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Thư ngỏ của một sỹ quan Công An gửi các bạn 
đồng nghiệp 

    (Tác giả gửi tới Dân Luận) 

 
Thưa các anh chị, 

Tôi là một sỹ quan công tác trong lực lượng Công an như các anh 
chị. Tôi viết nên những dòng này sau nhiều đắn đo, cân nhắc. Là một 
người Việt, yêu nước Việt Nam, tôi thấy mình phải lên tiếng, góp phần 
dù ít hay nhiều để bảo vệ Đất nước. 

Tôi xin khẳng định việc viết thư ngỏ hoàn toàn xuất phát từ lương 
tâm, trách nhiệm của một người lĩnh lương từ những đồng tiền thuế của 
Nhân dân. Tôi cũng khẳng định không ai xúi giục tôi, và tôi kịch liệt 
phản đối mọi hành động tấn công cá nhân, mọi quan điểm quy chụp tôi 
viết với động cơ vì tiền, cũng như chụp mũ tôi là kẻ bất mãn. Tôi là 
người bất bình với những điều xấu xa, chỉ đơn giản vậy thôi! Hãy tranh 
luận với các luận điểm mà tôi đưa ra, đừng tấn công cá nhân tôi. 

 
Thưa các anh chị, 

Đất nước này không chỉ cho chúng ta, mà còn cho các con cháu, các 
thế hệ sau này. Nếu chúng ta không làm gì, có thể chỉ một thời gian 
ngắn nữa thôi Việt Nam sẽ biến thành một khu vực như Tân Cương, 
Tây Tạng, bị bành trướng Trung Quốc thâu tóm và đô hộ. Từ sâu thẳm 
trong tâm can, không có gì đau xót hơn khi thấy viễn cảnh u ám về việc 
nước nhà mất độc lập, bị ngoại bang nuốt chửng. Vì vậy tôi thấy phải có 
trách nhiệm viết lên thư ngỏ này. 

Chẳng có luật nào của nước Việt Nam quy định đối tác cụ thể của các 
dự án phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng phải là Trung Quốc. Nhưng có 
một thực tế không thể chối bỏ là gần như tất cả các dự án lớn nhỏ hiện 
nay đều dính tới Trung Quốc. Hầu như toàn bộ các dự án nhiệt điện, 
nhà máy xi măng từ Bắc tới Nam, hoặc các dự án xây dựng lớn như 
đường sắt Cát Linh-Hà Đông đều do các công ty Trung Quốc thực 
hiện. Công nghệ Trung Quốc lạc hậu, ô nhiễm, dự án đội vốn gấp nhiều 
lần so với giá ban đầu, đó là thực tế mà bất cứ ai cũng có thể thấy 
được. Người Trung Quốc vào, việc phụ là làm dự án, việc chính là tìm 
cách lũng đoạn, lập làng, lập xóm, ngăn sông cấm chợ người Việt. Anh 
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chị em làm công tác xuất nhập cảnh rất mệt mỏi với đám người TQ vào 
làm công nhân nhưng không có visa. 

Một nước Việt Nam suy yếu, bất ổn sẽ là cơ hội để Đại Hán thỏa 
mộng bành trướng mà chúng nuôi giữ bao năm nay. Việc nhiều quan 
chức phát biểu trước báo chí, lấp liếm bằng cách nói Luật Đơn vị hành 
chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (tạm gọi là 
Luật Đặc khu) không liên quan đến Trung Quốc, không có mối đe dọa 
nào về an ninh là hành động ngụy biện và thể hiện tâm địa xảo trá, đê 
tiện. 

Người Trung Quốc là bậc thầy trong việc mua chuộc và đưa hối lộ, 
còn các quan chức Việt Nam là “bậc thầy” trong việc nhận hối lộ và 
làm bậy. Bây giờ chưa có Luật Đặc khu nhưng trên khắp mảnh đất 
hình chữ S này, người Trung Quốc đã chiếm lĩnh, cát cứ nhiều 
vùng đất có vị trí chiến lược để biến thành đất riêng của 
chúng. Bên nước Lào, người Trung Quốc đã hối lộ cho chính quyền để 
thuê được một thị trấn và biến nó thành của Trung Quốc: ngôn ngữ 
chính thức, tiền giao dịch, múi giờ đều theo Trung Quốc. Thử hỏi đến 
lúc Luật Đặc khu của Việt Nam được phê chuẩn và đi vào triển khai, bọn 
bành trướng Tàu cộng sẽ sá gì mà không mua chuộc quan chức Việt 
Nam để làm tương tự với những khu vực được quy định là đặc khu? 

https://baomoi.com/con-duong- nam-tien-cua-trung-quoc/c/ 8982546.epi 

Đất nước Việt Nam là của Dân tộc Việt Nam, là của gần 100 triệu 
người Việt, không phải là tài sản riêng của nhóm lãnh đạo chóp bu Đảng 
CSVN để chúng muốn bán thì bán, muốn cho thì cho. Đảng không có 
quyền thay mặt gần 100 triệu người dân định đoạt số phận của cả Đất 
nước. Tôi viết đến đây hẳn sẽ có người vặn lại rằng, việc phê chuẩn 
Luật sẽ do Quốc hội (QH) quyết định, mà QH là đại diện cho dân. Tôi 
xin thưa ngay, QH Việt Nam không hề đại diện cho dân, họ chỉ là 
công cụ để Đảng hợp thức hóa các nghị quyết của Đảng. Quốc hội, 
được mang danh là cơ quan quyền lực cao nhất, là đại diện cho dân, 
nhưng trớ trêu thay lại do Đảng thâu tóm và kiểm soát. Và có một thực 
tế là gần như 100% đại biểu là đảng viên, vì vậy đương nhiên họ phải 
tuân theo chỉ thị của Đảng, dù nó có sai trái và phi lý cỡ nào đi nữa. 

http://www.tapchicongsan.org. vn/Home/xay-dung-dang/2017/ 
46347/Tiep-tuc-doi-moi-phuong- thuc-lanh-dao-cua-Dang-doi- voi.aspx 

QH chưa họp, chưa bàn mà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch QH đã 
xơi xơi phát biểu rằng sẽ thông qua Luật Đặc khu. Bằng hành động 
đó, bà ta coi tất cả các đại biểu QH khác như đám thuộc hạ, muốn 

https://baomoi.com/con-duong-
http://www.tapchicongsan.org/
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sai bảo thế nào cũng được. Nên nhớ rằng trong ngành lập pháp, Chủ 
tịch QH không phải là “sếp” và cũng không có quyền chỉ đạo, lãnh đạo 
các đại biểu QH. Người lãnh đạo các ĐBQH chính là Nhân dân. Đại biểu 
QH phải đại diện cho ý nguyện của Nhân dân, và chỉ chịu sự chi phối từ 
đông đảo người dân mà không phải bất kỳ một thế lực, đảng phái, hay 
một cá nhân cụ thể nào cả. Và cũng cần biết rằng, các bộ máy Đảng, 
nhà nước, chính phủ, quốc hội, … đều là các thực thể sống bám vào 
tiền thuế của Nhân dân, vì vậy nếu những thực thể này phản bội lại lợi 
ích của Nhân dân thì tốt nhất là vứt bỏ chúng và thay thế bằng bộ máy 
lành mạnh và sạch sẽ hơn.  

Đảng phái chỉ là nhất thời, Dân tộc mới là vạn đại. Đất nước Việt 
Nam trưởng thành, phát triển hàng ngàn năm qua đâu có cần Đảng 
CSVN? Và hơn nữa, Đảng CSVN trong nhiều chục năm gần đây đã 
lộ nguyên hình là một thế lực phản dân hại nước, vậy nó có còn 
xứng đáng với nước Việt Nam nữa không? 

Quốc hội là nơi để Đảng hợp thức hóa các nghị quyết, quyết định, và 
đa số là sai trái và có hại cho Đất nước, cho Nhân dân. Tôi không nói 
điều này vu vơ mà có bằng chứng cụ thể. 

Chắc hẳn các anh chị còn nhớ những năm 2008, 2009, Bộ Chính trị 
của Đảng (mà đứng đầu là Nông Đức Mạnh, một kẻ bất tài, ngu 
ngốc nhưng tham lam tột độ) sôi sục, ép buộc triển khai bằng được 
Bô xit Tây Nguyên. Thực tế là sau gần 10 năm vận hành, Bô xit Tây 
Nguyên đã trở thành điểm nóng nhức nhối. Kinh khủng hơn về sự 
thua lỗ, ô nhiễm môi trường là thực tế người Trung Quốc vào xây dựng, 
lập làng, khoanh vùng cấm địa, không cho người Việt Nam vào trong. 
Và không ai có thể biết rằng liệu trong các nhà máy TQ kia có phải là 
những doanh trại quân đội với đầy đủ súng ống, khí tài, khi có lệnh là 
bung ra để trấn áp người Việt hay không. 

Chắc hẳn các anh chị còn nhớ về Formosa, ngay khi nổ ra thảm 
họa nhiễm độc biển Hà Tĩnh, một mặt Đảng ra lệnh cho các cơ 
quan báo chí không được đưa tin rộng rãi. Mặt khác Đảng cho các 
quan chức ra tắm biển, ăn cá để gửi đi thông điệp rằng biển vẫn an 
toàn, cá chết là do tảo biển. Chỉ sau đó một thời gian, chính 
Formosa, dưới sức ép của Quốc hội Đài Loan (thật mỉa mai lại 
không là Quốc hội Việt Nam), đã phải công bố về thảm họa do 
chính Formosa gây ra, xả thải ra môi trường, tận diệt biển. Cá chết, 
biển nhiễm độc là do Formosa xả thải, chứ không phải do tảo biển 
như báo Đảng đã đăng. 
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Nhưng ngay cả khi vụ việc vỡ lở, Đảng vẫn ra lệnh cho báo chí chỉ được 
gọi là sự cố, mà thực ra phải là gọi là thảm họa mới đúng bản chất vụ 
việc. Nhưng có lẽ luật nhân quả là có thật, một kẻ cò mồi tuân lệnh 
Đảng lừa dối dân như tên Nguyễn Xuân Anh diễn trò tắm biển đã ngã 
ngựa, còn tên Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng 4T diễn trò ăn mực Vũng 
Áng thì sắp sửa bị các đồng chí của hắn làm thịt vì phàm ăn. 

Những người có tâm, có trách nhiệm đứng ra phản đối những quyết 
định vô lý thì bị Đảng chụp mũ là phản động rồi cho lực lượng công 
quyền hành hung, bỏ tù người ta. Đó là biểu hiện rõ nhất cho bản chất 
của lãnh đạo chóp bu của Đảng CSVN: Độc tài, chuyên quyền, tàn ác 
và vong bản. Tàn ác với những người đồng bào của mình nhưng 
hèn nhát với giặc. Trung Quốc cấp tập xây dựng trên những đảo 
cướp được của Việt Nam, kéo vũ khí, khí tài, triển khai quân lính 
trên đảo thì không thấy lãnh đạo chóp bu há miệng phản đối. 
Nhưng chỉ cần vài người dân Việt Nam tụ tập phản đối là các lực 
lượng bu như nhặng xanh đỏ để đàn áp người ta. “Hèn với giặc, ác 
với dân” là cụm từ chính xác mô tả bản chất của chế độ cầm quyền 
hiện nay. 

Nhiều lúc tôi băn khoăn tự hỏi, các quan chức của Đảng giàu sụ, 
tiền tham nhũng của chúng có ăn mấy đời không hết nhưng chúng 
vẫn tham lam vơ vét để làm gì? 

Câu trả lời khá đơn giản, lòng tham của chúng vô đáy, vơ vét để chúng 
mua nhà ở Mỹ, Âu Châu, Úc Châu, để khi có biến là chúng vọt sang 
đó. Tôi nói điều này là có bằng chứng cụ thể. Rất nhiều các quan chức 
cấp tỉnh, cấp Trung ương, đại biểu quốc hội, hoặc trong ngành CA cỡ 
lãnh đạo các cục, tổng cục trở lên, hoặc lãnh đạo công an các tỉnh từ 
Bắc chí Nam đều gửi con sang Mỹ, Úc, New Zealand học, gửi tiền mua 
nhà, dần dần hợp thức hóa để định cư dài hạn. Một ví dụ rõ ràng nhất là 
tên Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm UBKT Quốc hội, ra sức bảo vệ 
BOT, bảo vệ Luật Đặc khu, tên này có nhà ở Đức, có con lấy chồng 
Đức, đi về Đức như đi chợ.  

Các anh chị có bao giờ thử hỏi tại sao những người này không gửi 
con sang học và định cư ở các “thiên đường” XHCN (như Đảng gọi 
tên) như Trung Quốc, Cuba hay Bắc Triều Tiên không? Đơn giản vì 
với chúng, CNXH hay một đảng chỉ là công cụ lợi dụng để vinh 
thân, phì gia để khi cần có thể chuồn đi định cư ở các nước tư bản 
giàu có. 
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Đối với những kẻ như vậy Đất nước hay Dân tộc không có ý nghĩa gì 
nhiều nhặn cho lắm, tiền mới là thứ chúng cần, vì vậy nếu có cơ hội bán 
nước để có thêm tiền, chúng sẽ làm! 

Với những bằng chứng đó, có thể kết luận rằng không có một thực 
thể chính trị nào lại vong bản và vô loài như đám lãnh đạo chóp bu 
của Đảng CSVN, vì miếng ăn mà sẵn sàng bán rẻ quyền lợi Dân tộc, 
bán rẻ Đất nước ngàn năm do Ông Cha xây đắp và bảo vệ. Ngày 
nay, nếu có thần Kim Quy hiện lên, chắc hẳn Ngài sẽ chỉ thẳng vào 
dân Việt Nam mà hét to lên: Giặc đang ở trên đầu các người đó! 

Và tôi tự hỏi, đến bao giờ các anh chị mới chịu thức tỉnh rằng: Đám lãnh 
đạo chóp bu Đảng CSVN đang rắp tâm bán rẻ Đất nước cho Tàu 
cộng? Và tôi tự hỏi, đến bao giờ các anh chị mới chịu thức tỉnh rằng: 
Mình đang phục vụ những kẻ bán nước? 

Và tôi tự hỏi, đến bao giờ các anh chị mới chịu nhận ra rằng: 
Đất nước, Dân tộc mới là giá trị cần phải bảo vệ, chứ không phải là 
Đảng CSVN? Khi Đảng đã trở nên phản bội lợi ích của Dân tộc, nó 
có còn xứng đáng để các anh chị bảo vệ không? 

Qua thư ngỏ này, tôi có lời nhắn gửi đến các vị đại biểu quốc hội còn có 
lương tâm và biết suy nghĩ: hãy bấm nút không thông qua cho Dự 
luật Luật Đặc khu! 

Những kẻ nào dám bấm nút thông qua sẽ được Lịch sử bêu tên là 
những kẻ bán nước. Tôi xin được khởi đầu cho việc điểm danh những 
kẻ thể hiện dã tâm bán nước bằng được, thông qua những phát ngôn 
của chúng, kèm theo các bài viết liên quan làm bằng chứng: 

1. Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội 
http://vneconomy.vn/chu-tich- quoc-hoi-phai-ban-de-ra-duoc-  luat-dac-
khu- 20180416130046666.htm 

2. Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội 
http://dantri.com.vn/chinh- tri/pho-chu-tich-quoc-hoi-lam- dac-khu-phai-
theo-nguyen-ly- don-to-don-phuong-hoang  20180531220630375.htm 

3. Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng 
https://tuoitre.vn/thu-tuong- giao-dat-99-nam-khong-phai- mau-chot-cua-
luat-dac-khu- 20180604102436736.htm 

4. Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

http://vneconomy.vn/chu-tich-
http://dantri.com.vn/chinh-
https://tuoitre.vn/thu-tuong-
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http://soha.vn/bo-truong- nguyen-chi-dung-noi-ve-luat- dac-khu-nhieu-
nguoi-dang-day- thanh-van-de-so-trung-quoc-
  20180606114045565.htm 

5. Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế Quốc hội. 
http://www.nhadautu.vn/gap-go- thu-tu-ts-nguyen-duc-kien-dac- khu-
cho-thue-dat-99-nam-la-vo- nghia-d9535.html 

6. Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 
Quảng Bình 
https://vov.vn/chinh-tri/quoc- hoi/kiem-tra-giam-sat-quyen- luc-khong-de-
tiem-an-hau-qua- o-dac-khu-765505.vov 

7. Nguyễn Thị Thủy, Đại biểu Quốc hội Tỉnh Thái Nguyên 
https://tuoitre.vn/quoc-hoi- san-sang-bam-nut-khai-sinh-3- dac-khu-kinh-
te- 20180523095007345.htm 

8. Nguyễn Văn Thắng, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội 
http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/ Dac-khu-can-uu-dai-dac-biet- de-Viet-
Nam-vuon-len-nhu-Han- Quoc-post186513.gd 

9. Phạm Trọng Nhân, Đại biểu Quốc hội Tỉnh Bình Dương 
http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/ Chung-ta-khong-con-nhieu-thoi- gian-phai-
tao-nen-su-khac- biet-cho-dat-nuoc-post186467. gd 

Danh sách này chắc còn dài hơn nữa, nó sẽ được Nhân dân tiếp tục 
cập nhật. Những kẻ nào rắp tâm bán nước bằng cách bấm nút đồng ý 
thông qua Luật Đặc khu chắc chắn sẽ được ghi nhớ và tính sổ đầy 
đủ. Mong các anh chị đồng nghiệp hãy thức tỉnh và nghĩ về đất nước 
mình.  

Từ bây giờ đến 15.6 là ngày lũ vong nô bấm nút đồng ý hợp thức 
hóa Luật Đặc khu để rước giặc vào nhà, các anh chị hãy làm gì đó để 
ngăn chúng lại. Làm gì cũng được, viết bài, chụp ảnh, ... miễn là đừng 
ngồi im, mũ ni che tai. Và quan trọng nhất là đừng tuân lệnh đàn áp 
đồng bào mình nếu họ xuống đường biểu tình phản đối. Họ làm vậy là 
để bảo vệ Đất nước, bảo vệ mảnh đất Tổ Tiên ngàn đời để lại, và cũng 
là bảo vệ các anh chị, các thế hệ mai sau của chúng ta. Hãy là một 
người Việt tử tế và yêu nước, đừng yêu Đảng! 

Xin nhắn gửi đến toàn thể Nhân dân Việt Nam, kiều bào ở nước 
ngoài: đồng bào hãy hành động, đoàn kết và xuống đường biểu 
tình phản đối cộng nô bán nước cho giặc. Hoặc là bây giờ, cho đến 
trước ngày 15.6, hoặc là không bao giờ cả! Một vài người xuống 

http://soha.vn/bo-truong-
http://www.nhadautu.vn/gap-go-
https://vov.vn/chinh-tri/quoc-
https://tuoitre.vn/quoc-hoi-
http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/
http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/
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đường chúng có thể cản, nhưng vài nghìn rồi vài chục nghìn 
người, thì không thế lực đen tối, phản tiến bộ nào có thể ngăn cản 
được. Dư luận quốc tế, các nước văn minh sẽ ủng hộ, và đặc biệt là 
Công an, Quân đội sẽ phải đứng về phía Nhân dân. Tôi biết nhiều anh 
chị em sỹ quan, rất nhiều người có tâm, trăn trở với vận mệnh Đất nước 
và họ sẽ sẵn sàng ủng hộ Nhân dân khi có cơ hội. Chúng ta biết rằng sự 
phẫn nộ ở trong Nhân dân đã lên rất cao, và chỉ cần một đốm lửa nhỏ 
sẽ làm bùng lên đám cháy đốt ra tro chế độ độc tài phản dân hại nước. 

Mẹ Việt Nam cần sự dấn thân của tất cả chúng ta! 

Kính thư, 
Một sỹ quan yêu nước 
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