Cách đây 85 năm (03/2/1930-2015) đã diễn ra một sự kiện quan trọng, ảnh hưởng lên cuộc sống Đồng
bào và vận mệnh Dân tộc: Hội nghị hợp nhất các tổ chức Việt cộng: Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng và
Đông Dương Cộng sản liên đoàn chính thức hợp nhất thành một đảng duy nhất lấy tên là đảng CSVN. Một bài đăng trên báo
mạng ANTV ngày 31-01-2015 với nhan đề “85 năm lịch sử vẻ vang của Đảng” đã mở đầu như sau: “Chặng đường 85 năm
Đảng CSVN đã ghi dấu nhiều mốc son chói lọi. Đảng đã đưa đưa dân tộc VN thoát khỏi xiềng xích nô lệ, áp bức và xâm lăng
của thực dân, đế quốc để hôm nay, dân tộc VN được sống trong tự do, hòa bình, phát triển và sánh vai cùng các cường quốc 5
châu. Đảng CSVN thành lập, cuộc khủng hoảng về đường lối và sự bế tắc về con đường cách mạng đã được giải quyết. Đảng
CSVN chủ trương làm cách mạng vô sản, gắn cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng xã hội chủ nghĩa; gắn mục tiêu
độc lập dân tộc với mục tiêu chủ nghĩa xã hội; gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới mà đội tiên phong là Cách
mạng Xã hội Chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại. Sự lựa chọn con đường cách mạng đó là sự lựa chọn của chính lịch sử, đáp
ứng nguyện vọng và lợi ích của đông đảo nhân dân Việt Nam”.
Đó là luận điệu tô son trát phấn mình, tuyên truyền dối gạt dân thường thấy của Việt cộng mà chẳng ai còn xa lạ. Về
cái gọi là “Đảng đã đưa dân tộc VN thoát khỏi xiềng xích nô lệ, áp bức… được sống trong tự do, hòa bình, phát triển”, một
nghiên cứu gần đây của sử gia Phạm Cao Dương nhan đề “Lẽ ra ngay từ 1945, Dân tộc đã có dân chủ tự do rồi” cho thấy
hoàng đế Bảo Đại và thủ tướng đầu tiên của nước Việt Nam độc lập là học giả Trần Trọng Kim cùng các bộ trưởng của ông,
chỉ trong ba tháng của năm 1945 (từ 8-5 đến 6-8), đã đưa ra nhiều đạo luật rất tiến bộ (so với thời ấy) ngõ hầu xây dựng một
chính thể dân chủ lâu dài cho đất nước và ban hành các quyền tự do cho nhân dân. Bốn bước tiến đã được nhà vua thực hiện
trong thời gian này gồm có: 1- ban hành dụ “Dân vi quý”; 2- đích thân tham khảo ý kiến của quan lại, thân hào, nhân sĩ có uy
tín để thành lập một tân chính phủ; 3- thành lập các hội đồng chuyên môn để ai nấy có thể tham gia việc soạn thảo hiến pháp
và các sinh hoạt quan trọng của quốc gia; 4- ban hành các đạo dụ liên quan đến các quyền tự do cơ bản của người dân.
Trước hết, dựa vào khẩu hiệu của Mạnh Tử, “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” (“Dân là quý, sau đó là xã tắc,
vua là nhẹ”), hoàng đế Bảo Đại đã ban hành đạo dụ số 1 (17-3-1945) khẳng định: “Chế độ chính trị từ nay căn cứ vào khẩu
hiệu ‘Dân vi quý’”. Đã lấy dân làm trọng, đặt quyền dân lên trên tất cả thì vua sẽ chỉ là một cơ chế tối cao điều khiển các cơ
quan chính trị để phục vụ quốc gia, tìm những phương pháp hợp với nguyện vọng của quốc dân mà thi hành. Tiếp đến, nhà
vua tham khảo ý kiến quan lại, trí thức nhằm thành lập chính phủ thay thế cho nội các Phạm Quỳnh đã từ chức. Kết quả là từ
trung tuần tháng 6 đến thượng tuần tháng 7-1945, 4 hội đồng đã được thành lập, gồm có: Hội đồng Dự thảo Hiến pháp, Hội
đồng Cải cách Cai trị, Tư pháp và Hành chính, Hội đồng Cải cách Giáo dục, Hội đồng Thanh niên với những trí thức còn để lại
tên tuổi trong lịch sử như Huỳnh Thúc Kháng, Nhượng Tống, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Đạo, Hoàng Xuân Hãn, Tạ Quang Bửu,
Vũ Đình Hoè…. Cuối cùng là ban hành một số đạo dụ ấn định những nguyên tắc liên hệ đến các quyền tự do căn bản của
người dân. Dụ số 73 (5-7-1945) về tự do lập nghiệp đoàn; dụ số 78 (9-7-1945) về tự do lập hội; dụ số 79 (9-7-1945) về tự do
hội họp. Tiếc rằng biến cố 19-08-1945 đã xảy ra, Việt Minh cướp chính quyền và tất cả đều đã bị dẹp bỏ. Điển hình là 20 ngày
sau “Tuyên ngôn Độc lập”, Hồ Chí Minh ký sắc lệnh bãi bỏ các nghiệp đoàn trong toàn cõi đất Việt, còn Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Võ Nguyên Giáp ký nghị định ngày 14-09 giải tán Hội Khai trí Tiến đức và “cấp năng lực pháp luật” cho Hội Văn hoá Cứu
quốc” (Cộng sản).
Sau đó, ĐCS đã tìm cách tiêu diệt dần các chính đảng quốc gia để nắm trọn quyền lực. Nó chính thức đặt ách toàn trị
độc tài lên nửa nước kể từ 1954 và trọn nước từ 1975. Để hợp thức hóa việc cướp chính quyền và tiếp tục thống trị vô thời
hạn, Đảng đã tự dựng nên một Quốc hội làm công cụ đắc lực cho mình và dùng nó soạn thảo ra các bản Hiến pháp 1980,
1992, 2013. Các bản Hiến pháp này, qua Điều 4 quy định: ĐCS là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội.
Rồi để củng cố độc quyền cai trị đó, ĐCSVN còn cho mình độc quyền sở hữu tài nguyên quốc gia (Luật Đất đai + điều 54 HP
2013), độc quyền sử dụng lực lượng truyền thông (báo chí các loại, Luật Báo chí + điều 96 HP) và lực lượng vũ trang (công
an, quân đội, điều 65 HP), độc quyền giáo dục (Luật Giáo dục + điều 96 HP), rồi ưu quyền về văn hóa (lấy chủ nghĩa MácLênin lẫn tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, điều 4 HP) và ưu quyền về kinh tế (kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, điều
51 HP). Tất cả đã biến tự do của dân thành một số 0 to tướng!
Đấy là “thành quả cách mạng” trên phương diện lý thuyết, pháp luật. Rồi trên thực tế lịch sử, “thành quả cách mạng”
gọi là “cách mạng vô sản, cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa” (xem trên) chính là đã:
(1) làm thiệt mạng hàng triệu người Việt và tàn phá tan hoang đất Việt qua các cuộc chiến Đông Dương lần I và II mà
đảng gọi là “cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ, giải phóng dân tộc, giải phóng miền Nam”, nhân dân gọi là “cuộc chiến vô ích
và vô nghĩa” và lịch sử gọi là “cuộc chiến giành độc quyền cai trị” và “cuộc chiến mở rộng biên thùy đế quốc đỏ”;
(2) làm nghẹt thở và bế tắc chính trị triền miên trong đất nước bằng việc không chấp nhận tam quyền phân lập, để
đảng tự mình thao túng tất cả: sai quốc hội làm luật có lợi cho mình, dùng tòa án giành công lý cho mình, biến bộ máy hành
chính làm công cụ cho mình; song song đó là quyết liệt phủ nhận và đàn áp tàn khốc từ các tư tưởng đối kháng đến các lực
lượng đối lập, bằng những điều luật kiểm soát các thông tin, phát biểu bày tỏ tự do ngôn luận, bằng những đội ngũ công an
mạng, dư luận viên theo dõi, xuyên tạc, vu khống các nhà báo độc lập, bằng những lực lượng an ninh, cảnh sát, dân phòng,
côn đồ sách nhiễu, quấy phá, tấn công, đánh đập, giam tù, xét xử các công dân bảo vệ nhân quyền;
(3) làm sa sút văn hóa dân tộc và băng hoại đạo đức xã hội bằng việc khống chế hay hạn chế các tiếng nói và sức
mạnh tinh thần nằm nơi giới trí thức, văn nhân và nơi giới chức sắc, tín đồ tôn giáo. Cụ thể và lừng danh là vụ Nhân văn Giai
phẩm (1955-1958), vụ Xét lại chống đảng và Thanh trừng phe thân Liên Xô (1963-1973), vụ Đốt các sách văn hóa và cầm tù
các nhà văn hóa ở miền Nam (1975-1976), rồi chuỗi dài đàn áp các giáo hội bằng pháp luật: từ Sắc lệnh tôn giáo 1955 đến
Pháp lệnh tôn giáo 2004 và Nghị định tôn giáo 2012, cũng như bằng hành động: quản chế, giam cầm, trục xuất, giết hại, thủ
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VIỆT NAM 2008
GIẢI TRUYỀN THÔNG
LIÊN MẠNG 2011
TRONG SỐ NÀY
Trg 01"Thành quả cách mạng”nào?
Trg 03Lời Kêu gọi biểu tình trên
mạng đòi xóa bỏ Điều 4 HP…
-Khối Tự do Dân chủ 8406.
Trg 04Tuyên bố gởi đến Hội nghị
ACSC/APF 2015 tại Malaysia.
-5 tổ chức xã hội dân sự độc lập.
Trg 06Tổng kết phúc trình sinh hoạt
Phật sự năm 2014.
-Tăng đoàn Giáo hội PGVNTN.
Trg 07Một lễ Giáng sinh nhọc nhằn
nhưng đong đầy tình thương.
-Giám mục Nguyễn Hữu Long.
Trg 09Mục sư Nguyễn Hồng Quang,
Quản nhiệm HT Mennonite….
-Huỳnh Trọng Hiếu.
Trg 11Lẽ ra ngay từ 1945, Dân tộc
đã có dân chủ tự do rồi.
-Phạm Cao Dương.
Trg 14Trận Hoàng Sa, biểu tượng
hội tụ lòng yêu nước.
-Trần Gia Phụng.
Trg 17Làm thế nào để đất nước thoát
khỏi màn đêm toàn trị, tiến vào..
-Âu Dương Thệ.
Trg 20Thảm họa của dộc đoán
chuyên quyền.
-Lê Diễn Đức.
Trg 22Ai có thể tin được đồng chí X?
-Trần Quang Hạ.
Trg 23Chân dung Quyền lực.
-Nguyễn Hưng Quốc.
Trg 24Cơn sốt rét ác tính của các
nhóm quyền lực.
-Võ Thị Hảo.
Trg 26Một đất nước, 2 chính quyền.
-Mặc Lâm, RFA.
Trg 28Cú rớt đài của bí thư thành ủy
Hà Nội Phạm Quang Nghị.
-Người Buôn Gió.
Trg 30Phá đám tang, nghề mới thời
sản mạt!
-J.B. Nguyễn Hữu Vinh.
Trg 3212 nhà hoạt động tố cáo bị
hành hung khi đi thăm ông TAK
-Trà Mi, VOA.
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mạnh tinh thần nằm nơi giới trí thức, văn nhân và nơi giới chức sắc, tín đồ tôn giáo.
Cụ thể và lừng danh là vụ Nhân văn Giai phẩm (1955-1958), vụ Xét lại chống đảng
và Thanh trừng phe thân Liên Xô (1963-1973), vụ Đốt các sách văn hóa và cầm tù
các nhà văn hóa ở miền Nam (1975-1976), rồi chuỗi dài đàn áp các giáo hội bằng
pháp luật: từ Sắc lệnh tôn giáo 1955 đến Pháp lệnh tôn giáo 2004 và Nghị định tôn
giáo 2012, cũng như bằng hành động: quản chế, giam cầm, trục xuất, giết hại, thủ
tiêu vô số chức sắc tôn giáo; cấm cản, đánh đập, hành hung vô số cộng đoàn tôn
giáo; mượn đểu, tịch thu, cướp bóc vô số tài sản tôn giáo; hạn chế, cấm cản hay
xuyên tạc giáo lý của nhiều giáo hội. Nạn nhân gần nhất là Mục sư Nguyễn Hồng
Quang, Mục sư Huỳnh Thúc Khải, Giám mục Nguyễn Hữu Long, Giám mục Hoàng
Đức Oanh…
(4) làm lụn bại kinh tế và điêu đứng dân sinh qua việc áp dụng học thuyết MácLênin sai lầm và học thuyết tư bản hoang dã. Việc áp dụng học thuyết Mác-Lênin sai
lầm, chính “phó giáo sư tiến sĩ đảng” Vũ Văn Phúc, tổng biên tập tạp chí Cộng Sản
vừa tự hào thừa nhận qua bài viết trên báo ANTV nói đầu bài xã luận: “85 năm qua
cho thấy Đảng đã kết hợp đúng đắn chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.
Còn việc áp dụng học thuyết tư bản hoang dã, với “bản sắc Việt Nam” là “kinh tế thị
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” (tức là nhắm mục tiêu làm giàu cho đảng),
thì trang mạng Chân Dung Quyền Lực từ hơn tháng nay đã minh họa hết sức chính
xác và sống động qua một loạt bài tập trung vào nạn tham nhũng của các thành viên
Bộ chính trị và Trung ương đảng, tức những kẻ có quyền lực cao nhất nước, với
những bằng chứng như giấy kê khai tài sản, nhà cửa với địa chỉ và hình ảnh rõ ràng,
rồi ảnh chụp đương sự với thân nhân hoặc bằng hữu. Chân tướng nhiều nhân vật
trong bộ máy quyền lực tham lam, cánh hẩu, siêu trộm cướp và siêu vô đạo đang
hút máu nhân dân và đất nước đã được khắc họa cách cụ thể, sắc nét tới mức khó
tưởng tượng. Từ phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến bộ trưởng quốc phòng
Phùng Quang Thanh, từ viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa
Bình đến Trần Văn Truyền nguyên Tổng thanh tra nhà nước... Như nhà văn Võ Thị
Hảo nói (bài Cơn sốt rét ác tính của các nhóm quyền lực), “dẫu lâu nay người dân
cũng đã hình dung sự băng hoại cao nhất của vô số nhân vật quyền lực trong bộ
máy, nhưng cũng không thể không sốc và công phẫn trước những chi tiết, hiện trạng
đã được trang blog này nêu ra, với những tiêu đề như “Cục u bướu di căn…”, “Liên
minh đen tối hút máu quân đội và nhân dân…”, “Đề nghị TƯ thanh tra khối tài sản
hàng ngàn tỉ…”. Điều đáng nói, đây chỉ là một phần những chân dung trong bộ máy
quyền lực. Người ta có thể rùng mình khi nghĩ rằng nếu tất cả chân tướng của những
“đồng chí chưa bị lộ” đều được đưa ra ánh sáng thì còn kinh khủng tới mức nào! Nếu
đúng như vậy… thì phải chăng đây là bộ máy quyền lực tội lỗi và tham lam nhất
trong lịch sử VN từ cổ chí kim?!” Và cái giá phải trả cho bọn cướp ngày này chính là
hàng chục triệu oan dân (nông dân và công nhân) đang dở sống dở chết, biến thành
vô sản!
(5) làm sứt mẻ sự vẹn toàn lãnh thổ và gây nguy khốn cho an ninh quốc gia
bằng chính sách lệ thuộc Tàu cộng về mọi mặt, qua các công hàm bán đảo, các hiệp
định nhượng biển, các mật ước dâng đất, các cam kết hợp tác toàn diện giúp Tàu
xâm nhập đất nước như một khối ung thư đang phát triển tràn lan, để sẽ biến nước
Việt Nam thành tỉnh Âu Lạc.
Và đó mới thực là “thành quả cách mạng” sau 85 năm hiện hữu của cái đảng
mà theo lời nhà văn Xuân Vũ, một cán bộ CS hồi chánh thời VNCH, “sinh ra để làm
hai việc: nói láo và làm bậy. Hễ chúng nói là nói láo, hễ chúng làm là làm bậy”. Làm
bậy ở đây là phá hoại: phá hoại kinh tế, môi trường, dân sinh, văn hóa, đạo đức của
đất nước và cả tiền đồ lẫn sinh mệnh dân tộc, không từ bất cứ mặt nào! B.B.T.
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Kính thưa Toàn thể Đồng bào
Việt Nam trong và ngoài nước
Ngày 03 tháng 02 sắp tới, nhà
cầm quyền trong nước sẽ tổ chức kỷ
niệm 85 năm thành lập đảng Cộng
sản VN (03-02-1930), tổ chức chính
trị hiện cầm quyền tại VN, đồng
thời là chính đảng duy nhất được
phép hoạt động theo Hiến pháp do
chính họ soạn thảo và áp đặt.
Như lịch sử minh chứng và toàn
thể Đồng bào đã biết, sau khi cướp
được chính quyền từ tay chính phủ
hợp hiến hợp pháp của Việt Nam
bấy giờ là chính phủ Trần Trọng
Kim vào tháng 8 năm 1945,
ĐCSVN đã tìm cách tiêu diệt dần
các chính đảng quốc gia để nắm
trọn quyền lực. Họ chính thức đặt
ách toàn trị độc tài độc đảng lên nửa
nước kể từ năm 1954 và trọn nước
từ ngày 30/4/1975 đến nay.
Để hợp thức hóa việc cướp chính
quyền và tiếp tục thống trị đất nước
vô thời hạn, ĐCSVN đã tự dựng
nên một Quốc hội làm công cụ đắc
lực cho họ và dùng nó mà soạn thảo
ra các bản Hiến pháp năm 1980,
1992, 2013. Các bản Hiến pháp này,
qua Điều 4 quy định: ĐCSVN là lực
lượng chính trị duy nhất lãnh đạo
nhà nước và xã hội. Rồi để củng cố
độc quyền cai trị đó, ĐCSVN còn
cho mình độc quyền sở hữu tài
nguyên quốc gia (Luật Đất đai +
điều 54 HP 2013), độc quyền sử
dụng lực lượng truyền thông (báo
chí các loại, Luật Báo chí + điều 96
HP) và lực lượng vũ trang (công an,
quân đội, điều 65 HP), độc quyền
giáo dục (Luật Giáo dục + điều 96
HP), rồi ưu quyền về văn hóa (lấy
chủ nghĩa Mác-Lênin lẫn tư tưởng
Hồ Chí Minh làm nền tảng, điều 4
HP) và ưu quyền về kinh tế (kinh tế
nhà nước giữ vai trò chủ đạo, điều
51 HP).
Chính vì nắm những độc quyền
và ưu quyền nói trên, ĐCSVN trong
gần 70 năm qua (từ 2/9/1945 đến

nay), đã gây bao đau thương cho
Đồng bào và thiệt hại cho Đất nước.
Cụ thể là:
- làm thiệt mạng hàng triệu
người Việt Nam qua các cuộc chiến
giành độc quyền cai trị;
- làm lụn bại kinh tế và điêu
đứng dân sinh qua việc áp dụng học
thuyết Mác-Lênin sai lầm và học
thuyết tư bản hoang dã;
- làm nghẹt thở và bế tắc chính
trị bằng việc không chấp nhận tam
quyền phân lập, phủ nhận và đàn áp
các lực lượng đối lập và các tư
tưởng đối kháng;
- làm sa sút văn hóa và băng
hoại đạo đức bằng việc khống chế
hay hạn chế các tiếng nói và sức
mạnh tinh thần trong dân tộc;
- làm sứt mẻ sự vẹn toàn lãnh
thổ và gây nguy khốn cho an ninh
quốc gia bằng chính sách lệ thuộc
đảng CS Trung Quốc về mọi mặt.
- v.v…
Do đó, trung thành với Tuyên
ngôn Tự do Dân chủ ngày 08-042006 của Khối 8406: “Mục tiêu cao
nhất trong cuộc đấu tranh giành tự
do, dân chủ cho Dân tộc hôm nay là
làm cho thể chế chính trị ở Việt
Nam hiện nay phải bị thay thế triệt
để, chứ không phải được “đổi mới”
từng phần hay điều chỉnh vặt vãnh
như đang xảy ra. Cụ thể là phải
chuyển từ thể chế chính trị nhất
nguyên, độc đảng, không có cạnh
tranh trên chính trường hiện nay,
sang thể chế chính trị đa nguyên, đa
đảng, có cạnh tranh lành mạnh, phù
hợp với những đòi hỏi chính đáng
của Đất nước, trong đó hệ thống
tam quyền Lập pháp, Hành pháp,
Tư pháp phải được phân lập rõ
ràng, phù hợp với các tiêu chuẩn
quốc tế và trải nghiệm của Nhân
loại qua những nền dân chủ đắt giá
và đầy thành tựu”, Khối 8406 kêu
gọi toàn thể Đồng bào trong và
ngoài nước hãy dũng cảm và công
khai làm một cuộc biểu tình trên

mạng internet từ nay cho đến hết
tháng 02-2015, để chống lại Điều 4
Hiến pháp cực kỳ phản động và phi
dân chủ, bằng cách tự chụp hình,
tay cầm bảng ghi một trong ba dòng
chữ sau đây:
1- Yêu cầu (/Đòi hỏi/Phải) hủy
bỏ Điều 4 Hiến pháp;
2- Phải hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp
vì…. (thêm ý);
3- Phải hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp
để…. (thêm ý);
Sau đó đưa lên internet, tới các
trang blog cá nhân, các trang mạng
xã hội (Facebook, Twitter…) và gởi
đến các trang web đấu tranh dân
chủ. Hoặc gởi về địa chỉ email: xoa
bodieu4hienphap@gmail.com
Kính thưa toàn thể Đồng bào
trong và ngoài nước.
Trong khi Việt Nam chưa có
được một cuộc Trưng cầu dân ý
khách quan và trung thực, có quốc
tế giám sát thì chúng ta cần phải
cho nhà cầm quyền thấy rõ nguyện
vọng và ý chí của toàn thể Dân tộc:
đó là không thể tiếp tục chấp nhận
sự lãnh đạo vừa bất tài bất lực, vừa
bất công bất nhân của ĐCSVN.
Việc chúng ta đòi hủy bỏ điều 4
Hiến pháp hiện hành chính là bước
đầu tiên trong tiến trình dân chủ hóa
đất nước. Từ đó mở ra các bước
khôi phục cho nhân dân các quyền
về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa
và xã hội; cụ thể là quyền tự do
ngôn luận và biểu tình, tự do tư
tưởng và tôn giáo, tự do hội họp và
lập hội, tự do cư trú và đi lại….
Xin toàn thể Đồng bào quốc nội
và hải ngoại hãy giành lấy quyền
làm chủ đất nước và thể hiện cụ thể
quyền ấy bằng cách hưởng ứng lời
kêu gọi này.
Chúng tôi chân thành cảm ơn.
Làm tại VN ngày 28-01-2015
Ban điều hành Khối 8406:
1- Kỹ sư Đỗ Nam Hải – Sài Gòn
– Việt Nam. 2- Linh mục Phan Văn
Lợi – Huế – Việt Nam. 3- Nhà văn
Nguyễn Xuân Nghĩa – Hải Phòng –
Việt Nam. 3- Giáo sư Nguyễn Chính
Kết – Houston – Hoa Kỳ. 4- Bà Lư
Thị Thu Duyên – Boston – Hoa Kỳ.
Với sự hiệp thông của Linh mục
Nguyễn Văn Lý và các tù nhân
lương tâm Khối 8406 khác đang
ở trong lao tù CS. 
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XÃ HỘI DÂN SỰ ASEAN RA
TUYÊN BỐ CHUNG. NHIỀU
ĐIỂM LIÊN QUAN ĐẾN
NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM
Mạch Sống, 25-01-2015
Hôm nay, Ban Điều hợp của Hội
nghị XHDS và Diễn đàn Người dân
ASEAN (ASEAN Civil Society
Conferenc and ASEAN People's
Forum, ACSC/APF) năm 2015
công bố bản Tuyên Bố chung của
cộng đồng các tổ chức XHDS toàn
vùng Đông Nam Á. Trong suốt 10
năm qua, đây là lần đầu tiên nhiều
tổ chức XHDS ở Việt Nam thực sự
có tiếng nói trong tiến trình soạn
thảo và thông qua bản Tuyên Bố
chung này.
Trong hai ngày 23 và 24 tháng 1
ở Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia,
đại diện của các phái đoàn XHDS
của 10 nước ASEAN cùng với một
số tổ chức khu vực đã làm việc liên
tục để hoàn tất bản tuyên bố chung
để nộp vào buổi họp của các bộ
trưởng ASEAN tới đây.
Tính đại diện của phái đoàn do
nhà nước Việt Nam gởi đi đã trở
thành một đề tài gay gắt trong suốt
2 ngày. Họ bao gồm một số tổ chức
trực thuộc Mặt trận Tổ quốc. Trong
9 năm trước, kể từ ngày có Hội nghị
XHDS và Diễn đàn Người dân
ASEAN, họ luôn tự nhận là tiếng
nói của XHDS ở Việt Nam.
Trước sự bất ngờ của phái đoàn
Việt Nam, một thành viên của Hiệp
hội Giáo dân Cồn Dầu đã có mặt,
đại diện cho 5 tổ chức XHDS ở Việt
Nam. Cô Phan Lê Nguyên Nhung
đã lên tiếng phản bác tính đại diện
của phái đoàn tự nhận là đại diện
XHDS Việt Nam: "Việt Nam có
một nhà nước độc đảng. Đảng Cộng
Sản kiểm soát chính phủ và khống
chế sự phát triển của XHDS và
tiếng nói bất đồng chính kiến... Một
phần công cụ đàn áp của họ là mạng
lưới chính thức của những 'tổ chức
phi chính phủ do chính phủ tổ chức'
đặt dưới Mặt trận Tổ quốc." Cô chỉ
ra cho mọi người thấy rằng các

thành phần trong phái đoàn Việt
Nam đều thuộc mạng lưới này.
Phái đoàn Việt Nam đi dự các
diễn đàn XHDS ASEAN, và cả
quốc tế, luôn luôn nằm dưới sự
kiểm soát của các đảng viên gộc của
đảng Cộng sản. Người trưởng đoàn
là thành viên của Trung ương đảng.
Hiện tượng chính quyền độc tài
dùng các 'tổ chức phi chính phủ do
chính phủ tổ chức', tiếng Anh gọi là
GONGO
(government-organized
NGO) không là điều mới lạ. Trước
đây hiện tượng này từng xẩy ra ở
Miến Điện nhưng đã bị các tổ chức
XHDS thực thụ ở đó lột mặt nạ
ngay từ đầu nên trở thành vô hiệu.
Năm nay, các GONGO Việt
Nam bị vô hiệu hoá. Họ liên tục tìm
cách tháo gỡ những phần liên quan
đến tình trạng vi phạm nhân quyền
ở VN ra khỏi Tuyên Bố chung
nhưng đều thất bại -- tuyệt đại đa số
các phái đoàn quốc gia và khu vực
bỏ phiếu bác bỏ các đề nghị của
phái đoàn GONGO VN.
Phái đoàn Việt Nam đã phát biểu
lớn tiếng và gay gắt đòi loại bỏ cụm
từ "hệ thống đa đảng, đa nguyên"
trong Tuyên Bố chung. Khi bỏ
phiếu, tuyệt đại đa số trong Ban
Điều hợp đã bác bỏ yêu cầu của
phái đoàn Việt Nam.
Tương tự, phái đoàn VN đòi hỏi
phải xoá bỏ mọi nhắc nhở đến
người Montagnard (dân tộc Tây
Nguyên), Hmong và Khmer Krom
trong phần nói về đàn áp các sắc
dân bản địa. Lập luận của họ rằng
không hề có sự đàn áp nào đối với
các dân tộc bản địa này đã bị phản
bác mạnh mẽ bởi nhiều người hiện
diện, nhất là các thành phần đã từng
hợp tác với Toán Trợ giúp Pháp lý
của BPSOS ở Thái Lan, nơi có hàng
trăm người Montagnard, Hmong và
Khmer Krom từ VN đến lánh nạn.
Trước buổi họp, ngày 6 tháng 1
đã có 19 tổ chức XHDS ở Việt Nam
gửi bản Kiến nghị chung đến Ban
Điều hợp của ACSC/APF 2015,
khẳng định: "Các tổ chức mà chính
phủ Việt Nam giao nhiệm vụ tham

gia Cộng đồng các tổ chức XHDS
ASEAN như VUFO, GREENID,
VPDF và CRSCH…, tất cả đều
được chính phủ thành lập và tài trợ.
Nhân sự lãnh đạo của các tổ chức
ấy là cán bộ công chức của đảng
CS được cử sang. Mục tiêu và hoạt
động của họ phải theo sự chỉ đạo
của chính phủ hoặc cơ quan đảng
CS. Về bản chất, họ không phải là
các tổ chức XHDS độc lập mà chỉ là
các cơ quan ngoại vi hay là cánh
tay nối dài của đảng CS nhằm kiểm
soát người dân, kiểm soát sinh hoạt
xã hội và thực hiện nhiệm vụ đối
ngoại cho đảng CS." Kiến nghị này
yêu cầu, "Quý Ban tạo kiều kiện để
chúng tôi có thể tham gia hoặc trực
tiếp hoặc qua Skype vào kỳ họp mặt
sắp tới."
Ngay trước buổi họp, phái đoàn
của BPSOS đến từ Thái Lan nhắc
nhở Ban Điều hợp về yêu cầu này.
Ban Điều hợp cho biết là họ không
có phương tiện kỹ thuật để thực
hiện: nếu chấp thuận cho các tổ
chức ở Việt Nam thì cũng phải đáp
ứng yêu cầu tương tự của không
biết bao nhiêu tổ chức ở các quốc
gia khác có khi muốn tham gia trực
tuyến chỉ để tiết kiệm chi phí di
chuyển.
Tuy nhiên, Ban Điều hợp đồng ý
để BPSOS mở đường dây Skype
cho một số tổ chức XHDS ở Việt
Nam tham dự; đó là những tổ chức
đã gửi email yêu cầu được tham dự.
Ban Điều hợp cũng đồng ý để cô
Nhung đọc Bản Lên tiếng chung
của 5 tổ chức XHDS, được gấp rút
soạn thảo tại chỗ. Bản Kiến nghị
của 19 tổ chức XHDS được phân
phối cùng với Bản Lên tiếng chung
này đến các thành viên của buổi họp
và cho báo chí tại buổi họp báo cuối
ngày 24 tháng 1.
Sự lên tiếng ồ ạt của các tổ chức
XHDS thực thụ ở VN đã dẫn đến
kết quả là Bản Tuyên Bố chung của
XHDS ASEAN năm nay có rất
nhiều điều khoản liên quan đến VN,
như yêu cầu hệ thống chính trị đa
đảng và đa nguyên; ngưng chính
sách cưỡng chế đất đai của các dân
tộc bản địa, của dân oan, của các
cộng đồng tôn giáo; tôn trọng quyền
lập nghiệp đoàn tự do và độc lập;
bảo vệ công nhân bị xuất khẩu lao
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động, các cô dâu lấy chồng ngoại
quốc, và những người làm ô sin;
ngưng các dự án khai thác khoáng
sản tàn phá môi sinh; xoá bỏ các
điều luật mang tính áp bức như "phá
hoại chính sách đoàn kết dân tộc",
"tuyên truyền chống nhà nước", "lợi
dụng quyền tự do dân chủ..."; tôn
trọng quyền tư hữu đất đai; chống
tra tấn và bạo hành bởi công an;
ngưng chính sách kiểm soát hoạt
động tôn giáo; và nhiều nữa.
BPSOS cũng đề nghị là từ nay
Ban Điều hợp chuyển thông tin về
ACSC/APF trực tiếp cho các tổ
chức XHDS ở Việt Nam, và đã
cung cấp một danh dách các tổ chức
có phương tiện truyền thông xã hội
như trang mạng, trang blog, trang
facebook... Từ năm 2009 BPSOS và
Liên minh Bài trừ Nô lệ mới ở Á
Châu (CAMSA) đã tham gia các
hội nghị ACSC/APF trong tư cách
tổ chức XHDS khu vực. BPSOS đã
có văn phòng pháp lý ở Phi Luật
Tân và Hồng Kông từ đầu thập
nhiên 1990, và tiếp đó là văn phòng
pháp lý ở Thái Lan. CAMSA bắt
đầu hoạt động ở Malaysia từ năm
2008 và phối hợp với các tổ chức
bạn ở khắp vùng Đông Nam Á.
Tài liệu liên quan:
(1) Tuyên Bố Chung (tiếng
Anh): http://aseanpeople.org/reclai
ming-the-asean-community/
(2) Bản lên tiếng của 5 tổ chức
XHDS tại buổi họp ngày 23 tháng
1, 2015 (tiếng Anh): https://demo
craticvoicevn.files.wordpress.com/2
014/08/vn-cso-statement-for-apfacsc.pdf
(3) Bản lên tiếng của 19 tổ chức
XHDS gởi đi từ Việt Nam ngày 6
tháng 1, 2015 (tiếng Việt): http://
www.vietnamhumanrightsdefenders
.net/2015/01/06/kien-nghi-cua-cacchuc-xhds-doc-lap-vn-gui-hoi-nghixhds-asean-2015-kuala-lumpur/
http://machsong.org

BẢN TUYÊN BỐ NGẮN
25-01-2015
Chúng tôi, Hiệp hội Giáo dân
Cồn Dầu, Hội Ái hữu Cựu Tù nhân
Chính trị và Tôn giáo, Phong trào
Liên đới Dân oan, Hiệp hội Công
nhân Nông dân, và Hội Phụ nữ
Nhân quyền Việt Nam, lên tiếng

cho các tổ chức xã hội dân sự độc
lập Việt Nam. Chúng tôi lâu nay bị
loại ra khỏi các hoạt động APF
/ACSC. Đoàn đại biểu quốc gia của
Việt Nam không đại diện cho xã hội
dân sự. Nó bao gồm các tổ chức
được thành lập bởi chính phủ
(GONGOs) để trấn áp các tổ chức
XHDS (CSO) thực sự ở Việt Nam
và xâm nhập vào cộng đồng XHDS
ASEAN.
Việt Nam là một quốc gia độc
đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam
(VCP) kiểm soát chính phủ và ngăn
chặn sự phát triển của xã hội dân sự
và những tiếng nói bất đồng. Những
người tổ chức hoặc tham gia vào
các tổ chức XHDS thực sự đang bị
bắt giữ và cầm tù, đôi khi không
cần xét xử và sau khi bị cáo buộc
các tội như “Phá hoại đoàn kết dân
tộc”, “lợi dụng các quyền tự do dân
chủ”, và “tuyên truyền chống nhà
nước”. Các nhà hoạt động xã hội
dân sự bị cầm tù, bao gồm cả một
số người trong chúng tôi ký tên
trong tuyên bố này, đã phải chịu
phạt tù và / hoặc bị tra tấn. Ngay cả
sau khi chúng tôi được thả khỏi nhà
tù, nhiều người trong chúng tôi vẫn
còn thường xuyên bị quản thúc tại
nhà hoặc giám sát chặt chẽ bởi các
nhân viên an ninh của chính quyền.
Một phần quan trọng của hệ
thống đàn áp này là việc thành lập
một mạng lưới chính thức của
GONGOs dưới sự bảo trợ của “Mặt
trận Tổ quốc”. Mặt trận này được
sử dụng bởi đảng Cộng sản Việt
Nam để can thiệp vào tất cả các
khía cạnh của xã hội, để ngăn chặn
các hoạt động độc lập, và để chuyển
hướng sự hỗ trợ và hợp tác quốc tế
vào các kênh chính thức để tiếp tục
đàn áp xã hội dân sự. “Liên hiệp các
Tổ chức Hữu nghị Việt Nam”
(VUFO) thuộc Mặt trận Tổ quốc và
hoạt động như cơ quan thường trực
của Ủy ban công tác về các tổ chức
phi chính phủ nước ngoài (COMINGO). Lãnh đạo của VUFO
được bổ nhiệm bởi đảng Cộng sản
Việt Nam và là thành viên của đảng
CSVN. Nó là một phần nối dài của
nhà cầm quyền đàn áp Việt Nam.
Với tư cách là các nhà hoạt động
và các tổ chức xã hội dân sự Việt
Nam, chúng tôi muốn làm việc với

các tổ chức và các nhà hoạt động ở
các nước ASEAN khác để tranh đấu
cho tự do, dân chủ, hòa bình, công
lý, và các mục tiêu chung khác.
Thật không may, hầu hết chúng tôi
bị cấm xuất cảnh nên không thể
tham gia các hội nghị xã hội dân sự
trong khu vực như APF / ACSC.
Một vài người trong chúng tôi xoay
xở để ra được khỏi đất nước để
tham dự các sinh hoạt này đã phải
đối mặt với sự trả thù của chính
quyền khi trở về.
Một trở ngại lớn hơn cho sự
tham gia của chúng tôi là mạng lưới
chính thức của chính quyền đã tự
động chen chân vào tiến trình APF /
ACSC và hiện đang chiếm nhiều vị
trí thông qua các tổ chức như Quỹ
Hòa bình và Phát triển Việt Nam và
VUFO. Họ không có quyền đại diện
xã hội dân sự Việt Nam.
Chúng tôi hiểu rằng xã hội dân
sự ASEAN có một lịch sử đáng tự
hào trong việc phơi bày và chống
lại sự đàn áp xã hội dân sự của các
chính quyền cũ của Burma /
Myanmar và Indonesia và làm việc
trong tinh thần đoàn kết với các
phong trào xã hội dân sự thực sự và
độc lập ở những nước này. Chúng
tôi yêu cầu quý vị hãy mở ra sự hợp
tác và đoàn kết tương tự đối với các
nhà hoạt động và các tổ chức xã hội
dân sự thực sự tại Việt Nam. Chúng
tôi yêu cầu quý vị hãy công nhận
chúng tôi và các tổ chức thật sự độc
lập khác bên trong Việt Nam là đại
diện thực sự của xã hội dân sự, hãy
đưa các góp ý của chúng tôi vào bản
Tuyên bố chung và cung cấp cho
chúng tôi cách kết nối từ xa vào hội
nghị tháng Tư này. Cuối cùng,
chúng tôi yêu cầu APF / ACSC hãy
có thái độ mạnh mẽ ủng hộ nền dân
chủ đa đảng cho tất cả các nước
ASEAN và ủng hộ việc loại bỏ các
điều luật mà chính quyền đang sử
dụng để đàn áp chúng tôi, bao gồm
“phá hoại đoàn kết dân tộc”, “tuyên
truyền chống nhà nước”, và “lợi
dụng các quyền tự do dân chủ.”
Cảm ơn sự xem xét của quý vị
về các yêu cầu này. Chúng tôi mong
được làm việc với quý vị cho
ASEAN và người dân ASEAN.
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Phật lịch 2558- Số: 11/HĐĐH/TB/VT
Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa Quý Phật tử,
Theo phúc trình từ các nơi gửi về,
Hội đồng Điều hành TĐGHPGVNTN
tóm lược tổng quát những khó khăn
cùng những thành quả đạt được
trong năm qua sau đây:
A. Những sự xuyên tạc, đàn áp,
sách nhiễu Tăng đoàn GHPGVNTN:
1- Xuyên tạc về Pháp lý của
Tăng đoàn GHPGVNTN:
Tổ chức Tăng đoàn trong Phật
giáo, đã có từ ngàn xưa, là đoàn thể
chư Tăng tu học, sinh hoạt theo tinh
thần giới luật của Tăng già.
Hiện nay, Tăng đoàn GHPGVN
TN, một tổ chức tôn giáo độc lập,
hoằng dương chánh pháp với mục
đích phục vụ Nhân loại và Dân tộc,
theo tinh thần Hiến chương của Giáo
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Vì vậy, chư Tăng tán đồng dùng danh
xưng: Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo
Việt Nam Thống nhất.
Kinh Phật dạy rằng tất cả chúng
sanh đều có Phật tánh, nghĩa là có
khả năng giác ngộ tương đồng,
không phân biệt cao thấp. Cùng ý
nghĩa đó, ngày nay, các nước tự do,
dân chủ, văn minh trên thế giới đều
công nhận nhân quyền của mọi người
đều bình đẳng như nhau. Mọi người
đều có quyền sống, quyền mưu cầu
hạnh phúc và các quyền tự do.
Trong xã hội hiện nay, Tăng đoàn
GHPGVNTN là một tổ chức xã hội
dân sự, căn cứ vào các quyền tự do
tín ngưỡng, tự do lập hội… theo các
công pháp quốc tế như Tuyên ngôn
Quốc tế Nhân quyền, Công ước Quốc
tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị.
Thời gian qua, Nhà cầm quyền
Cộng sản Việt Nam và các tổ chức
ngoại vi, đã dùng nhiều lý lẽ vu vơ,
cho rằng Tăng đoàn GHPGVNTN là
tổ chức bất hợp pháp, nhằm để đánh
phá một trong các tổ chức xã hội dân
sự tại Việt Nam hiện nay. Hành động
đó của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt
Nam là điều phi lý, vi phạm bản
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và
Công ước Quốc tế về các Quyền
Chính trị và Dân sự của Liên Hiệp
Quốc, phản lại sự tiến bộ, văn minh
và dân chủ trên thế giới.
Nhà cầm quyền Cộng sản Việt
Nam đã cố tình lờ đi các Công ước

Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký
kết thi hành, như:
Điều 20 Tuyên ngôn Quốc tế
Nhân quyền: “Tất cả mọi người đều
có quyền tự do hội họp và lập hội một
cách ôn hòa”.
Điều 22 Công ước Quốc tế các
Quyền Dân sự và Chính trị (Quyền
Tự do lập hội): “Ai cũng có quyền tự
do lập hội cùng với những người
khác”. “Chính quyền có nghĩa vụ bảo
vệ quyền tự do hội họp và lập hội”.
2. Đàn áp, sách nhiễu, gây khó
khăn trong việc lễ lạc và truyền
đạo:
“Kể từ ngày thành lập, Tăng đoàn
GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo của
Đại lão HT. Thích Thiện Hạnh và HT.
Thích Viên Định, một tổ chức Phật
giáo quy tụ nhiều Tăng ni và quần
chúng Phật tử, đã liên tục bị nhà cầm
quyền CS phân biệt đối xử, dùng mọi
phương kế đàn áp, sách nhiễu. Chư
Tăng ni, quần chúng Phật tử và các
cơ sở tự viện trực thuộc Tăng đoàn
GHPGVNTN luôn bị chính quyền địa
phương đàn hạch, khủng bố tinh
thần, gây khó dễ trong sinh hoạt tu
học tôn giáo như tụng kinh bái sám,
lễ Phật cầu nguyện, thuyết giảng
truyền bá giáo lý từ bi cứu khổ của
Phật Đà và ngăn cấm sửa sang tu tạo
cơ sở chùa viện, chỉ vì cái tội Tăng
đoàn không chịu thần phục (gia nhập)
GHPGVN dưới sự quản lý của Nhà
Nước. Chính sách đàn áp tôn giáo tại
VN, đặc biệt đối với Tăng đoàn GH
PGVNTN của nhà cầm quyền CS,
trong suốt thời gian qua đã lên mức
báo động, đáng quan ngại, mà đơn
cử qua ba trường hợp đối với chùa
Liên Trì, chùa An Cư và tịnh thất Đạt
Quang.” (Trích Bản Lên Tiếng v/v:
Phản đối nhà cầm quyền CS ra lệnh
triệt hạ, cưỡng chế và trấn áp các
chùa, tịnh thất trực thuộc Tăng đoàn
GHPGVNTN của Tăng đoàn GHPG
VNTNHN)
Nhất là muốn giải tỏa để xóa bỏ
vĩnh viễn chùa Liên Trì của Hòa
thượng Thích Không Tánh, Phó Viện
trưởng kiêm Tổng Ủy viên Từ thiện
Xã hội Tăng đoàn GHPGVNTN.
“Trong vị thế Tổng Vụ trưởng
Tổng vụ Từ thiện Xã hội thuộc Giáo
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất,
chùa Liên Trì chúng tôi là cơ sở thực
hiện đại bi tâm của người Phật tử,

cho nên chúng tôi thường tổ chức các
buổi cứu tế cho người nghèo khổ, già
yếu, tật bệnh và nhất là anh em
thương phế binh Việt Nam Cộng hòa,
một thành phần bất khiển dụng vì tất
cả anh em đều tàn phế, cụt chân tay.
Thế mà những thương phế binh này
bị chế độ các ông áp bức, kỳ thị, đẩy
ra ngoài lề xã hội. Nhà nước không
hề có một chính sách nhân đạo để
giúp anh em sống qua ngày.
37 năm đã qua, chiến tranh Quốc
Cộng đã trôi vào quá khứ, vậy mà các
ông vẫn xem họ như kẻ thù, bằng
chứng cụ thể là mỗi lần chúng tôi
phát quà hay thực phẩm cho họ đều
bị công an, chính quyền địa phương
ngăn cản, khủng bố, hăm dọa, xua
đuổi, kể cả chận bắt và hành hung!
Nhà chùa mời anh em một bữa cơm
ấm lòng mà cũng không được yên
thân, công an luôn rình rập, sách
nhiễu, đe doạ, vu khống, chận đường
xét hỏi, nghênh ngang vào chùa gây
rối, tạo nỗi hãi hùng cho những mảnh
đời rách nát, khốn khổ. Thật đau lòng!
Chúng tôi yêu cầu các ông chấm
dứt ngay những đàn áp vô nhân đạo
mà nhà cầm quyền Cộng sản đã đối
xử với những người khốn khổ, già cả,
tật bệnh, những thương phế binh tàn
bại, những cựu tù, tù nhân chính trị và
tôn giáo bị áp bức, những dân oan bị
chiếm nhà, lấy đất… mà Tổng vụ Từ
thiện Xã hội của Giáo hội Phật giáo
Việt Nam Thống nhất đặt tại chùa
Liên Trì cùng quí ân nhân trong ngoài
nước đã chia sớt, tương trợ… Chúng
tôi phản đối chính sách giải tỏa, di dời
chùa Liên Trì, làm mất đi sự an tâm
sinh sống với nếp sống văn hóa tâm
linh, tôn giáo của cư dân lâu đời trên
mảnh đất này.” (trích Thư yêu cầu
ngưng giải tỏa, gửi Nhà cầm quyền
Cộng sản, năm 2012 của Hòa thượng
Thích Không Tánh)
3. Ngăn chặn, gây khó khăn việc
cư trú, đi lại, làm hộ khẩu:
Ngoài việc ngăn cấm, gây khó
khăn trong việc trùng tu, xây dựng,
thuyết giảng, lễ lạc, nhà cầm quyền
Cộng sản còn liên tục sách nhiễu,
theo dõi, gây trở ngại chư Tăng thuộc
Tăng đoàn GHPGVNTN trong việc
làm hộ khẩu, cư trú, đi lại…
B. Những thành quả:
Tuy gặp nhiều khó khăn, trở ngại,
nhưng các Tổng vụ, các Ban Điều
hành TĐGHPGVNTN cũng đã thực
hiện được một số Phật sự, duy trì nếp
sống thiền môn, tổ chức những Phật
sự Từ thiện Xã hội, Lễ Phật đản, An
cư, Vu lan, Bố tát, Tự tú, Bát quan
trai, Húy kỵ các Đức Tăng thống và
đặc biệt là:
1. Tổng vụ Từ thiện Xã hội:
HT Thích Không Tánh, Tổng Ủy
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viên Tổng vụ Từ thiện Xã hội đã tổ
chức nhiều chuyến đi từ thiện các nơi
và tại chùa Liên Trì để phát quà cho
anh em thương phế binh Việt Nam
Cộng hòa, các tù nhân lương tâm,
các dân oan, các trại phong, bệnh
viện Ung bướu…
2. Tổng vụ Thanh niên:
Thành lập Ban Hướng dẫn Trung
ương Gia đình Phật tử Việt Nam trực
thuộc Tăng đoàn GHPGVNTN.
3. Ban Điều hành Tăng đoàn
tỉnh Thừa Thiên-Huế:
a. Tổ chức Giới đàn tại tỉnh Thừa
Thiên Huế:
“Theo thông lệ, cứ ba năm một
lần, từ dưới thời Tăng đoàn Phật giáo
Thừa Thiên Huế, đến Ban Đại diện
GHPGVNTN Thừa Thiên Huế, nay là
Tăng đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên
Huế, việc tổ chức các giới đàn dù gặp
khó khăn, thách thức nhưng chư tôn
đức lãnh đạo Tăng đoàn vẫn giữ
vững truyền thống tổ chức giới đàn
theo định kỳ, để truyền trao Giới pháp
cho hàng hậu tấn. Đối với hàng xuất
gia, việc mở giới đàn không chỉ đào
tạo nên một thế hệ Tăng già đầy đủ
giới hạnh, mà còn có người kế thừa
cho tương lai của Đạo pháp. Đối với
hàng Phật tử tại gia, đây là dịp để chư
vị Phật tử tại gia có cơ duyên hành trì,
tu tập và ý thức trách nhiệm của mình
trong sự nghiệp hoằng dương và hộ
trì Chánh pháp.
Trong suốt 20 năm qua –từ 1994
đến 2014– chư tôn đức đã liên tục mở
đến 8 Đại giới đàn. Xuất thân từ các
đại giới đàn này, phần nhiều là những
giới tử ưu tú, có năng lực, có phẩm
hạnh đã và đang gánh vác nhiều Phật
sự của Tăng đoàn Giáo hội trong và
ngoài nước. Đại giới đàn năm nay, là
Đại giới đàn thứ 8, được Tăng đoàn
GHPGVNTN Thừa Thiên Huế long
trọng tổ chức tại Tổ đình Quốc Ân (Số
146 đường Đặng Huy Trứ, thành phố
Huế) vào hai ngày 19 và 20 tháng 10
năm Giáp Ngọ (ngày 10-11.12.2014)
Hàng trăm giới tử về tham dự giới
đàn gồm có:
- Chư vị giới tử xuất gia lãnh thọ
Tỳ kheo và Bồ tát giới.
- Chư vị giới tử tại gia lãnh thọ Bồ
tát giới và Thập thiện giới.”
(Trích tường thuật của Ban thư ký
Đại Giới đàn Quốc Ânthuộc Ban Điều
hành Tăng đoàn GHPGVNTN Tỉnh
Thừa Thiên Huế)
b. Ban Điều hành Thừa Thiên Huế
phối hợp với Tổng Ủy viên TTXH tổ
chức thành công buổi phát quà cho
anh em thương phế binh VN Cộng
hòa tại chùa Phước Thành, Huế.
c. Ban Điều hành tỉnh Thừa ThiênHuế duy trì được 3 lớp cho 3 cấp:
Cao đẳng, Trung đẳng và Sơ đẳng tại

thành phố Huế.
C. Phương hướng hoạt động
năm 2015:
- Cung thỉnh, vận động chư Tăng
tham gia sinh hoạt Tăng đoàn GHPG
VNTN.
- Mở rộng và củng cố nhân sự,
hoạt động của các Tổng vụ, Ban
ngành Cư sĩ, Gia đình Phật tử Việt
Nam thuộc Tăng đoàn GHPGVNTN.
- Ủng hộ các tổ chức xã hội dân
sự trong công cuộc vận động Tự do,
Dân chủ, Nhân quyền cho Việt Nam.
- Vận động, kêu gọi toàn dân bảo
vệ Tổ quốc trước hiểm họa xâm lăng
mọi mặt từ phương Bắc.
Tổ đình Thập Tháp, Bình Định,
ngày 23 tháng 01 năm 2015
T.M. Hội đồng Điều hành Tăng
đoàn GHPGVNTN.
Ký thay Viện trưởng
Phó Viện trưởng (đã ấn, ký)
Tỳ kheo Thích Chí Thắng

luật” (trích Đ. 11,1 Pháp lệnh Tín
ngưỡng Tôn giáo) ; 2- “huyện Nậm
Pồ là huyện biên giới, tình hình an
ninh trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố
phức tạp như: các loại tội phạm về
ma túy, hình sự, vượt biên trái phép”
Những lý do viện ra để từ chối,
theo tôi, không thích đáng và không
thuyết phục, vì ở đâu mà chẳng có
những tệ nạn xã hội, và cả nước có
hàng ngàn cây số biên giới, tại sao
những chỗ khác không cấm ; còn lấy
lý do “chưa có cơ sở tôn giáo”, thì ở
điều 11,2 Pháp lệnh Tín ngưỡng có
dự trù trường hợp tổ chức nghi lễ tôn
giáo ngoài cơ sở đã được công nhận
(Tòa Giám Mục đã 4 lần gửi văn thư
đăng ký sinh hoạt tôn giáo tại các tỉnh
Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, nhưng
đến nay vẫn chưa được chấp nhận).
Vì thế, Tòa Giám Mục đã gửi văn thư
thứ hai yêu cầu xét lại quyết định
trên, “để bà con giáo dân thuộc các
địa bàn trên được đáp ứng nguyện

Nhiều người muốn biết về chuyến
mục vụ lễ Giáng Sinh của tôi với anh
em H’Mông tại bản Huổi Thủng 1, liệu
tôi có đến được với họ như đã định
không, có gặp khó khăn không ? Tôi
sẽ thuật lại chuyến mục vụ này, như
món quà đầu năm mới, tặng anh chị
em của tôi trong đức tin.
Đầu tháng 12, Tòa Giám Mục
Hưng Hóa đã gửi văn thư đến chính
quyền tỉnh Điện Biên và hai huyện
Nậm Pồ, Mường Nhé, đăng ký lịch
trình Giáng Sinh tại đây, theo đó tôi
sẽ thăm và dâng lễ cho giáo dân tại
các bản Huổi Thủng 1, Na Cô Sa,
Nậm Chẩn, Nà Bùng, Nậm Vì,
Mường Nhé. Số giáo dân tại các giáo
điểm này là hơn 1.400 người, gồm
1.333 người H’Mông, và 80 người
Kinh. Họ sống rải rác cách xa nhau từ
3-150 cây số, vì đường núi vòng vèo,
quanh co. Đặc biệt đây là lần đầu tiên
có lễ Giáng Sinh tại các bản H’Mông
xa xôi cách trở này.
Ngày 16-12, huyện Mường Nhé
trả lời chỉ chấp thuận cho làm lễ ở
Mường Nhé của người Kinh, còn
Nậm Vì của người H’Mông thì bị từ
chối, vì nơi đây “còn phức tạp về an
ninh trật tự” ! Hôm sau, huyện Nậm
Pồ trả lời “không đồng ý chấp thuận”
cho dâng lễ ở một điểm nào, vì hai lý
do sau : 1- tại huyện Nậm Pồ “chưa
có cơ sở tôn giáo được công nhận”,
nên “việc tổ chức các nghi lễ tôn giáo
là không đúng với qui định của pháp

vọng chính đáng của mình trong dịp
đại lễ Giáng Sinh”.
Ở xã Na Cô Sa, chính quyền lập
trạm canh để kiểm soát người ra vào,
và cấm người Công giáo không được
tổ chức lễ Giáng Sinh. Hai nữ tu
được gửi tới giúp giáo dân Mường
Nhé và Nậm Pồ trong dịp lễ cũng bị
trục xuất khỏi địa bàn xã. Dù biết sẽ
gặp khó khăn, nhưng chúng tôi quyết
định vẫn cứ đến.
Tại Tòa Giám Mục Hưng Hóa,
những ngày trước lễ, phái đoàn chính
quyền các tỉnh theo thông lệ đến chúc
mừng, trong đó có đoàn Công an
thành phố Hà Nội. Họ ngỏ ý muốn đi
thăm và tặng quà cho bà con nghèo.
Đức cha chính đã đề nghị họ đến
Huổi Thủng. Thế là đồng thuận ngày
24-12 này, đoàn sẽ đến với giáo dân
H’Mông ở Huổi Thủng.
Sáng thứ bảy 20-12, chúng tôi lên
đường đi Điện Biên bằng đường bộ.
Đoạn đường dài 750 cây số, mất 12
tiếng đồng hồ, lộ trình Sơn TâyHòa
BìnhSơn LaĐiện Biên. Trên
đường đi, chúng tôi có cảm tưởng
giống như Mẹ Maria ngày xưa nong
nả đi thăm gia đình Dacaria, hôm nay
chúng tôi cũng đi lên miền núi đem
Chúa đến với anh chị em H’Mông.
Chúa nhật 21-12, chúng tôi dâng
lễ tại Điện Biên cho giáo dân người
Kinh. Thứ hai 22-12, đi Mường Nhé,
cách Điện Biên 200cs. Đoàn chúng
tôi gồm 8 người : tôi và cha Bình, hai
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thầy, hai nữ tu, hai tài xế. Chúng tôi
đến chào chính quyền huyện, nhân
tiện để biết họ có thay đổi quyết định
trước ? Rốt cuộc là không được làm
lễ cũng không được đến thăm Nậm
Vì, do tình hình ở đây tế nhị ! Sau khi
trao đổi khá lâu giờ mà không kết
quả, với ước mong lần sau sẽ được,
chúng tôi đồng ý không đến Nậm Vì
trong chuyến mục vụ này.
Tối hôm đó, chúng tôi đã cử hành
lễ Giáng Sinh tại Mường Nhé, bài đọc
thì lấy lễ Vọng, nhưng kết lễ thì đã
viếng Máng cỏ, hát mừng Chúa ra đời
rồi, vì chỉ được dâng lễ ở đây hôm
nay thôi ! Vậy là năm nay Chúa ra đời
ở Mường Nhé trước mọi nơi trên thế
giới, phải “sinh non” mất ba ngày !
Ngày 23-12, chúng tôi không biết
làm gì, ở Mường Nhé thì đã xong việc
rồi, đi Nậm Vì thì không được, đến
Huổi Thủng thì theo lịch trình là ngày
mai. Thế là cha Bình đề nghị đi thăm
A Pa Chải, là nơi xa nhất của tổ quốc,
nằm ở ngã ba biên giới Lào-Việt-Hoa,
nơi mà “một con gà gáy, cả ba nước
đều nghe” ! Vào các ngày 3, 13, 23
mỗi tháng đều có chợ phiên ở đây,
người dân ba nước qua lại trao đổi
hàng hóa với nhau. Khi biết chúng tôi
có ý đi A Pa Chải, chính quyền tỏ ra
quan tâm, đề nghị cho một anh cán
bộ đi theo, để lỡ có chuyện gì rắc rối
thì đứng ra bảo đảm. Nhưng sau mới
biết anh này có nhiệm vụ đưa chúng
tôi đi và về đúng lộ trình, không đi lộn
vào đường dẫn đến Nậm Vì.
Sau đoạn đường gần 70cs đường
núi ngoằn nghèo, toàn rừng rậm, độ
cao đến gần 2.000 mét, chúng tôi đến
A Pa Chải, nơi dân tộc Hà Nhì và
Mông sinh sống. Chợ phiên không có
gì đặc sắc, hàng hóa không nhiều, vì
đây không phải cửa khẩu quốc tế,
buôn bán chỉ là “tiểu ngạch”.
Ở ngã ba đường vào Nậm Vì có
năm sáu gia đình công giáo từ
Hà Nam lên sinh sống, chúng tôi
được mời dùng bữa cơm trưa. Tội
nghiệp những anh chị em này, để giữ
đức tin, họ chỉ có cách hàng năm vào
lễ lớn như Giáng Sinh và Phục Sinh
trở về quê dự lễ, con cái đến tuổi học
giáo lý thì gởi về đó học, chịu bí tích
rồi trở lên.
Buổi tối ở Mường Nhé, giáo dân
lại tập trung nhà ông trùm Thiệp đọc
kinh, viếng Máng cỏ. Các em thiếu
nhi biểu diễn một chương trình ca
múa mừng Chúa Giáng Sinh, đơn sơ
dễ thương và hào hứng. Nhiều người
muốn ngày mai đi Huổi Thủng để
được dự lễ nữa, nhưng chúng tôi can
ngăn, vì đường xá hiểm trở, lại chưa
biết liệu có vượt qua được các trạm
gác không.
Sáng sớm 24.12, khi trời còn mù

sương, chúng tôi đã lên đường. Xe
của đoàn Công an Hà Nội đi tặng quà
đã đến Mường Nhé đúng hẹn, và
chúng tôi cùng đi. Đến ngã ba Quảng
Lâm, chừng 40 xe gắn máy của anh
em H’Mông đã chờ sẵn, không phải
để dẫn đường hoặc chào đón chúng
tôi đâu, mà là để chở quà tặng vào
bản. Quà này đã được chở từ Hà Nội
và Điện Biên đến từ chiều hôm qua.
Phải nhìn nhận anh em H’Mông rất
đáng phục, họ đứng chờ chúng tôi
trong gió lạnh cắt da, sương sa ướt
dầm mà không khó chịu hay phàn
nàn một tiếng.
Trên đường vào xã Na Cô Sa,
chúng tôi thấy các anh an ninh đứng
rải rác để quan sát, có dừng xe
nhưng không ngăn cản. Chúng tôi
đến nơi lúc gần 8 giờ. Tiếp chúng tôi
là anh phó chủ tịch. Sau màn chào
hỏi, anh nghiêm nghị nói : “Các bác
vào thăm giáo dân, chúng tôi không
có ý kiến, nhưng yêu cầu hai điều :
Một, sau khi gặp giáo dân, yêu cầu
các bác rời xã, không ở lại qua đêm ;
Hai, không đồng ý cho giáo dân ở nơi
khác đến dự lễ, chỉ giáo dân Huổi
Thủng mà thôi”. Tôi lên tiếng : “Chúng
tôi làm lễ xong cũng 9 giờ tối rồi, lúc
đó làm sao mà đi ra, vì đường đèo
nguy hiểm, sương đêm dày đặc, một
bên là núi, một bên là vực thẳm, lỡ
mất mạng thì sao. Vả lại, tôi là công
dân, có giấy tờ đầy đủ, sao không
được ở qua đêm ở đây? Còn yêu cầu
thứ hai cũng vô lý. Chúng tôi đăng ký
làm lễ ở các bản để giáo dân khỏi
phải đi xa tốn kém, các anh không
chấp nhận, giờ lại cấm giáo dân
không được đến dự lễ. Vậy thì các
anh không tôn trọng tự do tôn giáo rồi
!” Cha Bình thêm vào: “Nếu không
cho chúng tôi ngủ ở nhà dân thì bố trí
cho chúng tôi một phòng ở cơ quan,
chúng tôi trải chiếu ngủ ít tiếng đồng
hồ rồi sáng sớm mai trở ra”. Anh phó
chủ tịch cho biết không có phòng. Tôi
lại hỏi : “Lệnh này do ai ra, xin cho
biết”, anh trả lời : “Do cấp trên”. Tôi
muốn cho biết là ai để liên hệ trực
tiếp, nhưng anh không nói. Vậy đó,
cấp trên thì đổ là cấp dưới không
nghe, cấp dưới lại đổ là cấp trên ra
lệnh. Thấy có nói nhiều cũng không
lay chuyển được, lại không muốn mất
thời giờ quý báu, nên chúng tôi rời ủy
ban xã để đi gặp giáo dân.
Tại nhà ông Vàng A Mang, nơi mà
bà con giáo dân xum họp đọc kinh
các chúa nhật, giáo dân đã chờ sẵn.
Phái đoàn Công an Hà Nội đem quà
phát cho bà con. Món quà giá trị gồm
250 bì thư, mỗi bì thư 300.000 đồng,
500 áo ấm, 250 lịch tường của báo
An ninh Thủ đô. Vì bà con tập trung
không đầy đủ, nên đoàn chỉ phát

tượng trưng rồi làm biên bảo giao tất
cả cho chúng tôi, sau đó đoàn ra về.
Còn quà của chúng tôi là 250 phích
nước (bà con H’Mông chưa biết dùng
nước sôi, họ quen uống nước lạnh từ
suối dẫn về) và 1.700 phần bánh kẹo,
dư cho mọi người, kể cả người không
có đạo. Không quên món quà thiêng
liêng là lịch Lòng Chúa thương xót
với tấm hình nổi ba chiều rất đẹp và
chuỗi mân côi tặng cho các gia đình.
Chúng tôi bắt tay ngay vào việc :
hai dì tập hát, hai thầy bắt lại điện,
các ông chức việc lo phát quà, cha
Bình rửa tội cho 18 dự tòng lớn bé,
hợp thức hôn phối cho 12 cặp vợ
chồng, còn 89 người thêm sức thì để
dành thánh lễ tối nay, sau đó cha lại
đi xức dầu bệnh nhân ; còn tôi thì giải
tội mệt nghỉ, giải tội lòng lành thôi,
chứ tôi chưa biết một tiếng H’Mông
nào ! Đại đa số xưng tội lần đầu. Vậy
là nội trong một ngày, chúng tôi cử
hành tới 6 bí tích, chỉ thiếu Truyền
Chức Thánh thôi!
Các em thiếu niên cũng tự chuẩn
bị một chương trình ca múa mừng
Chúa Giáng Sinh. Đây là lần đầu tiên
giáo dân H’Mông ở đây có lễ Giáng
Sinh, và là lần thứ tư có thánh lễ, nên
dễ đoán được sự háo hức và niềm
vui của mọi người, đến nỗi họ bảo
nhau hùn tiền mua một con bò con,
làm cơm ăn mừng cả bản.
Thú thật có lúc tôi cảm thấy mệt
quá, muốn tìm một chỗ nằm nghỉ, mà
chỗ nào cũng có người, sau cùng
đánh liều ngả mình trên chiếc giường,
nhưng không tài nào nhắm mắt được.
Cũng vì lỡ “mang vào mình mùi
chiên” ! Tôi lại cảm thương cha Bình,
sức khỏe của cha không dồi dào, nếu
cứ thế này thì kiệt lực mất !
18 giờ. “Bữa nay lạnh, mặt trời đi
ngủ sớm” (Xuân Diệu). Bóng đêm dần
buông, bà con tụ tập đông đảo, háo
hức chờ đợi chương trình ca múa
mừng Chúa Giáng Sinh. Không gian
Huổi Thủng tối nay như bị chọc thủng
bởi tiếng đàn hát cao vút thinh không,
bởi điệu múa nhịp nhàng của các em
thiếu niên, giữa một đám người đứng
ngồi như nêm, lặng thinh và say sưa
theo dõi với ánh mắt vui tươi.
Chương trình phong phú, nào các cô
bé No-en với vũ điệu Jingle Bell, nào
thanh nữ Maria với nét mặt thánh
thiện qua bài “Từ lúc Mẹ nói lời Xin
vâng”, nào các màn đồng diễn nhịp
nhàng. Lại có những bài hát bằng
tiếng H’Mông mà không biết làm sao
các em tập được, còn tôi thì nghe
như vịt nghe sấm, chỉ biết vỗ tay tán
thưởng mà thôi !
19g tối, bắt đầu thánh lễ mừng
Chúa Giáng Sinh.
Như lần trước, chúng tôi giải tội
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tập thể để mọi người có thể có thể
đón Chúa vào lòng đêm nay, trong
hoàn cảnh rất hiếm thấy. Điện bỗng
dưng bị cúp. Không sao, cha Bình đã
khôn ngoan dự liệu 550 cây nến,
nhưng ngần ấy cũng chẳng đủ để mỗi
người một cây. Ánh nến lung linh vừa
rọi sáng khung trời Huổi Thủng đang
chìm trong bóng đêm dày đặc, vừa
sưởi ấm những tấm thân đang co ro
vì giá lạnh núi rừng Tây Bắc đêm nay.
Ôi linh thiêng thay ! Lời ca “Đêm đông
lạnh lẽo Chúa sinh ra đời …” được
hát lên cách chân thành, hẳn đủ để
sưởi ấm Hài Nhi Giêsu trong máng
cỏ, mỉm cười vẫy chào đám người
đang hăm hở đón Ngài ngự đến nơi
biên giới này ; còn họ, họ cũng đang
được sưởi ấm bằng tình yêu nồng
nàn của Chúa từ trên cao. Trong bài
giảng, tôi quảng diễn lời thiên sứ nói
với các mục đồng : “Đừng sợ, này tôi
báo cho anh em một tin mừng”. Anh
em đừng sợ vì mình nghèo hèn, khốn
khổ ; đừng sợ vì mình chưa được tự
do tôn thờ Chúa như các nơi khác ;
đừng sợ những người làm khổ mình.
Trái lại, anh em hãy vui mừng vì
Chúa giáng sinh để ở với anh em.
Hãy vui vì mình có Chúa ở đây, lúc
này, và mãi mãi. Có Chúa rồi thì anh
em không buồn nữa, không khổ nữa,
không ở trong bóng tối nữa, mà ở
trong ánh sáng như ngọn nến trong
tay ! Anh em hãy thương những
người không biết Chúa, không có
Chúa, không đón nhận và tin Chúa.
Họ mới là những kẻ u buồn vì còn ở
trong bóng tối.
Sau thánh lễ, chúng tôi phát quà
cho mọi người, cả những người
không đến dự lễ được cũng có phần.
Chúng tôi vui vì có một số anh em
đến từ các bản xa xôi. Có người bị
chặn đường đuổi về, nhưng rồi họ lại
đi đường vòng, cố để được đến dự
lễ. Tôi thầm nghĩ : Ở những nơi được
tự do giữ đạo, nhiều người chẳng còn
tha thiết dự lễ đêm nay ; còn ở đây,
nơi không được tự do giữ đạo, thì
người ta lại gắn bó với Chúa đến thế !
Chúa ơi, ở đây Chúa buồn hay vui ?
10 giờ đêm. Sương đã phủ dầy,
lạnh cóng người rồi. Và cũng đến lúc
phải từ giã bà con H’Mông. Thật não
lòng. Tôi nói với họ : “Tôi muốn ở lại
đêm nay với anh chị em cho trọn
niềm vui GS, nhưng chính quyền
không cho. Tôi đành tạm biệt anh chị
em. Tôi không hỏi anh chị em có
muốn tôi sẽ lại đến đây, vì tôi biết mọi
người đều muốn. Vậy thì tôi sẽ trở lại
với anh em vào lễ Phục Sinh tới”.
Tôi buông vội những bàn tay đang
giơ ra để níu tôi, và cũng nhác thấy
những cụ già và em bé giơ tay quẹt
nước mắt. Có phải họ buồn quá đến

không khóc được ? Và tôi sải rộng
bước chân để mau đến chiếc xe đã
nổ máy chờ tôi, ngậm ngùi nghĩ rằng
mình được ngồi trong xe ấm nệm êm,
còn họ lát nữa đây sẽ lầm lũi đi trong
bóng đêm và gió lạnh trở về nhà,
không như các mục đồng Bêlem xưa,
sau khi gặp Chúa Hài Đồng, đã ra về
ca hát hân hoan !
Trên đường từ bản ra quốc lộ, tôi
thấy có những anh an ninh đứng bên
đường chờ xe chúng tôi đi qua, để
chắc chắn rằng chúng tôi thật sự đã
rời đi. Tội nghiệp cho các anh ấy, vì
chúng tôi mà phải chịu rét mướt đêm
khuya. Ra đến ngã ba Quảng Lâm,
một toán công an chặn xe chúng tôi,
ngỡ là họ kiểm tra giấy tờ, nhưng thật
là họ đếm xem chúng tôi có ra đủ 2
xe 8 người không.
Chúng tôi đi suốt đêm, trả lại 200
cây số, để về đến Điện Biên lúc 4 giờ
sáng, mắt cay xè vì ngủ gà ngủ gật.
Trên đường về, tôi liên tưởng đến
thảm cảnh Thánh Gia trốn qua Ai Cập
giữa đêm khuya, chúng tôi cũng đang
được phúc chia sẻ nỗi niềm ấy với
Chúa, khác chăng ngày xưa Chúa ở
trên lưng lừa, còn chúng tôi trên chiếc
xe hơi, Chúa mon men đường đá gồ
ghề, còn chúng tôi lăn bánh trên
đường nhựa bon bon !
Nghĩ về anh em H’Mông, tôi cảm
thấy mến thương họ vì bản chất hiền
lành, cam chịu mọi cảnh ngộ của kiếp
sống lầm than. Chắc chắn Chúa phải
bù đắp cho họ, bằng tình yêu thương
bao la của Ngài, bằng phúc thiên
đàng hứa ban cho những ai nghèo

khổ bất hạnh. Phải chăng vì thế mà
tôi thấy họ luôn vui tươi, bình an.
Tôi cũng nghĩ về những người
đang đại diện nhân dân, với hai chữ
“Chính quyền” trên vai. Hôm nay họ
đã làm một điều bất công với anh em
H’Mông khi ngăn cản không cho
mừng lễ Chúa Giáng Sinh ; và với
chúng tôi, khi không cho nghỉ qua
đêm tại bản mà phải ra đi giữa đêm
khuya khoắt. Nhưng thật sự lòng tôi
không oán hận họ, tôi đã cầu nguyện
như Chúa Giêsu : “Lạy Cha, xin tha
cho họ, vì họ không biết việc họ làm.
Mà dẫu họ biết việc họ làm, thì con
cũng không oán hận họ. Con vui vì
được theo chân Chúa. Con vui vì cuối
cùng đã được dâng lễ Giáng Sinh với
anh chị em H’Mông. Cái giá phải trả
không đắt lắm. Và giả như cứ phải trả
cái giá thế này để được đến với anh
chị em H’Mông, thì con sẵn lòng chứ
không sờn lòng. Lạy Chúa, con tạ ơn
Chúa đã cho con một lễ GS nhọc
nhằn nhưng đong đầy tình thương”.
Tôi không quên cám ơn hai cha
Phạm Thanh Bình, Nguyễn Văn
Thành, và những người đã đồng
hành cả thể lý, tinh thần, thiêng liêng
với tôi trong hai chuyến mục vụ mùa
Vọng và Giáng Sinh vừa qua tại Điện
Biên, Lai Châu, Lào Cai ; cám ơn anh
chị em giáo xứ Lào Cai và nhiều
người khác đã chia sẻ tấm lòng với
anh em H’Mông. Các bạn đều góp
phần đong đầy tình thương Chúa đến
với những anh em này.
Anphong Nguyễn Hữu Long
Giám mục Phụ tá Hưng Hóa

Một kịch bản hiển nhiên đã diễn ra theo đúng trù liệu của chính quyền.
Sau một loạt các cuộc trấn áp bằng bạo lực đối với các tín đồ Tin lành
Mennonite Chính thống, dẫn đến việc Hội thánh Mennonite Quốc tế tuyên
bố tạm ngưng hoạt động vô thời hạn đối với Chi hội Mennonite tại Mỹ
Phước I Bến Cát Bình Dương.
Song song với những diễn biến có thể đánh giá là thoái bộ nghiêm trọng
trong cách hành xử của nhà cầm quyền Việt Nam về vấn đề tự do tôn giáo,
mà cao điểm có thể kể đến là chiến dịch trấn áp Hội thánh Mennonite tại Mỹ
Phước I, chính quyền áp dụng nhiều biện pháp để cô lập và câu thúc các nhà
lãnh đạo thuộc các tôn giáo không chấp nhận sự khống chế của chính quyền.
Đã hơn 2 tháng nay, Mục sư Nguyễn Hồng Quang – quản nhiệm Hội
thánh Mennonite Chính thống bị chính quyền sử dụng lực lượng dân phòng
dưới sự chỉ đạo của cơ quan an ninh lập các chốt canh gác ngay trước nhà
nhằm cô lập ông và gia đình trong tư thất của họ, và ngăn cản mọi cuộc tiếp
xúc đối với những người xung quanh.
Cách đây không lâu, theo nguồn tin trực tiếp từ Ms Nguyễn Hồng Quang
cho hay: Sáng mùng 1-1-2015, Hội thánh Mennonite tụ tập tại nhà Mục sư
Nguyễn Hồng Quang để cầu nguyện và mở tiệc mừng ngày đầu năm. Nhà
cầm quyền địa phương đã cho rất đông công an chìm nổi và dân phòng đóng
chốt, ngăn cản các tín đồ không cho ai vào. Nhiều tín đồ bị Số 212 Trang
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chốt, ngăn cản các tín đồ không cho
ai vào. Nhiều tín đồ bị bắt về
phường để khủng bố, đánh đập. Khi
Mục sư Quang ra CA phường để
can thiệp, yêu cầu họ cho biết lý do
việc bắt người thì không thấy ai
chịu trách nhiệm giải thích và trên
đường về nhà, Ms Quang cũng bị
công an đón đánh rách áo.
Sự việc không chỉ dừng lại đó,
vào khoảng 4g30’ chiều ngày 1811-2015, Mục sư Huỳnh Thúc Khải
đến viếng thăm Ms Quản nhiệm
Nguyễn Hồng Quang và dự tính sẽ
đi cùng ông đến họp nhóm cầu
nguyện tại một địa điểm của Hội
thánh ở quận 2.
Ms Quang vừa tiễn Ms Khải đi
được gần 100m, thì Ms Khải bị hai
thanh niên bịt mặt tấn công từ phía
sau khiến ông ngã từ trên xe máy
xuống đường. Vừa ngã xuống xe,
hai tên côn đồ tiếp tục xông vào
đánh liên tiếp vào bụng, vào mặt
Ms Khải rồi lớn tiếng nói: “Mày
không được đi trên đường này”.
Cũng xin được nói thêm, trước đó
hơn 1 tuần, Ms Khải đến thăm Ms
Quang đã bị những tên dân phòng ở
đây đe dọa và cấm ông không được
đến nhà của Ms Quang nữa.
Thấy Ms Khải, một người
khuyết tật bị hành hung, Ms Quang
xông vào ứng cứu, nhiều khách đi
đường thấy vậy cũng lên tiếng phản
đối thì hai tên côn đồ bịt mặt bỏ đi.
Khoảng chưa đầy 3 phút sau, hai
tên thanh niên bịt mặt lúc nãy quay
trở lại cùng với 5 người khác, tất cả
đều bịt mặt, hai tay cầm gạch đá
xông vào hành hung hai Mục sư.
Ms Khải bị đánh ngã từ trên xe
xuống đất một lần nữa, và những
thanh niên bắt đầu xông vào hành
hung Ms Quang.
Một tên cao lớn đấm mạnh vào
mặt, vào quai hàm, vào đầu của Ms
Quang, những tên khác đá liên tiếp
vào sườn, ngực, bụng khiến cho ông
bất tỉnh ngã xuống đất. Trong lúc
Ms Quang bất tỉnh, những tên thanh
niên nhảy lên ngực ông dẫm đạp
không thương tiếc. Ms Huỳnh Thúc
Khải và một vài cư dân địa phương
chứng kiến toàn bộ sự việc và họ
cũng đã can ngăn nhưng đám thanh
niên này tự tin đuổi mọi người đi
chỗ khác và cấm họ không được

xen vào chuyện đánh người của
chúng.
Dân chúng thấy có người bị
đánh trọng thương nên cấp tốc báo
cho trụ sở công an và các chốt dân
phòng gần đấy nhưng không thấy ai
đến giải quyết vụ việc. Mục sư
Quang được một thân hữu băng bó
vết thương rồi chở đến bệnh viện
Gò Vấp. Tại bệnh viện Gò Vấp, Ms
Quang không được chăm sóc tử tế
nên thân nhân của ông phải thuê xe
chở đến bệnh viện Hoàn Mỹ đường
Phan Xích Long, Bình Thạnh để
chữa bệnh với hy vọng rất mong
manh là kết quả y khoa sẽ được
công bố trung thực, khách quan.
Đến thăm Ms Quang tại phòng
cấp cứu, chúng tôi được nhân viên
trong bệnh viện báo cho biết là bệnh
nhân không được tiếp xúc với nhiều
người vì tình trạng sức khỏe kém;
họ còn cho chúng tôi biết thêm là
Ms Quang đã nôn mửa ra máu rất
nhiều nên không được nói chuyện
và buộc chúng tôi ra ngoài. Sau đó
chúng tôi không được tiếp xúc với
ông nữa. Tại phòng đợi, thân nhân
Ms Quang nhận diện được nhiều
nhân viên an ninh đang đứng trong
bệnh viện để theo dõi. Được hỏi thì
thân nhân của Ms cho biết: “Chúng
tôi đã gặp mặt họ nhiều lần, và
chúng tôi không biết được mục đích
đến bệnh viện của nhân viên an
ninh tối nay là gì”.
Những sự việc hành hung gây
thương tích đối với những nhà đấu
tranh và sau đó là áp lực từ chính
quyền để thay đổi kết quả khám
bệnh vẫn thường xuyên diễn ra một
cách trắng trợn. Tuy nhiên, cho đến
nay, vẫn chưa có biện pháp hữu
hiệu nào để có thể đối phó với
những hành vi phạm pháp và thất
nhân tâm như thế.
Sự việc đàn áp tôn giáo tại Mỹ
Phước I, câu thúc và đánh đập Ms
Quản nhiệm của Hội thánh Mennonite, tấn công vào các chùa chiền
Phật giáo để cưỡng buộc di dời
v.v… và rất nhiều hồ sơ tôn giáo
khác nữa là những vết mực đen ma
quái được vẽ lên khuôn mặt vốn dĩ
đã rất hung tợn của chế độ CS..
Sài Gòn ngày 19/1/2015
Huỳnh Trọng Hiếu

TÔI VÀ MỤC SƯ QUANG BỊ
ĐÁNH
Hôm nay Chúa nhật 18-1-2015.
Ban sáng đi họp phụ huynh cho cháu
ở trường xong, tôi ghé lên thăm anh
Quang (Ms Quang). Khi đi vào thì tôi
cũng cẩn thận vì hôm trước cũng có
người “bịt mặt” cảnh cáo tôi không
được đến với anh. Chiều nay lúc về,
khoảng 16:15, Ms Quang có đi chung
đường với tôi vì anh cũng về quận 2
để tối nay nhóm. Ra khỏi khu vực gần
nhà Ms Quang thì mọi việc cũng bình
thường. Qua khỏi cầu, anh Quang bảo
tôi: “Chú đi ngõ đó về, tôi đi ngõ
này…”. Anh em chia tay, tôi đi khoảng
chưa tới 3’ thì có hai thành niên bịt
mặt chạy theo sau, ép xe tôi và đánh
tới tấp, vừa đánh, vừa nói “Tao cấm
mày lên đường này”… Vừa lúc ấy Ms
Quang chạy tới vừa la “Sao đánh
người tàn tật”? Hai thanh niên bịt mặt
kia nói “Liên quan gì tới ông”? Ms
Quang nói “Đây là người quen lên
thăm tôi”! Cự cãi không xong, hai
thanh niên kia bỏ đi.
Tôi và Ms Quang đứng lại trò
chuyện thêm một lúc, liền sau đó
chúng quay lại 5-6 tên cũng bịt mặt
cùng với hai tên khi nãy, tấp vô vừa
đánh tôi, vừa đánh Ms Quang… Họ
đông hơn và đánh anh rất nặng. Đánh
anh xong, chúng quay sang đánh tôi
(bị thương ở mặt). Khi người đi đường
ghé lại nói “anh ta bị tật mà đánh chi”?
những thanh niên này xua tay bảo
người qua đường đi… Bọn thanh niên
này ngang nhiên lục người tôi lấy đi
quyển sổ tay ghi chép và một sổ liên
lạc nhà trường của con tôi.
Sau khi chúng đi thì có lẽ Chúa
khiến, có một vợ chồng trước đây
cũng có làm nhà cho Ms Quang vừa đi
ngang, họ thấy và dừng lại đưa anh đi
mua thuốc băng bó. Anh bị đánh rất
nặng, mặt mày máu me rất nhiều, tôi
thì chúng đánh vào mặt là chủ yếu!
Chiều nay khi về đến nhà, tôi mở
blog Lời Hằng Sống ra thì thấy có
comment nói về vụ việc, viết lúc 15:03
pm, trước khi sự việc xảy ra.. Như vậy
có khả năng kẻ viết comment này là
“người trong cuộc” biết được kế hoạch
của “Đồng chí X”.
Theo tôi, sáng nay khi tôi có mặt tại
nhà Ms Quang là đã có “dân phòng”
(công an) ở chốt canh cạnh nhà anh
báo cho ban chỉ huy biết rồi… Và kế
hoạch đánh tôi và Ms Quang đã lên từ
sáng hôm đó. Họ đã chuẩn bị người ở
cả hai đoạn đường vào ra và họ biết
thế nào tôi và Ms Quang cũng sẽ đi
chung (anh đưa tôi ra một đoạn cho
an toàn) nhưng khi sự việc tấn công
xảy ra thì họ có người tiếp ứng rất
nhanh… Tôi chỉ bị phần mềm chứ
không có gì nghiêm trọng, không biết
Ms Quang lúc này ra sao rồi. Tin anh
em hay để cầu nguyện.
Ms Huỳnh Thúc Khải
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Do sự phức tạp của thời thế và sự
nóng nảy muốn giành độc lập nhất
thời của chính người Việt, lịch sử Việt
Nam từ năm 1945 đã chẳng những
không biến chuyển như mọi người
mong muốn mà còn đầy rẫy những
ngộ nhận, từ đó oan khuất cần phải
được giải toả và làm sáng tỏ. Đây là
một việc làm vô cùng khó khăn mà
một cá nhân khó có thể làm nổi. Tuy
nhiên, dẫu gọi là khó nhưng những
người quan tâm và hiểu biết ít nhiều
vẫn phải làm để sau này sẽ có người
tiếp tục và điều chỉnh. Vì là một khoa
học, sử học luôn luôn tiến bộ. Những
gì gọi là đúng ngày hôm nay có thể sẽ
cần phải được ít ra là điều chỉnh và
bổ khuyết ngày mai, không có gì gọi
là chân lý vĩnh cửu trong môn học
này. Người học sử không thể chủ
quan nhất định điều mình nói, viết ra
hay được học mãi mãi là đúng, là
chân lý bất di bất dịch.
Trong bài này cũng như một số
bài trước, người viết xin gửi tới các
bạn đọc, đặc biệt là các nhà tranh
đấu cho một nước Việt Nam tự do và
dân chủ, một vài nhận định về những
gì Hoàng đế Bảo Đại và vị thủ tướng
đầu tiên của nước Việt Nam độc lập
là nhà giáo kiêm học giả Trần Trọng
Kim cùng với các bộ trưởng của ông
đã làm trong một thời gian ngắn ngủi
hơn ba tháng của năm 1945, từ ngày
8-5 đến ngày 6-8-1945, để xây dựng
một chính thể dân chủ lâu dài cho đất
nước và ban hành các quyền tự do
cho người dân từ cách nay ngót 70
năm bằng những đạo luật không phải
là không tiến bộ. Đây là một việc làm
mà 70 năm sau, với ít nhất ba thế hệ
đã qua đi một cách uổng phí, với
hàng triệu sinh mạng đã bị hi sinh
cùng với máu và nước mắt của người
dân lành vô tội, người ta vẫn chưa
muốn làm hay chưa làm được.
Bốn bước tiến đã được Vua Bảo
Đại thực hiện trong thời gian này gồm
có: Thứ nhất: Ban hành dụ “Dân vi
Quý”. Thứ hai: Đích thân tham khảo ý
kiến của các quan lại, các thân hào,
nhân sĩ có uy tín để thành lập một
chính phủ mới. Thứ ba: Thành lập
các hội đồng chuyên môn để mọi
người có thể tham gia việc soạn thảo
hiến pháp và các sinh hoạt quan
trọng của quốc gia. Thứ tư: Ban hành
các đạo dụ liên quan đến các quyền
tự do cơ bản của người dân.
Sau đây là những chi tiết liên hệ
tới bốn bước tiến kể trên:

Khẩu hiệu “Dân Vi Quý” của
Hoàng đế Bảo Đại
Đây là khẩu hiệu của vị vua cuối
cùng của Nhà Nguyễn mà ai đã từng
học sử Việt Nam đều biết và cũng là
bước tiến đầu tiên của vị hoàng đế
này trên đường thực hiện chế độ dân
chủ của ông. Khẩu hiệu này được
trích dẫn từ sách Mạnh Tử, một trong
Tứ Thư của các nhà Nho ta thời xưa
[1], nguyên văn là “Dân vi quý, xã tắc
thứ chi, quân vi khinh” có nghĩa là
“Dân là quý, sau đó là xã tắc, vua là
nhẹ”, được nhà vua chính thức đưa
ra trong Dụ Số 1, mở đầu cho một
giai đoạn mới trong triều đại của ông.
Dụ này được ban hành ngày 17-31945, nguyên văn như sau:
Dương Lịch ngày 17-3-1945
Nước Nhật muốn hoàn toàn
thực hiện chương trình xây nền
thịnh vượng chung ở Đại Đông Á
đã giải phóng cho nước Nam ta, và
Trẫm tuyên bố Việt Nam độc lập
rồi.
Nay Trẫm có trách nhiệm đối
với lịch sử và thần dân, nên tự cầm
lấy quyền để bảo vệ lấy quyền lợi
cho Tổ quốc và giáng dụ rằng
1) Chế độ chính trị từ nay căn
cứ vào khẩu hiệu “DÂN VI QUÍ’
2) Trong chính giới sẽ chiêu tập
các nhân tài đích đáng để chỉnh
đốn lại nền tảng Quốc gia cho
xứng đáng là một nước độc lập
chân chính có thể hợp tác với Đại
Nhật Bản trong công cuộc kiến
thiết Đại Đông Á.
3) Trẫm sẽ tái định và tuyên bố
các cơ quan chính trị để ban hành
những phương pháp hợp với
nguyện vọng của Quốc dân.
Nhận định về đạo dụ này, Nguyễn
Tường Phượng trong bài “Một đạo
dụ, một chế độ” đăng trên Tri Tân Tạp
Chí số ra ngày 20-4-1945, trên trang
đầu, đã viết như sau:
“Ba điều ban bố trên đáng ghi vào
lịch sử xứ này, thật là trên thuận lòng
Trời, dưới đẹp lòng dân, quốc dân rất
trông mong ở sự thi hành triệt để
khác nào như đói mong ăn và khát
mong uống vậy.
“Nếu một khi nhà nước dùng được
người tài, đức vẹn hai ra gánh vác,
đảm đương những trọng trách, lại
thêm vào đấy cái chính sách thân
dân, thể tất đến dân nguyện thời nền
tảng quốc gia xứ này có thể phục
hưng.
“Được như vậy, đạo dụ ngày 17

tháng ba đáng ghi vào trang đầu lịch
sử của nước Việt Nam độc lập.”
Còn Luật sư Bùi Tường Chiểu,
trong bài “Đạo dụ số 1 của Đức Bảo
Đại Hoàng đế” đăng trên Thanh Nghị,
số 107, “Số đặc san chính trị”, ra
ngày 5-5-1945, cũng nhấn mạnh đến
tầm quan trọng đặc biệt của đạo dụ
này. Ngay những dòng mở đầu ông
viết: “Đạo dụ trên đối với chế độ chính
trị nước ta sau này có một tính cách
quan trọng đặc biệt mà ta có thể nói
rằng đạo dụ này đã nêu lên một cách
tóm tắt những quả quyết rõ ràng
những nguyên tắc kiến thiết chính thể
nước Việt Nam sau này.”
rồi nhấn mạnh hơn đến ba chữ
Dân Vi Quý, ông phân tích: “Nay đạo
dụ số 1 đã nêu lên khẩu hiệu Dân Vi
Quí có nghĩa là Đức Bảo Đại đã hủy
bỏ cái lý thuyết cũ mà đến nay hầu
hết các nước văn minh đã cho là
không hợp thời. Đã lấy dân làm trọng,
đã lấy quyền lợi dân để trên tất cả thì
vua tất chỉ là một cơ quan tối cao
trong nước điều khiển những cơ quan
chính trị khác để phụng vụ quốc gia,
tìm những phương pháp hợp với
nguyện vọng của cả quốc dân mà thi
hành. Như thế là trong nền chính trị
Đức Bảo Đại Hoàng đế đã định đặt
quốc dân ta đi vào 1 con đường mới.”
Cuối cùng đi xa hơn nữa, vị luật
gia này còn nói tới hiến pháp. Ông
viết: “Song chúng ta có thể căn cứ
vào điều thứ 3 của bản dụ mà nói
rằng Đức Bảo Đại sẽ tuyên bố các cơ
quan chính trị mới mà trong các cơ
quan ấy sẽ có một cơ quan có quyền
lập pháp. Muốn tổ chức một cách
phân minh các cơ quan hành chính,
lập pháp và tư pháp, tất nhiên phải có
một đạo hiến luật để ấn định rõ ràng
những quyền hành của các cơ quan
chính trị.”
Đúng như vậy, Hoàng đế Bảo Đại
sau đó đã từng bước tiến hành
những biện pháp mang tính cách dân
chủ để xây dựng một thể chế mới với
sự đóng góp của nhiều người thay vì
của một thiểu số quan lại trong triều.
Sau đây là những nét chính của
những nỗ lực này.
Đặt nền tảng cho việc xây dựng
chế độ mới và sửa soạn cho
những công trình tái dựng đất
nước lâu dài (sửa lại chính thể và
toàn bộ guồng máy chính quyền)
Đây là bước tiến thứ hai trong tiến
trình xây dựng chế độ dân chủ bằng
cách tạo dịp cho người dân mà đại
diện là các nhân sĩ, trí thức và chuyên
viên các ngành được tham gia việc
nước, đồng thời thực hiện khẩu hiệu
Dân Vi Quý của Hoàng đế Bảo Đại.
Bước đầu tiên là việc Vua Bảo Đại
tham khảo ý kiến các quan lại, trí thức
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nhằm thành lập chính phủ đầu tiên
cho nước Việt Nam độc lập thay thế
cho nội các Phạm Quỳnh đã từ chức.
Với bước tiến thứ hai, vào khoảng từ
trung tuần tháng 6 đến thượng tuần
tháng 7, vừa nhằm chiêu dụ nhân tài,
vừa nhằm tạo cơ hội cho người dân
được góp phần vào việc đặt nền tảng
và thiết lập các cơ chế căn bản cho
mọi phạm vi sinh hoạt lâu dài của đất
nước, 4 hội đồng đã được thành lập
qua ba đạo dụ và một đạo sắc. Bốn
hội đồng này gồm có:
Hội đồng Dự thảo Hiến pháp, do
Phan Anh làm thuyết trình viên gồm
có các ông Phan Anh, Hoàng Đạo tức
Nguyễn Tường Long, Vũ Đình Hoè,
Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Tá Khanh,
Nguyễn Huy Lai, Đặng Thái Mai,
Vương Quang Nhường, Tôn Quang
Phiệt, Nguyễn Văn Sâm, Nhượng
Tống, Hồ Hữu Tường, Nguyễn Văn
Thinh và Nguyễn Trác (Dụ số 60 ngày
7-7-1945. Dụ này đăng trong Việt
Nam Tân Báo số ra ngày 7-7-1945).
Hội đồng Cải cách Cai trị, Tư
pháp và Hành chính, do Vũ Văn
Hiền làm thuyết trình viên, gồm có
các ông Vũ Văn Hiền, Trần Văn Ân,
Trần Văn Chương, Phạm Khắc Hoè,
Lê Quang Hộ, Nguyễn Văn Huyên,
Nguyễn Văn Khoát, Trần Văn Lý,
Trần Đình Nam, Nguyễn Khắc Niêm,
Đặng Như Nhơn, Dương Tấn Tài,
Nguyễn Hữu Tảo, Trịnh Đình Thảo và
Phan Kế Toại (Dụ số 70 ngày 30-61945. Dụ này được đăng trong Việt
Nam Tân Báo số ra ngày 9-7-1945).
Hội đồng Cải cách Giáo dục, do
Hoàng Xuân Hãn làm thuyết trình
viên, gồm có bà Hoàng Thị Nga, các
ông Hoàng Xuân Hãn, Tạ Quang
Bửu, Kha Vạng Cân, Nguyễn Văn
Chi, Hoàng Minh Giám, Nguyễn
Thành Giung, Ngụy Như Kontum, Bùi
Kỷ, Hồ Văn Ngà, Nguyễn Quang
Oánh, Ưng Quả, Nguyễn Mạnh
Tường, Hồ Đắc Thắng, Nguyễn Văn
Thích, Hoàng Đạo Thúy và Nguyễn
Xiển (Dụ số 71 ngày 30-6-1945. Dụ
này được đăng trong Việt Nam Tân
Báo số ra ngày 10-7-1945).
Hội đồng Thanh niên. Hội Đồng
này gồm có: Chủ tịch: Hoàng Đạo
Thúy. Phó chủ tịch: Trần Duy Hưng,
Bắc chi bộ. Phó chủ tịch: Tạ Quang
Bửu, Nam chi bộ. Cố vấn Bắc chi bộ:
bà Nguyễn Thị Thục Viên, các ông
Nguyễn Xiển, Phạm Thành Vinh, Vũ
Văn Cẩn, Nguyễn Đăng Thục,
Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Xuân Phương,
Trần Văn Quý, Phan Huy Quát, Ngụy
Như Kontum, Phạm Ngọc Khuê,
Nguyễn Tường Bách.
Cố vấn Nam chi bộ: bà Nguyễn
Đình Chi, các ông Phạm Ngọc Thạch,
Nguyễn Văn Thủ, Tôn Quang Phiệt,

Kha Vạng Cân, Nguyễn Tư Vinh,
Huỳnh Văn Tiểng, Nguyễn Văn Thích,
Nguyễn Kinh Chi và Thái Can (Sắc số
65 ngày 15-6-1945) [2]
Khi đọc danh sách các hội viên
được đề nghị tham gia các hội đồng
kể trên để trình lên Hoàng đế Bảo Đại
phê duyệt, Phạm Khắc Hoè tỏ ý thắc
mắc là có tên những người ông “chưa
từng thấy bao giờ” nên đã hỏi Trần
Trọng Kim và được Trần Trọng Kim
cho biết là các danh sách này “đã
được toàn thể Nội các và nhất là các
ông bộ trưởng thuyết trình viên đồng
ý cả rồi; tuy chưa hỏi được ý kiến của
tất cả những người hữu quan, song
chắc họ vui lòng nhận cả, vì lúc này ai
mà chẳng sẵn sàng ra thờ vua giúp
nước” và nói thêm “Vậy ông chịu khó
xin Hoàng đế phê chuẩn đi cho kịp
thời, đừng nên hỏi đi hỏi lại nữa.” Kết
quả, theo lời Phạm Khắc Hoè, là “chỉ
mấy phút sau, bốn dự thảo của nội
các trở thành ba đạo dụ và một đạo
sắc chính thức.” [3] Những lời đối
thoại này cho ta thấy tính cách hữu
hiệu và làm việc chạy theo thời gian
của Trần Trọng Kim và nội các của
ông dù đó mới chỉ là ban hành được
những đạo dụ hay đạo sắc để làm
nền tảng pháp lý cho những bước kế
tiếp trong tương lai. Nó cũng nói lên
tính cách hữu hiệu của chế độ quân
chủ chuyên chế và sự tin tưởng của
Hoàng đế Bảo Đại vào vị thủ tướng
và nội các đương thời, vì bình thường
những quyết định liên hệ đến thể chế
và những cơ chế tương lai trong một
quốc gia dân chủ bình thường không
thể nào có thể thực hiện được trong
vòng trên dưới hai tháng tính từ ngày
nội các Trần Trọng Kim họp phiên
họp đầu tiên, mồng 8-5, đến mồng
10-7, ngày đạo dụ cuối cùng trong
bốn đạo sắc dụ này được đệ trình, rồi
được vị nguyên thủ quốc gia phê
chuẩn trong có “mấy phút sau”. Một
thời gian kỷ lục. Cũng nên để ý là các
vị bộ trưởng được Trần Trọng Kim
nói đến ở đây là Bộ trưởng Thanh
niên Phan Anh, Bộ trưởng Tài chánh
Vũ Văn Hiền và Bộ trưởng Giáo dục
và Mỹ thuật Hoàng Xuân Hãn. Cả ba,
ngoài bằng cấp chuyên môn, đều là
những chuyên viên hàng đầu của Việt
Nam thời đó. Họ là những người từ
lâu đã tìm hiểu, nghiên cứu và viết
những những bài tham khảo bàn về
những lãnh vực riêng của mình và là
những cây bút nòng cốt của tờ Thanh
Nghị, một thứ “think tank” của chính
phủ đương thời. Đây cũng là dịp để
họ thi thố tài năng và thực thi hoài
bão mà từ lâu họ đã từng thai nghén.
Cũng nên nhớ là thành ngữ “thờ vua
giúp nước” cho đến thời điểm này
vẫn chưa trở thành lạc hậu. Thế

nhưng họ vẫn bị Phạm Khắc Hoè cản
trở và mỉa mai. (Chú thích)
“Tuần lễ của các Tự do”
Đây là sự ban hành một số những
đạo dụ ấn định những nguyên tắc liên
hệ đến các quyền tự do căn bản của
người dân. Ba đạo dụ sau đây đã
được báo Thanh Nghị số 117, ra
ngày 21-7-1945 [4] ghi nhận theo thứ
tự thời gian gồm có:
1. Dụ số 73, ngày 26 tháng 5 năm
Bảo Đại thứ 20 tức ngày 5-7-1945 về
tự do lập nghiệp đoàn.
2. Dụ số 78, ngày 1 tháng 6 năm
Bảo Đại thứ 20 tức ngày 9-7-1945 về
tự do lập hội.
3. Dụ số 79, ngày 1 tháng 6 năm
Bảo Đại thứ 20 tức ngày 9-7-1945 về
tự do hội họp.
Cả ba đạo dụ này đã được ban
hành trong một thời gian ngắn là
thượng tuần tháng bảy năm 1945 và
Thanh Nghị đã gọi tuần lễ này là
“Tuần của các Tự do.”
Về chi tiết, báo Thanh Nghị tóm tắt
như sau:
Tự do lập hội: Từ nay phàm
người công dân Việt Nam ai nấy đều
có quyền lập những hội có mục đích
chính trị, văn hóa, tôn giáo hay xã hội,
ngoài những hội có mục đích kiếm
lợi. Chỉ cần mục đích của hội không
trái với pháp luật, luân lý hoặc là có
hại đến nền duy nhất và sự toàn vẹn
của lãnh thổ quốc gia. Nhưng cần
phải báo trước với nhà chức trách ít
nhất là 30 ngày trước khi hoạt động
Muốn phân biệt các hội do đạo Dụ
số 78 với các hội có mục đích kiếm
lợi phải xét xem các hội viên có chia
lãi cho nhau hay không? Nếu chia lãi
thì tất phải theo những luật lệ hiện
hành về các hội buôn.
Nhiều người hội họp với nhau
nhiều lần cũng lại không họp thành
một hội vì không có điều lệ để hội
viên theo. Cho nên trong tờ khai phải
đính theo cả bản điều lệ của hội mình
định sáng lập.
Hội có thể tự giải tán (theo điều lệ
hay theo ý muốn toàn thể hội viên)
hay bị toà án giải tán, nếu mục đích
trái với pháp luật, luân lý, hại tới quốc
gia, nếu không khai báo cho đúng thể
lệ (chưa kể những sự trừng phạt về
tội hình những người có trách nhiệm).
Tài sản của hội khi đó sẽ phân phát
theo điều lệ của hội, theo quyết định
của đại hội đồng của hội hay theo
lệnh của toà.
Có hai thứ hội: hội thường và hội
được Hội đồng Nội các công nhận là
một hội có ích lợi chung. Hội thường
có quyền tố tụng, thu nhập tiền đóng
góp của hội viên, có quyền mua,
quyền sở hữu và quản lý nhà hội
quán, quản trị những bất động sản
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mà bộ nội vụ và tài chính cho phép
mua. Còn hội được chính quyền công
nhận là có ích lợi chung thì ngoài
những quyền này còn có quyền được
nhận những tặng dữ.
Tự do hội họp: Người dân được
quyền tự do hội họp nhưng Dụ số 72
phân biệt hai thứ hội họp là hội họp
trong tư gia có tính cách gia đình hay
lễ nghi và các hội họp ở những nơi
công cộng.
Đối với các hội họp trong gia đình
hay lễ nghi hay những hội họp của
các hội tư nhóm họp trong tư gia với
số người tham dự không quá 30
người, người triệu tập không cần phải
khai báo. Các cuộc hội họp khác cũng
được tự do nhưng phải khai báo với
nhà chức trách. Tất cả các cuộc hội
họp ở các nơi công cộng như họp ở
ngoài đường phố, trong các công viên
hay các thị xã đều phải xin phép
trước. Giờ họp không được quá 12
giờ đêm trừ khi có phép riêng. Ngoài
ra một nhân viên hành chánh hay tư
pháp cũng có quyền tới dự.
Tự do lập nghiệp đoàn: Việc lập
nghiệp đoàn cũng được coi như
quyền tự do của người dân với
những quy luật được ấn định trong
Dụ số 73, theo đó, để tránh không
cho những hội kiếm lợi giả danh làm
nghiệp đoàn với mục tiêu trốn thuế,
các nghiệp đoàn bị cấm không được
chia lời cho các đoàn viên và khi giải
tán thì của cải không được đem chia
cho các đoàn viên. Đồng thời để bảo
vệ những người trong nghề, dụ này
cấm không cho nghiệp đoàn cưỡng
ép những người này phải gia nhập
hay bắt đoàn viên phải ở lại trong
nghiệp đoàn vĩnh viễn nhưng ngược
lại cho phép nghiệp đoàn được từ
chối không nhận một người làm đoàn
viên theo điều lệ của mình. Mặt khác,
nghiệp đoàn có tư cách pháp nhân
trong việc bảo vệ các quyền lợi của
mình, có quyền sở hữu các động sản
hay bất động sản nếu xin phép, có
quyền liên kết với nhau để thành lập
các liên đoàn và về phía chính quyền,
chính quyền có quyền cử nguời kiểm
soát việc quản lý tài chánh của
nghiệp đoàn hay liên đoàn. Cuối cùng
vì nghiệp đoàn là một tổ chức có thể
dùng để tranh đấu nên người sáng
lập bắt buộc phải có quốc tịch VN và
phải ở trong nghề ít nhất một năm.
Vì ba đạo luật kể trên đã được
ban hành trong thượng tuần tháng 7
năm 1945 nên tác giả của bài báo gợi
ý gọi tuần lễ này là “Tuần lễ của các
Tự do”. Mặt khác nếu người ta theo
dõi những cuộc hội họp của người
dân ở cả hai miền Trung và Bắc đã
diễn ra liên tiếp từ ngày 10 tháng 3,
sau ngày Nhật đảo chánh Pháp, đặc

biệt là ở Huế và Hà Nội với hàng vạn
người tham dự một cách tự do, thoải
mái, thì sự ban hành các đạo dụ
này “đã làm hợp pháp một tình trạng
riêng của các tỉnh ở Bắc Bộ Việt Nam
vì từ sau ngày 9 tháng 3 các hội, các
đoàn mọc lên như nấm, các cuộc hội
họp công khai tự do vô cùng”. [5]
Kết luận
Tất cả các công trình lớn lao kể
trên đã được Hoàng đế Bảo Đại, Thủ
tướng Trần Trọng Kim và các vị bộ
trưởng trong chính phủ đầu tiên của
nước Việt Nam độc lập trong những
hoàn cảnh vô cùng khó khăn và trong
một thời gian kỷ lục chưa tới ba tháng
ngắn ngủi kể từ ngày 8-5 khi chính
phủ này được trình diện đến ngày 68-1945 khi chính phủ này từ chức và
được Hoàng đế Bảo Đại cho phép,
ngắn hơn nữa nếu tính đến ngày 9-7,
ngày các Dụ số 78 về Tự do Lập hội
và số 79 về Tự do Hội họp được nhà
vua chấp nhận. Đây là một phần của
một cuộc cải cách rộng lớn hơn bao
trùm mọi phạm vi sinh hoạt đương
thời, gọi theo sử gia Na Uy Stein
Tonnesson là “từ trên xuống”, còn
gọi theo Vũ Ngự Chiêu thì đó là một
cuộc “cách mạng từ trên xuống”.
Cả hai sử gia này đều có lý vì tính
cách nhanh chóng ít ai có thể ngờ
của nó. Câu hỏi được đặt ra ở đây là
làm sao nó có thể xảy ra được trong
một chế độ quân chủ chuyên chế đã
từng tồn tại cả ngàn năm như vậy?
Có ba sự kiện người ta có thể nghĩ
tới để trả lời câu hỏi này. Đó là ý
muốn của người cầm đầu hay đúng
hơn vị nguyên thủ quốc gia, ước vọng
và khả năng của những người lãnh
nhiệm vụ thực hiện cuộc cải cách
theo ý muốn của vị nguyên thủ quốc
gia ấy và cuối cùng là sự đón nhận
của dư luận đương thời. Cả ba sự
kiện này Đế quốc Việt Nam ở thời
điểm đương thời đều có đủ. Từ Vua
Bảo Đại đến Thủ tướng Trần Trọng
Kim và các vị bộ trưởng đều là những
người được huấn luyện đầy đủ, có
kiến thức và nhất là có thực tâm, tha
thiết với nền độc lập và sự tiến bộ
của nước nhà. Điều đáng tiếc là biến
cố 19 tháng 8 đã xảy ra, Việt Minh
cướp chính quyền và tất cả đều đã bị
dẹp bỏ, điển hình là ngày 22-9-1945,
20 ngày sau “Tuyên ngôn Độc lập”,
Hồ Chí Minh ký sắc lệnh bãi bỏ các
nghiệp đoàn trong toàn cõi Việt Nam
[6] và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ
Nguyên Giáp ký Nghị định ngày 14
tháng 9 giải tán Hội Khai trí Tiến Đức
trong khi cùng ngày lại ký một nghị
định khác “cấp năng lực pháp luật”
[7] cho hội “Văn hoá Cứu quốc Việt
Nam” (Việt Minh)[8]. Cuối cùng thì
sau 70 năm, cho đến tận ngày hôm

nay khi bài này được viết, bất chấp
mọi sự hy sinh, gian khổ, máu và
nước mắt của hàng triệu đồng bào,
Tự do và Dân chủ, Công bằng và Bác
ái vẫn nguyên vẹn chỉ là niềm mơ
ước hầu như còn lâu mới đạt được
của người dân Việt.
Phạm Cao Dương
Viết để tưởng niệm các học giả
Trần Trọng Kim, Hoàng Xuân Hãn,
những người đã góp phần xây
dựng nền giáo dục mới cho nước Việt
Nam độc lập và một thế hệ trí thức
mới đã đứng ra làm việc nước
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Trong chiến tranh Việt Nam vừa
qua, trận Hoàng Sa ngày 19-1-1974
tuy ngắn ngủi nhưng là trận chiến
chống ngoại xâm duy nhứt và ngày
nay trở thành biểu tượng hội tụ lòng
yêu nước của người Việt. Để thấy rõ
các điểm nầy, xin đặt lại trận Hoàng
Sa trong toàn bộ cuộc chiến Việt Nam
vừa qua.
Tính chất cuộc chiến Việt Nam
Về cuộc chiến 1946-1954, Cộng
sản Việt Nam (CSVN) thườngtuyên
truyền rằng đó là cuộc kháng chiến
chống Pháp của toàn dân. Thật ra,
vấn đề không đơn giản như vậy.
Nguyên khi ra mắt chính phủ Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH)
ngày 2-9-1945 tại Hà Nội do mặt trận
Việt Minh (VM) và đảng Cộng sản
Đông Dương (CSĐD) lãnh đạo, Hồ
Chí Minh (HCM) đưa ra ba lời thề,
trong đó lời thề thứ ba là sẽ chống
Pháp đến cùng nếu Pháp trở lui nước
ta. Tuy nhiên khi Pháp trở lui, sợ
Pháp lật đổ, mất quyền lãnh đạo,
đồng thời để rảnh tay tiêu diệt các
thành phần đối lập, HCM không
chống Pháp như lời thề ngày 2-9, mà
thỏa hiệp với Pháp, ký hiệp định Sơ
bộ ngày 6-3-1946, đặt Việt Nam trong
Liên bang Đông Dương và trong Liên
hiệp Pháp, nghĩa là hợp thức hóa sự
hiện diện của quân đội Pháp ở Đông
Dương. Chẳng những thế, để được
chắc chắn yên thân hơn, HCM còn
qua Paris, xin ký với Pháp Tạm ước
(Modus Vivendi) ngày 14-9-1946.
Hiệp ước nầy để cho Pháp tái tục các
hoạt động kinh tế, tài chánh, giao
thông, văn hóa trên toàn quốc Việt
Nam. Như thế, rõ ràng, HCM cùng
mặt trận VM và đảng CSĐD phản bội
có hệ thống lời thề chống Pháp trước
dân chúng ngày 2-9-1945.
Khi quân đội Pháp đến Hà Nội khá
đông, xảy ra những cuộc đụng độ
giữa quân Pháp và VM, Pháp yêu cầu
VM phải để cho quân đội Pháp kiểm
soát an ninh ở Hà Nội. Nếu để cho
Pháp kiểm soát an ninh thì lãnh đạo
đảng CSĐD và chính phủ VM đang ở
Hà Nội, hoàn toàn nằm trong tay
Pháp. Lo sợ bị bắt giữ, nhưng cũng
không còn thương thuyết được với
Pháp, HCM bí mật họp Trung ương
đảng CSĐD tại Vạn Phúc (Hà Đông)
trong hai ngày 18 và 19-2-1946, để
tham khảo ý kiến. Không hỏi ý kiến
Quốc hội (đại diện toàn dân) hay Ban
Thường vụ Quốc hội, dù Ban Thường
vụ Quốc hội luôn luôn có mặt ở Hà
Nội, Trung ương đảng CSĐD quyết
định tuyên chiến với Pháp, để có lý

do chính đáng bỏ trốn khỏi Hà Nội.
Cũng không tham khảo Quốc hội,
Trung ương đảng CSĐD còn thông
qua “Lời kêu gọi toàn quốc kháng
chiến”, đổ gánh nặng chiến tranh lên
vai toàn dân. Lúc đó, dân Việt chưa
biết nhiều về HCM và đảng CSĐD.
Dân Việt vốn có lòng yêu nước và có
tinh thần chống ngoại xâm, nên khi
nghe lời kêu gọi kháng chiến, liền
đứng lên đáp lời sông núi mà không
biết là đã bị HCM và đảng CSĐD lừa
phỉnh, lợi dụng. Nhiều người tản cư vì
tránh chiến tranh chứ không phải theo
CS, vì chẳng bao lâu sau đó, họ hồi
cư về thành rất đông.
Như thế, cuộc chiến bùng nổ tối
19-12-1946 là cuộc chiến do đảng
CSĐD gây ra, vì quyền lợi sống còn
của đảng CS, giữa đảng CSĐD với
Pháp, chứ không phải giữa dân tộc
Việt Nam với Pháp. Nếu kháng chiến
chống Pháp vì lòng yêu nước,thì phải
giữ lời thề chống Pháp ngay khi Pháp
mới trở lại Việt Nam, chứ không
thương thuyết, ký thỏa ước với Pháp,
rồi khi đảng CSĐD bị đe dọa, mới
chống Pháp.
Trong khi đó, đảng CSĐD tiếp tục
cuộc tiêu diệt những thành phần theo
chủ nghĩa dân tộc, không cộng sản,
từ thành phố đến nông thôn. Tại
thành phố, những nhân vật nổi tiếng
bị VM giết đã nhiều. Tại nông thôn,
trong mỗi làng, VM thủ tiêu ít nhất từ
5 đến 10 người, thì trên toàn quốc
Việt Nam, tổng cộng số người bị VM
giết có thể lên đến vài trăm ngàn
người. Không thể ngồi chờ để bị giết,
vì bản năng sinh tồn, những thành
phần theo chủ nghĩa dân tộc quy tụ
chung quanh cựu hoàng Bảo Đại, ở
thế chẳng đặng đừng phải liên kết với
Pháp chống CS, thành lập chính thể
Quốc Gia Việt Nam (QGVN) năm
1949.
Từ năm 1949, chiến tranh giữa
VMCS với Pháp trở thành chiến tranh
ý thức hệ giữa người cộng sản với
người quốc gia, kéo dài đến năm
1954 mới chấm dứt bằng hiệp định
Genève (20-7-1954), chia hai Việt
Nam tại vĩ tuyến 17: VNDCCH ở phía
bắc, còn gọi là Bắc Việt Nam (BVN)
và QGVN ở phía nam, còn gọi là Nam
Việt Nam (NVN). Rõ ràng cuộc chiến
nầy không phải là cuộc chiến chống
ngoại xâm.
Cuộc chiến thứ hai 1960-1975
cũng do đảng CSĐD, dưới tên mới là
đảng Lao Động (LĐ), cố tình gây hấn
nhằm thôn tính NVN và bành trướng
chủ nghĩa CS. Nguyên hiệp định

Genève chỉ có tính cách thuần túy
quân sự, không đưa ra giải pháp
chính trị. Giải pháp chính trị được nói
đến tại điều 7 bản “Tuyên bố cuối
cùng của Hội nghị Genève 1954 về
vấn đề lập lại hòa bình ở Đông
Dương”, theo đó cuộc tổng tuyển cử
để thống nhất đất nước dự tính sẽ
được tổ chức vào tháng 7-1956. Tuy
nhiên, bản tuyên bố nầy chỉ được hội
nghị thông qua bằng miệng, chứ
không có chữ ký của bất cứ phái
đoàn nào cả, nghĩa là bản tuyên bố
chỉ có tính cách gợi ý, chứ không có
tính cách cưỡng hành, không bắt
buộc thi hành.
Sau hiệp định Genève, VNDCCH
hay BVN cài người, giấu súng ở lại
miền Nam, vi phạm hiệp định
Genève, nhưng BVN lại lấy cớ VNCH
hay NVN không chấp nhận tổng tuyển
cử, không tôn trọng hiệp định
Genève, phát động chiến tranh lần
nữa, xâm lăng NVN vào cuối 1960.
Lần nầy, núp dưới chiêu bài “chống
Mỹ cứu nước”, Lê Duẫn, bí thư thứ
nhứt đảng LĐ tức đảng CSĐD, xác
định mục tiêu chiến tranh là đánh cho
TC, đánh cho Liên Xô. Câu nói của
Lê Duẫn khái quát hết sức đầy đủ
mục đích chiến tranh của BVN, làm
tay sai cho LX, TC, và làm nhiệm vụ
quốc tế CS.
Như thế, cả hai cuộc chiến 19461954 và 1960-1975 đều không chống
ngoại xâm, mà chỉ do CS cố tình gây
ra nội chiến để bảo vệ quyền lực và
mở rộng quyền lực, bành trướng chủ
nghĩa CS, làm tay sai cho CSQT. Có
thể nói cả hai cuộc chiến đều là hai
cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn,
còn tệ hại hơn cuộc nội chiến thời
Nam Bắc phân tranh vào thế kỷ 17, vì
CSVN lồng chủ nghĩa Mác-xít vào
cuộc nội chiến, tiêu diệt văn hóa dân
tộc, làm tổn hại và tê liệt đất nước.
Trận chiến chống ngoại xâm
Đảng CSĐD rồi đảng LĐ thành
công trong chiến tranh từ 1946 đến
1975 là nhờ viện trợ lớn lao của khối
quốc tế Cộng sản (QTCS), trong đó
quan trọng là TC. Ngay từ đầu, TC
viện trợ cho CSVN một cách hào
phóng không phải vì nghĩa vụ QTCS,
mà vì hậu ý thâm hiểm, điển hình là
tuyên cáo về lãnh hải của TC ngày 49-1958, bao gồm cả hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển
Đông, trong khi thực tế hai quần đảo
nầy thuộc Việt Nam từ lâu đời và theo
hiệp định Genève, thuộc NVN vì ở
phía nam vĩ tuyến 17.
Để đáp lại, thủ tướng BVN là
Phạm Văn Đồng (PVĐ) đưa ra công
hàm ngày 14-9-1958 thừa nhận bản
tuyên cáo đó, nghĩa là thừa nhận
Hoàng Sa và Trường Sa là của TC,
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nhắm hai mục đích: 1) Trả nợ cũ thời
chiến tranh 1946-1954. 2) Chuẩn bị
vay nợ mới để tiến đánh VNCH hay
NVN. Thật vậy, tháng 10-1959, PVĐ
qua Bắc Kinh cầu viện TC. Tháng 111959, TC đưa một phái đoàn sang
BVN trong hai tháng, nghiên cứu tất
cả những nhu cầu cần thiết của BVN.
Tháng 5-1960, lãnh đạo BVN và TC
họp ở Hà Nội và Bắc Kinh để thảo
luận chiến lược tấn công NVN.
(Qiang Zhai, China & the Vietnam
Wars, 1950-1975, The University of
Carolina Press, 2000, tt. 82-83.) Sửa
soạn xong xuôi, BVN triệu tập Đại hội
III đảng LĐ tháng 9-1960, quyết định
tấn công NVN.
Các lãnh tụ TC không khác gì các
vua chúa Trung Hoa ngày xưa, luôn
luôn nuôi mộng bành trướng xuống
ĐNÁ. Lịch sử cho thấy quân đội
Trung Hoa không thắng được quân
đội Đại Việt trên đường bộ, nên lần
nầy TC nghĩ đến chiến lược khác,
nhìn ra Biển Đông để tìm đường
xuống ĐNA.
Tại Hội nghị hòa bình San
Francisco 1951, TC nhờ Liên Xô đưa
ra đòi hỏi các quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa thuộc TC, nhưng bị bác
bỏ. Trong khi đó, chính phủ QGVN
lên tiếng xác nhận chủ quyền hai
quần đảo nầy là của QGVN, thì không
bị hội nghị phản đối. Sau đó, năm
1958 Mao Trạch Đông tuyên bố rằng:
“Hiện nay, Thái Bình Dương không
yên ổn. Thái Bình Dương chỉ yên ổn
khi nào chúng ta làm chủ nó” (“Now
the Pacific Ocean is not peaceful. It
can only be peaceful when we take it
over.”) (Jung Chang and Jon Halliday,
The Unknown Story MAO, New York:
Alfred A. Knopf, Publisher, 2005, tr.
426). Trong cuộc họp với đại diện
đảng LĐVN năm 1963, MTĐ nói: “Tôi
sẽ là chủ tịch của 500 triệu bần nông
đưa quân xuống Đông Nam Á.”
Tháng 8-1965, trong cuộc họp của
Ban Chấp hành Trung ương đảng
CSTQ, MTĐ tuyên bố: “Chúng ta phải
giành cho được ĐNÁ, bao gồm cả
miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến
Điện, Mã Lai, Singapore…” (Sự thật
về quan hệ Việt Nam–Trung Quốc 30
năm qua, Hà Nội: NXB Sự Thật, 101979, Chương “Việt Nam trong chính
sách Đông Nam Á của Trung Quốc”.)
Thời cơ thuận tiện cho TC hành
động khi Hoa Kỳ (HK) mở cửa cho
TC vào Liên Hiệp Quốc (LHQ) năm
1971, bắt tay với TC năm 1972, ký
thông cáo chung Thượng Hải ngày
28-2-1972, quyết định rút hết quân
khỏi Việt Nam cuối năm nầy và cắt
giảm viện trợ cho VNCH. Nhân vào
đầu năm 1974, VNCH bận rộn chống
đỡ những cuộc tấn công mạnh mẽ

của CSVN sau hiệp định Paris (27-11973), TC đánh chiếm Hoàng Sa của
VNCH trên Biển Đông ngày 19-11974.
Tuy biết lực lượng không cân sức,
nhưng Hải quân VNCH vẫn cương
quyết bảo vệ Hoàng Sa. Thiếu tá
Ngụy Văn Thà và đồng đội xông pha
chống ngoại xâm và hy sinh trên
chiến trường. Trận Hoàng Sa chứng
tỏ rõ ràng VNCH không phải là tay sai
của HK. Dù HK bỏ rơi VNCH và bắt
tay với TC, quân đội VNCH vẫn
cương quyết chống TC, bảo vệ quê
hương. Trận chiến Hoàng Sa chứng
tỏ lòng yêu nước của quân lực
VNCH, chiến đấu bảo vệ tổ quốc, bảo
vệ độc lập dân tộc, bảo vệ tự do dân
chủ cho đất nước.
Sau trận Hoàng Sa, VNDCCH hay
BVN không phản đối TC. Tuy không
có mặt trong trận Hoàng Sa, nhưng
BVN là kẻ dẫn đường cho TC đến
Hoàng Sa vì công hàm PVĐ ngày 149-1958 đã thừa nhận Hoàng Sa và
Trường Sa thuộc TC. Hơn nữa,
chẳng những BVN vay nợ TC, mà
tháng 6-1965 BVN còn nhờ TC gởi
qua BVN 320,000 quân để bảo vệ các
tỉnh thành phía bắc trong khi quân đội
CSVN kéo xuống phía nam. (Qiang
Zhai, China & the Vietnam Wars,
1950-1975, The University of Carolina
Press, 2000, tr. 135.) Thật là ngu
xuẩn khi nhờ cậy một tên ăn cướp
giữ nhà, mà tên ăn cướp nầy vốn là
kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt
Nam, đã nhiều lần cướp phá nước ta.
Đây là lần đầu tiên TC chiếm
được hải đảo của Việt Nam, đột phá
xuống Biển Đông, nhằm kiếm đường
tiến xuống Đông Nam Á (ĐNA). Đặt
trận Hoàng Sa trong toàn bộ cuộc
chiến 1946-1975, mới thấy rõ trận
Hoàng Sa là trận chiến chống ngoại
xâm duy nhứt, do VNCH cương quyết
chống TC xâm lăng.
Biểu tượng hội tụ lòng yêu
nước
Trước đây, chế độ CS kiểm soát
chặt chẽ truyền thông, bưng bít tin
tức, tuyên truyền và tố cáo VNCH là
ngụy quân, ngụy quyền, làm “tay sai
đế quốc Mỹ”, còn Mỹ là “đế quốc xâm
lược”. Chế độ CS cũng che giấu công
hàm PVĐ và trận Hoàng Sa ngày 191-1974. Dân chúng dưới chế độ CS
trước 1975 hoàn toàn không biết tin
tức ngoài thông tin CS. Trong những
năm gần đây, TC đe dọa Biển Đông,
vấn đề Hoàng Sa rộ lên trở lại. Nhờ
truyền thông điện tử (Internet) phát
triển rộng rãi, dân chúng mới biết
được sự thật lịch sử. Từ đó dân
chúng trong nước nhận ra các điều
quan trọng làm thay đổi nhận thức
của dân chúng:

1) Chế độ VNCH và quân lực
VNCH không tấn công BVN, mà chỉ ở
thế tự vệ, chiến đấu chống cuộc xâm
lăng của BVN, bảo vệ quê hương, tự
do, độc lập cho chính mình, chiến đấu
chống TC chống ngoại xâm, quyết
tâm bảo vệ Hoàng Sa, không làm tay
sai cho bất cứ ngoại bang nào. VNCH
và quân lực VNCH rõ ràng là một chế
độ chính nghĩa và một quân lực chính
nghĩa.
2) Cộng sản Việt Nam tuyên
truyền rằng Hoa Kỳ (HK) là “đế quốc
xâm lược” nên CSVN mở cuộc chiến
tranh “chống Mỹ cứu nước”. Ngày nay
dân Việt nhận biết rằng HK không
phải là đế quốc xâm lược. Hoa Kỳ
không xâm lăng nước nào, mà còn
giúp nhiều nước sau thế chiến thứ hai
như Đức, Nhật Bản, Triều Tiên phục
hưng kinh tế. Hoa Kỳ đến NVN để
giúp NVN xây dựng và phát triển sau
1954. Khi BVN tấn công NVN năm
1960, thì 5 năm sau, HK mới đem
quân vào NVN năm 1965, giúp NVN
tự vệ chống BVN tràn xuống NVN,
chứ HK không xâm lăng NVN và cũng
không xâm lăng BVN. Hoa Kỳ dùng
máy bay tấn công BVN chỉ nhằm mục
đích chận đứng cuộc xâm lăng của
BVN vào NVN.
3) Chế độ CSVN định nghĩa rằng
“yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa”.
Gần đây, ngày 29-12-2014, tổng bí
thư đảng CSVN nói tại Đại hội 7 Hội
Liên hiệp Thanh niên tại Hà Nội rằng
thanh niên “có “tâm” là có lòng yêu
nước, yêu chế độ”. Tuy nhiên, chế độ
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
(CHXHCNVN) hiện nay ở trong nước,
về đối nội thì độc tài đảng trị, áp bức
và tham nhũng; về đối ngoại thì làm
tay sai cho TC, càng ngày càng làm
mất đất, mất đảo, mất biển. Như thế
yêu XHCN, yêu chế độ CS chỉ là tiếp
tục bị cảnh độc tài, áp bức, tham
nhũng, dân oan và chế độ XHCN tiếp
tục bán nước chứ không phải là yêu
nước. Nói cách khác, yêu XHCN là
phản quốc chứ không yêu nước.
4) CSVN tuyên truyền rằng TC là
một nước XHCN anh em. Đã là anh
em XHCN với nhau, sao TC lại ức
hiếp nhau, chiếm đất, chiếm đảo,
chiếm biển của nhau? Như vậy, TC
không thân hữu như lời CSVN tuyên
truyền, mà TC lộ nguyên hình là kẻ
thù xâm lược truyền kiếp như vua
chúa Trung Hoa ngày xưa.
Ngày nay, nhờ Internet, tầm nhìn
của dân chúng trong nước mở rộng
và hiểu rõ các điểm trên đây, hiểu rõ
tình hình chính trị. Từ đó đồng bào
hết sức ca tụng lý tưởng tự do dân
chủ và độc lập của VNCH, ca tụng
quân đội VNCH, ca tụng trận chiến
Hoàng Sa chống TC xâm lược. Các
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bloggers và face-bookers diễn tả hết
sức sống động tâm tình của dân
chúng. Ví dụ sinh viên Lê Trung
Thành đã viết: "Các anh ơi! Các chị
ơi! Các mẹ ơi! Còn cờ đỏ sao vàng thì
không bao giờ có độc lập, tự do, hạnh
phúc.” (đăng trên các website 13-032009.) Một nhà tranh đấu trẻ tuổi
khác thì đề cao chính nghĩa quân đội
VNCH, và đi đến kết luận: “Tôi gọi họ
là những anh hùng.” (Đặng Chí Hùng,
“Tôi gọi họ là những anh hùng”, Dân
Làm Báo 30-3-2013.). Tương tự như
thế, một người dân Hà Nội viết:
“Người ta gọi các anh là “quân ngụy”,/
Bởi các anh là lính Việt Nam Cộng
Hòa./ Nhưng tôi gọi các anh là liệt sĩ,/
Bởi các anh ngã xuống vì Hoàng Sa.”
(http://phanduykha.wordpress.com,
Phan Duy Kha, “Sẽ có một ngày lấy
lại Hoàng Sa”, 14-1-2014.) Còn rất
nhiều ví dụ mà chúng ta không thể
trưng dẫn hết ở đây.
Vì vậy, có thể nói trận Hoàng Sa
ngày 19-1-1974 chống ngoại xâm trở
thành biểu tượng hội tụ lòng yêu
nước của toàn thể người Việt ngày
nay. Qua thế kỷ 21, khuynh hướng
chung trên thế giới khuyến khích
những cuộc tranh đấu bất bạo động
hơn là việc sử dụng bạo lực. Người
Việt Hải ngoại chúng ta hãy tích cực
yểm trợ tinh thần cũng như yểm trợ
vật chất tất cả những cuộc tranh đấu
bất bạo động của dân chúng trong
nước, đòi hỏi tự do dân chủ, nhân
quyền và dân quyền, nhằm đi đến giải
thế chế độ CSVN.
Thử nhìn về tương lai
Thế là TC đã chiếm được Hoàng
Sa. Là người Việt Nam, ai cũng muốn
giành lại lãnh thổ đã mất. Trong hiện
tình đất nước, giành lại Hoàng Sa
thật là khó khăn vì phải qua hai cửa
ải, hai giai đoạn.
Thứ nhứt là CHXHCNVN. Về
pháp lý, tuy nắm được đầy đủ hồ sơ,
tài liệu chứng minh Hoàng Sa và
Trường Sa là của Việt Nam, nhưng
CHXHCNVN không dám kiện TC ra
Tòa án quốc tế để đòi lại Hoàng Sa.
Ngày 19-11-2014, thủ tướng CSVN
chỉ dám tuyên bố “vừa hợp tác, vừa
đấu tranh”. Sau đó, ngày 11-12-2014,
phát ngôn viên Bộ Ngoại giao
CHXHCNVN ra tuyên bố đề nghị Tòa
án Trọng tài Thường trực (Permanent
Court of Arbitration) Liên Hiệp Quốc
tại La Haye (Hòa Lan) quan tâm đến
các quyền lợi và lợi ích pháp lý của
Việt Nam trên Biển Đông. Hành động
nầy được nhà bình luận người Úc
Carlyle Thyer gọi là CHXHCNVN
“lách bằng cửa sau” vào vụ kiện giữa
Phi Luật Tân và TC. (RFI 12-122014).
Trong khi đó, CSVN thẳng tay đàn

áp những cuộc biểu tình, những
bloggers, facebookers chống TC, trấn
áp tinh thần yêu nước của dân chúng.
Vì vậy nếu còn CSVN thì không bao
giờ có thể đòi lại Hoàng Sa mà phải
dứt khoát chấm dứt chế độ CSVN,
mới thoát ra khỏi những cam kết
ngầm của HCM khi cầu viện TC năm
1950, hủy bỏ công hàm PVĐ ngày
14-9-1958, chấm dứt mật ước Thành
Đô của tập đoàn Nguyễn Văn Linh
năm 1990, chấm dứt cảnh lệ thuộc
TC, mới có thể chống TC và kiện TC
ra tòa án quốc tế. Hiện nay ở trong
nước, dân chúng đang truyền nhau
câu đồng dao: “Con ơi nhớ lấy lời
cha: Hễ còn Việt cộng, Hoàng Sa còn
Tàu.”
Thứ hai là TC. Hiện nay, TC mới
trỗi dậy và rất hưng thịnh. Tuy nhiên
trong sự hưng thịnh hiện nay, về đối
nội TC cũng gặp bất ổn vì dân chúng
trong nước ngấm ngầm tranh đấu
chống độc tài, và vì các sắc dân
chung quanh bị TC sáp nhập như
Mãn Châu, Nội Mông, Tân Cương,
Tây Tạng luôn luôn tìm cách nổi lên
đòi độc lập.
Về đối ngoại, chính vì đang hưng
thịnh, quá tự tin, TC càng ngày càng
hung hăng trên Biển Đông, chẳng
những khiêu khích đe dọa các nước
láng giềng, mà vào tháng 5-2009, TC
gởi cho Tổng thư ký LHQ một công
hàm yêu cầu chuyển cho tất cả hội
viên LHQ, rằng TC có chủ quyền
không thể tranh cãi đối với các hải
đảo trên Biển Đông và các vùng biển
liền kề, kèm theo bản đồ 9 khúc do
TC thực hiện, nối liền các hải đảo mà
TC tự cho là của TC trên Biển Đông.
[Sách báo thường gọi đường 9 khúc
là đường chữ U hay Lưỡi bò.] Năm
2011, TC gởi cho LHQ một công hàm
nữa, cũng gần giống công hàm trước,
yêu cầu thông báo cho toàn thể hội
viên LHQ.
Hành động nầy đi ngược lại quyền
lợi chung trên thế giới do luật quốc tế
về biển quy định. Chẳng những Nhật
Bản ở Đông bắc Á, các nước ĐNÁ
mà cả HK cũng không chấp nhận
đường chữ U do TC vẽ ra. Ngày 412-2014, Hạ viện HK thông qua với
đa số tuyệt đối 100% nghị quyết H.
RES. 744, nhấn mạnh cần phải tìm
giải pháp hòa bình trên nền tảng luật
pháp quốc tế trong các cuộc tranh
chấp lãnh thổ, hải đảo trên Biển
Đông. Hôm sau, ngày 5-12-2014, Bộ
Ngoại giao HK đưa ra Bản nhận định
dài 24 trang về yêu sách đường chữ
U của TC. Câu kết luận cuối cùng của
bản nhận định như sau: “…đòi hỏi về
đường gạch nối [đường lưỡi bò, chữ
U, 9 khúc] không phù hợp với luật
quốc tế về biển.” (Nguyên văn: “…its

dashed-line claim does not accord
with the international law of the sea.”)
Ngày 23-12-2014, khi trả lời thỉnh
nguyện thư ngày 13-5-2014 của
139,554 chữ ký, Tòa Bạch ốc khẳng
định: “Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia tại
Biển Đông, trong đó bao gồm tự do
hàng hải, giải quyết các tranh chấp
một cách ôn hòa, tôn trọng luật pháp
quốc tế và thương mại hợp pháp diễn
ra thuận lợi… Chúng tôi đã bày tỏ
quan ngại trước các hành động của
Trung Quốc, trong đó bao gồm việc
triển khai giàn khoan Hải Dương 981,
đến các cấp lãnh đạo cao nhất của
Trung Quốc". (BBC 24-12-2014)
Hiện nay, tuy trỗi dậy và hung
hăng, TC không đồng minh với ai cả,
tự cô lập. Nếu có một biến cố xảy ta
ở nội địa TC, hoặc nếu có một cuộc
tranh chấp kinh tế, hay một biến cố
ngoại giao bất ngờ bùng nổ, các
nước liên minh áp lực TC bằng
những biện pháp kinh tế như hiện áp
lực Nga, thì TC có thể sẽ khốn đốn và
có thể sẽ đổ vỡ thành nhiều mảnh
như Liên Xô trước đây. Khi đó, Việt
Nam mới có thể lợi dụng thời cơ,
chiếm lại Hoàng Sa và Trường Sa.
Kết luận
Do hoàn cảnh chính trị thế giới,
VNCH tạm thời thất bại năm 1975,
nhưng chính nghĩa dân tộc, lý tưởng
tự do dân chủ của VNCH là chân lý
vĩnh hằng, và là ước mơ của toàn
dân Việt Nam.
Chế độ CSVN càng khiếp nhược
trước TC, dân chúng Việt Nam càng
thương tiếc những chiến sĩ Hoàng
Sa. Trận hải chiến Hoàng Sa là niềm
tự hào dân tộc và là biểu tượng hội tụ
lòng yêu nước, dẫn đường cho toàn
dân Việt Nam đoàn kết tranh đấu giải
thể chế độ CS, mới có thể đòi lại đất
đai, quần đảo đã mất vào tay TC.
Trận chiến Hoàng Sa ngày 19-1-1974
giữ một vị trí lịch sử vô cùng quan
trọng trong công cuộc vận động phục
hưng đất nước. Xin thành kính tri ân
sự hy sinh của Ngụy Văn Thà và các
chiến sĩ Hoàng Sa.
(San Jose, 17-1-2015)
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Mặc dầu Hội nghị Trung ương
(HNTU) 10 đã phải hoãn 2-3 tháng,
mãi tới đầu tháng 1-2015 mới họp
được, khiến cho trong năm 2014 chỉ
có một HNTU, như vậy là vi phạm cả
Điều lệ đảng qui định mỗi năm tổ
chức 2 HNTU. Tuy nhiên, Hội nghị
này vẫn không thực hiện được mục
tiêu quan trọng nhất trong việc lập ra
một đề án nhân sự cấp cao nhất cho
Đại hội (ĐH) 12 được sự đồng ý của
đa số. Chính vì thế, từ trong diễn văn
bế mạc của Nguyễn Phú Trọng tới
Thông báo của Hội nghị này đều
không dám nói tới kết quả bỏ phiếu
tín nhiệm và việc đề cử bổ túc giới
thiệu nhân sự vào các chức vị trong
Bộ chính trị và Ban bí thư cho khóa
tới. Mặc dù ông Trọng đã từng tuyên
bố kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ
được công bố trước dư luận!
Lí do chính của việc không dám
công khai hai việc trên là vì không đạt
được một đồng thuận cả trong Bộ
chính trị lẫn Trung ương đảng. Họ sợ
nếu công bố kết quả hai việc trên ra
thì như vạch áo cho người xem lưng,
dư luận của nhân dân về họ sẽ càng
xấu hơn. Nhưng chính việc cố tình
bưng bít các quyết định quan trọng
trong đảng chỉ chứng minh rõ ràng
thêm: giữa một vài người có quyền
lực cao nhất đã không còn coi nhau là
đồng chí nữa mà đã coi nhau là kẻ
thù. Vì thế Trung ương đảng đã chia
rẽ thành những bè phái đứng sau
những người này đánh phá lẫn nhau
và giành giựt ghế trong Đại hội 12.
Thậm chí họ đã và đang phỉ báng và
bôi xấu nhau công khai trên một số
mạng điện tử do họ giật dây, hoặc lợi
dụng các tờ điện tử Cộng sản, Chính
phủ, Công an, Quân đội Nhân dân…
để tìm cách lôi kéo bè đảng và chống
phá lẫn nhau. Những hành động này
cho thấy sự tham quyền và tham tiền
của những người cầm đầu toàn trị
đang biến ĐCS thành như một con
bệnh đã rơi vào thời kì bất trị! Sự
tranh giành quyền-tiền rất trắng trợn
diễn ra trên lưng nhân dân và trước
nguy cơ xâm lấn của Bắc Kinh!
Thực ra tình hình rất xấu của
HNTU 10 chỉ xác minh thêm đây là
một đỉnh cao mới trong quá trình suy
đồi ngày càng trầm trọng của chế độ
toàn trị từ sau 1975.
Xét bối cảnh của đất nước ta hiện
nay thì bên cạnh những tệ trạng xã
hội càng gia tăng, các nguy cơ lệ
thuộc phương Bắc có nguồn gốc căn
bản từ chế độ toàn trị, cũng đang hé

mở các triển vọng mới ngày thêm tỏa
sáng trong tiến trình ý thức, tham gia
và nỗ lực tổ chức cùng vận động của
anh em dân chủ ở trong nước. Đất
nước đang từ màn đêm chuyển sang
rạng đông, hi vọng đang chuyển
thành hiện thực!
Chính vì vậy trong dịp đầu năm trong tinh thần dân chủ và với ý
nguyện chung mong muốn cho nhân
dân và đất nước sớm mở sang trang
sử của một nước VIỆT NAM MỚI- tôi
muốn trao đổi một số nhận định và ý
kiến về tình hình đất nước và các
bước cần có để đẩy mạnh cuộc vận
động dân chủ trước mắt và lâu dài.
1- Mục tiêu cuối cùng và mục
tiêu trước mắt của chúng ta.
Chúng ta cùng theo đuổi mục tiêu
chung rất quan trọng là chuyển đổi
VN từ chế độ độc đảng toàn trị sang
chế độ dân chủ đa nguyên bằng
phương pháp đấu tranh phi bạo lực.
Vì chúng ta đều thấy rất rõ là, chế độ
toàn trị kéo dài thêm một ngày, thêm
một năm là đất nước và nhân dân
thêm một ngày, thêm một năm tụt
hậu, bất công, tham nhũng, đàn áp và
nay còn rơi vào nguy cơ lệ thuộc Bắc
Kinh!
Trên 60 năm qua, kể từ khi họ độc
quyền ở miền Bắc rồi mở rộng ra cả
nước, nhân dân ta các giới –từ nông
dân, công nhân, chuyên viên, văn
nghệ sĩ tới trí thức… đã hi sinh rất
nhiều chưa từng có trong lịch sử dân
tộc; nhiều thế hệ đã hi vọng và đặt
niềm tin vào họ, nhưng ngày càng
thất vọng. Nhờ một số chiến thắng họ
đã vội quên nhân dân, trở thành kiêu
binh coi đất nước là tài sản riêng và
nhân dân như nô lệ. Trên 60 năm họ
đã dựng lên một chế độ tàn bạo, thối
nát và bóc lột hơn thời thực dân Pháp
và tồi tệ hơn cả những chế độ phong
kiến vào những giai đoạn tồi tệ nhất!
Vì thế chế độ toàn trị không còn
đủ tư cách và tính chính đáng đứng
thêm hay kéo dài thêm nữa! Phải
chấm dứt nó càng sớm càng tốt. Đó
không chỉ là nguyện vọng của đa số
nhân dân, mà nay cả nhiều đảng viên
cũng đã ý thức được điều này. Vì thế
cuộc tranh đấu phi bạo lực của những
người dân chủ theo mục tiêu này chỉ
là thực hiện ý nguyện chính đáng của
nhân dân và theo tiếng gọi lương tâm
trong sáng của mỗi người trong
chúng ta!
Sự nghiệp giải thể độc tài, thiết lập
dân chủ đa nguyên không phải là
chuyện không tưởng. Chúng ta đã

chứng kiến sự tan vỡ của Liên Xô và
các nước CS Đông Âu trước đây ¼
thế kỉ. Điều này hiện cũng đang trở
thành khả năng có thực ở VN, 1 việc
đang ở trong tầm tay của dân tộc ta.
Giai đoạn suy đồi không còn thể
cứu vãn của chế độ toàn trị ở VN có
thể thấy rất rõ trong tiến trình diễn ra
liên tục từ 1975 trở về đây. Một cách
tổng lược có thể thấy sự biến đổi theo
hướng ngày càng đi xuống của chế
độ này qua các giai đoạn:
1975-79: Hào quang chiến thắng
đã bao trùm tất cả: Đa số nhân dân
nể và sợ. Thời kì họ tự hào “ra ngõ
gặp anh hùng!”
1979-86: Gẫy đổ quan hệ Hà NộiBắc Kinh và cô lập với phương Tây
qua 2 cuộc chiến tàn khốc ở biên giới
phía Bắc và sa lầy ở Kampuchia dẫn
tới nạn đói khủng khiếp. Nó chứng
minh mô hình phát triển theo quốc
doanh trong công nghiệp và hợp tác
xã trong nông nghiệp thất bại toàn
diện. Chính sự thất bại của chế độ
toàn trị trong các lãnh vực kinh tế, nội
trị… và mặt trận ngoại giao khiến cho
sự nể trọng của người dân giảm
mạnh, các giới chuyên viên, trí thức
và văn nghệ sĩ đòi “cởi trói”.
Từ cuối thập niên 80: Liên Xô và
Đông Âu sụp đổ. Ý thức hệ MarxLenin và mô hình XHCN xơ cứng
cũng tan vỡ theo. Những người cầm
đầu chế độ toàn trị phải quì gối cúi
đầu tại Thành Đô, Trung Quốc, để
cứu đảng. Còn trong đối nội thì chỉ
“đổi mới” giả hiệu một số mặt để kéo
dài chế độ đàn áp và bóc lột.
Từ những năm đầu của Thế kỉ 21
những người cầm đầu chế độ toàn trị
đã dùng đảng và chính quyền làm
bình phong để giữ ghế, chia phần,
tham nhũng. Họ đang chia bè, kết
nhóm lợi ích vị kỉ chống phá lẫn nhau
rất quỉ quyệt và tàn bạo, tự lộ rõ bản
chất vô tư cách, tha hóa đạo đức và
trốn trách nhiệm.
2- Mục tiêu, công thức của “đổi
mới” và hậu quả của nó đối với
chế độ toàn trị.
Giữ độc quyền cho đảng, tăng
cường bộ máy công an mật vụ để làm
lá chắn bảo vệ chế độ; trong kinh tế,
thương mại và ngoại giao bắt buộc
phải mở cửa nhưng ở chừng mực
trong vòng kiểm soát. Trong đó lãnh
vực then chốt là “Kinh tế thị trường
định hướng XHCN” với hệ thống các
tập đoàn và tổng công ti nhà nước là
nền tảng nhằm tạo phương tiện tiền
bạc để nuôi bộ máy công an và cán
bộ giúp đảng giữ độc quyền tiếp tục.
Kết quả của mô hình giữ vững chế
độ độc đảng = công an trị + hệ thống
kinh tế nhà nước làm chủ đạo sau
gần 30 năm đang dẫn tới: Các cán bộ
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có chức quyền ở trung ương và địa
phương lợi dụng sự độc quyền để xà
xẻo những tài khoản khổng lồ trong
các công trình xây dựng do các
nguồn tài trợ ODA; biến các Tập đoàn
và Tổng công ti nhà nước thành sân
sau của họ, gia đình và vây cánh bòn
rút tài sản công, lũng đoạn các hội
đồng quản trị… bằng cách cho các
thân tín đảm nhiệm các chức vụ then
chốt. Dẫn tới tình trạng nhiều quan đỏ
nay trở thành triệu phú (USD) do làm
giầu bất chính rất nhanh, giống như
sự thành hình của giới làm giầu bất
chính mới Oligarch bên Nga hiện nay
đang dùng tiền của để mua bán
quyền lực và lũng đoạn chính trị, như
chúng ta đều thấy. Trong khi đó nợ
công gia tăng nhanh và cao trở thành
gánh nặng cho toàn dân ta. Sau gần
30 năm “đổi mới” nhưng kinh tế VN
vẫn chỉ là làm gia công, xuất cảng
nguyên liệu thô sơ và nhập siêu từ
TQ càng gia tăng, năng suất lao động
chỉ bằng 1/16 của Singapore!
Đặc điểm rất quan trọng là trong
thời gian gần 30 năm đổi mới này,
các người cầm đầu đều thuộc loại cá
mè một lứa, không có ai trội và có uy
tín nổi bật như các giai đoạn trước
đó, nên dẫn tới tình trạng “sứ quân”
trong Bộ Chính trị và Trung ương
đảng. Nay một vài nhân vật có quyền
lực đang dùng quyền và tiền bạc tích
lũy được để tạo vây cánh, chống phá
và thanh toán lẫn nhau. Dẫn tới tình
trạng nhiều đảng trong một đảng!
Vì vậy những người cầm đầu chế
độ càng mất uy tín, nhân dân coi
thường họ; trí thức, chuyên viên
không phục họ. Sự bất kính chuyển
mạnh sang phê bình và chống đối
công khai đang trở thành hướng phát
triển chính trong các năm gần đây. Vì
thế sự nhập cuộc chống lãnh đạo của
đảng viên ngày càng nhiều là một
bước tất yếu.
Từ ra ngõ gặp anh hùng thời thập
niên 70, nay -40 năm sau- trở thành
ra ngõ đụng quan tham và công an!
3- Thế và lực của những người
dân chủ.
Những năm đầu sau 1975 hầu
như ở số không. Nhưng khi những
mô hình xây dựng xã hội và kinh tế
theo XHCN dẫn tới thất bại thì bắt
đầu có những tiếng nói phản biện rời
rạc của một số chuyên viên, trí thức
và văn nghệ sĩ từ giữa thập niên 80.
Tiếp đó, khi Đông Âu và Liên Xô sụp
đổ thì một số đảng viên cấp tiến đã
nhận thấy toàn bộ mô hình MarxLenin không chỉ trong kinh tế mà cả
trong chính trị đã trở nên bất cập, sai
lầm, lỗi thời, không còn thích hợp
nữa. Nên ngay trong đảng đã có tiếng
nói đòi đổi mới phải đi bằng cả hai

chân kinh tế lẫn chính trị. Khi ấy cả
trong Bộ Chính trị lẫn Trung ương
đảng đã có người hưởng ứng, nhưng
còn yếu thế.
Nhưng do những hậu quả của đổi
mới một chân đã dẫn tới tham nhũng,
bất công càng chồng chất và lộ liễu
trong toàn bộ máy đảng lẫn chính
quyền và những cuộc đàn áp nhân
dân càng tàn bạo thì bắt đầu hình
thành các cuộc phản đối của quần
chúng mang tính bộc phát chưa được
tổ chức. Từ khi Bắc Kinh đưa ra
những đòi hỏi ngang ngược trên biển
Đông và mở rộng xâm lấn trắng trợn
trên các đảo do sự ươn hèn của
nhóm cầm đầu Hà Nội thì lòng dân
bắt đầu chuyển hướng rõ rệt. Các
cuộc biểu tình của thanh niên, chuyên
viên, trí thức đã ra công khai; nhiều
tuyên bố, kiến nghị nêu thẳng các vấn
nạn của đất nước đã được cả hàng
ngàn người kí tên ủng hộ, trong đó có
nhiều đảng viên tên tuổi. Các mạng
điện tử độc lập đã giúp thông tin
nhanh, mở ra sự tham gia đông đảo
và tích cực của nhiều giới. Nhiều
Blogger thuộc nhiều giới khác nhau
hoạt động ở ngay trong nước, bất kể
những cuộc đàn áp và giam cầm. Các
báo điện tử lề dân đảm nhiệm vai trò
thông tin độc lập của một xã hội dân
sự đang làm tê liệt cả hệ thống to lớn
của các báo và đài lề đảng!
Từ hai ba năm trở lại đây đã và
đang hình thành công khai các tổ
chức dân sự từ báo chí, văn học,
chính trị đến tôn giáo ở ngay trong
nước, anh chị em đã tự tin và không
biết sợ. Số người trẻ và phụ nữ tích
cực nhập cuộc ngày càng đông. Tùy
việc và tùy thời gian, họ đã có tiếng
nói chung đối với những vấn đề nóng
bỏng của đất nước, như cuộc vận
động chống việc giả vờ sửa đổi Hiến
pháp 2013, Tuyên bố chung về vụ
giàn khoan HD 981, Thư của nhiều
đảng viên kêu gọi dân chủ hóa trong
đảng, Thư kêu gọi trả tự do cho
những Blogger và các người dân chủ
bị bắt giữ trái phép, các cuộc họp và
hội thảo với đại diện các sứ quán Mĩ
và EU tại VN về đàn áp nhân quyền,
đàn áp báo chí…
Như vậy rõ ràng là tiếng nói dân
chủ từ 1975 tới nay đã từ không đến
có, từ vài cá nhân rời rạc tới thành
các tổ chức trong nhiều lãnh vực,
ngày càng được sự tin cậy của nhân
dân và sự ủng hộ quốc tế. Tiếng nói
của họ đang dội mạnh vào ngay trong
nội bộ đảng cầm quyền, gây hoang
mang, phân hóa giữa một số người
có quyền lực, tạo ra phong trào “tự
diễn biến, tự chuyển biến” ngay trong
hàng ngũ chế độ toàn trị.
4- Sách lược chống bạo quyền

của người dân chủ
Tuy chế độ toàn trị đang lún sâu
vào khủng hoảng, uy tín không còn,
lực đang phân hóa và trong nhóm
chóp bu đang kình chống nhau kịch
liệt, nhưng xét về tương quan lực
lượng thì hiện thời họ vẫn còn nắm
thế thượng phong. Tuy họ đang mất
dần sự kiểm soát quần chúng và cả
trong đảng, nhưng họ vẫn còn nắm
được các bộ phận kìm kẹp là công an
và bộ đội. Tuy nhiên đây chỉ là tạm
thời. Vì kinh nghiệm ở cựu Liên Xô và
Đông Âu đã cho thấy, khi tình thế
thay đổi lớn thì các lực lượng này sẽ
bị vô hiệu hóa hoặc phải đổi chiều
đứng về phía nhân dân.
Phía dân chủ cần khai thác sách
lược phân hóa, chia để trị thật khôn
ngoan và kiên tâm, nhất là cần tập
trung tấn công và cô lập những người
đầu não của chế độ toàn trị. Nhưng
không nên nuôi ảo tưởng là, mình là
“Phật” có thể cải hóa được các tên đồ
tể chính trị, hay ngờ ngệch nghĩ rằng
“đuổi Trọng, dụng Dũng”. Cách này
không khác đuổi hổ cửa trước, rước
sói cửa sau! Các bài viết hay những
việc làm theo chiều hướng đó sẽ chỉ
làm cho những người dân chủ thật
lòng xa lánh, nghi ngại và cuối cùng
cánh của Dũng sẽ lợi dụng, phỗng tay
trên thành quả tranh đấu của nhân
dân!
Tích cực kêu gọi, khuyến khích
các đảng viên tiến bộ và biết tự trọng
hãy quyết chí hoạt động và đấu tranh
tại chỗ, ngay trong đảng, cho các mục
tiêu dân chủ… Việc làm này phải kiên
trì, thông minh, không nhất thiết họ
phải công khai đi với chúng ta. Khi có
những điều kiện thuận lợi họ nên nắm
chủ động được cơ quan, cô lập
những phần tử cực đoan, tham nhũng
thối nát… Sách lược hiệp đồng trong
đánh ra ngoài đánh vào giữa các
đảng viên tiến bộ và những tổ chức
dân chủ cần được thực hiện kiên trì
và thông minh.
Cần suy nghĩ để mở ra hướng đi
thích hợp, cùng với các nguyên tắc
và điều kiện căn bản cho khả năng
hình thành một Liên minh Những
người Dân chủ VN với sự tập hợp
của các thành phần nhân dân, chuẩn
bị việc thành lập một chính quyền mới
sau khi chấm dứt chế độ toàn trị, với
sự tham gia của các tổ chức và nhân
sĩ dân chủ, kể cả thành phần các
đảng viên tiến bộ tích cực để thiết lập
một nước Việt Nam mới theo dân
chủ đa nguyên…
5- Xây dựng lực lượng dân chủ.
Điều có tính cơ bản trong đấu
tranh chính trị là, các lực lượng dân
chủ phải từng bước nắm chủ động về
đường lối, tổ chức, nhân sự và vận
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động. Trong các biến động chính trị ở
VN và thế giới đã chứng minh là: nếu
các lực lượng dân chủ không được tổ
chức chặt chẽ… thì các nhóm cực
đoan dùng bạo lực (từ cực hữu tới
cực tả) sẽ lợi dụng những khoảng
trống chính trị khi cuộc biến động xẩy
ra để chiếm độc quyền và thanh toán
đối lập. Ở VN điển hình như “Cách
mạng Mùa Thu 1945”. Khi ấy nhiều
đảng không CS tuy mạnh hơn, nhưng
thiếu tổ chức, không biết liên kết và
thiếu kinh nghiệm chính trị nên đã để
nhóm CS của HCM lèo lái các cuộc
biểu tình của quần chúng thành các
cuộc biểu dương sức mạnh của họ!
Các biến động ở Ai Cập từ 2011 tới
nay cũng tương tự: Quần chúng rất
bất bình với chế độ quân phiệt khi ấy,
nhưng phía dân chủ không có tổ chức
và không có người lãnh đạo, nên một
tổ chức cực đoan Hồi giáo đã phỗng
tay trên thành quả tranh đấu. Nhưng
chỉ hai năm sau chế độ quân phiệt đã
cướp lại quyền và Ai Cập vẫn ngụp
lặn trong độc tài!
Trong điều kiện hiện nay ở trong
nước chưa thể có những đoàn thể
lớn, phải tạm thời chia nhỏ và dùng
nhiều hình thức hoạt động khác nhau.
Nhưng vẫn phải đặt tầm quan trọng
trong liên lạc, phối hợp và yểm trợ lẫn
nhau… từ những việc nhỏ tiến lên
những việc lớn. Những người dân
chủ đa nguyên cần nhận định rõ:
khước từ bạo lực thì phải biết tập hợp
quần chúng rộng lớn làm vũ khí đấu
tranh. Khi điều kiện thuận lợi thì có
thể mở các cuộc “xé rào” với sự tham
gia nhiệt tình của nhân dân nhiều
giới. Như vậy phải biết đặt ưu tiên,
tập hợp tất các lực lượng dân chủ -kể
cả các đảng viên tiến bộ- để tranh
đấu cương quyết dứt khoát chấm dứt
chế độ độc tài độc đảng!
6- Chương trình hành động
2015 và thời gian tới
Nắm vững tình hình đối phương:
Muốn chủ động và không để bất ngờ
thì phải nắm sát, biết chính xác tình
hình nội bộ chế độ toàn trị, từ những
việc nhỏ đến việc lớn… để nắm được
những động tĩnh và tính toán của các
phe, của từng nhân vật chính, từ đó
có những kế hoạch hành động chính
xác, nhanh, gọn, thích hợp và hiệu
quả. Chúng ta nhớ: vào giai đoạn
1943-45 nhóm Trường Chinh nhận cả
thông tin của các gia nhân người Việt
làm cho các quan lại Thực dân Pháp
ở Hà Nội nên đã biết được bọn quan
Pháp đang rơi vào hoang mang lúng
túng, nên họ đã chuẩn bị các kế
hoạch cần thiết để cướp chính quyền
vào Thu 1945 tương đối nhanh, gọn
nhất.
Tình hình Trung Quốc: Có thể nói

Bắc Kinh là điểm tựa cuối cùng cho
chế độ toàn trị ở VN. Cho nên Bắc
Kinh nhức đầu thì Hà Nội sổ mũi.
Chính sách thanh toán nội bộ ở cấp
cao của Tập Cận Bình diễn ra rất
nhanh và dồn dập. Điều này dưới chế
độ toàn trị và những đặc thù về văn
hóa-chính trị của Trung Quốc có thể
dẫn tới một số khả năng, trong đó có
khả năng phục thù bắn hậu chống lại
họ Tập, dẫn tới thanh trừng nội bộ và
rối loạn từ trong đảng tới chính quyền
và quân đội Trung Quốc. Trước đây
Mao đã giương ngọn cờ “Cách mạng
văn hóa” nhưng chỉ nhằm thanh toán
đối thủ của ông ở ngay trong Bộ
Chính trị. Phong trào thanh lọc nội bộ
của Mao đã làm tê liệt chế độ cả hàng
chục năm. Nay họ Tập giương cờ
“chống tham nhũng”, “diệt cả hổ lẫn
ruồi” liệu có khác thủ đoạn của Mao
không?
Cho nên những người dân chủ VN
cần tỉnh táo không để bất ngờ, theo
dõi sát tình hình Trung Quốc và phản
ứng của những người cầm đầu chế
độ toàn trị ở VN để chuẩn bị các sách
lược cần thiết có lợi nhất nhằm chấm
dứt chế độ toàn trị thần phục Bắc
Kinh ở VN.
Mĩ và EU: Ở vị trí của một siêu
cường quốc, nên Mĩ ý thức rõ vai trò
rất quan trọng cả trong an ninh lẫn
thương mại của đường giao thông
hàng hải quốc tế xuyên qua biển
Đông. Mĩ cũng thấy vị thế địa lí chính
trị rất quan trọng của VN trong chiến
lược an ninh ở biển Đông như cái yết
hầu trong việc kiềm chế chủ nghĩa
dân tộc cực đoan và bành trướng của
Bắc Kinh.
Mặc dầu kinh tế Mĩ đang phục hồi
mạnh, nhưng trong Thông điệp liên
bang đầu năm, ngày 21-1-2015, TT
Obama đã xác định sách lược đối
ngoại và an ninh của Hoa kì là không
hành động đơn phương, nhưng sẽ
kết hợp sức mạnh siêu cường của Mĩ
với các đồng minh và thân hữu ở Âu,
Phi và Á châu để ngăn chặn hữu hiệu
các chủ trương khủng bố, phiêu lưu
và “những nước lớn không được
phép bắt nạt các nước nhỏ”.
Mức độ dấn thân của sách lược
quay trục sang Thái Bình dương và
biển Đông của Mĩ như thế nào còn
tùy thuộc thái độ của nhà cầm quyền
Hà Nội với Bắc Kinh có rõ ràng và dứt
khoát hay không, có thấy các hành
động bành trướng của Bắc Kinh là
cực kì nguy hiểm hay vẫn coi Bắc
Kinh là “Bạn” và gân cổ ca “16 chữ
vàng” cùng “bốn tốt” !?! Chuyện của
mình mà không biết tự cứu thì người
ngoài không dại gì còng lưng ra cõng
!!! Ngoài ra việc quay trục sang Thái
Bình dương cũng còn tùy mức độ giải

quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và
tình hình Trung Đông có trong vòng
kiểm soát không. Cộng đồng người
Việt ở Mĩ có thể tạo những áp lực
trong các mùa bầu cử để chính giới
Mĩ ủng hộ các cuộc vận động dân chủ
ở VN. EU có thể ủng hộ về ngoại
giao, nhân quyền và kinh tế hỗ trợ
tích cực kế hoạch của Mĩ đối với VN
và biển Đông.
Đại hội 12 đầu 2016 và các ngày
lễ tròn trong 2015:
Đại hội 12 của ĐCSVN sẽ được tổ
chức vào quí 1-2016 và diễn ra trong
giai đoạn suy đồi rất mạnh với những
tranh chấp phe nhóm rất tàn bạo của
chế độ toàn trị trong cả nội trị, kinh tế
lẫn ngoại giao. Những người cầm đầu
mới chắc chắn cũng không thể làm
thay đổi được tình hình, cũng vẫn cá
mè một lứa như “tứ trụ” hiện nay và
có chiều hướng còn xấu hơn nữa. Vì
thế cuộc chạy đua giành giựt ghế
đang diễn ra rất khốc liệt với mọi
phương tiện và thủ đoạn tàn bạo và
tồi tệ giữa các “đồng chí”.
Trong năm 2015 là năm tròn của
một số kỉ niệm quan trọng cả cho chế
độ toàn trị lẫn người dân chủ: 40 năm
sau 30-4-75, 70 năm cướp chính
quyền của CSVN (2-9-452-9-2015),
85 năm ĐCSVN ra đời (3-2-193032-2015), 65 năm bang giao ViệtTrung (18-1-195018-1-2015), 20
năm bang giao Việt-Mĩ (12-7-95127-2015)…
Mục tiêu 2015 của phía dân chủ:
Cương quyết đẩy mạnh thêm cuộc
vận động dân chủ để tạo ra những
hoàn cảnh mới thuận lợi cho phía dân
chủ. Nếu điều kiện trong nước và
quốc tế thuận lợi thì cần biết khai thác
theo thế “xé rào” để đưa cuộc vận
động dân chủ vững mạnh và tiến
nhanh hơn.
Các hoạt động:
ĐH 12: Đòi dân chủ hóa nội bộ
đảng bằng:
Các Đại hội đảng bộ tỉnh-thành
phố chuẩn bị cử đại biểu dự ĐH 12 và
bầu ban chấp hành mới ở địa
phương phải do các đảng bộ địa
phương toàn quyền phụ trách, chấm
dứt sự chỉ thị và ra lệnh của Bộ Chính
trị về các quyết định nhân sự của địa
phương và việc cử đại biểu tham dự
ĐH 12.
Chức Tổng bí thư : Phải có ít nhất
3 ứng cử viên (ƯCV), các ƯCV được
công khai trình bày mục tiêu, đường
lối và chương trình hoạt động của
mình. Nếu không có ƯCV nào đạt đa
số quá bán thì 2 ƯCV có số phiếu
cao nhất tranh cử chung kết, ƯCV
nào có trên 50% phiếu đồng ý sẽ
trúng cử TBT. Bầu cử, kiểm phiếu và
tuyên bố kết quả công khai trước ĐH.
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Mỗi ƯCV vào Bộ Chính trị phải
được sự giới thiệu của ít nhất 1/3 đại
biểu tham dự ĐH…
Kỉ niệm 30-4-2015: Ngày Hòa giải
dân tộc. Tổ chức tập thể cả Nam-Bắc
thăm viếng các nghĩa trang binh sĩ và
thường dân hai miền đã hi sinh trong
cuộc nội chiến. Các tôn giáo tổ chức
các lễ cầu siêu. Tổ chức các cuộc
gặp gỡ chung giữa các thương binh,
gia đình tử sĩ cả hai miền. Không viết
bài trên báo, đài ca tụng bên này, đả
phá bên kia liên quan tới cuộc nội
chiến.
Kỉ niệm 19-1, 17-2…: Tổ chức
thăm viếng các nghĩa trang, thương
binh, gia đình tử sĩ đã hi sinh trong
các cuộc chiến chống xâm lược của
Trung Quốc ở biên giới phía Bắc 21979, trận hải chiến chiếm Hoàng sa
1-1974 và trận hải chiến Gạc Ma đầu
3-1988… Mở Hội thảo Quốc tế ở
trong nước về biển Đông. Tùy theo
tình hình có thể tổ chức biểu tình
chống xâm lược của Bắc Kinh và sự
ươn hèn của Hà Nội, đòi kiện Trung
Quốc công khai trước các tòa án
quốc tế về vi phạm chủ quyển trên
biển Đông của VN và các nước
ASEAN…
Những hoạt động đặc biệt: Nếu
xẩy ra những cuộc đàn áp, khủng bố
và giam giữ nhiều người dân chủ thì
cùng nhau lên tiếng kêu gọi Mĩ, EU,
LHQ… không cấp chiếu khán xuất
ngoại và khóa trương mục ngân hàng
ở nước ngoài của những người phụ
trách công tác an ninh trong Bộ chính
trị và Chính phủ, một số tướng lãnh
Công an đã nổi tiếng đàn áp những
người dân chủ và nhân dân.
Nếu nhiều báo chí lề dân bị đàn
áp và báo chí lề đảng bị bịt miệng thì
đồng loạt lên tiếng yêu cầu Mĩ, EU,
LHQ… không cấp chiếu khán xuất
ngoại và khóa trương mục ngân hàng
ở nước ngoài của một số nhân vật
trong Ban Tuyên giáo trung ương và
Bộ thông tin tuyên truyền đã cấm báo
chí mạng và bẻ cong ngòi bút các nhà
báo lề đảng.
Khi xẩy ra những hành động xâm
lấn mới của Bắc Kinh hay khi có
những biến động lớn ở Trung Quốc,
cần kết hợp các hoạt động báo chí,
biểu tình, vận động dư luận quốc tế
áp lực với chế độ toàn trị CSVN trong
việc bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ.
Tùy theo tình hình có thể mở các
cuộc vận động cả trong nước lẫn
quốc tế đòi trả tự do cho từng người
dân chủ hay cho tất cả những người
khác chính kiến đã bị bắt giam. Đòi
hỏi kết hợp những sự tham gia mới
của VN vào các quan hệ kinh tế với
phương Tây và nhân quyền (như
TPP và Hội đồng Nhân quyền LHQ…)

với những cải thiện kinh tế, lao động,
luật pháp và nhân quyền theo hướng
tự đo, dân chủ, chống bất công và
bóc lột và công nhận các tổ chức của
một xã hội dân sự. Những sự thỏa
thuận này phải mang tính cách công
khai và được kiểm nhận quốc tế.
Sự suy đồi của chế độ toàn trị
đang chuyển sang mức độ ngày càng
xấu hơn, với sự nghi kị và đối nghịch
giữa các phe nhóm ở trung ương
càng gia tăng, và sự kình chống kể cả
thanh toán lẫn nhau giữa một vài
người trong Bộ chính trị. Đây là
những điều kiện có thể bộc phát mở
ra những cuộc “xé rào” theo thế chẻ
tre cả trong nhân dân lẫn trong nội bộ
đảng.
Các tổ chức và những người dân
chủ cần chủ động và tỉnh táo, khi thời
cơ mở ra thì chuyển thế đấu tranh
bằng cách xé rào của phong trào
quần chúng để mở rộng lực lượng.
Từ đó mở ra thế và lực mới mạnh
hơn làm đà mở ra những cuộc vận
động mới để quyết đưa cuộc tranh
đấu theo đúng hướng, giải quyết
nhanh, gọn, chấm dứt chế độ toàn trị
độc tài thối nát, để thiết lập chế độ
dân chủ đa nguyên của một nước
Việt Nam Mới!
Những ngày đầu năm 2015

Về cuộc xung đột giữa SangTrọng và Dũng, tờ "Bangok Post"
ngày 15-10-2012 viết: "Dẫn đầu
cuộc tấn công vào ông Dũng không
ai khác là Chủ tịch nước Trương
Tấn Sang, người đã rọi ánh sáng
vào những vụ bê bối xung quanh
thủ tướng và chính phủ của ông.
Nền kinh tế chậm chạp, lạm phát,
tham nhũng và khủng hoảng ngân
hàng trong những tuần gần đây đã
được xem là tất cả các tiêu cực đối
với ông Dũng".
Cũng tháng 10-2012, trong bài
"Úm bà la, chúng ta tha chúng
mình", lấy ý "We forgive us" của tờ
"The Economist" tôi đã viết:
"Đặt cược quá cao, có lúc một ăn
tới một trăm, nên bị cháy túi, "Quan
Làm Báo" suốt hai tuần Hội nghị
Trung ương 6 họp kín, đã không mò
ra được thông tin nào khả tín.
Những cơn gió từ các dữ kiện bê
bối mà "Quan Làm Báo" trong gần
nửa năm nỗ lực tạo nên, dường như
đã thổi vào nhà hoang. Sau cuộc
chơi, ta nhìn thấy một "Quan Làm
Báo" khác, có vẻ đã thấm mệt, chất
liệu thông tin gây sốc kém hẳn!"

Giống như trang "Quan Làm
Báo", trang "Chân Dung Quyền
Lực" ra đời vào giữa tháng 12-2014,
đã gây tiếng vang trong dư luận.
"Quan Làm Báo" xuất hiện vào
lúc các hội nghị trung ương đảng
Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN)
chuẩn bị nhóm họp lần thứ 6, thứ 7,
khi xảy ra cuộc tranh giành ảnh
hưởng, hay đúng hơn, cuộc xung
đột giữa Nguyễn Phú Trọng và
Trương Tấn Sang với Nguyễn Tấn
Dũng, thậm chí cho khả năng loại
bỏ Nguyễn Tấn Dũng khỏi ghế Thủ
tướng.
Nếu như "Chân Dung Quyền
Lực" được "Nikkei Asian Review",
một trong những cơ quan truyền
thông lớn nhất Nhật Bản đưa tin, thì
"Quan Làm báo" vào thời gian ấy
cũng được nhiều tờ báo nước ngoài
nói đến.

"Ngay sau cơn sóng gió, hình
ảnh Nguyễn Tấn Dũng đi duyệt
binh oai vệ bên cạnh Bộ trưởng
Công an Trần Đại Quang, một yếu
nhân được "Quan Làm Báo" đặt ở
phía Sang-Trọng, có thể chưa hẳn
nói lên hết sức mạnh của ông Dũng
trong thế chân kiềng kinh tế-an
ninh-quân đội, nhưng là một tín
hiệu thách thức cho bất cứ ai muốn
làm suy chuyển chiếc ghế Thủ
tướng của ông ta và cho cuộc mặc
cả tiếp theo. Cứ xem sự hỉ hả, có
phần lấc cấc của bà Hồ Thu Hồng,
người được dư luận cho là thân cận
với tướng công an Nguyễn Văn
Hưởng, cựu cố vấn của Nguyễn Tấn
Dũng, thì thấy.
"The One-man-show" kịch tính
của Hội nghị Trung ương 6, được
kết thúc bằng "The Day After
Show" hoành tráng!
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Ông Nguyễn Phú Trọng lúc bấy
giờ run lên như sắp bật khóc khi nói
về những sai lầm của đảng trong
báo cáo tổng kết. Dấu hiệu bất lực
kết thúc cuộc chiến Sang-Trọng và
Dũng với giải pháp thoả hiệp
"chúng ta tha chúng mình"!
Với đà chiến thắng, tới hội nghị
Trung ương 7, Nguyễn Tấn Dũng
đã làm chủ tình hình, gần như "mua
đứt" gần 200 uỷ viên Ban Chấp
hành Trung ương, mà đa phần là
các bộ trưởng, thứ trưởng trong nội
các và lãnh đạo các tỉnh được ông
bổ nhiệm và phân bổ lợi ích. Ý đồ
đưa Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban
Nội chính vào Bộ Chính trị của
Nguyễn Phú Trọng bị chặn đứng
bằng việc Ban Chấp hành Trung
ương giới thiệu thêm các nhân vật
khác để bỏ phiếu. Và hai người nằm
ngoài ý muốn của Nguyễn Phú
Trọng là Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí
thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch
Quốc hội cùng Nguyễn Thiện Nhân,
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ
tướng Chính phủ, lọt vào Bộ Chính
trị.
Từ hội nghị trung ương 7 đến
hội nghị trung ương 10 là thời gian
khá dài ông Dũng củng cố vị trí,
chấn chỉnh một số chính sách.
Mặc dầu bức tranh kinh tế vĩ mô
của Việt Nam ảm đạm với nợ công
tăng nhanh, nợ xấu chồng chất và
tình trạng phá sản của các doanh
nghiệp tư nhân, mức tăng trưởng
kinh tế năm 2014 cao hơn so với dự
kiến, 5,9% (5,42 % năm 2013) đã
làm cho ông Dũng có thể mạnh
miệng hơn.
Tăng trưởng kinh tế chủ yếu nhờ
xuất khuẩt của khu vực vốn nước
ngoài FDI (chiếm khoảng 66-69%
tổng kim ngạch xuất khẩu, riêng
Samsung đã xấp xỉ 30 tỷ USD).
Xuất khẩu của khu vực FDI, xuất
khẩu qua Mỹ (xấp xỉ 26 tỷ USD) và
nguồn kiều hối trên 12-14 tỷ USD
(2014) đã làm cân bằng tổng cán
cân xuất nhập khẩu thương mại,
nhưng trong thực tế nhập siêu từ
Trung Quốc tới 24 tỷ USD (bằng
15% GDP).
Nếu như "Chân Dung Quyền
Lực" tiết lộ kết quả bỏ phiếu tín
nhiệm trong hội nghị Trung ương
10 là đúng (và có khả năng như thế)

thì rõ ràng ông Dũng đã đạt được
một bước vững chắc trong việc nắm
trọn quyền lực
"Chân Dung Quyền Lực" nhận
xét về ông Dũng như sau: "Về Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông là
người đạt số phiếu tín nhiệm cao
nhất (với 152 phiếu tín nhiệm cao,
đạt 77%), điều này phản ánh đúng
thực tế, thời gian qua ông đã khẳng
định bản lĩnh với các quyết sách
làm ổn định kinh tế và bảo vệ chủ
quyền lãnh thổ. Không chỉ Trung
ương mà dư luận trong quần chúng
nhân dân cũng thể hiện rõ điều
này".
Từ nhận xét trên đây, "Chân
Dung Quyền Lực" dường như lộ rõ
chân tướng là một trang web của
nhóm lợi ích ủng hộ ông Dũng.
Đầu năm 2016 sẽ có đại hội 12
của ĐCSVN, cũng là lúc phân định
các chức vụ lãnh đạo của đảng và
nhà nước. Ở tuổi 65 ông Dũng
không thể tiếp tục giữ vai trò lãnh
đạo nhà nước hay chính phủ nữa.
Khả năng ông sẽ làm Tổng Bí thư là
hoàn toàn có thể xảy ra trong bối
cảnh hiện tại và ông đang phát
quang con đường này để nắm vị trí
cao nhất của đảng cầm quyền.
Nguyễn Phú Trọng trong hội
nghị 10 nói về việc thay đổi thể chế
nhưng không thay đổi chế độ, có
nghĩa rằng, cơ cấu quyền lực Tổng
Bí thư - Chủ tịch nước- Chủ tịch
Quốc hội -Thủ tướng, tức cơ cấu
"Vua Tập Thể", có thể bị thay đổi.
Tuy nhiên, theo tôi, khả năng
giống mô hình Trung Quốc, Tổng
Bí thư kiêm luôn Chủ tịch nước khó
xảy ra, vì ĐCSVN chưa muốn trao
trọn quyền lực vào một người.
Về Chủ tịch Quốc hội, ông
Nguyễn Tấn Dũng có thể yên tâm
với bà Nguyễn Thị Kim Ngân,
dường như là một ứng viên nặng ký
nhất với số phiếu tín nhiệm cao
đứng thứ ba.
Cho nên không bỗng dưng mà
"Chân Dung Quyền Lực" tấn công
vào Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc hay Bộ trưởng Quốc phòng
Phùng Quang Thanh, những người
có khả năng cạnh tranh các chức vụ
Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng
không hợp với ý ông Dũng.
Sống trong văn hoá sợ hãi và nô

lệ, tư duy há miệng chờ sung mong
dân chủ tới, nên không ít người Việt
hy vọng nếu quyền lực tập trung
vào Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam
sẽ có những thay đổi lớn, sẽ thoát
Trung, xích gần với Mỹ hơn. Cũng
có người cho rằng, giải pháp
Nguyễn Tấn Dũng là sự lựa chọn
bất khả kháng giữa cái xấu và cái
xấu hơn.
Ngay đến Jonathan London, giáo
sư Đại học Hồng Kông, trong bài
"Những bất ngờ trên đường chọn
lãnh đạo kế vị" cũng viết: "Tuy có
người nghi vấn sự thành thật của
ông, ông vẫn là chính khách hùng
biện nhất của Việt Nam và là tác
giả của kế hoạch có chủ trương tự
do nhất cho sự phát triển của Việt
Nam, đó là bài phát biểu Năm Mới
2014 của ông. Ông nhiều lần tuyên
bố rằng “dân chủ là tương lai”,
không nao núng trước những trò
gây hấn hung hăng của Bắc Kinh ở
Biển Đông, và dường như rất thoải
mái với ý tưởng bang giao mật thiết
với Mỹ".
Những tuyên bố nghe có vẻ
hùng hồn của ông Dũng về chủ
quyền Hoàng Sa thực ra là những
câu mị dân nhằm trấn an dư luận,
vô thưởng vô phạt trong quan hệ
với Bắc Kinh. Người ta có câu "vừa
ăn cướp vừa la làng" là vậy!
Ai chủ trương cho Trung Quốc
thuê 300 ngàn héc-ta rừng đầu
nguồn? Chính sách nào để hơn 90%
tổng thầu EPC các dự án đầu tư
quan trọng nhất lọt vào tay Trung
Quốc? Ai cho Trung Quốc thuê
Vũng Áng 70 năm với đặc khu
Formosa? Ai chủ trương cho Trung
Quốc thuê đèo Hải Vân? Ai để
Trung Quốc khai thác Bauxite Tây
Nguyên và hơn 60% các mỏ tài
nguyên phía Bắc? Chính sách nào
để hàng hoá Trung Quốc tràn ngập
lãnh thổ, hàng chục ngàn người
Trung Quốc sang Việt Nam lao
động bất hợp pháp khắp ba miền,
v.v...
Tất cả những điều nói trên là
bằng chứng rõ ràng nhất của hành
động đẩy nền kinh tế Việt Nam vào
lệ thuộc Trung Quốc; an ninh quốc
phòng và chủ quyền lãnh thổ bị đe
doạ; là sự tiếp tay cho cuộc xâm
thực mềm của Bắc Kinh.
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Không ai khác, đây là chính
sách, chủ trương của ĐCSVN mà
ông Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp
thực hiện trong vai trò Thủ tướng.
Khi nhậm chức Thủ tướng vào
năm 2006, ông Nguyễn Tấn Dũng
đã tập hợp gần 20 tập đoàn, tổng
công ty nhà nước dưới quyền điều
hành trực tiếp của mình. Chính sách
sai lầm, đầu tư vô tội vạ, bắt chước
mô hình Cheabol của Hàn quốc của
ông đã đẩy các tập đoàn, tổng công
ty nhà nước vào tình cảnh thua lỗ
khủng khiếp (đến nay hơn 1,5 triệu
tỷ đồng, trong đó nợ khó đòi hơn
200 ngàn tỷ đồng).
Mới 2014, ông tuyên bố “dân
chủ là tương lai”, nhưng đồng thời
cũng lệnh cho Bộ Công an kiên
quyết không để hình thành lực
lượng đối lập và bắt giam các
bloggers "Anh Ba Sàm" Nguyễn
Hữu Vinh, "Người Lót Gạch" Hồng
Lê Thọ, và "Quê Choa" Nguyễn
Quang Lập.
Nếu nói về độ giả dối và trơ trẽn
chẳng ai bằng ông ta. Ông ta đã
từng công bố sẽ từ chức nếu không
chống được tham nhũng vào năm
2006. Tình trạng tham nhũng hiện
giờ ra sao?
Cài cắm các con trai vào các
chức vụ công quyền, con gái vào
các dự án đầu tư từ Nam ra Bắc, đặc
biệt ở đảo Phú Quốc, chứng tỏ ông
là một người rất hám danh lợi, chăm
sóc cho lợi ích của gia tộc. Chuyên
quyền như V. Putin của nước Nga
cũng không cho con cái dính líu vào
chuyện làm ăn và chính trị.
Quyền lực của Nguyễn Tấn
Dũng hiện nay bao trùm nhưng vẫn
còn vướng rào cản của cơ cấu "Vua
Tập Thể". Nếu tiếng nói quyết định
nằm hết về phía ông ta, thì đây là
thảm hoạ cho dân tộc. Đất nước sẽ
đắm chìm trong một chế độ độc tài,
độc đoán và chuyên quyền hơn cả
chế độ "Vua Tập Thể" hiện nay.
Vì vậy, chọn Nguyễn Tấn Dũng
không phải là giải pháp ít xấu hơn
mà là giải pháp tồi tệ hơn!
© Lê Diễn Đức

Làm Thủ tướng liên tục 2 nhiệm

kỳ, ông Nguyễn Tấn Dũng (NTD)
để lại một số dấu ấn kinh tế chính
trị trong thời gian Việt Nam mở
cửa. Năm cuối nhiệm kỳ 2 cũng là
năm bắt đầu cuộc chạy đua quyền
lực. Sự xuất hiện trang mạng Chân
Dung Quyền Lực bắn phát súng
lệnh khởi đầu cuộc đua. Nếu ở các
nước dân chủ, các cuộc vận động
diễn ra công khai náo nhiệt không
kém phần vui vẻ thì ở Việt Nam lại
âm thầm nhưng khốc liệt. Phía sau
trang mạng bí ẩn, người ta thấy thấp
thoáng bóng dáng đồng chí X.
Nhưng trước hết hãy điểm qua một
số sự kiện có liên quan đến vai trò
Thủ tướng của ông Dũng.
Vinashin và Phạm Thanh Bình
Giấc mơ vươn ra biển lớn của
tập đoàn công nghệ tàu thủy Vinashin đã không thành còn mang theo
núi nợ lên đến 4 tỉ USD. Phạm
Thanh Bình cùng 8 đồng phạm
tham nhũng lãnh án tổng cộng 124
năm. NTD vẫn đảo nợ để cứu
Vinashin. Cho đến nay tập đoàn
quốc doanh nầy vẫn liên tục thua lỗ.
Bauxite Tây nguyên và món
quà tặng Trung Quốc
NTD ký quyết định 167 ngày 111-2007 chính thức triển khai dự án
bauxite sau thời gian dài nghiên cứu
và tranh cãi. Có khoảng 2000 trí
thức, nhà khoa học, cán bộ cộng sản
cao cấp ký thỉnh nguyện thư yêu
cầu ngưng dự án vì rất nhiều lý do:
không hiệu quả về kinh tế, ảnh
hưởng tệ hại môi trường và nguy
hại đến quốc phòng v.v... nhưng tất
cả bị bỏ ngoài tai vì đó là “chủ
trương lớn của Đảng”.
Báo Financial Times nói đây là
món quà NTD dâng tặng Trung
Quốc. Phải chăng “món quà” nầy đã
được ký kết trong Hội nghị Thành
Đô 1990 nhằm trao đổi và Trung
Quốc sẽ bảo kê nếu VN xảy ra binh
biến? Dù có hay không, quà tặng
luôn có “lại quả”. Lại quả chắc
không nhỏ mới đủ chia đều cho 20
vị Ủy viên Chính trị.
Vinalines và Dương Chí Dũng
Tháng 8/2005 NTD ký bổ nhiệm
Dương Chí Dũng làm Chủ tịch
HĐQT Vinalines, trong khi đã biết

Dương Chí Dũng từng làm ăn thua
lỗ ở Vinawaco trước đó. Hậu quả
vỡ nợ vì tham nhũng. Dương Chí
Dũng lãnh án tử hình tại tòa còn
tướng công an Phạm Quí Ngọ lãnh
án tử tại bệnh viện. Vụ án tham
nhũng sém chút nữa trở thành đại án
nếu con ngựa quí không bỗng dưng
lăn đùng ra chết.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế
liên tục giảm
Năm 2005 tốc độ tăng trưởng là
8,44%. Sau khi ông Dũng nhận
chức thủ tướng, GDP giảm mạnh.
Năm 2007 8,23%, 2008 6,31%,
2009 5,32%... Lạm phát tăng cao
(nhất châu Á vào tháng 7-8 năm
2011), hậu quả của các chính sách
vĩ mô sai lầm dẫn đến đời sống của
nhân dân khó khăn hơn. Việt Nam
khó thoát khỏi bẫy nghèo bền vững,
nghĩa là cách biệt giữa giàu nghèo
càng tăng và trở thành căn bệnh
kinh niên như một số quốc gia châu
Mỹ La tinh, người nghèo chiếm tỷ
trọng tuyệt đối cao và không bao
giờ có cơ hội vươn lên được.
Tham vọng gia đình trị
Bằng quyền lực và ảnh hưởng
của bố, con cái của NTD nhanh
chóng thăng quan tiến chức mặc
dầu có người còn rất trẻ.
- Nguyễn Thanh Nghị, 39 tuổi.
Ra trường năm 2006 cũng là năm
NT Dũng nhậm chức thủ tướng.
Con đường hoạn lộ mở ra nhanh
chóng: Hiệu trưởng ĐH Kiến trúc,
rồi Thứ trưởng bộ Xây dựng, Ủy
viên dự khuyết TƯ, hiện nay làm
Phó bí thư tỉnh Kiên Giang, chỉ
trong vòng chưa tới 6 năm.
- Nguyễn Thanh Phượng, 35
tuổi, đứng đầu tập đoàn tài chánh
vốn hàng trăm triệu đôla. Được cho
là một trong những người giàu nhất
Việt Nam, có liên hệ mật thiết với
Nguyễn Đức Kiên, tức Bầu Kiên,
người hiện đang lãnh án 30 năm vì
tội lừa đảo.
- Nguyễn Minh Triết, 25 tuổi,
phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Định.
Đàn áp phong trào dân chủ
NTD lên chức thủ tướng cũng là
lúc phong trào dân chủ bắt đầu bị
đàn áp mạnh sau thời gian nới lỏng
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để được vào WTO. Con số nhà hoạt
động bị bỏ tù liệt kê sau đây: 2006:
3 người, 2007: 6 người, 2008: 5
người, 2009: 10 người, 2010: 22
người, 2011: 33 người... Đến nay
tổng số tù nhân lương tâm khoảng
200 người, trong đó hơn phân nửa
bị bỏ tù dưới 2 nhiệm kỳ của ông
Dũng.
Nói và làm khác nhau trời vực
NTD có một số phát biểu khá ấn
tượng. Chúng ta có thể điểm lại một
số phát ngôn và so sánh hành động
đi theo sau đó để thấy tính chất xảo
quyệt trong việc dùng lời nói đánh
bóng tên tuổi còn làm thì ngược lại.
Khi tuyên thệ nhậm chức, ông
Dũng tuyên bố chắc nịch: “Không
chống được tham nhũng, tôi từ chức
ngay!”. Sau các vụ bê bối Vinashin,
Vinalines Quốc hội chất vấn đòi từ
chức, Dũng trả lời tỉnh queo: “Đảng
phân công tôi làm Thủ tướng, tôi
phải chấp hành theo ý Đảng.”
Thấy dân chúng phẫn nộ biểu
tình chống TQ, Dũng đề nghị làm
luật biểu tình. Đến bây giờ luật biểu
tình bị xếp vó, Dũng lại phát
biểu: “Muốn rút dự án luật biểu tình
phải có đủ lý lẽ...” Mới nghe thấy
sướng thật, nhưng hãy nhìn vào
cảnh đàn áp tàn bạo của công an
mới thấy sự thật. Nếu tôn trọng
quyền biểu tình hợp pháp của người
dân, ông Dũng đã không đàn áp và
không bắt bỏ tù hàng trăm người chỉ
vì họ yêu nước.
VN bị xếp hạng áp chót về tự do
báo chí, thành tích nhân quyền. Khi
NTD hùng hồn tuyên bố “nhân
quyền, tự do và dân chủ là xu
hướng không thể đảo ngược” thì ở
VN vẫn diễn ra cảnh sách nhiễu bắt
bớ, tù đày người yêu nước ngày
càng khốc liệt và ngày càng tàn bạo.
Phát biểu gần đây về thông tin
mạng: “Không cấm được đâu các
đồng chí” không hề thể hiện tính
chất phục thiện của một người đứng
đầu chính phủ. Nó chỉ thể hiện tính
chất láu cá của một tay hoạt đầu
chính trị: Nói và làm phải hoàn toàn
khác nhau. Nếu chẳng may giống
nhau thì NTD không còn là CS.

Trần Quang Hạ 20-01-2014
Trong mấy tuần vừa qua, sự kiện
thu hút sự chú ý của các cư dân
mạng và những người quan tâm đến
sinh hoạt chính trị Việt Nam nói chung
nhiều nhất có lẽ là sự xuất hiện của
trang blog mang tên “Chân Dung
Quyền Lực”. Trên mạng lưới internet,
từ facebook đến blog, ở đâu người ta
cũng xôn xao bàn tán về Chân Dung
Quyền Lực (CDQL). Ảnh hưởng của
CDQL lớn đến độ nhà cầm quyền
Việt Nam, hết người này đến người
khác, phải lên tiếng cảnh cáo mọi
người không được nói xấu giới lãnh
đạo, gây chia rẽ trong nội bộ đảng và
làm suy yếu chế độ.
Giống trang Quan Làm Báo trước
đây, nội dung chính của trang CDQL
là nhằm vạch trần tệ nạn tham nhũng
của giới lãnh đạo Việt Nam. Tuy
nhiên, trang CDQL khác trang Quan
Làm Báo ở nhiều điểm.
Thứ nhất, nó chuyên nghiệp hơn.
Trang Quan Làm Báo được trình bày
một cách khá nhếch nhác, cách hành
văn cũng khá luộm thuộm. CDQL,
ngược lại, có hình thức khá đẹp và
đặc biệt, được viết với một văn phong
rõ ràng mạch lạc, không khác một
cán bộ tuyên huấn có tay nghề cao.
Thứ hai, về nội dung, Quan Làm
Báo tập trung vào mâu thuẫn giữa
chính quyền và nhóm “tài phiệt” tại
Việt Nam; CDQL tập trung vào nạn
tham nhũng của các thành viên trong
Bộ chính trị, tức những người có
quyền lực cao nhất nước.
Thứ ba, về sức thuyết phục, Quan
Làm Báo rất ít có bằng chứng để hỗ
trợ sự lên án của mình, CDQL,
ngược lại, nói đến đâu trưng bằng
chứng ra đến đó. Các bằng chứng ấy
bao gồm: giấy kê khai tài sản, nhà
cửa với địa chỉ và hình ảnh rõ ràng,
hình ảnh chụp với thân nhân hoặc
bạn bè. Khó biết những bằng chứng
ấy chính xác đến độ nào. Nhưng nó
gợi lên ấn tượng là chúng có thật.
Thứ tư, về nguồn tin, cả Quan
Làm Báo lẫn CDQL đều gợi ấn tượng
là nó đến từ bên trong: Quan Làm
Báo biết trước Bầu Kiên bị bắt; CDQL
loan báo chính xác ngày giờ ông
Nguyễn Bá Thanh được chở về Việt
Nam, trong khi hầu hết giới chức tại
Việt Nam, kể cả những người trong
uỷ ban bảo vệ sức khoẻ của Trung
ương cũng như giới lãnh đạo tại Đà
Nẵng đều mù tịt. Sự chính xác này
khiến dư luận nói chung càng tin
những gì được viết trên CDQL là

những lời tố cáo từ trong nội bộ giới
lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Hơn
nữa, phần lớn các bài viết trên CDQL
đều có hình ảnh cụ thể và rõ ràng của
những người được đề cập. Ngoài gia
đình hoặc những giới chức có thẩm
quyền lớn, ai có thể có những bức
ảnh ấy?
Tất cả những đặc điểm vừa nêu
đều dẫn đến một kết luận: Trang
CDQL là nơi giới lãnh đạo Việt Nam
hiện nay dùng để tố giác và hạ uy tín
của nhau trong cuộc chạy đua vào Bộ
chính trị cũng như các chức vụ cáo
nhất trong hệ thống đảng (Tổng bí
thư) và nhà nước (Chủ tịch nước và
Thủ tướng).
Nhưng kết luận ấy lại dẫn đến một
nghi vấn khác: Ai là người đứng sau
trang CDQL?
Để trả lời câu hỏi ấy, có thể phân
tích nội dung trên trang CDQL.
Về đối tượng được đề cập, tính
đến Chủ nhật 11-01-2015, trên trang
CDQL có khá nhiều người được
mang ra mổ xẻ. Nhiều nhất là Phó
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 27 bài;
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 20
bài, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh
Hùng 18 bài, Tổng bí thư Nguyễn Phú
Trọng 8 bài, Trưởng ban Nội chính
Trung ương Nguyễn Bá Thanh 7 bài
(tất cả đều liên hệ đến tình trạng bệnh
hoạn của ông), Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng 5 bài, Bí thư Thành ủy Hà
Nội Phạm Quang Nghị 4 bài, Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang
Thanh và Bộ trưởng Bộ Công an Trần
Đại Quang, mỗi người 2 bài, Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La
Thăng, Thường trực Bí thư Trung
ương đảng Lê Hồng Anh và Trưởng
ban Tổ chức Trung ương đảng Tô
Huy Rứa mỗi người một bài.
Về sự đánh giá, có thể chia thành
hai nhóm. Một, nhóm bị đả kích kịch
liệt, chủ yếu vì tội tham nhũng hoặc
bất tài, vô đức; và hai, nhóm được
khen ngợi. Thật ra, cái gọi là được
khen ngợi ấy không thể gọi được là
nhóm bởi ở đó chỉ có một người duy
nhất: Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn
Dũng được khen là một “hình ảnh độc
tôn” trên sân khấu chính trị VN, người
đầy tài năng và quyền lực, hơn nữa,
có triển vọng trở thành vị tổng thống
đầu tiên của VN thời hậu cộng sản.
Nhìn vào nội dung như trên, người
ta dễ có ấn tượng chính Nguyễn Tấn
Dũng hoặc đàn em của Nguyễn Tấn
Dũng đứng đằng sau trang CDQL.
Thú thực, tôi không tin lắm. Thứ nhất,
Nguyễn Tấn Dũng không vụng về đến
độ ra tay một cách lộ liễu để ai cũng
có thể thấy được như vậy. Ở cương
vị của ông, ai cũng thấy, đó là điều
cực kỳ nguy hiểm.
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Thứ hai, nếu là Nguyễn Tấn Dũng,
đối tượng bị ông đả kích kịch liệt nhất
sẽ là ba đối thủ nặng ký nhất trong
guồng máy đảng và nhà nước:
Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn
Sang và Nguyễn Sinh Hùng, những
người ngang tầm và có khả năng
giành giựt chiếc ghế Tổng bí thư mà
dư luận đồn đoán là ông sẽ nhắm tới
sau khi làm Thủ tướng hết hai nhiệm
kỳ. Trên trang CDQL, cả ba người
này đều bị phê phán gay gắt, nhưng
đối tượng bị kết án nặng nề nhất lại là
một người khác, hiện đang giữ chức
phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc.
Cho dù Nguyễn Tấn Dũng đang có
tham vọng gì trong kỳ đại hội đảng
sang năm, Nguyễn Xuân Phúc cũng
không phải là đối thủ của ông. Ông
không cần phải ra tay như vậy. Cái
giá phải trả quá lớn trong khi kết quả
lại không được gì.
Thứ ba, vấn đề được phanh phui
nhiều nhất trong các bài viết đả kích
từ Trương Tấn Sang đến Nguyễn
Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh và
Nguyễn Xuân Phúc đều là vấn đề
kinh tế với những khối tài sản kếch xù
của họ cũng như của anh chị em hay
con cháu họ. Tôi nghĩ đây là một đề
tài mà Nguyễn Tấn Dũng không dại gì
xới lên bởi nó sẽ gây tác dụng
ngược: về phương diện này, có lẽ
không ai trong guồng máy chính
quyền Việt Nam có mức giàu có như
ông và con cái của ông cả.
Vậy thì là ai?
Tôi lóe ra ý nghĩ: Nguyễn Bá
Thanh (hoặc đàn em của ông)
chăng? Chỉ có Nguyễn Bá Thanh
hoặc người của Nguyễn Bá Thanh
mới biết rõ tình trạng bệnh hoạn của
ông đến vậy. Chỉ có Nguyễn Bá
Thanh hoặc người của Nguyễn Bá
Thanh mới biết rõ các chi tiết liên
quan đến lịch trình chuyến về
Việt Nam từ bệnh viện Mỹ của ông
đến vậy. Chỉ có Nguyễn Bá Thanh
hoặc người của Nguyễn Bá Thanh,
Trưởng ban Nội chính Trung ương
với chức năng tìm kiếm dấu vết tham
nhũng, mới nắm rõ hồ sơ về gia sản
của các cán bộ đến như vậy. Chỉ có
Nguyễn Bá Thanh hoặc người của
Nguyễn Bá Thanh mới căm ghét
Nguyễn Xuân Phúc, hai người vốn là
đồng hương nhưng lại là đối thủ với
nhau trong một thời gian dài, đến như
vậy. Và chỉ có Nguyễn Bá Thanh mới
ra tay một cách khốc liệt như vậy vì,
thật ra, ông không có gì để mất cả:
Với tình trạng bệnh hoạn như vậy,
nếu còn sống sót, sự nghiệp chính trị
của ông coi như đã kết thúc, ông
không hy vọng gì giữ được chiếc ghế
trong Trung ương đảng, đừng nói gì
là Bộ chính trị.

Dĩ nhiên, xin nhấn mạnh, đây là
phỏng đoán. Chỉ là phỏng đoán.
Điều quan trọng hơn, bất kể người
nào đứng sau trang CDQL và họ
nhắm đến bất cứ một mục tiêu gì,
những sự phanh phui về tệ nạn tham
nhũng của những cán bộ lãnh đạo
cao nhất trong hệ thống đảng và nhà
nước như vậy cũng là những tài liệu
cực quý, lần đầu tiên dân chúng mới
được biết một cách cụ thể. Trong trận
đấu đá này, có người thắng kẻ bại,
nhưng kẻ bại cuối cùng chắc chắn
vẫn là đảng CS: Dưới mắt dân chúng,
họ hiện nguyên hình là những tên
tham nhũng vơ vét tài sản của đất
nước để làm giàu cho bản thân và họ
hàng. Đó mới là điều đáng để chúng
ta quan tâm.

còn kinh khủng tới mức nào!
Nếu đúng như vậy, cộng thêm
với những tư liệu từ blog Quan làm
báo, Dân làm báo… cũng đang đưa
những tội ác và sự tham nhũng của
bộ máy cầm quyền, và mặc dù chưa
được kiểm chứng, nhưng không
phải không có những chi tiết và
chứng cứ khiến người ta muốn tin,
thì phải chăng đây là bộ máy quyền
lực tội lỗi và tham lam nhất trong
lịch sử VN từ cổ chí kim?!
Và mỗi ngày, người ta lại vào
CDQL, để đón xem về những “đồng
chí chưa bị lộ” mà dân thừa biết là
nếu lộ ra thì cũng …ghê sợ không
kém.

Từ 15/12/2014 đến nay, mỗi
ngày blog Chân dung Quyền lực
(CDQL) lại thường thong dong thả
ra một bài. Mỗi bài như một phần
của khối u băng hoại được màn hình
nội soi từ trong ruột của bộ máy
quyền lực cao nhất của VN hiện
thời trình ra cho dân chúng xem.
* Chờ đợi chân dung của
những “đồng chí chưa bị lộ”
Dù chưa rõ độ xác thực của
thông tin mà blog này đưa ra, nhưng
đúng như tên của blog, chân tướng
của nhiều nhân vật trong một bộ
máy quyền lực tham lam, cánh hẩu,
siêu trộm cướp và siêu vô đạo đang
hút máu nhân dân và đất nước VN
đã được khắc họa một cách cụ thể,
sắc nét đến mức người ta khó mà
không tin.
Dẫu lâu nay người dân cũng đã
hình dung sự băng hoại cao nhất
của vô số nhân vật có quyền lực
trong bộ máy, nhưng cũng không
thể không sốc và công phẫn trước
những chi tiết, hiện trạng đã được
trang blog này nêu ra, với những
tiêu đề sốc như “Cục u bướu di
căn…”, “Liên minh đen tối hút máu
quân đội và nhân dân…”, “Đề nghị
TƯ thanh tra khối tài sản hàng ngàn
tỉ…”. Điều đáng nói, đây chỉ là một
phần những chân dung trong bộ
máy quyền lực. Ta có thể rùng mình
khi nghĩ rằng nếu tất cả các chân
tướng của những “đồng chí chưa bị
lộ” đều được đưa ra ánh sáng thì

* Cơn sốt rét ác tính.
CDQL – thế lực truyền thông
mạnh nhất trong những trang báo
mạng “lề trái” hiện đang nhân danh
quyền lợi của nhân dân VN để đưa
ra các thông tin tố cáo rất cụ thể, đã
gây ra một cơn “sốt rét ác tính”, run
rẩy đến tận chân răng của giới
quyền lực.
Số người truy cập tăng từng
giây, nhảy múa trước những con
mắt và cái miệng tham lam vô đáy
của các quan chức “tay đã nhúng
chàm”. Lượng truy cập tăng gần
triệu lượt mỗi ngày trong thời gian
gần đây, khi công chúng khao khát
tìm biết những kẻ mà họ vốn phẫn
uất và khinh miệt đã và đang dùng
cách nào để cướp đoạt miếng ăn và
tương lai của họ, con cái họ. Họ cố
gắng “bói” xem đằng sau vở kịch
này là phe nào đang đấu với phe
nào và phấp phỏng chờ kết cục để
an ủi cho sự bất lực của chính mình.
Với người dân VN, dẫu sao đó cũng
là một bữa tiệc thông tin mà họ
bỗng nhiên được thưởng thức.
Muốn “cắt cơn sốt rét” này của
các đồng chí đã bị lộ và chưa bị lộ,
đồng thời minh oan cho những đồng
chí bị vu oan giá họa bởi “lề trái”,
có một diệu kế. Đó là phải đánh tan
tác bọn “lề trái”, trong đó có
CDQL. Việc này tưởng khó mà lại
cực dễ. Bằng cách báo “lề Đảng”
chiếm hết thông tin, hớt tay trên của
bọn lề trái.
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*Hiến kế cắt cơn sốt rét : Bất
chiến tự nhiên thành
Nhưng bọn lề trái là bọn nào mà
kinh khủng và láo xược thế? Bọn
này từ trước đã ghê, bây giờ chúng
lại có thêm CDQL nhập bọn, mà
chúng vẫn âu yếm gọi là “anh Lực”.
Chẳng biết anh Lực động cơ thế
nào, có nhập bọn lâu không, nhưng
quả là ba đầu sáu tay. Càng kêu gọi
trừ khử bọn diễn biến hòa bình,
chúng càng trở nên ghê gớm.
Thực ra, lề trái là “con đẻ” của lề
Đảng.
Đó là hậu quả nhỡn tiền của việc
bưng bít thông tin, của việc có
những nhóm người luôn đứng trên
pháp luật và quyền lợi của nhân
dân, đất nước.
Đó mới là kẽ hở cho bọn lề trái
gia nhập mạng thông tin. Nhất là
khi lề trái lại còn có khả năng đưa
thông tin theo kiểu chuyên nghiệp,
“nói có sách mách có chứng” từ
ruột đưa ra. Lại là những thông tin
về tội ác tày trời, về khối tài sản
khổng lồ do tham nhũng và trộm
cướp của nhân dân mà có, về nhiều
nhân vật lãnh đạo cao nhất cùng cái
sân sau thân hữu, quyền lợi nhóm,
sự buôn quan bán tước của những
nhân vật này, lâu nay vẫn bị xì xào
bàn tán, bị nghi ngờ nhưng không
bao giờ được phát lộ bởi họ là
những người đứng trên pháp luật
VN, báo chí truyền thông không thể
tiếp cận, chạm đến là chết… Thông
tin ấy do hiếm nên trở thành vô giá.
Nhưng cần biết rằng bọn báo lề
trái cũng có tử huyệt. Đâm trúng tử
huyệt chúng là bất chiến tự nhiên
thành. Tử huyệt của bọn lề trái rất
nông cạn. Chúng chỉ là loài ký sinh
thông tin. Chúng chỉ sống được trên
làn rêu ẩm ướt tối tăm của sự bưng
bít thông tin, dối trá thông tin, bạo
lực thông tin, bè phái thông tin của
các quan chức từ trên xuống dưới.
Chúng là lũ chuyên dùng từ điển
ngược, như dùng “kính chiếu yêu”,
soi ra gương mặt dị dạng của những
thông tin lừa bịp hoặc che giấu.
Vậy thì cắt cái chỗ ký sinh thông
tin là diệt được bọn báo lề trái,
chấm dứt cuộc chiến mà ta hô hào
bao lâu nay, tốn kém bao nhân tài
vật lực và tạo ra cho ta những cơn
sốt rét.

Để đánh cho tan tác bọn báo lề
trái trong đó có CDQL, chỉ có một
loại thuốc chữa, là những nhà lãnh
đạo cao nhất hãy chỉ đạo và tự mình
bỏ ngay luật rừng nếu có sử dụng.
Là đảm bảo chỉ tuân thủ điều 6 và
những điều khác của Luật Phòng
chống tham nhũng hiện hành và yêu
cầu các báo lề Đảng phải đưa tin
ngay lập tức về sự thật, có sao viết
vậy, vét sạch thông tin không để
cho bọn lề trái bất cứ mẩu xương
nào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ
tịch quốc hội và Thủ tướng VN
cùng Trưởng ban Phòng chống
tham nhũng, Bộ công an, Thanh tra
chính phủ, Bộ quốc phòng, ngành
điều tra, kiểm sát và tòa án chỉ cần
sực nhớ ra Luật Phòng chống tham
nhũng, Luật Hình sự và Luật báo
chí… để thực hiện, cùng vào cuộc
điều tra làm rõ xem những thông tin
mà các trang mạng đưa ra có đúng
không hay là sự vu cáo để xử lý
thích đáng.
Trong khi chỉ đạo, kẻ nào bao
che, đưa thông tin không trung thực
thì “hốt liền”. Kẻ nào dùng côn đồ
cấu kết với công an dọa dẫm hành
hung người tố cáo, như cách giật
băng tang trên vòng hoa người chết
vừa rồi, thì xem có dây mơ rễ má gì
với bọn đó không mà cũng tùy tội là
“hốt theo”. Nếu điều tra ra, thì các
đồng chí cũng có công lớn nhất
trong việc kiếm tiền bằng cách thu
hồi tài sản tham nhũng về cho đất
nước.
Còn ngành truyền thông, thay vì
đã sốt sắng nâng tầm cho những tố
cáo của báo lề trái tầm lên mức
“loại tội phạm này có thể xếp vào
những nguy cơ an ninh lớn nhất cho
đất nước” và “như ở Anh, loại tội
phạm này có thể xếp ngang hàng tội
tấn công khủng bố, thảm họa hạt
nhân…” (Lời của một ông Thứ
trưởng), thì bây giờ hãy chống
khủng bố, chống thảm họa hạt nhân
bằng cách đánh tan tác bọn báo lề
trái, cắt cơn sốt rét ác tính cho nhà
cầm quyền.
Trách nhiệm của quan chức
ngành truyền thông là phải tuân thủ
ngay điều 6 của Luật Phòng chống
tham nhũng, chỉ đạo toàn nghành
truyền thông VN phải đi vào cuộc

làm phóng sự điều tra để làm rõ
trắng đen, bảo vệ kịp thời những
“cây ngay không sợ chết đứng”, bãi
bỏ các “vùng cấm” thông tin, theo
quy định “công dân có quyền phát
hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, có
nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan
cá nhân có thẩm quyền trong việc
phát hiện, xử lý người có hành vi
tham nhũng” (điều 6 Luật Phòng
chống tham nhũng). Kẻ nào chống
tự do ngôn luận, đe dọa phóng viên
và người tố cáo, đương nhiên kiến
nghị cơ quan chức năng “hốt liền”.
Một khi đã như thế, điều tra đến
đâu công bố xử lý đến đó, báo lề
Đảng cắt hết nguồn ký sinh thông
tin của bọn báo lề trái, những dạng
như “CDQL” chỉ biết ngồi liếm
mép mà chết héo thôi.
Một khi đã như thế, làm gì còn
tình trạng bọn báo lề trái đưa ra cái
gì thì được người đọc khao khát hút
lấy như người đang khát nước gặp
mưa. Số lượng truy cập trang
CDQL cứ tăng vùn vụt từng giây và
có ngày tăng lên cả triệu lượt người
đọc.
Nếu thế, chỉ trong vòng một
tháng, không chỉ CDQL mà đến
Quan làm báo, Dân làm báo và vô
số trang mạng “lề trái” khác cũng
phải im tiếng, đóng cửa về nhà đi
chăn mèo, vì không thể cạnh tranh
thông tin được với cả ngàn tờ báo lề
Đảng đang răm rắp nằm chờ trong
ống tay áo của Ban Tuyên giáo TƯ
và sẵn sàng lao ra nhanh nhất có thể
khi được lệnh đăng tải.
Sẽ có những CDQL khác ?
Những keo đấu vật giữa các
nhóm quyền lực và quyền lợi ngày
càng lộ rõ, nếu căn cứ và theo dõi
thông tin trên cả nhóm lề Đảng và
lề trái – nhiều người cho rằng rất
nhiều khi báo lề trái là báo lề Dân.
Sự ăn miếng trả miếng trả miếng
đã rõ ràng. Có những cú đấm xoay
chuyển tình thế 180 độ giữa các phe
nhóm. Ai nắm được kho tiền và kho
bổng lộc, người đó rốt cuộc sẽ
thắng? Ai nắm được thủ túc trong
ngành công an và an ninh, người đó
sẽ có khả năng tung ra những cú
động đất và những cơn sốt rét ác
tính làm loãng máu đối phương? Ai
bán nước nhanh gọn một cục hơn
cho Trung quốc, để có cả một đại
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lục và tình báo Hoa Nam hậu thuẫn
phất cờ ván chót?
Và phần thắng cuối cùng mong
rằng không cũng chỉ để vào tay một
con tắc kè khổng lồ sẵn sàng đổi
màu, sẵn sàng tráo trở đổi sinh
mạng nhân dân và đất nước VN cho
quyền lợi cá nhân và quyền lợi
nhóm, dù họ nhân danh ai?!
Sẽ có những CDQL khác trong
tương lai? Chắc chắn là có, dù dưới
hình thức này hay hình thức khác.
Vì đối phương không thể không
phòng vệ và trả miếng. Đó là quy
luật sinh tồn.
Ai hưởng lợi trong cuộc đấu
này?
Mong rằng diễn biến không như
nhiều lần trước.
Hiện trạng nhiều lần trước đây
cho thấy, dẫu chứng cứ tố cáo tham
nhũng có chính xác và thuyết phục
đến đâu, cũng chỉ là những ngón
đòn tạm thời các đối thủ ra oai với
nhau trong những phút cuối giành
quyền lực mà thôi. Rồi họ sẽ ngồi
quanh bàn bầu dục tròn. Không ai
làm gì ai cả bởi nhìn ai cũng có
“ngón tay thứ sáu”, có nét sinh ra
cùng cha cùng mẹ, không đánh
chuột bởi chuột đã chính là bình.
Sau khi ngã ngũ trong cuộc chiến
quyền lực, các đối thủ lại thỏa hiệp
với nhau một cách mau lẹ, dẫu
không đoàn kết nhưng lại rất dễ
thỏa thuận im lặng để đắm say trong
lạc thú chia chác các chiến lợi phẩm
có được từ việc xẻo thịt đất nước và
nhân dân VN.
Dẫu sao, khi có cuộc chiến thông
tin giữa các thế lực cầm quyền, là
đã manh nha cho các cuộc cạnh
tranh chính trị giữa các nhóm lợi
ích. Dẫu đang sơ khai nhưng độ
khốc liệt của nó sẽ đẩy nhanh tốc độ
trưởng thành.
Cuộc chiến ngày càng gay cấn
thì dân càng được lợi. Hóa ra, đôi
khi những cuộc chiến quyền lực độc
tài nhất cũng phải tựa vào chút lợi
ích của quyền tự do ngôn luận./.

Từ 41 năm nay cứ đến ngày 19
tháng 1 là hàng triệu người dân
Việt Nam trong và ngoài nước liên
tưởng ngay đến việc 75 chiến sĩ hải
quân VNCH tử trận vì bảo vệ quần

đảo Hoàng Sa vào năm 1974. Trong
khi báo chí tại TP Hồ Chí Minh liên
tục đăng tải những thông tin về các
trận đánh ấy với mục đích tưởng
nhớ những người đã hy sinh thì tại
Hà Nội chính quyền lại bao che cho
hành động chà đạp vòng hoa tưởng
niệm Hoàng Sa tại tượng đài Lý
Thái Tổ. Hai hành động trái ngược
ấy là gì?
Những người lính đánh Trung
Quốc năm 1974
Báo Tuổi Trẻ từ 5 năm vể trước
đã làm phóng sự nhiều kỳ về những
khuôn mặt trong trận chiến Hoàng
Sa còn sống sót sau trận hải chiến
không cân sức với hải quân Trung
Quốc vào năm 1974 với cái tựa
“Hoàng Sa: Tường trình 35 năm
sau”. Phóng sự này đã cho công
luận Việt Nam biết thêm những hy
sinh và sự chiến đấu dũng cảm của
hải quân VNCH qua lời kể của các
nhân chứng.
Từ khởi động mạnh mẽ của hai
tờ Thanh Niên và Tuổi Trẻ báo chí
Sài Gòn để ý hơn tới biến cố lịch sử
đã để lại vết thương trên cơ thể Việt
Nam và bằng nhiều cách khác nhau
mỗi năm khi tới ngày kỷ niệm các
hình ảnh, bài viết cập nhật với mục
đích duy nhất là mang tới cho người
đọc những thông tin trung thực nhất
nhằm hâm nóng bầu nhiệt huyết của
mọi người trước sự mất mát không
thể lãng quên ấy.
Báo Thanh Niên năm nay truy
tìm danh sách 75 chiến sĩ đã hy sinh
trong hải chiến Hoàng Sa và những
chi tiết về nhân thân những anh
hùng liệt sĩ ấy làm cho sự kiện
Hoàng Sa sống động hơn bao giờ
hết.
Bên cạnh sức mạnh của truyền
thông, chương trình Nhịp Cầu
Hoàng Sa ra đời đã góp thêm sự chú
ý của xã hội trong và ngoài nước tới
những gia đình tử sĩ hiện đang sống
rất khó khăn tại nhiều tỉnh thành
khắp nước. Những đóng góp của
đồng bào khắp nơi nói lên hai điều
quan trọng: vừa là nghĩa cử tri ân
vừa nhắc nhở Hoàng Sa vẫn còn
nằm dưới bàn tay thô bạo của Bắc
Kinh.
Bà Vũ Kim Hạnh, nguyên Tổng
biên tập của báo Tuổi Trẻ là một
thành viên trong Nhịp Cầu Hoàng

Sa nói với chúng tôi:
- Chúng tôi nghĩ rằng không có
đủ lực để mà giải quyết hết tất cả
yêu cầu cho nên cố gắng những
trường hợp cần thiết nhất hay khó
khăn nhất. Thí dụ như nhà cửa
trong trường hợp khó, hay có người
xây nhà thì lại không có đủ điều
kiện hoàn thiện cho kiên cố hơn.
Hoặc có người cần tiền để chữa
bệnh. Đó là hoạt động có tính cách
liên tục, những cái yêu cầu cũng
không dừng lại. Mình còn bao nhiêu
tiền thì mình cân nhắc những yêu
cầu cấp bách nhất, cần thiết nhất
khó khăn nhất thì mình sẽ thảo luận
trong tập thể xong rồi thì tiếp tục
vận động nữa và chấp nhận những
nhu cầu tiếp theo.
Hai tờ báo Thanh Niên và Tuổi
Trẻ là tiếng nói chính thức của Hội
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và
Đoàn Thanh niên Cộng sản thành
phố Hồ Chí Minh nên người dân
đóan chắc rằng mọi thông tin dồn
vào Hoàng Sa là chủ trương của
UBND thành phố, nếu không thì
các bài báo và ngay cả Nhịp Cầu
Hoàng Sa rất khó mà thành hình.
Suy nghĩ này có cơ sở vì nhiều
năm đã trôi qua từ ngày báo chí
miền Nam lên tiếng khơi lại trận
chiến năm 1974 của hải quân
VNCH thì làng báo chí của Hà Nội
chừng như thiếu hẳn sinh khí hòa
nhịp với đồng nghiệp trong Nam.
Không những vậy, chính quyền Hà
Nội còn công khai cổ vũ cho những
hành động đàn áp, phá hoại những
hoạt động tưởng nhớ của người dân
thủ đô vào ngày lịch sử này.
Chà đạp vòng hoa tưởng niệm,
một thất bại của nền giáo dục
Năm ngoái một vụ đàn áp thô
bạo hơn 100 người tại tượng đài Lý
Thái Tổ và chính quyền đã đem cưa
máy cắt những hòn đá tảng tại
tượng đài nhằm mang tiếng gầm
thét của máy móc lấn áp tiếng hô
khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm
lược.
Ngày 19 tháng 1 năm nay cũng
không khác, chính quyền Hà Nội
tiếp tục đứng phía sau để bảo vệ cho
côn đồ có hành vi xâm phạm người
mang vòng hoa tưởng niệm tới
tượng đài Lý Thái Tổ. Bà Phương
Bích, một blogger nhiều lần tham
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gia các hoạt động tương tự là nạn
nhân của côn đồ kể lại:
- Một nhóm bạn bè chúng tôi rủ
nhau vào ngày 19-01-2015 vừa rồi
có ra đài Lý Thái Tổ để đặt hoa và
tưởng nhớ đến người lính VNCH đã
hy sinh trong trận chiến bảo vệ
Hoàng Sa.
Trong khi đang chờ đợi bạn bè
thì có một thanh niên đi đến và câu
ta chỉ vào mặt tôi nói: “Tôi đến đây
để chờ bọn phản động vinh danh
những kẻ ngụy bán nước, tôi sẽ
đánh tất cả chúng nó”. Sau đó hắn
sừng sộ với tôi và lấy tay đấm vào
máy ảnh của tôi, hắn nói rằng hắn
ghét bọn phản động, bọn ngụy bán
nước và hắn đến đây là để đánh tất
cả những đứa nào vinh danh bọn
bán nước đó, sau đó hằn nhổ nước
bọt vào mặt tôi
Khi được hỏi bà có chắc là công
an biết việc này hay không bà Bích
nói: “Tôi có gọi ông công an trình
bày lại sự việc và ông ta chỉ nói
rằng “mời chị về phường”! Tôi mới
nói anh đang đứng ở đây và sự việc
đang xảy ra ở đây thì tôi yêu cầu
anh làm cái chức vụ của anh ở đây.
Trong khi tôi nói với anh ta thì đối
tượng kia vẫn xông đến và có tính
chất lăng mạ. Cậu ta nói điên
cuồng không cần lý lẽ gì. Cậu ta nói
đến đây để đánh kẻ mang vòng hoa
viếng người bán nước. Tôi có yêu
cầu ông công an làm điều đó thì
ông ta hỏi thế chị có mất tài sản
không, chị có bị xâm hại về thân thể
không?…Tôi hiểu là đằng sau thái
độ đó là hành động bảo kê rất lộ
liễu với đối tượng này”.
Bà Phương Bích kể giai đoạn gã
côn đồ dẫm lên vòng hoa của 75 tử
sĩ Hoàng Sa dẫn tới sự phản ứng
của người tham dự, bà nói:
- Anh em chúng tôi cực kỳ nhẫn
nhịn và sự nhẫn nhịn đó bị phá vỡ
khi một hành động của nam thanh
niên nhổ nước bọt vào tôi đã đến
giật đổ vòng hoa xuống đất và lấy
chân dẫm lên thì lúc ấy tôi không
còn nhẫn nhịn được nữa. Tôi la to
lên: bắt ngay lấy thằng này và giải
nó về phường!
Lúc đó anh em mới bắt đầu xô
vào khống chế thằng này. Tuy nhiên
anh em không có kinh nghiệm
khống chế một kẻ côn đồ khi dẫn nó

về phường. Khi xảy ra chuyện gây
rối thì những người kia (công an
giả danh) hoàn toàn im lặng đứng
xem không có một hành động nào
can thiệp cả nhưng khi chúng tôi
bắt giữ cậu thanh niên này để đưa
về phường thì họ ngăn cản. Trong
đó tôi biết chắc chắn có một cô tên
là Minh, cô ta là người rất quen
thuộc trong vấn đề đàn áp người
biểu tình. Sau đó khi cái xe trật tự
của công an phường trờ đến thì họ
đưa cậu này lên xe, chúng tôi yêu
cầu lên xe nhưng họ không cho.
Hai cách ứng xử của thành phố
Hồ Chí Minh và Hà Nội trên cùng
một sự việc khiến người dân rất
hoang mang về tính thống nhất
trong chủ trương của nhà nước Việt
Nam. TS Vũ Cao Phan, nguyên Chủ
tịch Hội Hữu nghị Việt Trung cho
biết nhận xét của mình:
- Khi nghe sự việc này nếu đúng
như nó đã xảy ra như vậy tôi rất
buồn. Như báo ngày hôm qua tôi có
đọc về cái vụ Hoàng Sa những
người chứng kiến và những cái điều
ấy cho chúng ta thấy rằng thứ nhất
bản thân tôi có thêm thông tin và
thứ hai những chuyện như thế cho
thấy sự gắn kết giữa lòng người
mang tính dân tộc trước một vấn đề.
Chúng ta không chống ai cả nhưng
sự việc nó là như thế chúng ta thể
hiện lòng yêu nước, lòng dân tộc.
Những sự kiện đó báo chí nên nói
nhiều hơn và nhà nước phải nhìn
những việc ấy một cách khoan dung
hơn, đúng với lòng người hơn.
Vẫn còn nhiều năm và nhiều
ngày 19-01 sẽ đến. Mỗi lần ngày kỷ
niệm mất Hoàng Sa diễn ra thì
người dân khắp nơi lại chờ đọc báo
trong Nam và lắng nghe tiếng va
chạ
m,
phản
đối,
bắt
ngư
ời thậm chí biểu tình tại tượng đài
Lý Thái Tổ.
Nhân sĩ trí thức lo ngại rằng hai
cách hành xử đó giống như đất
nước đang có hai chính quyền khác
nhau vì vậy không thể tạo nên sức
mạnh khi mối nguy ngoài biển
Đông vẫn đang nặng nề hơn lúc nào

hết.
VIỆT GIAN QUẤY PHÁ BUỔI
TƯỞNG NIỆM HOÀNG SA LÀ
MỘT SĨ QUAN BA ĐÌNH
Bạn đọc Danlambao
21-01-2015
Hôm 19-01-2015, buổi tưởng
niệm 41 năm Hải chiến Hoàng Sa
diễn ra tại Hà Nội đã bị bọn Việt
gian tay sai cộng sản kéo đến quấy
phá. Hình ảnh gửi đi cho thấy trong
số đám Việt gian này xuất hiện một
tên hung hăng cướp xé băng rôn,
tấn công cả người già lẫn phụ nữ.
Sau ít ngày truy lùng, tên Việt
gian hung hăng này đã bị cộng đồng
mạng phát hiện ra tung tích. Tên
thật của hắn là Trịnh Việt Dũng, là
một sỹ quan quân báo, hiện đang
công tác tại bộ tư lệnh bảo vệ lăng
Ba Đình.
Có tin nói rằng Việt gian Trịnh
Việt Dũng từng có thời gian đi học
tại Trung Cộng, hiện đang kiêm
luôn nghề dư luận viên bảo vệ cho
đảng của hắn.
Tại buổi tưởng niệm Hải chiến
Hoàng Sa hôm 19/1 tại Hà Nội, tên
Việt gian Trịnh Việt Dũng được côn
an bảo kê ngang nhiên tấn công,
chửi rủa, lăng mạ, thậm chí nhổ
nước bọt vào những người đã tham
dự buổi lễ tưởng niệm.
Khi bị phản ứng, tên Việt gian
cộng sản không ngần ngại tấn công
phụ nữ, thậm chí vung chân đạp
thẳng vào bụng một bác lớn tuổi.
Chỉ đến khi nhiều người phẫn nộ
vây quanh phản ứng, tên côn đồ do
bị yếu thế liền được lực lượng côn
an giải cứu bằng cách đưa lên xe tẩu
thoát.
Sau những hành vi đốn mạt tại

buổi tưởng niệm Hải chiến Hoàng
Sa, cộng thêm sự truy lùng của cộng
đồng mạng, trang facebook cá nhân
của Việt gian Trịnh Việt Dũng hiện
nay đã phải khóa lại.
Bạn đọc Danlambao
danlambaovn.blogspot.com
Giữa năm 2014 vị thế của Phạm
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Quang Nghị lên cao, đây là thời
điểm vụ trong án Dương Chí Dũng,
Phạm Quý Ngọ đang thu hút dư
luận tạo thành một vòng xoáy khốc
liệt khiến nhiều lãnh đạo cao cấp
khác bị cuốn vào.
Tranh thủ thời điểm các đối thủ
khác trong vòng xoáy ấy, bí thư Hà
Nội Phạm Quang Nghị đã đẩy mạnh
những hoạt động để vận động quảng
bá hình ảnh của mình cho chức
TBT tương lại. Ông Nghị có chuyến
đến thăm hàng loạt các tỉnh đồng
bằng Nam Bộ, một hành động rất
hiếm mà các uỷ viên BCT người
Bắc chưa mấy ai làm. Ngay cả TBT
Nguyễn Phú Trọng cũng chưa làm
điều đó trong nhiệm kỳ của mình.
Để cho các đối thủ phải sa đà
thêm vào vòng xoáy Vinashin, khi
mà lời khai của Dương Chí Dũng về
một ông anh ở Bộ Công an chưa
báo nào dám đăng. Thế đang giằng
co, vờn nhau, bất ngờ tờ báo Hà Nội
Mới nhận sự chỉ đạo của Hồ Quang
Lợi, một đàn em thân tín của Phạm
Quang Nghị đột ngột nêu đích danh
tên tuổi tướng Phạm Quý Ngọ trong
lời khai của Dương Chí Dũng.
Bài viết của báo Hà Nội Mới
như một phát đại bác hỗ trợ phá
toan bức màn phòng thủ của Phạm
Quý Ngọ, khiến tiến trình vụ án
được mở rộng, Phạm Quý Ngọ lọt
vào vụ trọng án chờ kết luận. Rút
cục Phạm Quý Ngọ chết bất ngờ do
bệnh. Nếu không có bài báo của Hà
Nội Mới, chắc chưa ai dám đụng
đến Phạm Quý Ngọ.
Chiến dịch đánh tham nhũng ở
Vinashin do Nguyễn Bá Thanh cầm
đầu thật ra là thực hiện ý đồ của
TBT Nguyễn Phú Trọng. Hành
động cho tờ HNM đăng tên Phạm
Quý Ngọ là hành động mà Phạm
Quang Nghị muốn bày tỏ sự trung
thành của mình với TBT Nguyễn
Phú Trọng. Mọi ý tưởng của NPT
đưa ra đều được Phạm Quang Nghị
hăng hái hưởng ứng thực hiện như
cuộc lấy phiếu tín nhiệm quan chức
Hà Nội các cấp trong thành uỷ cũng
như uỷ ban NDTP.
Sau khi lấy lòng được Nguyễn
Phú Trọng, nhận thấy quân đội là
lực lượng mạnh trong cuộc tranh
giành chiếc ghế TBT, Phạm Quang
Nghị đã nắn cả một con đường

thẳng thành hình chữ U để chạy qua
khu dinh cơ của các tướng lĩnh quân
đội tại Hà Nội.
Bước tiếp theo Phạm Quang
Nghị sang Hoa Kỳ trong vai trò
mập mờ của một TBT tương lai,
tặng cho thượng nghĩ sĩ Hoa Kỳ tấm
hình vị thượng nghị sĩ này lúc bị bắt
làm tù binh tại Hà Nội. Thông điệp
mang tính nhục mạ này của Phạm
Quang Nghị muốn nhắn nhủ rằng
quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt không
thể nào tốt đẹp được, nhắc nhở dư
luận MỹViệt luôn là kẻ thù. Một
hành động gián tiếp để lấy lòng
nước láng giềng Trung Quốc đang
lo sợ lãnh đạo tương lai của Việt
Nam sẽ xa rời 16 chữ vàng để tiến
gần quan hệ chiến lược toàn diện
với Hoa Kỳ.
Những bước đi tiến tới chức
TBT của Phạm Quang Nghị có thể
tóm tắt các điểm sau.
- Giữ hình ảnh Hà Nội là một
đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đi
đầu trong việc thực hiện nghị quyết
của BCT. Đoàn kết thân ái với các
đảng bộ địa phương khác. Quan
điểm thực hiện đường lối 16 chữ
vàng trong bang giao Trung Việt.
Cứng rắn với những hành vi khiến
quan hệ Trung Việt xấu đi. Lợi
dụng việc chống tham nhũng để
chọc gậy bánh xe khiến các đối thủ
khác phải sa vào vòng đấu đá, còn
riêng mình ung dung nhàn nhã có
thời cơ, uy tín tiếp cập chức TBT.
Ở vị trí quan chức Cộng sản,
việc kết bè cánh, tạo uy tín, gây
chia rẽ đối thủ để tranh giành quyền
lực là việc bình thường. Đây là đặc
trưng nội bộ ĐCSVN không phải
riêng gì một mình Ph. Quang Nghị.
Nhưng điều không thể chấp nhận
được ở Phạm Quang Nghị là để đạt
được mục đích là TBT đã ra tay trấn
áp những người yêu nước một cách
thái quá để nhằm giành sự ủng hộ
của Trung Quốc. Hẳn ai cũng biết
từ nhiều năm nay, chiếc ghế TBT
Việt Nam luôn phải chịu chi phối từ
phía Trung Quốc. Giá như Phạm
Quang Nghị chọn con đường đã đi
như Nông Đức Manh, Nguyễn Phú
Trọng là bày tỏ tình hữu nghị với
Trung Quốc cũng là lẽ thường,
nhưng đi quá mức lấy lòng Trung
Quốc bằng cách thù hận những

người yêu nước là việc khiến người
đời phải lo ngại.
Việc đi quá mức này chẳng hạn
như báo Hà Nội Mới số ra ngày 199-2008 đưa bài ca ngợi tướng Trung
Quốc Hứa Thế Hữu là tướng tài, có
tâm, có lòng, quảng đại.
Thực tế Hứa Thế Hữu là tướng
Trung Quốc được Đặng Tiểu Bình
tin cậy giao cho trách nhiệm tấn
công 6 tỉnh biên giới Việt Nam năm
1979 cùng với tướng Dương Đắc
Chi. Là người am hiểu địa hình,
quân đội Việt Nam, Hứa Thế Hữu
là tướng chính chủ lực cầm quân.
Quân đội của Hứa Thế Hữu đã tàn
sát đàn bà, trẻ con dân tộc Việt Nam
suốt 6 tỉnh biên giới, phá tan làng
mạc, giết hại nhiều chiến sĩ, đồng
bào ta. Mọi điều ấy đến trẻ con
cũng biết. Thế nhưng một cơ quan
tuyên giáo mạnh như thành uỷ Hà
Nội có lẽ nào không biết.
Không phải họ không biết. Họ
biết rõ nhân dân ta nghĩ gì nên họ
dội gáo nước lạnh thẳng thừng
nhằm nhục mạ tinh thần dân tộc của
nhân dân ta một cách triệt để. Hàng
ngày đài truyền hình Hà Nội từ năm
này qua năm khác dưới thời Phạm
Quang Nghị công chiếu liên miên
những bộ phim Trung Quốc. Khiến
cho thanh niên Việt Nam yêu văn
hoá, con người, lãnh đạo Trung
Quốc hơn yêu VN, hiểu văn hoá
Trung Quốc hơn văn hoá Việt Nam.
Đặc biệt cảm thấy dùng các biện
pháp chính quy không đủ, thành uỷ
Hà Nội còn lập ra đội dư luận viên,
xung kích trên mặt trận bảo vệ tư
tưởng thân Tầu của mình. Đạo diễn
và chỉ đạo đội xung kích này là
thiếu tướng an ninh, phó giám đốc
công an Thành phố Hà Nội Bạch
Thành Đinh, trưởng ban tuyên giáo
thành uỷ Hà Nội Hồ Quang Lợi và
chỉ đạo chung là phó bí thư thành
uỷ Tưởng Phí Chiến.
Trong cả nước, chỉ riêng có duy
nhất Hà Nội là sử dụng đội ngũ
xung kích dư luận viên này một
cách chính quy và bài bản, có chiến
lược. Đây là mô hình thí điểm để
tương lai khi Phạm Quang Nghị
nắm chức TBT sẽ nhân rộng và phát
triển cả nước.
Thành uỷ Hà Nội có mối kết
thân mật thiết với thành uỷ Bắc
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Kinh, trong cuộc gặp gỡ trước đại lễ
1000 năm Thăng Long. Dưới danh
nghĩa là giúp Hà Nội làm đại lễ
thành công, thành uỷ Bắc Kinh đã
cử một phái đoàn sang hướng dẫn
cách làm đại lễ theo phong cách của
Trung Quốc, sử dụng vật liệu, pháo
hoa (gây ra vụ nổ ở Mỹ Đình mà số
người chết đến nay còn giấu kín)…
của Trung Quốc và tài trợ một
khoản tiền rất lớn. Một phần ngân
sách để cho Tưởng Phí Chiến, Hồ
Quang Lợi, Bạch Thành Định thực
hiện mô hình dư luận viên xung
kích lấy ra từ cái gọi là chương
trình hỗ trợ quan hệ hai thành uỷ
thủ đô hai nước.
Chính vì mục đính chính trị và
tiền bạc tài trợ từ phía TQ mà
những kẻ chỉ đạo đội ngũ Dư luận
viên xung kích này đã ngày càng
đẩy những hành vi trấn áp người
dân Hà Nội yêu nước lên cao, bất
chấp cả đạo lý dân tộc, đạo lý lịch
sử. Chúng miệt thị những người
biểu tình yêu nước phản đối TQ, bắt
bớ, đàn áp, dùng mọi thủ đoạn đánh
vào đời sống cá nhân chưa đủ.
Ngày 19-1-2015 thiếu uý an ninh
Trịnh Việt Dũng đóng giả làm
thanh niên xung kích đập tan lẵng
hoa của những người yêu nước
tưởng nhớ những chiến sĩ VNCH đã
hy sinh bảo vệ chủ quyền dưới họng
súng Trung Quốc. Hành vi này càng
trở nên trầm trọng hơn, bày tỏ rõ
cho dư luận thấy quan điểm thù
địch với lòng yêu nước của nhân
dân ta hơn khi giữa thủ đô Hà Nội,
thiếu uý Trịnh Việt Dũng lớn tiếng
chửi những chiến sĩ hy sinh đó là
bọn ''Ngụy bán nước''.
74 anh linh của những người đã
chiến đấu vì chủ quyền đất nước, dù
họ có binh lính của chế độ nào, Lê,
Trần, Nguyễn, Lý đi chăng nữa.
Điều hiển nhiên là 74 con người anh
dũng ấy đã hy sinh vì mảnh đất quê
hương. Họ chiến đấu ngoài hải đảo
xa xôi, chống lại sự xâm lược của
ngoại bang. Họng súng của họ chĩa
vào quân giặc, họ không hề chiến
đấu trên đất liền để mà quy kết họ
tội bán nước, hại dân nào cả. Có đại
biểu quốc hội từng lên tiếng phải
ghi nhớ công ơn họ, thủ tướng
chính phủ cũng nhắc đến sự hy sinh
của họ, người dân trong và ngoài

nước đóng góp tấm lòng thương
nhớ họ qua chương trình Nhịp Cầu
Hoàng Sa, chuẩn đô đốc Việt Nam
cũng đến nhà những người lính ấy
để cúi đầu tưởng niệm. Lịch sử và
đạo nghĩa của một dân tộc phải rạch
rồi ân oán như vậy thì dân tộc ấy
mới đáng tư cách tồn tại.
Chắc chắn thiếu uý an ninh
Trịnh Việt Dũng trong vai xung
kích mà dư luận viên che đậy gọi là
''một thanh niên yêu nước tên
Dũng'' làm theo mệnh lệnh nào đó,
chỉ có thế anh ta mới tha hồ nhục
mạ vong linh của những người lính
hy sinh bảo vệ tổ quốc. Mệnh lệnh
đó là ý đồ xuyên suốt bao năm qua
của thành uỷ Hà Nội từ vụ ca ngợi
Hứa Thế Hữu đến vụ nhục mạ linh
hồn tử sĩ Việt Nam chống Tàu.
Hành động của Dũng được thực
hiện có bài bản, có sự phối hợp, tính
toán. Dũng mặc quần áo dân sự,
xông vào cướp hoa, chửi bới, nhục
mạ người hy sinh. Có sự chứng kiến
của công an, dân phòng. Có đội ngũ
dư luận viên đào tạo bài bản quay
phim ghi hình, đưa lên mạng. Một
chuỗi phối hợp như thế chỉ thực
hiện được khi có sự chỉ đạo thống
nhất từ trên cao. Và sự phỉ báng,
nhục mạ 74 chiến sĩ VNCH đã hy
sinh ấy cũng phải có sự chỉ đạo trên
cao cỡ như Tưởng Phí Chiến, Hồ
Quang Lợi, Bạch Thành Định.
Trời cao có mắt, dẫu Phạm
Quang Nghị dày công vun vén tâm
linh, xây dựng chùa chiền ở quê
nhà, kết giao với bọn sư sãi làm bùa
phép để mong được chức cao chót
vót. Dẫu Phạm Quang Nghị trong
10 năm tỏ vẻ trong sạch, liêm khiết,
lập bè, kết phái, chọc gây bánh xe
để mưu đồ chức vị TBT... nhưng cái
giá phải trả của nhân quả là điều tất
yếu. Trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm
Bộ Chính trị ở Hội nghị trung ương
10 vừa qua, Phạm Quang Nghị xếp
hạng 19/20, thấp hơn cả uỷ viên dự
khuyết, chỉ trên một phụ nữ.
Đó là cái giá phải trả cho sự
dung túng bọn tay chân sử dụng đội
ngũ xung kích, dư luận viên để miệt
thị vong linh chiến sĩ hy sinh vì tổ
quốc. Chùa chiền nào, sư sãi nào có
thể mang phúc đến cho kẻ xâm
phạm đạo lý dân tộc như vậy.
Những kẻ làm cho Phạm Quang

Nghị mất uy tín ở cuộc bỏ phiếu
vừa qua, chính là những kẻ đứng
đằng sau tổ chức đội ngũ dư luận
viên, xung kích tung hoành tại Hà
Nội, những kẻ dựng những trang
blogs ẩn danh để xúc phạm những
người yêu nước. Mọi hành động
lộng hành của những kẻ này đã
khiến bí thư thành uỷ Hà Nội Phạm
Quang Nghị rớt khỏi vũ đài chính
trị. Sau vụ đại biểu quốc hội Hà Nội
Châu Thị Thu Nga bị bắt vì lừa đảo
tiền nhân dân sẽ đến vụ Nguyễn
Quốc Hùng, phó chủ tịch Hà Nội
mà Phạm Quang Nghị cất nhắc lên
đối dầu với việc tham nhũng bị
phanh phui khi xây dựng cơ bản các
công trình tại Hà Nội.
Còn một năm nữa đến đại hội
Đảng, còn chưa muộn để cho bí thư
thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị
sửa chữa sai lầm, đó là dẹp bỏ bọn
dư luân viên, xung kích, dẹp bỏ bọn
gian thần hại chủ như Tưởng Phí
Chiến, Hồ Quang Lợi, Bạch Thành
Định, những kẻ mà xướng tên lên
thôi người ta đã có cảm giác là
người Tàu chứ chưa cần nhìn hành
động lời nói của chúng.

TỰ DO NGÔN LUẬN
Bán nguyệt san ra ngày 1
và 15 mỗi tháng
IN VÀ TẶNG TẠI VN

Địa chỉ liên lạc:
witness2005@gmail.com
Muốn đọc tờ báo trên mạng,
xin mời ghé:
http://www.tdngonluan.com
www.tudodanchuvietnam.net
http://tudongonluan.atspace.com
http://www.viet.no
http://khoi8406vn.blogspot.com
Trên bình diện thế giới, có nhiều
nghề nghiệp độc đáo và kỳ lạ được
báo chí nói đến. Những nghề nghiệp
đó, được công nhận tại một số quốc
gia có đặc thù riêng của họ như
nghề thử cần sa, nếm thử bia, thử
socola hoặc đóng vai xác chết trên
truyền hình... Thậm chí, ở Trung
Quốc, một số thầy thuốc đang tuyển
nhân viên cho nghề... ngửi rắm để
chẩn đoán bệnh tật của bệnh nhân.
Số 212 Trang 29

Tự Do Ngôn Luận * Bán Nguyệt San

Một thời gian dài trong lịch sử,
đất nước VN chúng ta chưa có nghề
nào được liệt kê là những nghề độc
đáo và kỳ lạ như các nghề nghiệp
được báo chí nhắc đến ở trên. Gần
đây, ở đất nước Việt Nam xuất hiện
một nghề mới: Nghề phá đám tang.
Nghề mới xuất hiện
Có lẽ, ngay từ buổi đầu của nhà
nước Việt Nam 1945, mọi người
dân Việt Nam dù qua mấy ngàn
năm dưới mọi thời đại từ phong
kiến đến thực dân, chẳng ai có thể
nghĩ được rằng sẽ có một ngày nghề
mới này lại xuất hiện trên đất nước
Việt Nam.
Sở dĩ không ai có thể tưởng
tượng được, bởi qua hàng ngàn năm
văn hiến, người Việt Nam vốn được
dạy dỗ rằng phải tôn trọng người
chết cũng như người sống.
Người dân Việt vốn được dạy dỗ
rằng "Nghĩa tử là nghĩa tận" rằng
"sống cậy nhà già cậy mồ"... để
nhắc nhở người đời tôn trọng vong
linh kẻ chết. Và thật là thất đức và
tai ngược khi xâm phạm mồ mả,
vong linh kẻ chết. Thái độ của
người sống trước người chết, là
thước đo nhân cách và đạo đức của
chính họ.
Do vậy, khi nghề "Phá đám
tang" được hình thành và phát triển
ở Việt Nam, nhiều người không tin
nếu không nhìn thấy tận mắt, không
tưởng tượng được nếu suy đoán
theo lý lẽ cuộc đời và đạo đức con
người bình thường.
Nhưng, thực tế nó đã xảy ra và
ngày càng nhiều dưới sự lãnh đạo
của đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi
không nói thì ai cũng biết, nếu
không có sự "lãnh đạo tuyệt đối của
đảng", thì đã là con người sinh ra
cái đầu trên cổ, trái tim trong lồng
ngực, có cho vàng cũng ít ai dám
hành nghề này.
Một vài điển hình
Không chỉ đến hôm nay, nghề
phá đám tang mới phát triển mà có
lẽ từ cách đây hơn chục năm. Năm
2002 trong đám tang Trung tướng
Trần Độ - một vị tướng đã suốt đời
đi theo đảng Cộng sản - đám tang
đã rất nổi tiếng với những trò phá
phách thể hiện sự "quang vinh" "vô
địch" và "tài tình" của "Đảng ta".
Ở đám tang đó, đảng đã chỉ đạo

ngang nhiên bỏ câu "Vô cùng
thương tiếc" có sẵn trước bức
tường trong nhà tang lễ đặt thi hài
người quá cố. Ở đám tang đó, tất cả
những người đến viếng không được
ghi chức danh Trung tướng của ông
Trần Độ trên băng tang. Những
vòng hoa đến viếng, kể cả của ông
Võ Nguyên Giáp cũng không được
viết chức danh của người viếng và
của người chết như ý muốn. Thậm
chí, ở đó người chết còn bị Vũ Mão,
thay mặt Đảng, Quốc hội, Nhà nước
đọc bản "Điếu văn kiểm điểm"
trước khi được đưa đi chôn.
Thế rồi, những đám tang bị phá
như vậy xuất hiện ngày càng nhiều
từ đó đến nay và xuất hiện không
chỉ một nơi, một cấp và mức độ tàn
bạo, bất nhân thì cứ theo đà "Năm
sau cao hơn năm trước".
Đã có hàng đoàn hàng lũ Công
an, Cảnh sát các loại đánh đập
người đưa tang, cướp xác một
người dân Cồn Dầu rồi đưa đi vứt
vào một chỗ nào đó mà tang chủ
không hề được biết để nhằm mục
đích cướp đất nghĩa địa, làng mạc
có từ hàng trăm năm nay ở Cồn
Dầu, Đà Nẵng.
Người ta chứng kiếm đám tang
mà công an dày đặc, xe công an
lạng lách, chèn ép người đi đưa tang
nhằm gây tai nạn cho họ ở đám tang
ông Trịnh Xuân Tùng, người bị tên
trung tá công an đánh cho gãy cổ
đến chết và được xử 4 năm tù.
Người ta chứng kiến những đám
tang bị cướp giật băng-rôn, bị xông
vào ép tang chủ cho làm ban tổ
chức, bị người lạ xông vào khống
chế tang chủ như đám tang mẹ
Phạm Thanh Nghiên ở Hải Phòng.
Người ta thấy một điều: Hầu như
những đám tang bị phá nhiều nhất,
quyết liệt nhất, bất nhân nhất lại
chính là đám tang của những người
đã từng góp phần máu xương, sức
lực xây nên chế độ này.
Sau ông Trần Độ, một lão tướng
với những chức vụ cao cấp trong
hàng ngũ Cộng sản đã bị phá đám
tang, Ông Lê Hiếu Đằng, Phó chủ
nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ
và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Từng giữ nhiều chức vụ trong hệ
thống chính trị này, nhưng khi chết

đã được "sự quan tâm đến mức cao
nhất" dù đám tang được tổ chức
trong chùa. Các băng tang bị giật, bị
phá và những người tham dự lễ tang
bị làm khó dễ, những tên côn đồ
ngang nhiên phá đám tang trước
mắt mọi người. Và hẳn nhiên ai
cũng biết những tên côn đồ đó đều
thuộc về đảng CSVN.
Rồi đám tang ông Trần Lâm,
một luật sư, từng là một "đồng chí
Cộng sản". Nhưng đám tang đã bị
giật băng tang và phá rối bởi đám
mật vụ vô nhân tính.
Và mới đây nhất, hôm 12-12015, một người Cộng sản đã ra đi
và đám tang tiếp tục bị phá phách:
Bà Hoàng Thị Ái Hoát (phu nhân
nguyên uỷ viên trung ương đảng,
nguyên bộ trưởng, cựu Đại sứ đặc
mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên
Xô Nguyễn Hữu Khiếu).
Trong điếu văn đọc trong đám
tang của bà, ông Bí thư đảng không
ngần ngại nói rằng: Đồng chí
Hoàng Thị Ái Hoát đã là một đảng
viên cống hiến đến hơi thở cuối
cùng với mấy chục năm tuổi đảng.
Đồng chí đã để lại cho đất nước
những người con trưởng thành
được đào tạo, giáo dục tốt...
Thế nhưng, những lời lẽ đó vẫn
có thể đọc trơn tru khi đám tang của
"đồng chí" đã được các "đồng chí"
tìm cách phá ngay từ đầu. Thậm
chí, ngay trước linh cữu của "đồng
chí", một "đồng chí" hóa trang ra
giật phá các băng tang viếng "đồng
chí" một cách trắng trợn thì chỉ có
những người Cộng sản mới làm
được. Thế mới hiểu nghĩa tình và
"đạo đức cách mạng" của những
người Cộng sản với nhau ra sao.
Ngay từ khi bước vào cổng khu
vực nhà tang lễ, bất cứ ai muốn mua
vòng hoa, muốn ghi băng tang vào
viếng đều được những kẻ lạ mặt chỉ
đạo được làm, được viết và được
bán hay không. Nhiều bạn bè, tổ
chức dân sự, hội đoàn muốn mua
vòng hoa tang, viết băng tang đã
không thể thực hiện được. Đơn giản
chỉ là vì chả ai nghĩ rằng "đảng ta"
lại "đạo đức văn minh" đến mức đó.
Thậm chí, một số vòng hoa khi
mang vào tận nhà tang lễ, một đám
người không rõ là ai nhưng ai cũng
biết là ai đã ngang nhiên xông vào
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giật phá các băng tang như chỗ
không người, ngay trước linh cữu.
Một tên đã khá già, xông lại giật
chiếc băng tang trước linh cữu
"đồng chí" của hắn đang nằm đó.
Khi bị chất vấn, hắn bảo "tôi là
người của Ban Tổ chức". Nhìn hành
động của hắn, tôi không kìm được
sự phẫn nội. Tôi nói với hắn: "Cỡ
mày, chết thì chó nó không thèm
đến tha đi chứ chưa cần nói đến
chuyện viếng". Đến khi về một
người bạn nói rằng: Anh này trước
đây, năm 2007 đã là thượng tá công
an (?). Thế mới lạ, Ban tổ chức đám
tang lại có cả công an?
Những kẻ hành nghề này, không
cần nói, thì ai cũng biết họ là ai. Họ
hành nghề đó cách lén lút hoặc
ngang nhiên, họ hành nghề bằng
cách bất chấp sự kiêng dè, húy kỵ...
họ hành nghề say mê và tự tin về
một sự bảo kê bằng thứ luật pháp
dùng để trả thù và cấp bậc, lương
thưởng, chức vụ...
Côn đồ điều hành nhà tang lễ
Bộ Quốc phòng? Coi thường
không chỉ tang gia.
Những đám tang của ông Trần
Độ, bà Hoàng Thị Ái Hoát được tổ
chức tại Nhà tang lễ số 5 Trần
Thánh Tông, Hà Nội, đó là là nhà
tang lễ của Bộ Quốc phòng.
Hẳn rằng, khi các gia tang nhắm
chọn nơi này để tổ chức đám tang,
ngoài sự thuận tiện, thì họ cũng còn
chút nào đó yên tâm về một nhà
tang lễ do Bộ Quốc phòng quản lý,
sẽ được an toàn và người quá cố
được yên tĩnh sớm siêu sinh tịnh độ
sau khi từ giã cõi trần. Thế nhưng, ở
đây lại khác.
Những kẻ không trang phục,
không cấp hiệu, không dám xưng
chức danh, mà nếu nhìn vào như
một đám du thủ du thực đã điều
hành nhà tang lễ Bộ Q. phòng này.
Bất chấp luân lý, luật pháp,
những người này ngang nhiên cướp,
phá, giật xé những vòng hoa viếng,
đánh người vô cớ ngay trước mặt
hàng loạt sỹ quan, chiến sĩ quân đội
đang làm nhiệm vụ ở đây. Nhưng
tất cả họ đều bất lực.
Nhìn những hành động này, tôi
nói với một sỹ quan cấp tá ở đây:
"Tôi không rõ, đây là nhà tang lễ
Bộ Quốc phòng, tại sao đám côn đồ

này lại ngang nhiên điều hành và
hành động bất chấp luật pháp với
người dân mà các sỹ quan không ai
có ý kiến gì là sao. Tại sao Bộ QP
lại bất lực?" Anh ta trả lời: "Vâng,
chúng tôi sẽ lưu ý vấn đề này".
Gieo nhân để chờ gặt quả,
trông mặt mà bắt hình dong
Trên một trang mạng của một dư
luận viên giấu mặt, những hình ảnh
bị cắt dán nhằm vu cáo những
người đến viếng tang. Chẳng ai lạ gì
trò hèn hạ đê tiện và rẻ tiền này xuất
phát từ đâu. Nhưng, có một câu khá
hay như sau: "Người xưa dạy
“Nghĩa tử là nghĩa tận”. Bởi thế,
thái độ của con người trước cái
chết, trước nỗi bất hạnh của người
khác, luôn phản ảnh trình độ giáo
dục và nền tảng đạo đức của con
người ấy". Câu này, tôi nghĩ rằng
nếu mấy sỹ quan hôm nay phá tang
lễ kia đọc được, chắc hẳn như bị
một thùng nước đá vào đầu.
Và tôi chợt nhớ ra một điều: Thì
ra, không phải họ không biết những
điều sơ đẳng này. Hẳn rằng họ
không thể không biết việc phá
phách đám tang, xúc phạm người
quá cố, mồ mả và những việc linh
thiêng là điều tối kỵ trong đạo đức
làm người. Điều tôi thắc mắc là
không hiểu tại sao họ vẫn biết, và
họ vẫn làm?
Thế rồi, đọc lại các thông tin về
những sự việc đã qua, người ta mới
thấy rằng, họ có một lý do để bao
biện cho hành vi phản đạo đức và
lương tri của mình, đó là: Lệnh trên.
Lệnh trên, là lý do mà ông Vũ
Mão
dùng
để
biện
minh
cho
cái "điếu văn kể tội" trước tang lễ
ông Trần Độ. Thậm chí, ông ta còn
tự hào "Tôi là nghị sĩ đóng vai nghệ
sĩ bất đắc dĩ" và coi như đó là lý do
để biện minh cho hành động của
mình.
Than ôi, ông Vũ Mão chẳng lẽ
không biết rằng, dù là lệnh trên, dù
là thể chế, dù là tập thể hay gì gì đi
nữa ra lệnh cho ông thì ông vẫn nên
nhớ rằng ông vẫn là một Con
Người. Ông vẫn có một khối óc

riêng, một trái tim riêng để xem xét
và đánh giá hành động của mình
đúng, sai, phải, trái. Do đó, ông sẽ
phải chịu trách nhiệm cá nhân về
hành động của mình.
Và hôm nay, hay ngày mai cũng
vậy, những kẻ đã tự ngậm dầu vào
miệng để thổi lửa, hẳn sẽ có ngày
cháy ngay miệng mình.
Còn với một chế độ do đảng
lãnh đạo tuyệt đối, mà khai sinh
một nghề mới: "Nghề phá đám
tang" thì xét theo chiều dọc lịch sử
và chiều ngang thế giới, hẳn tự nó
đã nói lên tầm vóc của đảng, nói lên
sự "quang vinh, trí tuệ, khoa học và
sáng suốt tài tình" ra sao.
Côn đồ với người sống đã là xấu xa
thì thù vặt ngay với người đã chết lại
càng hạ cấp man rợ hơn. “Nhân quyền,
tự do” của người phúng điếu bị xúc
phạm “nghĩa tình, đạo lý” nơi người quá
cố bị sỉ nhục. Đây không hề là bản sắc
của dân tộc Việt Nam như ngài TBT
‘đảng ta’ rêu rao.
Nghĩa tử là nghĩa tận - Cả đời sống
với nhau có yêu thương hay thù ghét gì
thì đến lúc xuôi tay nhắm mắt là hết. Cái
tình nghĩa đồng bào tiễn đưa phúng
viếng người chết (nghĩa Tử) lần cuối
cùng (nghĩa Tận) các chóp bu đảng
CSVN đã biến thành khủng bố đe dọa
người sống, mạ lỵ sỉ nhục người chết.
Đó là “chính sách” vì sự an toàn và
sống còn của “đảng ta”!?
Suốt 20 năm (1955-1975) xã hội
miền Nam VN với tự do ngôn luận, báo
chí tư nhân xuất bản tràn ngập, không
hề ghi nhận một trường hợp nào Chính
Phủ quốc gia “thù vặt” chính trị bỉ ổi phi
đạo lý với các thành phần đối lập như
những trường hợp của chế độ CSVN
nói trên. Một lần nữa lại phải nhắc tới,
trong quyển sách “Đồng bằng gai góc”,

tác giả Xuân Vũ, một cựu cán bộ CS
thời kháng chiến, xác định: “Đảng CS
sinh ra để làm hai việc: nói láo và làm
bậy. Hễ chúng nói là nói láo, hễ chúng
làm là làm bậy...” cho dù đó là Thủ
tướng nhà nước và TBT đảng.
Trích Hoàng Thanh Trúc, Thù vặt,
côn đồ man rợ lại chính là đạo lý…

Một nhóm gồm hơn chục nhà
hoạt động và bất đồng chính kiến tố
cáo bị công an kết hợp với côn đồ
đánh đập dã man sáng ngày 21-1
khi họ đến thăm một tù nhân lương
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tâm mới được phóng thích.
Đơn khiếu nại khẩn cấp của 12
người trong nhóm gửi Bộ trưởng
Công an nêu rõ vụ hành hung xảy ra
lúc 10 giờ sáng tại phường Trần
Hưng Đạo, thành phố Thái Bình,
sau khi nhóm này vừa rời tư gia của
ông Trần Anh Kim, cựu Trung tá
quân đội nhân dân Việt Nam từng
giữ chức Chỉ huy phó Chính trị Ban Quân sự thị xã Thái Bình.
Hôm 7/1, ông Kim vừa mãn hạn
5 năm rưỡi tù giam về tội danh
‘hoạt động nhằm lật đổ chính
quyền’ vì tham gia cổ xúy dân chủnhân quyền trong nước.
Trong số những nạn nhân bị
hành hung hôm nay có hai người
cao tuổi là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn
Thị Kim Chi nay đã ngoài 70 và
nhà khoa học địa vật lý Nguyễn
Thanh Giang, trên 80 tuổi.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang,
một nhà bất đồng chính kiến ở Hà
Nội được nhiều người biết đến,
thuật lại với VOA Việt ngữ:
“Chúng tôi đi xuống thăm trung tá
Trần Anh Kim. Vừa ra về, công an
mặc thường phục lẫn quân phục
đến gây sự và đánh đập anh em rất
tàn nhẫn. Họ kéo cả đến 4,5 chục
người vây chúng tôi và cho một số
công an giả danh thường dân vào
đánh đập chúng tôi rất dã man.
Những người bị thương nặng có
Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Tường
Thụy, Trương Văn Dũng, Trần Thị
Nga. Những người già như cô nghệ
sĩ ưu tú Kim Chi cũng bị giằng xé,
xô ngã hay như tôi cũng bị họ đánh
loạn xạ, đấm bật cả kính mắt. Đây
là việc làm vô pháp luật và vô đạo
đức. Không chỉ ở ngoài đường, vào
trong đồn công an rồi họ vẫn tiếp
tục đánh anh em rất tàn bạo. Một
phóng viên của Việt Nam Thông tấn
xã đi qua thấy tình cảnh này đã vào
để quay lấy tư liệu cũng bị họ kéo
vào đánh dã man. Người phóng
viên ấy tên Tuấn.”
Về lý do nhóm bị công an đưa
về đồn làm việc, ông Giang nói:
“Họ bảo ông Trần Anh Kim đang
trong thời gian quản chế nên chúng
tôi không được vào thăm. Chúng tôi
bảo anh ấy bị quản chế chứ chúng
tôi có bị quản chế đâu mà không
được vào thăm anh ấy. Suốt 6, 7

tiếng đồng hồ ở đồn công an là một
cuộc đấu tranh rất gay gắt giữa
chúng tôi với công an.”
Đáp câu hỏi rằng trong buổi làm
việc tại đồn, phía công an phủ nhận
hay xác nhận việc ra tay hành hung
các nhà hoạt động, Tiến sĩ Giang
cho biết thêm: “Có, những lúc nóng
nảy họ cãi cọ với anh em, họ bảo
‘Tao là công an, mày làm gì được
tao?’ Họ dọa rằng ‘Đây không phải
như ở Hà Nội của chúng mày đâu.
Đây là địa phương, chúng tao có
thể huy động người đến đây cắt cổ
chúng mày.’”
Chiều tối cùng ngày, chúng tôi
liên lạc trụ sở công an phường Trần
Hưng Đạo, Thái Bình, để xác minh
thông tin, nhưng viên công an trực
ban vội vàng cúp máy sau khi từ
chối đưa ra bất cứ bình luận nào:
“Tôi là trực ban. Xin lỗi chị chúng
tôi không thể trả lời qua điện thoại
được nhá. Có gì chị đến trực tiếp
gặp nhá. Chào chị.”
Vụ việc xảy ra 2 ngày sau cuộc
Đối thoại Nhân quyền giữa Việt
Nam với EU hôm 19/1 tại Bỉ, qua
đó Liên minh Châu Âu một lần nữa
bày tỏ quan ngại về tình trạng đàn
áp những tiếng nói đối lập tại Việt
Nam và kêu gọi Hà Nội tôn trọng
các tiêu chuẩn quốc tế về pháp luật
và nhân quyền.
Đôi bên cũng trao đổi quan điểm
về Công ước Liên Hiệp quốc Chống
tra tấn và đối xử tàn bạo giữa bối
cảnh nạn lạm quyền, bạo hành trong
ngành công an Việt Nam đã lên tới
mức báo động, gây căm phẫn công
luận trong và ngoài nước.
KHẨN BÁO CỦA LUẬT SƯ LÊ
THỊ CÔNG NHÂN
21-01-2014
Đoàn Hội Bầu bí Tương thân và
bạn đồng hành bị công an Thái Bình
hành hung dã man sau khi ra khỏi
nhà tù nhân lương tâm Trần Anh
Kim vào trưa ngày hôm nay thứ tư
21-01-2014. Đoàn gồm các ông, bà:
Nguyễn Thanh Giang, nghệ sỹ Kim
Chi, Nguyễn Lê Hùng, J.B. Nguyễn
Hữu Vinh, Nguyễn Vũ Bình,
Trương Văn Dũng, Nguyễn Tường
Thụy, Trần Thúy Nga (Nga Hà
Nam), Trương Văn Tam (Trương
Ba Không), Mai Thanh, Hà Thanh,
Bạch Hồng Quyền và Ngô Duy

Quyền.
Khoảng 50, 60 công an các loại
và côn đồ đã bao vây nhà ông Kim
khi đoàn tới thăm. Khoảng 2h chiều
khi mọi người ra về, công an và côn
đồ đã bao vây chiếc xe 16 chỗ chở
mọi người. Bọn chúng dùng số
đông giữ cửa xe không cho đóng lại
và lao vào xe hành hung dã man
mọi người đang ngồi trong xe. Sau
đó chúng bắt chiếc xe và toàn bộ 14
người về đồn công an phường Trần
Hưng Đạo thành phố Thái Bình và
tiếp tục lôi mọi người xuống xe
đánh tiếp ngay tại sân đồn công an,
sau khi bọn chúng đã khóa cổng sắt
của đồn lại. Mọi người kêu la lớn
tiếng, nhưng đường phố ồn ào và
sân đồn đóng kín nên người dân
xung quanh không để ý quan tâm.
Tất cả mọi người đều bị đánh
đập dã man, kể cả phụ nữ. Mỗi
người bị 3,4 tên công an côn đồ
xông vào vây đánh. Cô nghệ sỹ
Kim Chi đã hơn 70 tuổi cũng bị
hành hung đến gãy cả kính lão đang
đeo trên mặt. Hai anh J.B Nguyễn
Hữu Vinh và Trương Dũng bị hành
hung nặng nhất. Anh Vinh bị rách
mặt môi, máu chảy nhiều. Ngô Duy
Quyền bị đánh vào đầu và mặt.
Khẩn báo và đề nghị mọi người
cấp báo truyền thông và các cơ
quan ngoại giao, tổ chức nhân
quyền quan tâm loan báo nhanh
chóng để các nạn nhân có thể sớm
trở về. Xin chân thành cảm tạ,
Lê Thị Công Nhân
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