân dân 
mua lại nợ xấu của chính những doanh nghiệp của Dũng. Đó chính là những bằng 
chứng cho thấy Dũng là tên tham nhũng siêu bự. 
 

 

Dũng và vợ 

 

Thứ tư, Nguyễn Tấn Dũng đã hình thành được một nhóm tư bản dưới trướng và tạo 
mọi điều kiện để nhóm này thâu tóm nền kinh tế VN từng bước thực hiện âm mưu dơ 
bẩn của hắn. Tài sản hắn có hiện nay đã đưa hắn trở thành người giầu nhất Châu Á. 
Gia đình Nguyễn Tấn Dũng và gia đình vợ hắn đang thọc sâu vào tất cả hoạt động của 
nền kinh tế,dân gian muốn làm ăn đều phải sợ những tên: Tư Thắng, Liêm, Chính, 
Chí. Dũng còn liều lĩnh coi thường dư luận khi hắn cho con gái là Phượng thành lập 

http://wwwvietnamquehuong.blogspot.com/2012/09/chin-cao-buoc-g-nguyen-tan-dung-tham.html
http://wwwvietnamquehuong.blogspot.com/2012/09/chin-cao-buoc-g-nguyen-tan-dung-tham.html
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/vochongbadung.png
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Quỹ đầu tư Viet Capital, đây là hình thức rửa sạch dấu vết những đồng tiền bất minh 
của gia đình hắn. Nghị con trai của Dũng cũng có một cách ăn tiền hợp pháp là nhận 
thiết kế các công trình xây dựng lớn. Dưới trướng Dũng hiện nay là cả một đường dây 
kinh tài hoạt động theo kiểu mafia mà chỉ nghe thấy tên là không ai dám đụng đến như 
Hội (Bitexco), Trầm Bê (Ngân hàng Phương Nam), Tiền (Ngân hàng An Bình), Bắc Hà 
(Ngân hàng Đầu Tư), Ngọc Minh (Tổng công ty Hàng Không VN), Xuân Trường Ninh 
Bình, Xuân Thành Ninh Bình, bầu Đức (Hoàng Anh Gia Lai) vv…Hãy đọc một đoạn 
trích trong thư tố cáo của 1 đảng viên cộng sản – ông Phan Văn Trung để thấy rõ thêm 
điều này: 
“Từ khi CSVN bịa ra chuyện kê khai tài sản cán bộ chưa ai đề cập đến ở đâu mà Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng có nhiều tài sản như nhà hàng, khách sạn, đất đai, đoàn xe 
taxi vài trăm chiếc, tậu đất, mua nhà, gởi nhà băng nước ngoài. Nhưng Nguyễn Tấn 
Dũng hô hào chống tham nhũng “Quyết Liệt”!?? 
Vậy AI … chống AI ….khi sự thật là: 
Khu đất rộng hơn 3.000 m2 này tọa lạc tại đường Nguyễn Trung Trực, phường An 
Hòa – Rạch Gía , nguồn gốc lấy ruộng của dân với cái cớ là Quy hoạch ….thời anh ba, 
Dũng, còn làm bí thư tỉnh ủy Kiên Giang , nay anh ba lên chức thủ tướng được thêm 
nhà mới ở SàiGòn , còn ngôi nhà này cho công ty bảo hiểm Bảo Minh thuê lại. 
Cây xăng này của mẹ ruột Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (cách nhà của anh ba Dũng 
chưa đầy 50m) ngay đầu cầu Quay – An hòa – Rạch Gía. Đây là cây xăng chỉ bán trá 
hình thôi chứ thực sự là nơi chứa xăng cung cấp cho Đòan xe taxi hàng trăm chiếc 
của Tư Thắng (em của Ba Dũng) và anh ba Dũng đang ngang dọc khắp các nẻo đường 
Miền Tây. 
Đoàn xe Taxi của tập đoàn anh ba Dũng + Tư Thắng có mặt khắp các tỉnh miền Nam 
có các tên như Gia Thảo, Phương Trinh, Hoàn Mỹ…. Đậu ngổn ngang chiếm lòng lề 
đường trong thành phố nhưng chẳng có anh công an giao thông nào dám đến hỏi 
thăm như những chiếc xe khác… Đây là những lợi thế kinh doanh nhờ “Quyền Lực“. 
Ông KHAI đã dùng quyền lực tham nhũng hàng chục tỷ đồng từ các “phi vụ” mua Tàu 
Hải âu kê khống gía, đục khoét gian lận trong xây dựng công viên An Hòa Kiên Giang. 
Ông Khai đã cấu kết với nhiều cán bộ trong tỉnh ủy xẽ quãng Trường Lạc Hồng để 
bán nền nhà, đồng thời dùng thủ đọan chiếm đọat nhiều nền có vị trí “ngon “ như hình 
trên. Trong các vụ này đều có sự nhúng tay của Tư Thắng (em ruột N.T. DŨNG ). Dư 
luận rất phẩn nộ và trông chờ đưa vụ án này ra ánh sáng. Nhưng tất cả đã được N.T. 
Dũng về “dàn xếp” ổn thỏa. Thế là vụ án ông Khai bị chìm xuồng ….. Nay ông Khai đã 
được định cư ở Mỹ??? 
Bệnh viện Bình An – Rạch Gía mới được xây thêm khi đảng viên làm kinh tế tư 
nhân?!! Theo tin được biết từ nội bộ trong hội đồng quản trị thì có đến 80% cổ đông 
là cán bộ cao cấp của tỉnh Kiên Giang có phần hùn không dưới 5 tỷ đồng, như hai ông 
: Ba Tân 05 tỷ (Phó Chủ tịch Tỉnh ), Trần Lam 10 tỷ…. ..(Nguyên Phó Chủ tịch Tỉnh 
)…”. 
(Links: http://tinhamburg.blogspot.com/2011/03/thu-to-cao-nguyen-tan-dung-
tham-nhung.html ). 
 
Xin xem thêm những bằng chứng tham nhũng và bao che tham nhũng của 
Dũng và đồng bọn tại đây: 
– PMU 18 : 
http://clip.vn/watch/Tiep-tuc-xet-xu-Bui-Tien-Dung-va-dong-pham-vu-
PMU18,hz2n 
http://www.youtube.com/watch?v=p2SzQNuF1Jw 

http://tinhamburg.blogspot.com/2011/03/thu-to-cao-nguyen-tan-dung-tham-nhung.html
http://tinhamburg.blogspot.com/2011/03/thu-to-cao-nguyen-tan-dung-tham-nhung.html
http://clip.vn/watch/Tiep-tuc-xet-xu-Bui-Tien-Dung-va-dong-pham-vu-PMU18,hz2n
http://clip.vn/watch/Tiep-tuc-xet-xu-Bui-Tien-Dung-va-dong-pham-vu-PMU18,hz2n
http://www.youtube.com/watch?v=p2SzQNuF1Jw
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http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/516001/nguyen-tong-giam-doc-pmu-
18-bi-phat-tong-cong-23-nam-tu 
-Vinashin: 
http://www.youtube.com/watch?v=eEoCjp4s8IE 
http://www.youtube.com/watch?v=YubowfIW0pI 
http://tv.vtc.vn/594-327699/truyen-hinh/xet-xu-vu-vinashin-buoc-sang-ngay-thu-
ba.htm 
Thứ năm, Mặc dù bị phanh phui thuê công ty may đồ lót phụ nữ ở Hàn Quốc, công 
ty xử lý rác thải ở Đức viết bài tự lăng xê mình thì Dũng vẫn không che lấp nổi bản chất 
thật sự của một tên tham nhũng và dốt nát. (Xem sự thật Dũng tự lăng xê mình tại 
đây: http://chuyenthuongngayohuyen.blogspot.com/2011/12/thu-tuong-2-lan-xuat-
sac-nhat-chau.html ). 
 

 

Nhà thờ của Dũng ở Rạch Giá 

 

Taxi và Khách sạn của công ty Phương Trinh (Do Tư Thắng em Dũng X cầm đầu) 

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/516001/nguyen-tong-giam-doc-pmu-18-bi-phat-tong-cong-23-nam-tu
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/516001/nguyen-tong-giam-doc-pmu-18-bi-phat-tong-cong-23-nam-tu
http://www.youtube.com/watch?v=eEoCjp4s8IE
http://www.youtube.com/watch?v=YubowfIW0pI
http://tv.vtc.vn/594-327699/truyen-hinh/xet-xu-vu-vinashin-buoc-sang-ngay-thu-ba.htm
http://tv.vtc.vn/594-327699/truyen-hinh/xet-xu-vu-vinashin-buoc-sang-ngay-thu-ba.htm
http://chuyenthuongngayohuyen.blogspot.com/2011/12/thu-tuong-2-lan-xuat-sac-nhat-chau.html
http://chuyenthuongngayohuyen.blogspot.com/2011/12/thu-tuong-2-lan-xuat-sac-nhat-chau.html
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/nhathoto-nguyentandung.jpg
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/taxi-khachsan-tuthang.png
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Cây xăng này của mẹ ruột Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 

(cách nhà của Ba Dũng chưa đầy 50m) ngay đầu cầu Quay – An hòa – Rạch Gíá 

 

Thêm một bức thư nữa tố cáo về tội ác tham nhũng của Dũng và gia đình của chính các 
cán bộ cộng sản đã cho thấy điều đó là chính xác: 
“Thủ Tướng NGUYỄN TẤN DŨNG, trùm tham nhũng và bất lương nhất Việt Nam . 
Thủ đô Hà-Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2011. 
Thư Ngỏ 
Về việc cả nước đều bị “Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng” lường gạt. 
Kính gửi: Toàn thể đồng bào trong nước và ở nước ngoài. 
Tôi, Nguyễn Thứ Lữ, bí danh Hồng-Hà, nguyên chính trị viên Trung Đoàn Tây-Bắc, 
50 tuổi Đảng, trân trọng có đôi lời thưa cùng đồng bào, nhất là các cán bộ, đảng viên, 
những quân nhân trong QĐNDVN, những công an trong CAND đang ra sức bảo vệ 
chế độ hãy thức tĩnh vì chúng ta đã và đang bị “Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng lường 
gạt”. Những mồ hôi nước mắt và tiền bạc của chúng ta và nhân dân Việt Nam đã và 
đang chảy vào túi tham của “Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng” lấy làm của riêng. Công 
nợ của quốc gia Việt Nam mà “Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng” làm cho hao hụt đến đời 
cháu của chúng ta chắc gì sẽ trả hết? 
Với một con Người, máu rất có hữu ích dùng để nuôi thân thể người ta. 
Với một quốc gia, kinh tế cũng như máu vậy. Kinh tế dùng để nuôi quân, nuôi dân. 
Người ta ví kinh tế là yết hầu của một nước. Ai nắm giữ kinh tế trong một nước là 
người đó có thể như một ông vua, sai khiến được thiên hạ một cách dễ dàng. 
Quốc dân đồng bào, trong đó gồm có TW Đảng, toàn thể đảng viên, toàn thể 
QĐNDVN, toàn thể CAND … qúy vị và các bạn có biết ai đang nắm giữ vận mạng 
nước Việt chúng ta không ? 
Đó là ”Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng” đang nắm giữ kinh tài của cả nước và điều khiển 
20 doanh nghiệp Quốc Doanh quan trọng cốt lõi gồm có : 
1-Tập đoàn Dệt May; 2- Tập đoàn Điện Lực Việt Nam; 3- Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia 
Việt Nam; 4- Tập đoàn Công nghiệp Than (Khoáng sản Việt Nam); 5- Tập đoàn Công 
nghiệp Cao su Việt Nam; 6- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 7- Tổng công 
ty Xăng Dầu Việt Nam ( đổi thành Tập đoàn Xăng Dầu Quốc gia Việt Nam); 8- Tập 
đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam; 9- Tổng công ty Giấy Việt Nam; 10- Tổng công 
ty Thuốc lá Việt Nam (đổi thành Tập đoàn Thuốc lá Việt Nam); 11- Tổng công ty Sông 
Đà; 12- Tổng công ty Thép Việt Nam (đổi thành Tập đoàn Thép Việt Nam); 13- Tổng 
công ty Hàng Không Việt Nam; 14- Tổng công ty Công nghiệp Xi-măng Việt Nam; 
15- Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Đang kế hoạch sát nhập Tổng công ty Lương 
thực miền Nam làm một); 16- Tổng công ty Lương thực miền Nam; 17- Tổng công ty 

https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/cayxang-menguentandung.png
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Cà phê Việt Nam; 18- Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam; 19- Tổng công ty Hàng hải 
Việt Nam (đổi thành Tập đoàn Hàng Hải Việt Nam); 20- Tập đoàn Viễn Thông Quân 
Đội Viettel. 
Kể từ ngày ĐCSVN nắm chính quyền đến nay cộng lại là 65 năm, chưa có vị thủ tướng 
nào có đầy quyền uy như Nguyễn Tấn Dũng. Theo như điều lệ của Đảng CS, Nguyễn 
Tấn Dũng không được quyền gả con gái cho thành phần Ngụy. Nhưng vì Dũng đã 
khinh miệt chẳng xem ai ra gì; cà đến Tổng Bí thư là người có quyền lãnh đạo tối cao 
trong Đảng. Vì những người nắm giữ giếng mối quốc gia không ít thì nhiều đã được 
Dũng chia chác tiền bạc cho. Vì mối lợi cá nhân đó mà họ quên mất đại sự là “an ninh 
quốc gia”…” 
(Xem nguyên văn thư tố cáo tại đây: http://son-trung.blogspot.com/2012/05/tin-
mat-trong-nuoc-truyen-ra.html ). 
 
Thứ sáu, dưới sự nhào nặn ngu dốt và tham nhũng của Ba Dũng thì mức nợ công đã 
lên đến mức kỷ lục trên 95% GDP, lạm pháp cao kỷ lục, thất nghiệp vượt quá 
35%…Ngoài ra giá vàng, USD, giá xăng luôn luôn cao ngất ngưởng nhất thế giới. Hàng 
loạt ngân hàng, bất động sản bị đóng băng do sự thổi giá và làm ăn chụp giật. Đó là nỗi 
thống khổ của người dân và cho thấy sự tham nhũng của Dũng và bè lũ tay sai. Một 
bằng chứng mà chúng ta thấy rõ ngoài những biệt thị, nhà thờ họ hoành tráng của gia 
đình Dũng thì bằng chứng mức lương của Dũng so với số tiền cho con đi Du học ở khắp 
các phương trời Tây, nhà cửa, ngân khoản thì thật là vô lý ? Tiền ở đó ở đâu ra? Chính 
là bằng chứng tố Dũng tham nhũng vơ vét của dân. 
Theo thông báo của cộng sản Việt Nam thì “Kiểm tra lại thông tin cụ thể sau đó, đại 
diện Văn phòng Chính phủ cho biết, lương của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có hệ số 
12,5. Cộng tất cả các khoản phụ cấp chức vụ, trách nhiệm, tổng số lương Thủ tướng 
nhận mỗi tháng chỉ hơn 17 triệu đồng (đã trừ tiền đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế).” (Links: http://dantri.com.vn/chinh-tri/luong-thu-tuong-17-trieu-dongthang-
772458.htm ). 
Thứ bảy, dưới thời của Dũng thì vẫn tiếp nối những hình thức cướp đất của dân oan, 
của nhà thờ vv.. Xin kể ra vài ví dụ để bạn đọc thấy rõ điều này. 
 

 

Những hình ảnh này là thường thấy ở Việt Nam- 

Đặc biệt dưới thời của 3X 

 

Vụ án Đoàn Văn Vươn: Vụ án Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng – Hải Phòng là một 
trong những vụ án nổi tiếng về hành động cướp đoạt đất đai ở Việt Nam. Ông Đoàn 

http://son-trung.blogspot.com/2012/05/tin-mat-trong-nuoc-truyen-ra.html
http://son-trung.blogspot.com/2012/05/tin-mat-trong-nuoc-truyen-ra.html
http://dantri.com.vn/chinh-tri/luong-thu-tuong-17-trieu-dongthang-772458.htm
http://dantri.com.vn/chinh-tri/luong-thu-tuong-17-trieu-dongthang-772458.htm
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/hinhanhvn-duoithoibadung.png
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Văn Vươn (1963) sinh sống tại Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố 
Hải Phòng , từng phục vụ trong quân đội cộng sảnViệt Nam, là kĩ sư nông nghiệp tốt 
nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội.Từ năm 1993, ông Vươn thực hiện việc quai đê 
lấn biển để nuôi trồng thủy sản. Ông khởi nghiệp bằng việc bán tài sản, vay mượn bạn 
bè, người thân và ngân hàng, chịu nhiều thiệt hại mất mát trong quá trình lấn biển, 
bao gồm cái chết của con gái đầu 8 tuổi bị rơi xuống cống chết đuối trong một lần theo 
bố mẹ ra đầm . Gia đình ông theo đạo Công giáo thuộc giáo phận Hải Phòng. 
Sáng 5 tháng 1 năm 2012, huyện Tiên Lãng đã tiến hành cưỡng chế với lực lượng đông 
đảo hơn 100 người bao gồm cả lực lượng công an và quân đội do phó chủ tịch huyện 
Nguyễn Văn Khanh làm trưởng ban cưỡng chế nhưng đã bị gia đình ông Đoàn Văn 
Vươn chống trả. 
(links: 
http://www.voatiengviet.com/content/hrw-noi-vu-doan-van-vuon-chung-to-
vietnam-thieu-nhan-quyen/1634664.html) 
http://www.youtube.com/watch?v=FCsKqP0lsk8 
Vụ án cướp đất ở Văn Giang – Hưng Yên. Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 
23/4/2012, hàng nghìn công an, bộ đội cùng khoảng 40 máy xúc máy ủi đã được huy 
động đến cưỡng chế cánh đồng xã Xuân Quan, trong sự chống trả quyết liệt của khoảng 
2000 người dân của ba xã Xuân Quan, Phụng Công và Cửu Cao. Vụ án này là do bàn 
tay của Nguyễn Thanh Phượng – con gái Dũng nhúng tay vào thông qua công ty 
EcoPark. 
Xem thêm: 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hungyen-graps-land-vh-
04232012223140.html 
http://www.youtube.com/watch?v=Y2ILRETTeAo 
http://www.youtube.com/watch?v=RTrVivb7JCU 
http://www.youtube.com/watch?v=FJoeFaIp5ak 
http://www.youtube.com/watch?v=AHgJaFoq56I 
 
Vụ án cướp đất tại Dương Nội. 9h30 sáng ngày 31/1/2013 giới chức địa phương đã 
đưa lực lượng chừng 200 người, gồm dân phòng, công an, thanh tra giao thông và cả 
đầu gấu tới đàn áp dân Dương Nội, gây xung đột, giằng giật ác liệt. Vụ án cướp đất tại 
Dương nội cũng khiến cho dư luận căm phẫn trước sự bạo tàn của nhà cầm quyền cộng 
sản. 
Xin quý vị tìm hiểu thêm tại một số links sau: 
http://www.youtube.com/watch?v=vRafNvsnk2M 
http://www.youtube.com/watch?v=XsEB1uCNawM 
http://www.rfa.org/vietnamese/HumanRights/y-duong-noi-police-conceal-
evidence-ml-03272013074904.html 
 
Vụ án tại Trịnh Nguyễn- Bắc Ninh: Nông dân ở làng Trịnh Nguyễn Bắc Ninh đã 
làm lều để quyết giữ ruộng đất cho các gia đình chính sách, nhưng lực lượng công an 
trong vùng sắp kéo đến uy hiếp bà con. Hàng ngày bà con thay phiên nhau túc trực, có 
lúc đông nhất lên đến hơn 1000 người. Được biết vào sáng chủ nhật, khi thấy một số 
công an và bộ đội xuất hiện quanh làng, bà con đã thúc chiêng gõ trống trong vòng 5 
phút báo động. Hơn 500 người dân đã tập trung để kiên quyết giữ ruộng đến cùng.Các 
ngày trong tuần vẫn liên tục có hàng trăm bà con giữ đất.Đã có một số bà con bị thương 
do bị công an hành hung dùng dùi cui đánh vài thanh niên và 1 cụ già.Các học sinh đi 
học thì bị dọa cấm thi, người đi làm thì bị dọa đuổi việc.Sự việc này xuất phát từ việc 
đền bù không thỏa đáng cho 42 hộ gia đình thương binh, liệt sỹ .Qua đây cho thây nhà 

http://www.voatiengviet.com/content/hrw-noi-vu-doan-van-vuon-chung-to-vietnam-thieu-nhan-quyen/1634664.html
http://www.voatiengviet.com/content/hrw-noi-vu-doan-van-vuon-chung-to-vietnam-thieu-nhan-quyen/1634664.html
http://www.youtube.com/watch?v=FCsKqP0lsk8
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hungyen-graps-land-vh-04232012223140.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hungyen-graps-land-vh-04232012223140.html
http://www.youtube.com/watch?v=Y2ILRETTeAo
http://www.youtube.com/watch?v=RTrVivb7JCU
http://www.youtube.com/watch?v=FJoeFaIp5ak
http://www.youtube.com/watch?v=AHgJaFoq56I
http://www.youtube.com/watch?v=vRafNvsnk2M
http://www.youtube.com/watch?v=XsEB1uCNawM
http://www.rfa.org/vietnamese/HumanRights/y-duong-noi-police-conceal-evidence-ml-03272013074904.html
http://www.rfa.org/vietnamese/HumanRights/y-duong-noi-police-conceal-evidence-ml-03272013074904.html
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cầm quyền cộng sản đã quay lưng lại ngay cả với những người mà họ gọi là “Có công 
với cách mạng”. 
Xin quý vị xem thêm tại các links sau: 
http://www.youtube.com/watch?v=WfN3n_M4hzI 
http://conglytudo.blogspot.com/2013/06/cuoc-chien-cua-nhan-dan-trinh-
nguyen.html 
 

III. Bán nước và đàn áp nhân dân: 

 
Tội ác của Dũng X không chỉ dừng lại ở dốt nát, tham nhũng mà còn độc tài đàn áp 
nhân dân mà còn bán nước một cách tích cực. Xin kể ra một số bằng chứng để nói lên 
điều đó. 
Thứ nhất, Dũng làm thủ tướng và dưới quyền ông ta là 2 bộ trưởng công An Lê Hồng 
Anh và Trần Đại Quang. Nhưng với vai trò là thủ tướng thì Dũng đã ra lệnh cho đàn 
em đàn áp nhân dân, người yêu nước. Những tội ác này có thể xem lại cụ thể tại 
: “Những sự thật cần phải biết” – Phần 29, 31. Dũng từng nói: “Phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân, thực hành dân chủ rộng rãi, nhất là dân chủ 
trực tiếp, xây dựng xã hội đồng thuận, cởi mở.” .Vậy mà ông Thủ tướng cho 
dựng lên vụ án nổi tiếng “Hai BCS” Để mà bức hại tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ vì tội “Chống 
phá nhà nước” mà đến nay những người yêu tự do, dân chủ trên khắp thế giới đều cho 
rằng là sự ô nhục của luật pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Dũng còn làm 
ngơ cho công an và an ninh thi nhau bắt bớ người biểu tình ôn hòa, yêu nước chống 
Trung Quốc xâm lăng thì cái “Quyền làm chủ nhân dân” mà Dũng nói ra chỉ là một thứ 
phế thải mà thôi ! 
Dũng hai lần tuyên bố rất hùng hồn về vấn đề biển đông và Hoàng Sa – Trường Sa. 
Lần đầu tiên ông thủ tướng cũng tuyên bố rất hùng hồn ở lễ hội biển Nha Trang về việc 
Việt Nam có đầy đủ chủ quyền, kiên quyết này nọ. Lần thứ hai đó là trước quốc hội 
cộng sản Việt Nam Dũng tuyên bố rất hùng hồn (Xem tại 
: http://www.youtube.com/watch?v=A_WuH8I67aI ).Tuy vậy Trung cộng vẫn cắt 
cáp, vẫn o ép và bắt bớ ngư dân ngay trên vùng biển Việt Nam mà không có phản ứng 
nào từ phía cơ quan chức năng có trách nhiệm như cảnh sát biển, hải quân …Vậy mà 
đền cái tin tàu TQ bắt ngư dân cũng phải nói “tàu lạ”. Hay công khai bắt bớ người biểu 
tình yêu nước ôn hòa. Đó chính là những bằng chứng bán nước hại dân của Dũng X. 
Thứ hai, Báo cáo của Bộ Chính Trị Cộng sản Việt Nam tháng 3/2013 mang 
tên “THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TRUNG QUỐC VÀ QUAN HỆ TRUNG QUỐC – 
VIỆT NAM” – Phần A viết có đoạn: 
“Năm 2009, phía ta có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi dự Hội nghị Bác Ngao, 
thăm Quảng Đông, Hồng Công và Ma Cao (4/2009), dự Hội chợ miền Tây Tứ 
Xuyên và thăm chính thức Tứ Xuyên, Trùng Khánh (10/2009), Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi 
(7/2009), Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị (3/3009), Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Dân vận Hà Thị Khiết (5/2009), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện 
Nhân (5/2009) sang thăm Trung Quốc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sang 
Trung Quốc dự Hội nghị WEF (9/2009), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh 
Hùng dự Hội chợ Trung Quốc – ASEAN và thăm Quảng Tây (10/2009); Phía Trung 
Quốc có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản 
Trung Quốc Lý Nguyên Triều (6/2009), Bí thư Ban Bí thư, Phó Bí thư Ủy ban kiểm 
tra kỷ luật Trung ương Hà Dũng (8/2009) thăm Việt Nam, Ủy viên Quốc vụ Đới 
Bỉnh Quốc sang thăm ta và dự họp Phiên thứ 3 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương 

http://www.youtube.com/watch?v=WfN3n_M4hzI
http://conglytudo.blogspot.com/2013/06/cuoc-chien-cua-nhan-dan-trinh-nguyen.html
http://conglytudo.blogspot.com/2013/06/cuoc-chien-cua-nhan-dan-trinh-nguyen.html
http://www.youtube.com/watch?v=A_WuH8I67aI
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(3/2009), Ngoại trưởng Dương Khiết Trì sang Việt Nam dự Hội nghị FMM 9 
(5/2009).Trong các chuyến thăm, Lãnh đạo cấp cao hai nước nhấn mạnh tình hữu 
nghị Việt-Trung là tài sản quý báu của hai nước và nhân dân hai nước, cần được hết 
sức giữ gìn và không ngừng vun đắp; khẳng định sẽ làm hết sức mình để đưa quan 
hệ đó ngày càng sâu sắc hơn, tin cậy hơn, cùng ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi 
mới, cải cách mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, vì hòa bình, ổn 
định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 
– Hai bên đã thành lập Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung 
Quốc (11/2006) và đã tiến hành 3 phiên họp (phiên thứ 3 họp tại Hà Nội tháng 
3/2009)…”. 

 

Dũng X và Ôn Gia Bảo 

 

Những bằng chứng đó đã cho thấy khả năng làm nô tài thật xuất sắc của bè lũ cộng sản 
trong đó có Nguyễn Tấn Dũng. Vì thế không lạ mà Dũng bưng bô cho Tàu như sau:” 
“Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa nhiệt liệt chúc mừng kết quả tốt đẹp của 
Đại hội lần thứ 17 Đảng cộng sản Trung Quốc và chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt 
đẹp đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và các vị Lãnh đạo khác của Trung 
Quốc.Trong không khí hữu nghị, chân thành và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đều khẳng định: Quan hệ hữu nghị và hợp 
tác toàn diện giữa hai nước thời gian vừa qua tiếp tục có nhiều tiến triển 
mới và đang phát triển rất tốt đẹp theo phương châm 16 chữ vàng và tinh 
thần 4 tốt, đặc biệt là các chuyến thăm và gặp gỡ thường xuyên giữa lãnh đạo cấp 
cao hai nước đã góp phần tăng cường tin cậy về chính trị, thúc đẩy quan hệ kinh tế 
thương mại hai nước tiếp tục phát triển.”. (Links: http://www.vietnamconsulate-
nanning.org/vnemb.vn/tin_hddn/ns071120091511 ). 
 
Thứ ba, Vụ án đối với tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ đem lại cho X một cái tên mới đó là 
“thủ tướng hai bao”. Vụ án này cũng là một cái tát vào bản mặt trơ tráo của Dũng nói 
riêng và băng đảng cộng sản Việt Nam nói chung. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ kiện Dũng lạm 
quyền, cho triển khai dự án bô xít Tây Nguyên không theo đúng qui trình pháp luật, 
gây thiệt hại nặng nề cho dân, rước tai họa, nguy nan cho nước. Mọi công dân đều bình 
đẳng trước pháp luật là hiện thực bình thường ở mọi nước trên thế giới từ mấy trăm 
năm nay nhưng ở Nhà nước Việt Nam Cộng sản cho đến tận thế kỉ 21 của văn minh tin 
học, của thế giới phẳng, vẫn chưa có được điều bình thường đó. Khi ông Vũ đi công 
việc, vào Sài Gòn, ở khách sạn. Công an liền xông vào khách sạn và trong tay công an 
có ngay hai bao cao su “đã qua sử dụng”, tạo chứng cớ hồ đồ, vu vơ, áp đặt, bẩn thỉu, 
thấp hèn, mờ ám và tàn bạo để bắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Sự mờ ám, thấp hèn và tàn 
bạo càng bộc lộ rõ trong phiên tòa xử người nói tiếng nói dõng dạc, đàng hoàng, chính 

http://www.vietnamconsulate-nanning.org/vnemb.vn/tin_hddn/ns071120091511
http://www.vietnamconsulate-nanning.org/vnemb.vn/tin_hddn/ns071120091511
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/dungx-ongiabao.jpg
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đáng và hợp pháp của nhân dân, của đất nước. Dựa vào quyền uy để tham nhũng, dựa 
vào bạo lực để bưng bít sự thật, để bóp chết những tiếng nói trung thực, những vụ bắt 
bớ phi pháp, những phiên tòa mờ ám, thấp hèn và tàn bạo liên tục diễn ra dưới 
thời Dũng Hai bao. 
Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về vụ án này tại: http://chhv.wordpress.com/ 
Ngoài ra những hành động đàn áp với Nguyên Kha, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, 
cờ sáu sao, sách Tiếng Tầu, người Tầu tràn lan trên khắp đất nước Việt Nam cũng có 
thể tìm thấy ở “Những sự thật cần phải biết “ – Phần 30. 
Thứ tư, Vụ án Bo- Xit Tây Nguyên cũng là một bằng chứng bán nước không thể chối 
bỏ của Dũng X. Theo một tài liệu được tiết lộ bởi Wikileaks thì Vụ Bauxit Tây Nguyên, 
Nông Đức Mạnh nhận 300 triệu USD – Nguyễn Tấn Dũng 150 triệu USD : 
“Những chuyển ngân cho gia đình Thủ Tướng Nguyền Tấn Dũng chỉ bắt đầu vào cuối 
năm 2006 và đến tháng 6 năm 2009 thì tổng số cũng đã lên khoảng gần 150 triệu đô 
la. Kể từ cuối năm 2001 đã có những giao dịch chuyển ngân hàng chục triệu đô la từ 
Trung Quốc sang các tài khoản của gia đình Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh ở Thụy Sĩ 
và ở Cayman Islands. Vào thời điểm của điện văn này là tháng 6 năm 2009 thì tổng 
số đã chuyển ngân lên tới gần 300 triệu đô la… 
Theo tin từ một thân hữu báo chí ở Norway (Na Uy), một điện văn trong số 250,000 
mà WikiLeaks lấy được từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và đã giao cho tờ báo buổi chiều 
lớn nhất Na Uy là tờ Aftenposten thì có một điện văn liên quan về Việt Nam nói đến 
dự án khai thác bô-xít nhôm ở Tây Nguyên. 
Nội dung điện văn chính yếu là yêu cầu Bộ Tài Chính Hoa Kỳ giúp điều tra và xác 
minh một số giao dịch ngân hàng quốc tế. Cụ thể, theo điện văn này thì một nguồn tin 
trong giới ngân hàng Việt Nam cho biết kể từ cuối năm 2001 đã có những giao dịch 
chuyển ngân hàng chục triệu đô la từ Trung Quốc sang các tài khoản của gia đình 
Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh ở Thụy Sĩ và ở Cayman Islands. Vào thời điểm của điện 
văn này là tháng 6 năm 2009 thì tổng số đã chuyển ngân lên tới gần 300 triệu đô la. 
Cũng trong điện văn này, nguồn tin từ ngân hàng Việt Nam cho biết những chuyển 
ngân cho gia đình Thủ Tướng Nguyền Tấn Dũng chỉ bắt đầu vào cuối năm 2006 và 
đến tháng 6 năm 2009 thì tổng số cũng đã lên khoảng gần 150 triệu đô la. Các chuyển 
ngân trong phần của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thì không đề cập đến ngân hàng 
nước nào”. 
(Xem tại: http://nghiathuc.wordpress.com/2011/03/27/tiết-lộ-wikileaks-vụ-bauxit-
tay-nguyen-nong-dức-mạnh-nhận-300-triệu-usd-–-nguyễn-tấn-dung-150-triệu-usd-
la-c/) 
Mặc dù chưa kiểm chứng được bằng văn bản công khai của Wikileaks nhưng việc đàn 
áp biểu tình chống Trung cộng (Trong đó có chống khai thác Bo xit Tây Nguyên), lặng 
im xem các ý kiến phản đối của nhiều quan chức như Đặng Hùng Võ, nhóm 72 và nhiều 
tổ chức, cá nhân khác của cộng sản Việt Nam có thể xem là bằng chứng về việc cộng 
sản nhận tiền và cho giặc Tầu vào làm boxit tại Việt Nam. Một minh chứng đặc biệt 
cho việc này là TS Cù Huy Hà Vũ đã vào tù vì việc chống lại chủ trương cho Trung cộng 
khai thác Bo Xit Tây Nguyên. Người ta nếu không nhận tiền bán nước thì không thể 
bỏ tù một tiến sỹ Luật, con của một đại công thần cộng sản vì một lý do lãng nhách nào 
khác. 
Cùng với dự án khai thác bauxite Tây Nguyên (2001), hợp đồng cho thuê rừng đầu 
nguồn của 10 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, Trung Quốc đã nghiễm nhiên trở thành 
chủ nhân ông của những cao điểm chiến lược để khống chế Việt Nam và Đông Dương 
cũng cho thấy bằng chứng bán nước rõ ràng của Dũng và bầy đàn cộng sản. 

http://chhv.wordpress.com/
http://nghiathuc.wordpress.com/2011/03/27/ti%E1%BA%BFt-l%E1%BB%99-wikileaks-v%E1%BB%A5-bauxit-tay-nguyen-nong-d%E1%BB%A9c-m%E1%BA%A1nh-nh%E1%BA%ADn-300-tri%E1%BB%87u-usd-%E2%80%93-nguy%E1%BB%85n-t%E1%BA%A5n-dung-150-tri%E1%BB%87u-usd-la-c/
http://nghiathuc.wordpress.com/2011/03/27/ti%E1%BA%BFt-l%E1%BB%99-wikileaks-v%E1%BB%A5-bauxit-tay-nguyen-nong-d%E1%BB%A9c-m%E1%BA%A1nh-nh%E1%BA%ADn-300-tri%E1%BB%87u-usd-%E2%80%93-nguy%E1%BB%85n-t%E1%BA%A5n-dung-150-tri%E1%BB%87u-usd-la-c/
http://nghiathuc.wordpress.com/2011/03/27/ti%E1%BA%BFt-l%E1%BB%99-wikileaks-v%E1%BB%A5-bauxit-tay-nguyen-nong-d%E1%BB%A9c-m%E1%BA%A1nh-nh%E1%BA%ADn-300-tri%E1%BB%87u-usd-%E2%80%93-nguy%E1%BB%85n-t%E1%BA%A5n-dung-150-tri%E1%BB%87u-usd-la-c/


- 633 - 

 

http://info24h.vn/info/news/news_detail.aspx?id=2013024964&cm=1 
http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/hieu-qua-kinh-te-cua-du-an-bo-xit-o-tay-
nguyen-nhu-the-nao-2013051820222635314ca33.chn 

 

Dũng đi thăm Tàu cộng 

 

Thứ năm, Xin điểm lại một số tuyên bố của Dũng X với Trung Cộng để thấy thêm 
Dũng là tên bán nước hại dân thật sự. 
Đầu tiên, Trong chuyến viếng thăm hội chợ Asean – Trung cộng thì Dũng đã tuyên bố: 
“Tại hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lý Khắc Cường, hai 
bên đã đi sâu trao đổi và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về những biện 
pháp thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới, là duy trì và tăng cường các 
chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao….Về quan hệ hai nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
khẳng định không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp 
tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước là chính sách lâu 
dài và nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam.”. 
(Links: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-ket-thuc-chuyen-tham-du-hoi-cho-
hoi-nghi/218824.vnp ). 
 

 

Dũng và Lý Khắc Cường 

 

Sau đó, khi Lý Khắc Cường du hí sau đám tang của Võ Nguyên Giáp thì Dũng lại tỏ rõ 
tinh thần bán nước của mình: 
“Ngày 13/10 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc 
hội đàm với Thủ tướng Quốc Vụ viện nước CHND Trung Hoa Lý Khắc Cường đang ở 
thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt hoan nghênh đồng 
chí Lý Khắc Cường sang thăm chính thức Việt Nam, cho rằng chuyến thăm đã thể 

http://info24h.vn/info/news/news_detail.aspx?id=2013024964&cm=1%20http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/hieu-qua-kinh-te-cua-du-an-bo-xit-o-tay-nguyen-nhu-the-nao-2013051820222635314ca33.chn
http://info24h.vn/info/news/news_detail.aspx?id=2013024964&cm=1%20http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/hieu-qua-kinh-te-cua-du-an-bo-xit-o-tay-nguyen-nhu-the-nao-2013051820222635314ca33.chn
http://info24h.vn/info/news/news_detail.aspx?id=2013024964&cm=1%20http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/hieu-qua-kinh-te-cua-du-an-bo-xit-o-tay-nguyen-nhu-the-nao-2013051820222635314ca33.chn
http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-ket-thuc-chuyen-tham-du-hoi-cho-hoi-nghi/218824.vnp
http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-ket-thuc-chuyen-tham-du-hoi-cho-hoi-nghi/218824.vnp
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/nguyentandung-dithamtaucong.png
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/nguyentandung-lykhaccuong.jpg
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hiện sự coi trọng của Đảng, Chính phủ Trung Quốc và cá nhân đồng chí Lý Khắc 
Cường trong việc tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam 
– Trung Quốc, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và phát triển hơn 
nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước….Hai 
Thủ tướng đã trao đổi ý kiến sâu rộng về tình hình quan hệ hai nýớc thời gian qua, 
ðạt nhận thức chung rộng rãi về các biện pháp làm sâu sắc thêm hợp tác chiến lược 
toàn diện Việt Nam – Trung Quốc trong tình hình mới: Một là, tăng cường sự tin cậy 
chính trị giữa hai nước, duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc giữa Lãnh 
đạo cấp cao, các Bộ, ngành, địa phương hai nước; Hai là, tiếp tục thúc đẩy hợp tác 
cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế – thương mại. Triển khai thực 
chất một số dự án kết nối giao thông trọng điểm giữa hai bên, thúc đẩy sớm khởi công 
tuyến đường cao tốc Lạng Sơn – Hà Nội, tuyến đường cao tốc Móng Cái – Hạ Long, 
nghiên cứu khả thi đối với dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hải Phòng; nâng kim 
ngạch thương mại lên 60 tỷ USD vào năm 2015, đồng thời triển khai các biện pháp 
hữu hiệu duy trì cân bằng thương mại; mở rộng hợp tác về tài chính tiền tệ; tạo điều 
kiện và khuyến khích các tổ chức tài chính hai bên hỗ trợ dịch vụ tài chính cho các dự 
án hợp tác song phương về thương mại và đầu tư…Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chứng kiến lễ ký kết các văn bản 
hợp tác: “Hiệp định về việc mở Cơ quan xúc tiến Thương mại nước này tại nước kia”; 
“Bản ghi nhớ về xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới”; “Hiệp định về việc xây 
dựng cầu đường bộ 2 Tà Lùng – Thủy Khẩu” và Nghị định thư kèm theo; “Dự án hợp 
tác nghiên cứu quản lý môi trường biển và hải đảo vùng Vịnh Bắc Bộ”; “Dự án nghiên 
cứu so sánh trầm tích thời kỳ Holocenne khu vực châu thổ sông Hồng và châu thổ 
sông Trường Giang”; “Thỏa thuận về việc thành lập Viện Khổng Tử tại Trường Đại 
học Hà Nội” và một số văn kiện hợp tác kinh tế khác./.” 
(Links: http://www.vietnamconsulate-
nanning.org/vnemb.vn/tin_hddn/ns131014214457 ). 
 
Ở đây chúng ta cần phải chú ý đến đoạn tuyên bố như sau: “Hai bên nhất trí tiếp tục 
sử dụng tốt cơ chế của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, 
thúc đẩy tổng thể hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực; thực hiện tốt “Chương trình 
hành động triển khai Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung 
Quốc”; sử dụng tốt các cơ chế giao lưu, hợp tác giữa các ngành Ngoại giao, Quốc 
phòng, Kinh tế Thương mại, Công an, An ninh, Báo chí hai nước và giữa Ban Đối 
ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo của hai Đảng; tổ chức tốt Phiên họp Ủy ban chỉ 
đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, Hội nghị hợp tác phòng chống tội 
phạm, Phiên họp Ủy ban hợp tác kinh tế thương mại, Hội thảo lý luận giữa hai Đảng; 
làm tốt các công tác như Tham vấn Ngoại giao thường niên, Tham vấn An ninh-Quốc 
phòng, đào tạo mở rộng cho cán bộ Đảng và Nhà nước; sử dụng hiệu quả đường dây 
điện thoại trực tiếp giữa Bộ Quốc phòng, tăng cường định hướng đúng đắn báo chí 
và dư luận…, góp phần quan trọng cho việc tăng cường sự tin cậy giữa hai bên, duy 
trì phát triển ổn định quan hệ hai nước.”. 
Rõ ràng là một sự lệ thuộc toàn diện hay nói cách khác là bán nước của Dũng và bè 
đảng. Trong tháng 6/2013, Tư Sâu ký kết hơn 10 văn kiện cơ bản khung để đặt toàn bộ 
sinh hoạt chính trị, kinh tế, ngoại giao, quốc phòng, an ninh và văn hóa của Việt Nam 
vào tay Trung cộng. Lần này, Dũng X cụ thể hóa nội dung những văn kiện đã ký kết, 
nghĩa là khai triển thêm về chi tiết với gần 10 văn bản chính thức mà Tư Sâu đã ký 
(Xem thêm “Những sự thật cần phải biết” – Phần 34). 
 

http://www.vietnamconsulate-nanning.org/vnemb.vn/tin_hddn/ns131014214457
http://www.vietnamconsulate-nanning.org/vnemb.vn/tin_hddn/ns131014214457
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Thứ sáu, Ngày 20/09/2012, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 2, Nguyễn Tấn Dũng đã 
sang Tầu gặp Tập Cận Bình, người sẽ kế nhiệm Hồ Cẩm Đào trong các chức vụ lãnh 
đạo tối cao của Trungcộng sắp tới, ở hội chợ Trungcộng – Asean lần thứ 9 tại Nam 
Ninh. Dũng đã bày tỏ có cùng quan điểm với Tập Cận Bình là: “sẽ luôn luôn ghi nhớ 
và đánh giá cao sự giúp đỡ của Trungquốc”. Dũng nói: “Phát triển quan hệ với 
Trungquốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việtnam”. 
Rõ ràng thông qua những tuyên bố này thì Dũng đã tách rời Hoa kỳ, tỏ rõ sự phục tùng 
Trung cộng. Dũng đã thể hiện việc làm đúng theo chỉ thị của Hồ Cầm Đào cho Trương 
Tấn Sang bên lề Hội Nghị APEC, hôm 07/09/12, rằng: “Kiên trì thông qua đàm phán, 
đối thoại thỏa đáng vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hoà bình”. Sau khi Trungcộng 
đã thực sự chiếm trọn Biển Đông. 
Bởi vì muốn bán nước dễ dàng và đàn áp dân chủ nên Dũng đã tiến hành việc bỏ tù 
nhiều người yêu nước như đã nói ở trên. Đồng thời Dũng còn cho lập một website 
riêng với tên: Nguyentandung.org để chửi bởi, vu oan cho những người đấu tranh 
bằng những từ ngữ đầu đường xó chợ. Chưa dừng lại ở đó, Dũng còn thể hiện quyết 
tâm bán nước, bịt miệng dân thông qua nghị định quản lý Internet 72, Văn bản cấm 
đọc Dân làm Báo, Biển Đông v…v…Xem về nghị định 72 tại đây: 
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=
28618 
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/09/130906_decree72_humanrigh
ts_criticism.shtml 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/decla-prot-decre-72-
08212013060045.html 
Và xem nghị quyết cấm đọc DLB, QLB,BĐ vv.. tại đây: 
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2
&mode=detail&document_id=163586

 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=28618
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=28618
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/09/130906_decree72_humanrights_criticism.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/09/130906_decree72_humanrights_criticism.shtml
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/decla-prot-decre-72-08212013060045.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/decla-prot-decre-72-08212013060045.html
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=detail&document_id=163586
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=detail&document_id=163586
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=detail&document_id=163586
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/nghiquyet-camdocbao.png
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Hoặc nghi định mới có nội dung bịt miệng như sau: 
“Nghị định 174/2013/NĐ-CP mới do Thủ tướng ký ngày 13/11/2013 sẽ có hiệu lực từ 
tháng Giêng năm 2014 có tên gọi dài là «Quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô 
tuyến điện ». 
Nội dung của nghị định chủ yếu nhằm xử phạt nặng những tiếng nói chỉ trích chế độ. 
Trong đó, đáng chú ý quy định ghi rõ sẽ xử phạt nặng các hành vi vi phạm đưa tin 
sai sự thật trên mạng xã hội, tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam và truyền 
bá tư tưởng phản động. 
Cụ thể các nội dung đăng tải trên mạng xã hội nếu bị quy kết là “tuyên truyền phá 
hoại chống phá Nhà nước Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc …. Xuyên 
tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu của cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân 
anh hùng dân tộc mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự” sẽ bị phạt tiền 
từ 70 đến 100 triệu đồng.” 
(Links: http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20131128-viet-nam-phat-tien-nang-nhung-
ai-chi-trich-chinh-quyen-tren-mang-xa-hoi ). 
Và khi đã bán nước rồi thì việc X thể hiện bản chất nô lệ với giặc Tầu cũng đã thể hiện  
rất rõ thông qua “đồng phục” với Tầu: 
 

 
 
Thứ bảy, Để biết thêm bằng chứng bán nước của Dũng. Mời bạn đọc chú ý những 
dẫn chứng sau. Trên Quan Làm Báo có bài viết, tôi xin trích đoạn như sau: 
“Trước khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tập Cận Bình thì Nguyễn Văn Hưởng 
đã có cuộc tiếp xúc với Trùm Mật vụ của TrungNam Hải: 
“Nếu các ngài gây sức ép để Thủ Tướng không bị phe chỉnh đốn Đảng bãi miễn đợt 
này, đổi lại thủ trưởng của tôi sẽ thực hiện ‘toàn diện’ quan điểm của người anh em 
Trung Quốc!” 
“Chúng tôi cần có hành động cụ thể..” 
Tướng Hưởng: “Việt Nam sẽ không có ý kiến gì nếu Trung Quốc dành lại đảo Điếu 
ngư đài của Nhật Bản…” 
“Khá lắm!” 
Tướng Hưởng : “Tôi đề nghị các đồng chí anh em Trung Quốc ủng hộ để ông Nguyễn 
Tấn Dũng có thể làm một cuộc cách mạng để lên vị trí Tổng Thống theo mô hình như 
Trung Quốc” 
“Nhân dân Trung Hoa sẽ được gì?” 
Tướng Hưởng: “Các ngài cứ cho hàng trăm hàng ngàn tàu đánh cá vào Trường Sa 
và Hoàng Sa, chúng tôi đảm bảo sẽ không ai dám chống đối” 

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20131128-viet-nam-phat-tien-nang-nhung-ai-chi-trich-chinh-quyen-tren-mang-xa-hoi
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20131128-viet-nam-phat-tien-nang-nhung-ai-chi-trich-chinh-quyen-tren-mang-xa-hoi
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/nguyentandung-dongphucvoitaucong.jpg
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“Trường hợp bị phản ứng thì sao?” 
Tướng Hưởng “Các ngài có cơ sở để đánh lại tiêu diệt toàn bộ đám ngư dân giả danh 
đó và Toàn bộ Trường Sa và Hoàng Sa sẽ là của Trung Quốc!” 
“Liệu chúng tôi có thể xem những tiết lộ của ngài là một cam kết của Thủ Tướng 
Dũng?” 
Tướng Hưởng “Tôi tin là vậy! Và Thủ Tướng sẽ có động thái bằng hành động thực 
tế!” 
Sau đó khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp riêng Tập Cận Bình, chỉ một câu duy 
nhất ông ta đã nói ” Nhân dân Việt Nam luôn tôn thờ Cố Thủ Tướng Phạm Văn 
Đồng! Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước các đồng chí anh em Trung Quốc để biến 
nguyện ước của cố Thủ Tướng thành hiện thực…” (Links:http://quanlambao-
vn.com/article.php?id=1280&cat_id=28 ). 
Mặc dù những thông tin nêu trên của QLB còn cần kiểm chứng nhưng những tuyên 
bố sau đây cho thấy Dũng bán nước là hoàn toàn chính xác: 
http://www.youtube.com/watch?v=eWY1iNcdeW4 
hoặc: 
“Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ( trừ căn cứ quân sự của Tàu Cộng tại 
Hoàng Sa, Trường Sa); Không liên minh với nước này để chống lại nước khác ( Liên 
minh với Mỹ để chống lại Tàu)… Xem tại 
đây: http://www.youtube.com/watch?v=ZHEBA-BbWRM 
Ngoài ra khi tiếp phái đoàn tỉnh Hải Nam thì chính Dũng tuyên bố theo ghi nhận của 
tờ báo Bộ Tài Nguyên Môi Trường cộng sản Việt Nam ghi nhận đó là:” Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng và 
sẽ làm hết sức mình đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam- Trung 
Quốc lên tầm cao mới, ngày càng sâu sắc, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực, trong 
đó có thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa các tỉnh có chung biên giới với Việt Nam. Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tỉnh trưởng La Bảo Minh đã trao đổi các biện pháp để 
thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Hải Nam nhằm khai thác tiềm năng 
và tính bổ sung lẫn nhau giữa Hải Nam và Việt Nam, trong đó thỏa thuận tiếp tục 
trao đổi, thiết lập cơ chế hợp tác giữa Hải Nam với các Bộ, ngành, địa phương của 
Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, du 
lịch, giao thông vận 
tải;..”(Links: http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx?tabid=428&cateID=3&id=
68528&code=I2UHI68528 ). 
Qua đây chúng ta thấy điều gì? Đó là Dũng tự đặt Việt nam ngang hàng với tỉnh Hải 
Nam – Trung Cộng hay chính là một hình thức bán nước và cũng tiếp tục khẳng định 
“quan hệ tốt đẹp” với kẻ thù ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Đó chính là bán nước !!! 
 

IV.Kết luận: 

http://quanlambao-vn.com/article.php?id=1280&cat_id=28
http://quanlambao-vn.com/article.php?id=1280&cat_id=28
http://www.youtube.com/watch?v=eWY1iNcdeW4
http://www.youtube.com/watch?v=ZHEBA-BbWRM
http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx?tabid=428&cateID=3&id=68528&code=I2UHI68528
http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx?tabid=428&cateID=3&id=68528&code=I2UHI68528
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Tội đồ buôn dân bán nước – Nguyễn Tấn Dũng 

 

Tội ác của Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn có thể nói trong khuôn khổ một bài viết 
không thể nào diễn tả hết. Vì tội ác của chúng là tội ác chất chồng tội ác. Tuy nhiên 
trong một chừng mức nào đó thì bài viết này cũng đã khắc họa được một phần rõ nét 
chân dung của một tên phản quốc, ác với dân trong thời kỳ hiện nay: Nguyễn Tấn 
Dũng. Dưới chế độ cộng sản thì con người sẽ biến thành thú vật, con gái thì phải bán 
thân cho người Đài Loan, Tầu cộng, con trai thì phải đi lao động nô lệ ở nước ngoài, 
cụ già, trẻ em thì không có cơm ăn.. Nhưng có lẽ Dũng là một tên diển hình nhất về 
việc bán nước hại dân trong thời kỳ mới. Dù tên của hắn có nhiều như Hai 
Bao, Mr.Bean hay là đồng chí “X” theo cách gọi của Nguyễn Phú Trọng thì hắn vẫn phải 
bị lên án một cách mạnh mẽ và phải được đưa ra xét xử trước tòa án hình sự quốc tế 
cũng như tòa án nhân dân sau khi sạch bóng cộng sản. 
 

Đặng Chí Hùng 
20/11/2013 
Nguồn: https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/11/02/dang-chi-hung-nhung-su-that-can-

phai-biet-phan-36-x-hai-bao-mr-bean-tat-ca-chi-la-mot-ten-toi-do/ 

 

 (Phần 37) 

 Trọng lú – Thái thú cho giặc 
 

 

Chân dung đồng chí Lú 

https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/11/02/dang-chi-hung-nhung-su-that-can-phai-biet-phan-36-x-hai-bao-mr-bean-tat-ca-chi-la-mot-ten-toi-do/
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Trọng lú được coi như một nhân vật “thà mất nước chứ không chịu mất đảng”. Ngoài 
đầu óc đặc sệt một mầu đen bảo thủ tư tưởng Mác – Lê thì Lú còn là một tên độc tài 
mang bộ mặt của trí thức và là một viên thái thú cho giặc Tàu. Người Hà Nội từng có 
câu vè:”Giàu như Phú – Lú như Trọng – Lật lọng như Nghiên – Tiêu tiền như Triệu”. 
Và trong bài viết này những mặt tội ác của Trọng sẽ được gửi tới bạn đọc để nhìn rõ 
hơn về con người này. 
 

I.Chính xác là Trọng lú: 
 

Trước hết, theo sử sách cộng sản viết về đồng chí Lú có lý lịch như sau : 
“Tiểu sử tóm tắt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
– Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc 
hội, Chủ tịch Quốc hội 
– Ngày sinh: 14/4/1944 Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 
– Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. 
– Nơi ở hiện nay: số 5 – Phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 
– Thành phần gia đình: Bần nông. 
– Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Học sinh. 
– Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức: 5/12/1967. 
– Ngày vào Đảng: 19/12/1967 Ngày chính thức: 19/12/1968 
– Trình độ được đào tạo: 
+ Giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp hệ 10 năm. 
+ Chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội (hệ 4 
năm). 
+ Học hàm học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng). 
+ Lý luận chính trị: Cao cấp. 
+ Ngoại ngữ: Tiếng Nga. 
– Khen thưởng: Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương vì sự 
nghiệp văn hóa, Huy chương vì sự nghiệp báo chí, Huy chương vì sự nghiệp thế hệ 
trẻ, … 
– Kỷ luật: Không. 
– Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa: Không; 
– Ủy viên chính thức Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X. 
– Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X; tham gia Thường trực Bộ Chính trị 
(8/1999-4/2001). 
– Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII. 
 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
– 1957-1963: Học trường phổ thông cấp II, cấp III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà 
Nội. 
– 1963-1967: Sinh viên Khoa Ngữ Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 
– 12/1967-7/1968: Cán bộ Phòng Tư liệu Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản) 
– 7/1968-8/1977: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản. Đi thực tập 
ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (1971), Bí thư Chi đoàn cơ quan Tạp chí Cộng sản 
(1969-1973). 
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– 8/1973-4/1976: Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế – Chính trị Trường Đảng cao cấp 
Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh), chi 
ủy viên. 
– 5/1976-8/1980: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư 
chi bộ. 
– 9/1980-8/1981: Học Nga văn tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. 
– 9/1981-7/1983: Thực tập sinh và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) Khoa 
Xây dựng Đảng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô. 
– 8/1983-2/1989: Phó Trưởng Ban xây dựng Đảng (10/1983), Trưởng Ban xây dựng 
Đảng Tạp chí Cộng sản (9/1987); Phó Bí thư Đảng ủy (7/1985-12/1988), Bí thư Đảng 
ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản (12/1988-12/1991). 
– 3/1989-4/1990: Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản. 
– 5/1990-7/1991: Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. 
– 8/1991-8/1996: Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. 
– 1/1994 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các 
khóa VII, VIII, IX, X. 
– 8/1996-2/1998: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng Ban cán sự Đại học và 
trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội 
– 12/1997 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam các khóa VIII, IX, X. 
– 2/1998-1/2000: Phụ trách công tác Tư tưởng-Văn hóa và Khoa giáo của Đảng. 
– 8/1999-4/2001: Tham gia Thường trực Bộ Chính trị 
– 3/1998-8/2006: Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý 
luận của Đảng (11/2001-8/2006). 
– 1/2000-6/2006: Bí thư Thành ủy Hà Nội các khóa XII, XIII, XIV. 
– 2/2002 đến nay: Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII. 
– 6/2006 đến nay: Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng 
Quốc phòng và An ninh. 
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí đã được Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI./.” 
(Links: http://www.education.vnu.edu.vn/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=1256&Itemid=664 ). 
Nhìn qua lý lịch của Trọng chúng ta thấy ông ta xuất thân từ một “giáo sư” Mác –Lê 
nên không có gì ngạc nhiên ông ta luôn là một kẻ giáo điều đến mức coi như lú lẫn. 
Mặc dù làm thái thú cho Tàu và độc tài thì thuộc vào hạng số 1, nhưng mà Trọng vẫn 
chỉ là anh giáo Mác – Lê lú lẫn mà thôi ! Điều này sẽ được thể hiện qua một số bằng 
chứng dưới đây. 
 
Thứ nhất, Ngày 20/8/2012, tại Hội nghị Toàn quốc về Đổi mới Công tác Cán bộ diễn 
ra ở Sài Gòn thì Trọng đã phát biểu chỉ đạo: “…Phải xây dựng quy hoạch cán bộ. 
Nhưng mà chỉ xin nhấn với các đồng chí là đường lối nào thì cán bộ ấy. Đường lối cán 
bộ phải phục vụ cho đường lối chính trị, phải đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của 
đường lối chính trị. Trước hết dùng cán bộ phải dùng cán bộ nào? Có theo đường lối 
chính trị, có theo quan điểm đường lối hay không, hay là cứ nói trái, làm trái? Anh 
đã thông qua cương lĩnh, thông qua đường lối này rồi mà anh cứ nói khác, làm khác 
thế mà dùng anh vào đây thì nguy hiểm vô cùng, nhất là ở cấp cao. Đây là vấn đề cực 
kỳ hệ trọng, phải rất tỉnh táo. Nếu lựa chọn sai, bố trí sai thì thưa các đồng chí, “sai 
một ly đi một dặm đấy”.(Links: http://vtv.vn/video-clip/131.vtv/Media/Get/Thoi-su-
19h—20082012-cace3432a3.html ). 

http://www.education.vnu.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1256&Itemid=664
http://www.education.vnu.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1256&Itemid=664
http://vtv.vn/video-clip/131.vtv/Media/Get/Thoi-su-19h---20082012-cace3432a3.html
http://vtv.vn/video-clip/131.vtv/Media/Get/Thoi-su-19h---20082012-cace3432a3.html
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Qua đây chúng ta thấy điều gì ? Đó là đảng cộng sản Việt Nam không biết đã bao nhiêu 
lần phạm phải sai lầm do nhận thức ấu trĩ, duy ý chí và lệch lạc của nó, để rồi bắt cả 
dân tộc phải trả giá đắt như :“cải cách ruộng đất” ở miền Bắc từ năm 1953-1956 , Đánh 
giết NVGP, cuộc “cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh” ở miền Bắc sau năm 
1954 và ở miền Nam sau năm 1975 vv…Nếu mọi “cương lĩnh”, “đường lối” của Đảng 
đều sáng suốt và đúng đắn thì tại sao lại có hàng triệu người chết oan? Tại sao lại đưa 
đất nước tới những hoàn cảnh khốn cung ?. Việc Trọng cho rằng “Cương lĩnh 2011” 
của Đảng là tuyệt đối đúng đắn, và nó sẽ không phải sửa đổi, bổ sung cho thấy Trọng 
là một kẻ ngoa ngôn đến mức lú lẫn. Chính bởi vậy mà chính Trọng đã khẳng định mới 
đây:”Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh 
của Đảng”(Links: http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/the-communist-
party-platform-more-important-than-the-constitution–sec-general-
09292013113833.html ). 

 

Đồng chí này coi Hiến Pháp là đồ bỏ đi 

 

Rõ ràng là ai cũng biết Hiến Pháp là nòng cốt xây dựng lên luật lệ Quốc gia mà bất cứ 
đảng phái, chính phủ nào cũng phải thực hiện tại quốc gia đó.Trong khi đó, đảng cộng 
sản chỉ là một nhóm người theo tư tưởng Mác – Lê mà Trọng dám ngoa ngôn nói là 
“cương lĩnh đảng ngồi trên Hiến Pháp” thì thực tế Trọng đúng là lú và láo hết cỡ nói. 
Nói cho đúng thì Trọng chính là tên phản động vì dám coi Hiến Pháp là đồ bỏ đi. 
 
Thứ hai, Chưa dừng lại ở đó, Trọng còn nói về việc tiến lên chủ nghĩa Xã hội và một 
số vấn đề liên quan như sau. 
 

 

Trọng lú đang ba hoa về “Xã hội chủ nghĩa” 

 

Báo Tuổi trẻ số ra ngày 23/10/2013 cho biết trong phiên thảo luận tại tổ về dự thảo 
sửa đổi Hiến pháp 1992, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng 

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/the-communist-party-platform-more-important-than-the-constitution--sec-general-09292013113833.html
http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/the-communist-party-platform-more-important-than-the-constitution--sec-general-09292013113833.html
http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/the-communist-party-platform-more-important-than-the-constitution--sec-general-09292013113833.html
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/2-dongchiluxemhienphaplabodi.png
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/3-tronglu-bahoaxhcn.png
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đã phát biểu: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay 
chưa.”. (Links: http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/576098/du-thao-chua-vang-vong-
nhu-loi-hieu-trieu.html ).Thật là choáng váng khi nghe được câu nói đó xuất phát từ 
chính miệng của tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Vì nó trái ngược hẳn 
với những đường lối, những phát ngôn và những định hướng của đảng cộng sản từ 
trước đến nay. Thực chất có thể nói của Trọng đã đi ngược lại chủ trương, đường lối 
của đảng Cộng sản Việt Nam. Với nhận xét trên Trọng đã vứt vào sọt rác tất cả những 
nghị quyết trung ương của đảng cộng sản Việt Nam về mục tiêu, con đường đi lên 
CNXH của đảng này từ khi thành lập cho tới nay. Và như vậy chính ông Trọng đã phản 
lại con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho Việt Nam. Phải nói cho đúng rằng ông 
Trọng đã rất phản động khi nói rằng “không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam 
hay chưa”. Bởi điều này không khác gì so với việc nhận xét con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội là hoang đường, mù mịt và hoàn toàn là hoang tưởng. 
Bằng câu nói trên, chính Trọng đã chính thức khai tử cái gọi là chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam. Nói cách khác ông Trọng đã thú nhận là dân tộc Việt Nam đã toàn bị lừa dối bởi 
đảng cộng sản của ông Trọng từ trước đến nay. Nếu chiếu theo luật định của nhà cầm 
quyền cộng sản đề ra thì ông Trọng sẽ phải bị truy tố theo khoản b, mục 1, điều 88, Bộ 
luật Hình sự về tội: Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam đó là :”Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây 
hoang mang trong nhân dân” 
 
Thứ ba,Theo báo chí lề đảng, trao đổi với cử tri hai quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm ngày 
28/9 về vấn đề tên nước trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Trọng cho hay, ông 
được biết tuyệt đại đa số người dân đồng ý với tên gọi hiện nay – nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam và ông cũng cho biết: “Đấy là một bước tiến, chúng ta đang đi 
lên chủ nghĩa xã hội chứ có dừng ở cuộc cách mạng dân tộc dân chủ đâu”. 
(Links: http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tong-bi-thu-de-phong-the-luc-muon-
xoa-bo-dieu-4-hien-phap-2886937.html ). 
Một lần nữa chúng ta thấy thực chất những phát ngôn của Trọng hết sức ngụy biện. Về 
điều đầu tiên ông Trọng nói là “Đại đa số người dân mong muốn với tên gọi hiện nay 
là CHXHCN Việt Nam” là một điều bịa đặt. Trọng và đảng của ông ta chưa hề có một 
cuộc điều tra nào thống nhất trên toàn quốc làm thế nào mà ông dám ngụy ngôn cho 
rằng nhân dân cả nước mong muốn nước Việt Nam mang cái tên thể hiện một chủ 
nghĩa ảo tưởng chưa hề có. Trọng chỉ nói những mong muốn của ông ta, của đảng cộng 
sản muốn tiếp tục giữ tên nước như hiện nay để bịp bợm nhân dân chứ đó không phải 
là mong muốn của người dân Việt Nam. Điều tiếp theo Trọng tuyên bố về cái gọi là 
“Chúng ta đang đi lên chủ nghĩa xã hội” cũng là một trong tuyên bố có thể coi như lố 
bich nhất trong năm và đáng được ghi vào sách sử để sau này con cháu chúng ta có thể 
lấy đó làm một thứ truyện hài toàn tập cho thời kỳ cộng sản ở Việt Nam. Trên thực tế, 
chưa có ai biết được cái chủ nghĩa cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa mà cộng sản vẽ 
ra nó như thế nào. Về mặt lý thuyết nó đã mù mờ và sai lầm mà có lẽ chúng ta đã biết 
quá rõ. Về mặt thực tiễn, ngay cả cha đẻ của cộng sản, của chủ nghĩa xã hội là Liên Xô 
cũng chưa thấy được cái “thiên đường” mù mà Trọng đã vẽ ra. Ấy vậy mà Liên Xô và 
cả khối Đông Âu rộng lớn cũng đã phải sụp đổ về cái chủ nghĩa hoang tưởng đó. Và 
trên thế giới cũng chỉ có lèo tèo vài nước nghèo đói còn tồn tại cộng sản độc tài thì việc 
ông Trọng dám khoa trương nói rằng Việt Nam đang tiến lên chủ nghĩa xã hội là phản 
động. Nó ngược lại với chính Trọng đã tuyên bố”không biết bao giờ mới thấy CNXH”. 
Thứ tư, Chính Trọng đã nói trước quốc hội như sau:” Nói biển Đông không phải chỉ 
là biển Đông. Nói biển Đông không phải chỉ quan hệ ta với Trung Quốc. Nói biển Đông 

http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/576098/du-thao-chua-vang-vong-nhu-loi-hieu-trieu.html
http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/576098/du-thao-chua-vang-vong-nhu-loi-hieu-trieu.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tong-bi-thu-de-phong-the-luc-muon-xoa-bo-dieu-4-hien-phap-2886937.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tong-bi-thu-de-phong-the-luc-muon-xoa-bo-dieu-4-hien-phap-2886937.html
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không phải toàn bộ vấn đề biển Đông, nó chỉ có một cái chỗ quần đảo Hoàng Sa với 
lại quần đảo Trường Sa và cái ranh giới thềm lục địa theo công ước luật biển quốc tế, 
thì có tranh chấp nhau, nhưng mà đâu chỉ có 2 nước, rất nhiều nước… Cho nên bất cứ 
làm việc gì thì cũng phải hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, khôn ngoan, bản lĩnh, không phải 
cứ nóng nóng lên mà được đâu. Tôi vẫn nói về xử lý thật tốt cái mối quan hệ, tưởng 
như mâu thuẫn nhưng mà thống nhất với nhau rất biện chứng”. 
Rồi chính Trọng tiếp tục:” Tổng bí thư nhận định sau chuyến thăm của ông sang 
Trung Quốc tháng 10/2011, với việc ký Nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề Biển 
Đông, đến đầu năm Tổng bí thư hai Đảng hai bên lại có cuộc điện đàm, chuyến thăm 
Trung Quốc mới đây của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và sắp tới sẽ có lãnh đạo 
cấp cao Trung Quốc sang thăm ta trong tháng 10, “tình hình đang hòa dịu dần, giải 
tỏa được nhiều vấn đề, trên cơ chế hợp tác và tinh thần hữu nghị”. 
(Links: http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/142373/kien-dinh-lap-truong-ve-bien-
dong.html ). 
Rõ ràng người ta chẳng hiểu Trọng nói cái gì, trên thì Trọng nói phức tạp để lấp liếm 
sự thật “HS-TS là của Việt Nam”, rồi ở dưới Trọng bao biện cho hành động hèn với 
giặc để ngư dân bị bắt, bị đánh là “hòa dịu”. Nói cách khác Trọng vừa lú vừa bán nước 
rất rõ ràng. 
 

 

Kẻ lú lẫn Nguyễn Phú Trọng 

 

Thứ năm, Khi thăm Cu Ba thì Trọng cũng tỏ ra là một tên lú lẫn toàn tập. Trọng tuyên 
bố:” Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn 
của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển 
của lịch sử” (Xem: http://vov.vn/Chinh-tri/Bai-noi-chuyen-ve-Chu-nghia-Xa-hoi-
cua-Tong-Bi-thu-tai-Cuba/205986.vov). Trong chính Trọng nói “không biết bao giờ 
mới có” và thực tế cũng chưa ai thấy CNXH. Ông Tổng bí luôn luôn chỉ có một bài là 
Tư tưởng Mác Lê”,”Suy thoái” ,”phê và tự phê” để làm vốn lòe bịp thiên hạ đến mức 
không ai muốn nghe ông phát biểu nữa. Cũng chính bởi vậy mà khi ông Tổng bí Lũ 
sang Cu Ba để nói về chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội thì ngay ở tại Cu Ba, vị 
lãnh tụ tối cao của Cu Ba là Phi đen Castro đã tuyên bố tại đại hội đảng “Chúng ta 
không theo cái chủ nghĩa giáo điều này nữa”. Chủ nghĩa giáo điều mà người Cu Ba 
tuyên bố từ bỏ chính là chủ nghĩa cộng sản mà ông Tổng bí vẫn ôm mộng hão huyền.Và 
ngay trong đại hội, trước đây người Cu Ba chỉ còn treo cờ Cu Ba thay vì kèm theo cờ 
đảng,hình Mác –Lê như cách cộng sản Việt Nam còn đang cố gắng lừa bịp đồng 
bào.Cũng cần phải nhớ thêm một sự việc đó là khi ông Tổng bí tuyên bố chủ nghĩa xã 
hội là cực kỳ siêu việt thì liền bị tổng thống nước Brazil từ chối không tiếp đón vào 
ngày hôm sau nữa. Thật là một điều đáng xấu hổ cho Trọng (Xem 

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/142373/kien-dinh-lap-truong-ve-bien-dong.html
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/142373/kien-dinh-lap-truong-ve-bien-dong.html
http://vov.vn/Chinh-tri/Bai-noi-chuyen-ve-Chu-nghia-Xa-hoi-cua-Tong-Bi-thu-tai-Cuba/205986.vov
http://vov.vn/Chinh-tri/Bai-noi-chuyen-ve-Chu-nghia-Xa-hoi-cua-Tong-Bi-thu-tai-Cuba/205986.vov
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/4-kelulannguyenphutrong.jpg
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thêm: http://hahien.wordpress.com/2012/04/14/vi-sao-brazil-hủy-chuyến-tham-
của-tbt-nguyễn-phu-trọng/ ). 
 
Chưa dừng lại ở đó, sau khi được đại sứ quán Việt tại Thái và bộ ngoại giao vận động 
hành lang để có tấm bằng tiến sỹ trường đại học Thamasat thì Trọng đã phải nhận mùi 
nhục nhã. Có hai cái nhục của ông tổng bí Trọng trong sự kiện xin bằng ở Thái. Cái 
nhục thứ nhất, Ông tổng bí là người đứng đầu của đảng cộng sản tự cho mình là “đỉnh 
cao trí tuệ” mà phải cúi đầu xin xỏ tấm bằng ở một nước mà các ông cộng sản luôn coi 
khinh là “tư bản giãy chết”. Cái nhục thứ hai đó là để có tấm bằng chon ngang cơ với 
thủ tướng 3X thất học, ông Tổng bí đã phải nhẫn nhục nhận bằng tiến sỹ danh dự bất 
chấp dư luận phản đối và một không khí ảm đạm , lưa thưa vài quan khách tại đại học 
Thamasat.Và tờ báo hàng đầu của Thái Lan là Bangkok Post ngay trong ngày ông Tổng 
bí nhận bằng đã có bài báo tựa đề: “Giới hoạt động nổi giận với việc trao bằng tiến sĩ 
cho lãnh đạo đảng CSVN”. Trong đó, chủ yếu nhắc nhiều đến bức thư của nhiều tổ 
chức trong và ngoài Việt Nam mang nội dung phản đối Đại học Thammasat trao bằng 
Tiến sĩ danh dự cho lãnh đạo đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng.Thật đáng xấu hổ cho tấm 
bằng danh dự đi mua của Trọng. 
Ngoài ra, người ta cũng sẽ thấy xấu hổ cho một ông Tổng bí thư đảng mà chỉ dám khóc 
lóc và kể tội đảng viên của mình bằng cái tên “X” khi ông tổng bí không dám nói về 
Nguyễn Tấn Dũng. Đây cũng là một cái Lú của Trọng: 
http://www.youtube.com/watch?v=J5WDnL5uPIA 
 

 
 

http://hahien.wordpress.com/2012/04/14/vi-sao-brazil-h%E1%BB%A7y-chuy%E1%BA%BFn-tham-c%E1%BB%A7a-tbt-nguy%E1%BB%85n-phu-tr%E1%BB%8Dng/
http://hahien.wordpress.com/2012/04/14/vi-sao-brazil-h%E1%BB%A7y-chuy%E1%BA%BFn-tham-c%E1%BB%A7a-tbt-nguy%E1%BB%85n-phu-tr%E1%BB%8Dng/
http://www.youtube.com/watch?v=J5WDnL5uPIA
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/5-bangkokpost.png


- 645 - 

 

(Links từ Bangkok 
Post: http://www.bangkokpost.com/breakingnews/357018/nguyen-phu-trong-

inappropriate-recipient-for-thammasat-honorary-degree ). 
 

Thứ sáu, Trọng thì đúng là có nhiều phát ngôn bừa bãi và lú lẫn mà nếu kể đến tết 
Công Gô cũng không hết. Vì vậy trong khuôn khổ bài này, chỉ xin phép tóm lược vài 
điều về độ “lú” của Trọng. Trọng đã từng tuyên bố:”Vừa rồi đã có các luồng ý kiến 
cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức … Xem ai có tư 
tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? 
Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa 
quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện 
thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!”( Chương trình Thời 
sự VTV1, 19h, ngày 25/2 đưa phát biểu tại Vĩnh Phúc của TBT ĐCS Việt Nam Nguyễn 
Phú Trọng 
: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/02/130226_nguyenphutrong_co
nstitution.shtml ). 
 
Và sự “lú” của Trọng đã được nhà báo Nguyễn Đắc Kiên viết như sau: 
” Bằng tất cả sự tôn trọng dành cho người đang đứng đầu một đảng chính trị của VN, 
tôi xin nói với ông Nguyễn Phú Trọng vài lời như sau: 
Đầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước 
thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản 
Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ “suy thoái” thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với 
những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân 
dân cả nước. Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Điều 4, muốn giữ vai trò 
lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, không muốn tam quyền 
phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và ĐCS của ông. Ông không thể quy kết 
rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh 
rằng, những ý muốn trên chỉ nên xem là của riêng ông TBT Trọng, chưa chắc đã là 
tâm nguyện của toàn bộ đảng viên cộng sản hiện nay. 
Tiếp theo, xin đi vào nội dung, ông nói suy thoái về đạo đức. Tôi muốn hỏi ông, đạo 
đức của ông đang muốn nói là đạo đức nào? Đạo đức làm người? Đạo đức công dân? 
Đạo đức dân tộc VN? … Tôi tạm đoán là ông đang muốn nói đến đạo đức người cộng 
sản của các ông. Vậy, các ông cho rằng chỉ có đạo đức cộng sản của các ông là đạo 
đức đích thực? Thế ra, cha ông tổ tiên chúng ta, khi chưa có chủ nghĩa cộng sản vô 
đạo đức hết à? Thế ra, những người không theo đảng cộng sản trên thế giới là vô đạo 
đức hết à? 
Tiếp theo, xin đi vào nội dung suy thoái chính trị, tư tưởng. Tôi muốn hỏi ông, chính 
trị, tư tưởng ông đang muốn nói là chính trị, tư tưởng nào? Có phải chính trị, tư tưởng 
của đảng cộng sản? Vậy ra chỉ có đảng cộng sản của các ông là duy nhất đúng à? Cá 
nhân tôi cho rằng, không một người có lương tri bình thường nào thừa nhận như thế. 
Cùng lắm ông chỉ có thể nói với các đảng viên cộng sản như vậy, nhưng ngay cả với 
các đảng viên cộng sản, ông cũng không thể quy kết tội suy thoái cho họ. Nếu không 
tin, ông thử đọc lại Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đảng các ông ban hành xem. Không 
có điều nào nói xóa bỏ Điều 4 là suy thoái, muốn đa nguyên về chính trị là suy thoái, 
muốn phi chính trị hóa quân đội là suy thoái, chỉ có tham ô, tham nhũng… đi ngược 
lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc là suy thoái. Ông đương kim Tổng bí thư ĐCS 
VN thử đọc lại và nghĩ lại chỗ này xem. 
Bây giờ, tôi trân trọng tuyên bố những điều tôi muốn: 

http://www.bangkokpost.com/breakingnews/357018/nguyen-phu-trong-inappropriate-recipient-for-thammasat-honorary-degree
http://www.bangkokpost.com/breakingnews/357018/nguyen-phu-trong-inappropriate-recipient-for-thammasat-honorary-degree
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/02/130226_nguyenphutrong_constitution.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/02/130226_nguyenphutrong_constitution.shtml


- 646 - 

 

Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức một 
Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, 
không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành. 
Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân 
chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư 
cách gì để thao túng, toàn trị đất nước. 
Tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một 
chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây 
dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc 
gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và 
tinh thần đoàn kết dân tộc. 
Tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, 
bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào. 
Tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam 
khác đều có quyền tuyên bố như thế. Tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ 
bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra 
đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không 
phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tước 
đoạt hay phán xét nó. Vì thế, tôi có thể xem những lời phán xét trên của ông, nếu có 
hướng đến tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và tôi cho rằng, những người nào chống 
lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi 
ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại. 
Nguyễn Đắc Kiên 
Nhà báo, Báo Gia đình & Xã hội” 
(Links: http://dackien.wordpress.com/2013/02/25/vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguyen-
phu-trong/ ). 
Đó là một cái tát vào bản mặt lú lẫn của Trọng ! Không hơn và không kém !!!. 
 

II. Bán nước theo Tàu: 
 

Trọng Lú là một tên bán nước và làm quan thái thú cho Tầu, đây là một sự thật mà ai 
trong chúng ta cũng biết. Trọng từ khi bắt đầu lên chức chủ tịch quốc hội cho đến nay 
đã 5 lần triều kiến Trung Cộng cũng đã cho thấy bản chất của Trọng Lú là thần phục 
Tàu. Để hệ thống lại những phát ngôn, tuyên bố và sự việc thì xin mời bạn đọc cùng 
tôi điểm lại một số điểm chính trong luận điểm này sau đây. 
 

 

Thái Thú Trọng Lú tiếp kiến đàn anh Tàu cộng 

http://dackien.wordpress.com/2013/02/25/vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguyen-phu-trong/
http://dackien.wordpress.com/2013/02/25/vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguyen-phu-trong/
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Thứ nhất, Ngày 14/10/2013, tại Hà Nội Trọng tiếp Thủ tướng Trung cộng Lý Khắc 
Cường sau đám tang tướng Giáp thì Trọng đã tỏ rõ bộ mặt Thái thú cho Tàu của mình:” 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị Việt-Trung là tài 
sản quý báu chung của nhân dân hai nước, hai bên cần có trách nhiệm chung tay gìn 
giữ và phát triển không ngừng mối quan hệ đó. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt 
Nam trước sau như một coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và quan hệ 
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Tổng Bí thư đánh giá cao kết 
quả hội đàm giữa hai Thủ tướng vừa qua; mong muốn rằng, trong thời gian tới, hai 
bên cần tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao, đi sâu hợp tác hiệu quả trên mọi lĩnh 
vực, tìm ra các biện pháp cụ thể phù hợp giải quyết thỏa đáng các vấn đề tồn tại thông 
qua đàm phán hòa bình trên cơ sở các thỏa thuận đã đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao 
hai nước” (Links: http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-
Nha-nuoc/Lanh-dao-Dang-Nha-nuoc-Quoc-hoi-tiep-Thu-tuong-Trung-
Quoc/182999.vgp ). 
 
Chưa dừng lại ở đó, Ngày 15/10/2011, tại thủ đô Bắc Kinh, Việt Nam và Trung Quốc 
đã ra Tuyên bố chung về chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Trọng đã nịnh bợ 
kẻ thù của dân tộc Việt Nam – Hồ Cẩm Đào như sau: 
“Hai bên khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục kiên trì phương châm “láng 
giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 
“láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt,” từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn 
toàn cục, sẽ tăng cường giao lưu hữu nghị giữa hai nước, mở rộng hợp tác cùng có 
lợi trên các lĩnh vực, trân trọng, giữ gìn, phát triển tốt quan hệ hai Đảng, hai nước 
Việt-Trung, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung 
Quốc phát triển một cách ổn định, lành mạnh, lâu dài. 
Hai bên nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến sâu 
sắc, phức tạp, việc hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hơn nữa sự 
tin cậy chiến lược, hợp tác chặt chẽ toàn diện, xử lý thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại 
hay mới nảy sinh giữa hai nước, là phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của hai 
Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, có lợi cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội ở mỗi 
nước, có lợi cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 
Hai bên nhất trí áp dụng các biện pháp hữu hiệu, thiết thực để mở rộng toàn diện và 
đi sâu hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực giữa hai nước: 
Một là, duy trì truyền thống tốt đẹp các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp 
cao thông qua các hình thức linh hoạt, đa dạng như thăm song phương, trao đổi qua 
đường dây nóng, gặp gỡ tại các diễn đàn đa phương, cử đặc phái viên…, kịp thời trao 
đổi ý kiến về tình hình quốc tế, khu vực và các vấn đề quan trọng trong quan hệ song 
phương, tăng cường trao đổi chiến lược, nắm chắc phương hướng thúc đẩy quan hệ 
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển lâu dài, lành 
mạnh, ổn định. Trong thời gian chuyến thăm, hai bên chính thức khai thông đường 
dây nóng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. 
Hai là, phát huy đầy đủ vai trò quan trọng của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương 
Việt Nam-Trung Quốc trong việc đi sâu hợp tác thực chất, thúc đẩy quan hệ song 
phương, tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo và quy hoạch chính sách đối với hợp tác 
trong các lĩnh vực, thúc đẩy tổng thể sự hợp tác, phối hợp xử lý vấn đề phát sinh, thúc 
đẩy hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực đạt thành quả phong phú hơn nữa, không 
ngừng làm phong phú nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước. 

http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Lanh-dao-Dang-Nha-nuoc-Quoc-hoi-tiep-Thu-tuong-Trung-Quoc/182999.vgp
http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Lanh-dao-Dang-Nha-nuoc-Quoc-hoi-tiep-Thu-tuong-Trung-Quoc/182999.vgp
http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Lanh-dao-Dang-Nha-nuoc-Quoc-hoi-tiep-Thu-tuong-Trung-Quoc/182999.vgp
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Ba là, thắt chặt giao lưu hợp tác giữa hai Đảng, thực hiện có hiệu quả “Kế hoạch hợp 
tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2011-
2015.”….” 
(Links: http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tuyen-bo-chung-hai-nuoc-viet-nam-
va-trung-quoc-2208290.html ). 
 
Và cũng chính trong chuyến thăm này Trọng đã ký những thỏa ước bán nước cho Tàu 
tiếp theo những hành động trước đó của cộng sản Việt Nam:” Tân Hoa xã, hãng thông 
tấn chính thức của Trung Quốc cũng đưa nhiều tin bài và ảnh về chuyến thăm của 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó có bài riêng về việc hai nước ký thoả thuận 
giải quyết các vấn đề trên biển. Bài báo nêu rõ việc hai nước sẽ tham vấn hữu nghị 
với nhau để giải quyết hợp lý các vấn đề trên biển, xây dựng Biển Đông thành khu 
vực hoà bình, hữu nghị và hợp tác”. 
 
(Links: http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/bao-trung-quoc-dua-dam-ve-thoa-
thuan-bien-dong-2207973.html ). 
 

 

Lú và đàn anh 

 

Và Trọng vẫn coi Tàu là “ông nội” của mình :” Lấy đại cục quan hệ hai nước làm trọng, 
xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục, dưới sự chỉ đạo của phương châm “láng 
giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 
“láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, kiên trì thông qua hiệp thương 
hữu nghị, xử lý và giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển, làm cho Biển Đông trở thành 
vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đóng góp vào việc phát triển quan hệ đối tác 
hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, góp phần duy trì hòa bình và ổn 
định trong khu vực.”(Links: http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/viet-trung-thoa-
thuan-nguyen-tac-giai-quyet-van-de-tren-bien-2207907.html ). 
Thứ hai, Khi Trọng sang triều kiến Hồ Cẩm Đào thì cờ 6 Sao tiếp tục được đảng cộng 
sản cho lan truyền chứng tỏ quyết tâm bán nước của Trọng và bộ sậu cộng sản 
(Xem: http://www.youtube.com/watch?v=VoN0uQT3iJo ). 
 

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tuyen-bo-chung-hai-nuoc-viet-nam-va-trung-quoc-2208290.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tuyen-bo-chung-hai-nuoc-viet-nam-va-trung-quoc-2208290.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/bao-trung-quoc-dua-dam-ve-thoa-thuan-bien-dong-2207973.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/bao-trung-quoc-dua-dam-ve-thoa-thuan-bien-dong-2207973.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/viet-trung-thoa-thuan-nguyen-tac-giai-quyet-van-de-tren-bien-2207907.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/viet-trung-thoa-thuan-nguyen-tac-giai-quyet-van-de-tren-bien-2207907.html
http://www.youtube.com/watch?v=VoN0uQT3iJo
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/7-lu-dananh.png
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Trọng Lú và Tập Cận Bình 

 

Vì vậy, Trọng đã chỉ đạo công an cộng sản bắt giữ những người yêu nước như Nguyên 
Kha, Phương Uyên, 14 thanh niên công giáo vv.. Và Trọng cũng không quên nhấn 
mạnh :”Quan hệ Trung-Việt chưa lúc nào tốt đẹp như lúc này”.( Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Phú Trọng họp báo ngày 10.4.2007 tại Bắc Kinh). Đồng thời, Trọng hôm 9 
tháng 4 năm 2007 đã tuyên bố đồng ý với chủ tịch quốc hội Trung cộng Ngô Bang Quốc 
sau khi họ Bang cao giọng căn dặn: “hai bên cần ” giải quyết ổn thỏa vấn đề biên giới, 
lãnh thổ, thực hiện tốt các hiệp định liên quan, cùng nhau giữ gìn ổn định của vùng 
biền nam Trung Quốc “…”. Và vì vậy cũng không có gì là lạ khi Trọng tuyên bố tại cuộc 
họp với bộ chính trị ngày 20/05/2007 như sau:” Phải coi trọng quan hệ Việt Trung vì 
đảng ta là một bộ phận của đảng cộng sản Trung Quốc…”. 
Đúng là bán nước thật sự ! 
 
Thứ ba, ban tuyên giáo Trung Ương của Tô Huy Rứa trước đây và Đinh Thế Huynh 
ngày nay chính là tiếng nói của Trọng Lú và bầy đàn. Trọng đã bán nước nên Rứa đã 
tuyên bố như sau:” quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc do Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân xây dựng, được các bậc lãnh 
đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp là tài sản chung quý báu của hai Đảng và 
nhân dân hai nước, cần được giữ gìn, phát triển và truyền tiếp cho các thế hệ mai 
sau”. Rồi báo đảng còn cho biết: ” Ông Tô Huy Rứa khẳng định Đảng, Nhà nước và 
nhân dân Việt Nam mong muốn cùng với phía Trung Quốc thực hiện nhận thức chung 
đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong chuyến thăm Trung Quốc 
vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên mọi lĩnh 
vực giữa các bộ ngành, địa phương hai nước, giải quyết thỏa đáng những vấn đề còn 
tồn tại trong quan hệ hai nước, không ngừng thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị 
và hợp tác toàn diện Việt – Trung phát triển ổn định và lành mạnh, vì lợi ích của nhân 
dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế 
giới”. (Links: http://www.baomoi.com/Cung-co-quan-he-doi-tac-hop-tac-chien-
luoc-toan-dien-Viet–Trung/122/7892733.epi ). Những bằng chứng đó đã chỉ rõ âm 
mưu bán nước làm thái thú cho Tàu của Trọng. 
 
Thứ tư, Trong khi tham vọng của Trung cộng ở Biển Đông đã rõ như thế nhưng chỉ 
có 5 ngày sau khi CNOOC công bố (18/10/2012) việc sản xuất số lượng lớn dầu tìm 
thấy trong Vịnh Bắc Bộ thì chính Trọng Lú đã tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung cộng Mạnh 
Kiến Trụ tại Hà Nội vào ngày 24/10/2012. Theo bài viết của báo điện tử đảng cộng sản 
Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ đã nói với Trọng rằng: “Vấn đề Nam Hải (Biển Đông) 

http://www.baomoi.com/Cung-co-quan-he-doi-tac-hop-tac-chien-luoc-toan-dien-Viet--Trung/122/7892733.epi
http://www.baomoi.com/Cung-co-quan-he-doi-tac-hop-tac-chien-luoc-toan-dien-Viet--Trung/122/7892733.epi
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/8-tronglu-tapcanbinh.jpg
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không phải là toàn bộ của quan hệ Trung – Việt, nhưng xử lý không thỏa đáng sẽ ảnh 
hướng đến toàn cục của quan hệ hai nước.” 
 

 

Trọng Lú và Mạnh Kiến Trụ 

 

Và Trọng đã đáp lại rằng: “Tình hữu nghị truyền thống h 
ai nước Việt Nam – Trung Quốc nồng thắm. Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam 
sẽ mãi mãi không quên sự giúp đỡ quý báu, chân thành của Trung Quốc dành cho 
Việt Nam lâu nay. Việt Nam sẵn sàng duy trì giao lưu cấp cao với Trung Quốc, tăng 
cường sự tin cậy chính trị, tăng cường đoàn kết và hợp tác, xử lý thỏa đáng vấn đề 
trên biển thông qua hiệp thương hữu nghị trên tinh thần “vừa là đồng chí vừa là anh 
em”…” 
(Links: http://vietnamese.cri.cn/761/2012/10/25/1s179023.htm ). 
 
Trên thực tế chúng ta thấy những hành động của Trung cộng ở Biển Đông, ngay trong 
vùng vịnh Bắc Bộ và trên đất liền trong lãnh thổ Việt Nam không có gì là “đồng chí và 
anh em” với Việt Nam như ai cũng thấy. Vậy tại sao Trọng vẫn phải nói những câu chữ 
mang ơn và van xin với Mạnh Kiến Trụ ngay trong lúc CNOOC đang rút dầu của Việt 
Nam trong Vịnh Bắc Bộ? Đó chính là bằng chứng bán nước làm thái thú của Trọng. Và 
vì thế không có gì ngạc nhiên trong vấn đề Biển Đông đã được Vương Nghị (Xứ Tầu) 
thảo luận trong tất cuộc họp với ba nhân vật cộng sản Phạm Bình Minh, Nguyễn Tấn 
Dũng và Nguyễn Phú Trọng: “Về vấn đề biên giới lãnh thổ, hai bên đánh giá cao kết 
quả hợp tác giữa hai nước trong việc thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện liên quan biên 
giới trên bộ; nhấn mạnh trong thời gian tới hai Bộ Ngoại giao sẽ tích cực thúc đẩy 
các cơ quan hữu quan trao đổi để sớm ký kết Hiệp định về hợp tác khai thác tiềm 
năng du lịch khu vực thác Bản Giốc và Hiệp định về quy chế tàu thuyền qua lại tự do 
ở cửa sông Bắc Luân. 
Trao đổi ý kiến về vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định giải quyết mọi bất đồng 
thông qua đàm phán hòa bình, hữu nghị, xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh với thái 
độ xây dựng, không để các vấn đề này ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác hữu nghị Việt 
– Trung cũng như hòa bình, ổn định tại Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình 
Minh nhấn mạnh, hai bên cần kiên trì giải quyết tranh chấp trên biển trên cơ sở Thỏa 
thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – 
Trung Quốc, luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 
và tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới xây dựng 
Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).”.. . và sau đó thì Trọng Lú im lặng cho Tàu xâm 
lấn đất nước. 
 

http://vietnamese.cri.cn/761/2012/10/25/1s179023.htm
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/9-tronglu-manhkientru.png
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Thứ năm, Những hành động bán nước của Trọng Lú, Dũng 3X, Tư Sâu vv… đã được 
hệ thống hóa trong :” Những sự thật cần phải biết” – Phần 30. Ngoài ra để thấy 
rõ bản chất bán nước của Trọng Lú thì chúng ta cũng có bằng chứng sau đây. 
 

 

Trọng Lú và Lý Kiến Quốc 

Báo Điện tử Đảng Cộng Sản đưa tin hôm 2/12/2012, Trọng đã tổ chức tiếp đón Lý Kiến 
Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc sang Việt Nam.Buổi gặp gỡ diễn 
ra tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi Lý Kiến Quốc cùng đoàn đại biểu gặp gỡ Tòng 
Thị Phóng. Mục đích chuyến đi của Lý Kiến Quốc là sang thăm và thông báo kết quả 
Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc, đồng thời chuyển thư của Tập Cận Bình đến Trọng. 
Và Trọng đã không quên thân nô tài của mình khi phát biểu: ” …quan hệ hai Đảng, hai 
nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo hai 
Đảng, hai nước dày công vun đắp, nay đã trở thành quan hệ đối tác hợp tác chiến 
lược toàn diện. Những năm qua, quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước 
đã không ngừng phát triển. Đó là cơ sở quan trọng để hai bên tăng cường giao lưu, 
hợp tác trên mọi lĩnh vực, đồng thời giải quyết thoả đáng các vấn đề còn tồn tại, trong 
đó có vấn đề trên biển, qua đó không ngừng thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, 
hợp tác toàn diện Việt – Trung phát triển một cách lành mạnh, ổn định, vì lợi ích của 
nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế 
giới…” (Links: http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Tong-Bi-thu-Nguyen-Phu-
Trong-tiep-Doan-dai-bieu-DCS-Trung-Quoc/201212/155844.vgp ). 
 
Thứ sáu, một hành động bán nước nữa của Trọng Lú đã được tác giả Âu Dương Thệ 
viết rõ ràng như sau: 
” Đài Bắc kinh ngày 27.3 cho biết, sáng 20.3 hải quân Trung quốc đã truy đuổi 4 tầu 
đánh cá của ngư dân VN và bắn một tầu của ngư dân VN đang đánh cá trên biển 
Đông gần quần đảo Hoàng sa do Trung quốc chiếm đóng của VN từ 1974. Trong nhiều 
ngày những người cầm đầu CSVN – từ Tổng bí thư kiêm Bí thư quân ủy Trung 
ương Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng đã im lặng, một sự im lặng lạ lùng! Mãi tới ngày 24.3 tờ 
Tiền Phong mới đưa tin, nhưng chỉ vài giờ sau đã phải gỡ xuống. Mãi tới ngày 25.3 
bộ Ngoại giao VN mới lên tiếng phản đối và xác nhận tầu đánh cá của ngư dân VN 
đã bị “tàu Trung Quốc truy đuổi và nổ súng bắn cháy cabin” (1)! Ngay sau đó Bắc 
Kinh đã nói trắng là: “Tàu chiến của Hải quân Trung quốc xua đuổi tàu thuyền đi vào 
lãnh hải Trung quốc phi pháp, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển quốc gia 
là hoàn toàn chính đáng.” (2) 
Nhưng giữa khi ấy, một ngày (21.3) sau khi hải quân Trung quốc bắn vào ngư 
dân VN thì Nguyễn Phú Trọng lại vẫn điện đàm thân mật trực tiếp chúc 

http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Tong-Bi-thu-Nguyen-Phu-Trong-tiep-Doan-dai-bieu-DCS-Trung-Quoc/201212/155844.vgp
http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Tong-Bi-thu-Nguyen-Phu-Trong-tiep-Doan-dai-bieu-DCS-Trung-Quoc/201212/155844.vgp
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mừng tân Chủ tịch nước và Tổng bí thư Tập Cận Bình nhân dịp ông này được 
bầu làm Chủ tịch nước Trung quốc. Sau những lời ca ngợi ĐCS Trung quốc và chúc 
Tập Cận Bình “đưa Trung quốc tới thắng lợi”, ông Trọng đã đã thề với Tập Cận Bình 
là, “Đảng và Chính phủ Việt Nam coi trọng cao tình hữu nghị truyền thống 
Việt – Trung”. Tuyệt đối không có một lời nào Nguyễn Phú Trọng phê bình hành 
động sai trái và tàn bạo của Bắc kinh. Trong cuộc điện đàm Tập Cận Bình đã đáp lại 
rất kịch cỡm là “quan hệ Trung – Việt phát triển lành mạnh và ổn định”, chủ trương 
“giữ gìn hòa bình của khu vực” và “thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn 
diện Trung – Việt phát triển ổn định và lành mạnh.” (3) 
Đối với các quan sát viên chính trị thì những sự kiện quan trọng trên đây cần phải 
nhận định và giải thích như thế nào về tình hình nội bộ trung ương ĐCSVN, đứng đầu 
là Nguyễn Phú Trọng và mối quan hệ Việt-Trung hiện nay? 
 
Có một số trường hợp phải được đặt ra để tìm hiểu: 
1. Nguyễn Phú Trọng đã không được thông tin kịp thời và đầy đủ việc sáng 
ngày 20.3 các tầu hải quân Trung quốc đã truy đuổi và bắn cháy tầu của ngư dân 
VN. Trong trường hợp này thì Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và các cơ 
quan an ninh đối ngoại đã không thông tin cho ông Trọng, mặc dầu ông là Bí thư 
Quân ủy Trung ương, tức là Tổng tư lệnh quân đội VN. Như vậy phải hiểu là uy tín 
của ông Trọng đã mất trong nhóm lãnh đạo. Trong điều kiện hiện nay giả thuyết này 
khó có thể xảy ra. 
 
2. Nguyễn Phú Trọng đã được thông tin đầy đủ biến cố sáng ngày 
20.3 nhưng ông vẫn giữ kín, đồng thời còn ra lệnh không cho phép các báo và đài 
tường thuật kịp thời và đầy đủ cho nhân dân VN và dư luận quốc tế về hành động cực 
kì ngang ngược và tàn ác với ngư dân VN của nhà cầm quyền Bắc kinh. Ông Trọng 
làm như vậy chỉ vì muốn giữ cuộc điện đàm ngày hôm sau (21.3) với Tập Cận Bình. 
Như đã trình bày ở phần trên, trong cuộc điện đàm này, mặc dù vẫn nói là trong tinh 
thần “đồng chí” và “anh em” nhưng Nguyễn Phú Trọng đã không dám phê bình những 
hành động vô cùng sai trái và tàn bạo của hải quân Trung quốc. Không nhưng thế, 
ông Trọng lại chỉ thề là, “Đảng và Chính phủ Việt Nam coi trọng cao tình hữu 
nghị truyền thống Việt – Trung”. Trong trường hợp này, ông Trọng đã chứng 
tỏ thái độ cúi đầu quị lụy với Bắc kinh. Không những thế Nguyễn Phú 
Trọng đã lạm dụng quyền lực để cấm đoán các cơ quan của Đảng và Nhà 
nước thông tin nhanh chóng và trung thực, như vậy là cố tình đánh lừa 
nhân dân VN và dư luận thế giới trước hành động cực kì sai trái và bạo 
ngược của Bắc kinh. Như vậy Nguyễn Phú Trọng đã không thực hiện đúng 
trách nhiệm của Tổng bí thư và Bí thư Quân ủy Trung ương! ..” 
(Xem nguyên văn tại đây: http://danlambaovn.blogspot.com/2013/04/ca-tung-tap-
can-binh-va-im-lang-truoc.html#.UozMy9Knqk8 ). 
Đó chính là một trong những bằng chứng hèn với giặc ác với dân của Trọng và đồng 
bọn mà nó được gọi đúng tên là : Bán nước ! 
 

http://danlambaovn.blogspot.com/2013/04/ca-tung-tap-can-binh-va-im-lang-truoc.html#.UozMy9Knqk8
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Thái Thú của Tàu – Nguyễn Phú Trọng ôm hôn ông chủ 

 

 

Và đây chính là kết quả Bán nước của Trọng Lú 

 

III.Độc tài đảng trị: 
 

Như phần đầu đã từng đề cập thì Trọng là một tên lú và độc tài. Trọng sau khi bị nhà 
báo Nguyễn Đắc Kiên vả vào bộ mặt lú lẫn đã đuổi việc anh Kiên. Đó là một biểu hiện 
độc tài của Trọng. Ngoài ra việc dưới thời Trọng hàng loạt nhân sỹ yêu nước, dân oan 
chống Tàu bị bắt cũng cho thấy Trọng là một tên độc tài lú lẫn. Trọng đã từng nói trong 
Chương trình truyền hình tối 25 tháng 02 năm 2013 đã phát đi những ý kiến thể hiện 
bộ mặt độc tài của mình : 
“Các đồng chí phải lãnh đạo cái việc góp ý kiến sửa đổi dự thảo hiến pháp. Cái này 
quan trọng lắm đấy.Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là 
suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa. 
Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo 
của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ 
không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan 
điểm đấy! 

https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/11-thaithu-ongchu.jpg
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Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng nữa. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì 
nữa, chỉ ở đâu nữa nào? Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể… thì nó là 
cái gì?! Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này”. 
Ngoài ra còn có thể thấy thêm một số bằng chứng cho thấy điều này từ Trọng. 
 
Thứ nhất, Trọng tuyên bố: “Quốc hội sẽ quyết định tên nước song phải để phòng thế 
lực xấu bên ngoài lợi dụng đổi tên nước để làm việc khác, cũng như muốn bỏ sự lãnh 
đạo của đảng” (Links: http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tong-bi-thu-de-phong-
the-luc-muon-xoa-bo-dieu-4-hien-phap-2886937.html ). 
Ý của Trọng đó là bảo lưu việc giữ độc tài bằng việc tuyên bố bỏ điều 4 là của “thế lực 
thù địch”. Trọng lại một lần nữa đánh tráo khái niệm đảng và nhà nước Việt Nam. 
Đảng chỉ một nhóm nhỏ chính trị , nó không thể là nhà nước, là dân tộc Việt Nam. 
Trọng chỉ có thể là tổng bí của đảng cộng sản, ông ta cũng có thể quát mắng đảng viên 
ông suy thoái nhưng ông không thể có quyền yêu cầu người dân mà cụ thể ở đây là 
những cử tri phải giữ ghế độc tài cho đảng của ông. Điều đó hết sức lố bịch và xảo ngôn. 
Thực tế chẳng có thế lực thù địch nào cả mà mong ước bỏ điều 4, dân chủ và tự do cho 
dân tộc Việt chính là xu thế chung của nhân loại và ước nguyện của người dân Việt 
Nam. Họ đã quá ngán ngẩm trước thói độc tài toàn trị của đảng cộng sản. Chính vì vậy 
Trọng đã cho thấy bản chất là một tên độc tài của mình. 
 
Thứ hai, Trong chỉ thị 22 mà Tổng bí Trọng ban hành, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã xem việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân cho bản dự thảo Hiến pháp là “ một đợt 
sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống 
chính trị “. Thế nhưng, ngay trong chỉ thị đó, Trọng đã yêu cầu công an và quân đội 
phải “ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên 
truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà 
nước”(Links: http://www.youtube.com/watch?v=lFmv2zkxsWo ). 
Lời răn đe này chắc chắn là khiến chẳng có mấy ai dám góp ý về những vấn đề nhạy 
cảm trong bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp, như điều 4, sợ rồi sẽ bị khép vào tội “tuyên 
truyền chống Nhà nước”, theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Và nói theo cách 
chính Trọng Lú thì : “Thế là độc tài chứ còn gì nữa !!!”. 
 
Thứ ba, Bản chất độc tài của Trọng Lú còn thể hiện ở nhiều bằng chứng nữa. Có thể 
kể đến nhiều cán bộ đảng viên chỉ trích Trọng. Nhưng Trọng vẫn bản thủ và dối trá. 
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nói :” Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói không đúng sự 
thật về kinh tế.” Vì, theo ông Nguyễn Tro ̣ng Vĩnh, “sư ̣ thật về kinh tế khó khăn 
hơn nhiều lắm”, và không phải như Tô ̉ng bí thư Đảng Cô ̣ng sản Việt Nam nói 
với cư ̉ tri Hà Nội trước thềm Hô ̣i nghi ̣ Trung ương rằng “kinh tế xã hô ̣i đang 
rất ô ̉n 
định”. (Links: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/10/131003_ntvi
nh_plenum_8.shtml ). 
Thậm chí ông Vĩnh còn nói :” Nhưng Tổng Bí thư đã sai khi phát biểu ở Vĩnh Phúc, 
đồng thời tự mâu thuẫn với mình. Quốc hội cũng như Tổng Bí thư đều kêu gọi nhân 
dân góp ý kiến vào sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đã là đông đảo người góp ý kiến, 
thì ý kiến rất đa dạng, có người tán thành điều này, có người muốn sửa đổi điều kia, 
có người đồng ý với dự thảo, có người có ý kiến khác với dự thảo, đó là điều bình 
thường, sao Tổng Bí thư lại chụp cho những người đó là “suy thoái”, lại còn yêu cầu 
phải “xử lý” (nghĩa là đàn áp hoặc trả thù như đối với Nguyễn Đắc Kiên)? Nếu cho 
phép góp ý kiến mà chỉ được đồng ý với dự thảo của Ủy ban soạn thảo, thì lấy ý kiến 

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tong-bi-thu-de-phong-the-luc-muon-xoa-bo-dieu-4-hien-phap-2886937.html
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của nhân dân làm gì cho mọi người thấy là “dân chủ hình thức, giả dối”! Còn chỉ đạo 
“phải xử lý” thì xử lý sao được gần 9.000 người đã ký vào “Kiến nghị 72” trong đó có 
nhiều nhà khoa học, trí thức có tên tuổi cả trong nước và trên quốc tế, các thương 
binh đã hy sinh một phần cơ thể cho đất nước, các lão thành cách mạng đã bị tra 
tấn, tù đày và đã cả đời phục vụ Tổ quốc?!” trong bức thư gửi Trọng 
(http://www.haydanhthoigian.info/2013/03/thu-ngo-cua-thieu-tuong-nguyen-
trong.html ). Và cuối cùng chính ông Vĩnh đã kêu Trọng nên từ chức “chứng to ̉ tô ̉ng 
bí thư không đươ ̣c Trung ương tín nhiệm bao nhiêu’.“Nếu tôi ở trường hợp ông 
Nguyễn Phú Trọng thì tôi xin với Trung ương từ chức”. 
(Links: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/10/131003_plenum_8_pe
ssimism.shtml ). 
Nhưng mà với bản chất độc tài của mình thì Trọng vẫn cứ bám ghế trơ trơ ! 
 

                                                                   Vua Lú độc tài! 

 

Thứ tư, Để thấy bản chất độc tài cùa mình, bạn đọc hãy đọc đoạn phát biểu của Trọng 
về vấn đề xây dựng đảng sau đây sẽ thấy rõ điều đó. Trọng đổ thừa cho “thế lực thù 
địch” và coi tôn giáo là kẻ thù cho thấy Trọng đúng là tên lú độc tài: 
”… Bốn là, sự chống phá điên cuồng và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động. 
Âm mưu cơ bản, lâu dài của chúng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xoá 
bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Để thực hiện được âm mưu cơ bản đó, các thế lực thù địch đã áp dụng lần lượt 
hết chiến lược này đến chiến lược khác, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, rất 
kiên trì, kiên quyết, xảo quyệt. “Diễn biến hòa bình” là một chiến lược nằm trong hệ 
thống chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, là “thủ đoạn hòa bình để 
giành thắng lợi”. Nhiều chuyên gia và chính khách phương Tây còn gọi đây là phương 
pháp “chuyển hóa hòa bình”, “biến đổi hòa bình”, “cách mạng hòa bình” và gần đây 
là “cách mạng nhung”, “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”… Trong chiến lược 
này, hoạt động tư tưởng – văn hóa được họ coi là “mũi đột phá”, là “cây cầu dẫn vào 
trận địa”, là lĩnh vực hàng đầu làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư 
tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào, rồi cuối cùng xóa 
bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Chính các nhà tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc đã 
tổng kết: “Có những việc 100 máy bay chiến đấu không thực hiện nổi, nhưng chỉ cần 
10 sứ giả lại có thể hoàn thành”; “một đài phát thanh cũng có thể bình định xong một 
đất nước”. Ngày nay “làn sóng điện đang thay thế thanh gươm; cây bút là phương 
tiện đi vào trái tim khối óc con người”; “một đô la chi cho tuyên truyền có tác dụng 
ngang với 5 đô la chi cho quốc phòng”; “kích động vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân 
tộc, tôn giáo là bốn đòn đột phá khẩu, bốn mũi xung kích để chọc thủng mặt trận tư 
tưởng chính trị”. 
 

http://www.haydanhthoigian.info/2013/03/thu-ngo-cua-thieu-tuong-nguyen-trong.html
http://www.haydanhthoigian.info/2013/03/thu-ngo-cua-thieu-tuong-nguyen-trong.html
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/10/131003_plenum_8_pessimism.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/10/131003_plenum_8_pessimism.shtml
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/14-vualudoctai.jpg
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Thời gian gần đây, các làn sóng chống đối ta về mặt tư tưởng chính trị lại rộ lên, có 
lúc dồn dập. Có thể là do tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến mới; tình 
hình kinh tế – xã hội nước ta bên cạnh thành tựu lớn cũng xuất hiện những khó khăn 
và thách thức mới, các tệ nạn xã hội như tham nhũng, hối lộ, ma túy, mại dâm… tiếp 
tục gia tăng, sự phân hoá giàu nghèo phát triển. Tình trạng quan liêu, mất dân chủ 
làm dân bất bình dẫn đến khiếu kiện đông người ở một số nơi phức tạp. Các thế lực 
thù địch và các phần tử cơ hội chắc mẩm đây là cơ hội để họ dấn tới tác động, làm 
chuyển hoá tình hình, thay đổi đường lối ở nước ta, cho nên họ hoạt động rất điên 
cuồng với nhiều thủ đoạn và sách lược mới; vừa dùng các lực lượng, phương tiện từ 
bên ngoài, vừa tận dụng phát triển lực lượng ở trong nước ta để tạo ra sự “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”, chống đối từ nội bộ Đảng ta, xã hội ta, hòng phá ta từ bên 
trong phá ra, làm cho “cộng sản tự diệt cộng sản”, “cộng sản con diệt cộng sản bố”. 
Họ đang cố tìm ra và dựng lên những “ngọn cờ” để chống ta. Một số người cơ hội 
chính trị, bất mãn cũng lợi dụng các diễn đàn, các mối quan hệ để truyền bá những 
quan điểm sai trái của mình, liên tiếp viết đơn thư, tài liệu vu cáo, đả kích chế độ ta, 
tác động vào nhân dân, nhất là thanh niên, sinh viên, văn nghệ sĩ, trí thức… 
Nội dung các quan điểm của họ vẫn là những luận điệu lâu nay các nhà tư tưởng 
chống cộng đã từng nói và đã từng nhiều lần bị chúng ta phê phán, bác bỏ. Đại thể 
vẫn là phủ nhận thành tựu của cách mạng; thổi phồng khuyết điểm, tồn tại của chúng 
ta, bôi đen hiện thực, gieo rắc hoài nghi, phá rã niềm tin của nhân dân và cán bộ, quy 
kết là do đường lối sai, sự lãnh đạo, quản lý yếu kém của Đảng và Nhà nước. Phủ 
nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ định con đường xã hội chủ 
nghĩa, định hướng xã hội chủ nghĩa; hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, phê phán, đổ 
lỗi cho Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng. Kích động chia rẽ nội bộ, tung ra những luận 
điệu trong Đảng, trong Trung ương, Bộ Chính trị có phe này, phái kia; bịa đặt, xuyên 
tạc lịch sử; vu cáo, bôi nhọ một số đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, 
kể cả Bác Hồ, tìm mọi cách “hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh”… Những luận điệu của 
các thế lực thù địch và các phần tử phản động, cơ hội chính trị nói trên tuy không có 
gì mới, nhưng nó được tung ra, truyền bá vào lúc này là hết sức độc hại, nguy hiểm, 
gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, phân tâm, mất niềm tin trong nội bộ ta, tác động 
hòng làm đội ngũ ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…” 
(Links: http://www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/Donvi/Display/846/0/4924/donvi.ht
m ). 
 

 

Trọng Lú độc tài mượn tay công an để cưỡi cổ dân 

 

Thứ năm, Đúng ra Công an phải sinh ra để bảo vệ nhân dân nhưng Trọng Lú cũng 
giống như bao nhiêu lãnh tụ cộng sản khác đã coi nó như công cụ bảo vệ đảng, bảo vệ 
chế độ chống lại nhân dân. Vì Trọng độc tài nên hắn ta tuyên bố:” Phát biểu tại cuộc 
làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả mà Tổng cục 
Xây dựng lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua; nêu bật vị trí, vai trò 

http://www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/Donvi/Display/846/0/4924/donvi.htm
http://www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/Donvi/Display/846/0/4924/donvi.htm
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2014/11/15-tronglu-congan.jpg
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quan trọng của Tổng cục trong hệ thống tổ chức bộ máy của Công an, là lực lượng 
nòng cốt bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là thanh kiếm trước kẻ thù 
và là lá chắn để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, 
Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, ngành công an nói chung và Tổng cục xây dựng lực lượng 
nói riêng không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước những âm mưu của kẻ 
địch… Công an phải tuyệt đối trung thành về chính trị, tư tưởng. Không được khúc 
mắc gì về tư tưởng…” 
(Links: http://vov.vn/Chinh-tri/Moi-chien-si-cong-an-phai-tuyet-doi-trung-thanh-
ve-chinh-tri-tu-tuong/205051.vov ). 
 
Chưa dừng lại ở đó, nhân chuyến làm việc với bộ công an cộng sản Việt Nam ngày 
19/08/2013 thì Trọng tiếp tục ca bài ca “Công an phải bảo vệ đảng lên làm nhiệm vụ 
hàng đầu” và gọi dân là “thế lực thù đich”, cụ thể là : “Lực lượng CAND là một trong 
những lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực 
lượng nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Những 
chiến công, thành tích của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND trong 68 năm qua đã thể 
hiện bản chất cách mạng trong sáng, sự trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà 
nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh tình hình thế giới, 
khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế – xã hội trong nước còn nhiều 
khó khăn; các thế lực thù địch, phản động vẫn gia tăng chống phá ta; đồng chí Tổng 
Bí thư đã phát biểu chỉ đạo lực lượng CAND cần quán triệt, vận dụng đúng đắn các 
quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, 
làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, xứng 
đáng với vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, không để đột xuất bất ngờ.”. 
(Links: http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=681&id=501478 ). 
Rõ ràng qua một số ví dụ tiêu biểu cho thấy Trọng chính là một tên lú độc tài tiêu biểu 
của cộng sản Việt Nam. Đó chính là một trong những lý do để thấy được bộ mặt thật 
của Trọng và đồng bọn. 
 

III.Kết Luận: 
 

Trọng Lú là một tên đảng trưởng băng đảng cộng sản Việt Nam bán nước hại dân. Bản 
thân hắn ta là một tên lú lẫn những thích độc tài, giáo điều để tham nhũng và làm tay 
sai thái thú cho Tàu. Tội lỗi của hắn ta cùng với băng đảng không bút mực nào có thể 
kể xiết. Mong muốn của tôi đó là chúng ta cùng cho nhân dân thấy rõ hơn điều này để 
đứng lên lật đổ thể chế cộng sản độc tài hiện này. Và sau khi hết cộng sản, chúng ta 
hãy cùng ngồi lại để đưa những tên độc tài bán nước như Trọng Lú ra trước tòa án 
nhân dân. 
Dân tộc Việt Nam của chúng ta đã chịu quá nhiều đau thương do cộng sản gây ra từ 
khi Hồ Chí Minh đem chủ nghĩa phi nhân và vô thần này vào Việt Nam. Hãy đứng lên 
hỡi những người con của đất Việt ! Tương lai đang chờ chúng ta phía trước ! Và đại 
nghĩa chắc chắn sẽ thắng hung tàn !. 
 

Đặng Chí Hùng 
22/11/2013 

 
*** 

 

http://vov.vn/Chinh-tri/Moi-chien-si-cong-an-phai-tuyet-doi-trung-thanh-ve-chinh-tri-tu-tuong/205051.vov
http://vov.vn/Chinh-tri/Moi-chien-si-cong-an-phai-tuyet-doi-trung-thanh-ve-chinh-tri-tu-tuong/205051.vov
http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=681&id=501478
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LỜI TRẦN TÌNH CỦA TÁC GIẢ 
Kính thưa quý bạn đọc ! 

 
Đảng cộng sản là một đảng tà quyền và gian ác, đó là một sự thật mà chúng 
ta không thể nào chối bỏ. Để viết cả một giai đoạn lịch sử về tất cả những 
nhân vật cộng sản nằm ngoài sức cá nhân của một mình tôi. Bởi vậy hiện 
nay TẠM dừng lại ở con số 37 bài “Những sự thật cần phải biết” và 15 bài 
“Những sự thật không thể chối bỏ”. 
Bất cứ tên cộng sản chop bu nào cũng là một tội đồ dân tộc, không tội này 
thì tội khác từ buôn dân, bán nước, đàn áp đến cướp đoạt và tham nhũng 
vv…Chính bởi vậy sẽ là không đủ nếu chỉ dừng ở lại khuôn khổ mấy chục 
bài viết như tôi đã viết. Do đó, tôi mong muốn rằng tôi không phải là người 
duy nhất làm điều này, vì trách nhiệm chỉ ra sự thật không phải chỉ riêng 
tôi mà cần lắm tất cả chúng ta cùng chung sức. Tôi chỉ là một cá nhân nhỏ 
nhoi và tôi mong muốn rằng sẽ có nhiều lắm những Đặng Chí Hùng làm 
những điều đó là :Tiếp tục vạch trần tội ác của cộng sản Việt Nam như 
Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thị Kim Tiến vv… 
Tôi không phải là lịch sử, và tôi cũng không “sáng tác” được ra lịch sử. Đơn 
giản tôi chỉ đối diện với sự thật lịch sử và viết nó lại cho đúng với sự thật 
vốn có của nó. Hơn thế nữa, tôi cũng dựa trên nhiều tài liệu của các tác giả 
đi trước để hệ thống nó lại mà thôi ! 
Chính vì thế, tôi không phải người tài giỏi hay đặc biệt gì cả, tôi chỉ muốn 
góp một chút kiến thức nhỏ nhoi của mình cho nhiều người Việt biết rõ 
hơn về các thủ đoạn của cộng sản Việt Nam và các tội ác của chúng gây ra 
cho dân tộc. Và một lần nữa tôi mong muốn, sẽ có nhiều người cùng tôi để 
viết tiếp “Những sự thật” cho dân tộc. 
 
Thưa quý bạn đọc ! 
Tại sao lại là bài viết về Trọng lú là bài cuối cùng trong 37 bài “Những sự 
thật cần phải biết” ? Đơn giản vì Trọng lú hiện nay đang là đảng trưởng 
của đảng cộng sản bán nước, hại dân. Đảng cộng sản là thứ ma quái mở ra 
cho đau thương của dân tộc. Và vạch trần tội ác của nó cũng là lúc dân tộc 
ta có được tự do và dân chủ. Nó cũng là mở đầu cho những tòa án khác 
đảng chờ đón những tên chop bu cộng sản. Vì vây, phần 37 phải là chóp 
bu của đảng cộng sản. 
Với 52 bài viết của mình, tôi biết rằng còn nhiều thiếu xót và mong đó là 
một bài học để tự mình sửa chữa. Tôi mong được bạn đọc thông cảm và 
chân tình góp ý ! 
Mong muốn lớn nhất của tôi cũng như hàng triệu người Việt trên khắp 
thế giới đó là lật đổ cộng sản để đem lại tự do, dân chủ cho quê hương 
trong đó có con cháu tôi và con cháu của chính các bạn. Tôi là một người 
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dân Việt Nam bình thường, tôi không có ước vọng được giải thưởng hay 
nổi tiếng mà chỉ muốn một phần thưởng quý giá nhất đời tôi: 
                                            Cộng sản phải bị dẹp bỏ. 
Chúng ta hãy cùng chung tay đoàn kết, bỏ đi cái tôi cá nhân và cũng quên 
đi những từ nói cao cả tựa như “đấu tranh cho dân tộc” mà luôn nghĩ rằng 
chúng ta đang đấu tranh với cộng sản là chúng ta đang đấu tranh cho 
chúng ta và con cháu chúng ta. Tôi tin rằng, với sự lên ngôi của sự thật, 
của tình yêu thương thì không còn lâu nữa chúng ta sẽ có những ngày vui 
chiến thắng. 
Một lời chúc sức khỏe tới tất cả bạn đọc ! 
 
Thân ái ! 
 

Đặng Chí Hùng. 
22/11/2013. 
 

Nguồn: danlambaovn.blogspot.com 

https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/11/02/dang-chi-hung-nhung-su-

that-can-phai-biet-phan-37-trong-lu-thai-thu-cho-giac/ 
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