Nguyễn Phương Uyên
Nạn Nhân Trong Trận Đánh “Đồng Chí X” ?
Nguyễn Quang Duy
Bài tháng trước khi viết về những tranh chấp nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam, tôi có
nhắc đến bạn Nguyễn Phương Uyên một bạn trẻ trong Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước
vừa bị công an bắt. Bạn bị bắt vì đã rải truyềnđơn với hai câu thơ “Vì Danh Dự Dân
Tộc Chống Giặc Tầu, Vì Tương Lai Đất Nước Chống Tham Nhũng”. (xin xem bài
“Đánh‘Đồng Chí X’: Chơi Mà Thực – Thực Mà Chơi.”). Thứ bảy vừa rồi Phương Uyên
bị đưa lên truyền hình đọc lời “thú tội” đã viết dán truyền đơn, vẽ treo cờ vàng ba sọc
đỏ. Bài viết này xin tiếp tục sử dụng năm yếu tố cơ bản của lý thuyết trò chơi làm rõ
tình hình vụ án.
Người chơi
Cuộc chơi lần này một bên nhà cầm quyền cộng sản đang ra tay đàn áp tuổi trẻ yêu
nước, còn phía bên kia là các thành phần dân tộc đang tìm cách xích lại gần nhau.
Tin Phương Uyên bị bắt đã nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Hình ảnh Phương Uyên
một sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Công nghệ Thực phẩm tươi cười ôm con gấu
vải đã nhanh chóng trở thành một hình ảnh thân thương trên các diễn đàn tự do. Mọi
người lo âu cho Phương Uyên một nạn nhân mới nhất của công an. Bạn bị bắt vì “ghét
Trung Quốc”, mà “ghét Trung Quốc” là một tình cảm chung cho tòan dân tộc Việt Nam,
một dân tộc đang mất dần tự trị.
Hằng trăm bạn cùng lớp Phương Uyên nhanh chóng viết thưcầu cứu Trương Tấn
Sang. Rồi hằng trăm người đồng ký một bức thư yêu cầu Trương Tấn Sang can thiệp
trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên. Khởi đầu công an còn chối, sau họ phải nhận, rồi
lại phải mang Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha lên truyền hình “thú tội”. Sau đó cả
một dàn tuyên giáo và công an mạng thi nhau vẽ tội cho hai người.
Ngòai tội thả truyền đơn và treo cờ vàng, bạn Đinh Nguyên Kha còn bị khép mua các
hóa chất ở chợ Kim Biên về làm thuốc nổ. Bằng chứng là một băng thâu hình bạn Kha
thử thành công thuốc nổ. Tiếng nổ nghe “tẹt” nhỏhơn tiếng pháo lép thế mà bạn Kha
dám nghĩ đến chuyện giật xập “tượng đài HồChí Minh”. Thật đúng là trò trẻ con do công
an dàn dựng.
Người thứ ba tên Nguyễn Thiện Thành, học cùng trường Đại Học với Phương Uyên.
Bạn Thành cũng thuộc Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước bị truy lùng đã phải trốn sang
Thái an. Phương Uyên “thú nhận” nghe theo Thành gia nhập Phong Trào Tuổi Trẻ
Yêu Nước đ có tiền ăn học. Cha của Nguyễn Thiện Thành nghe thế đã chính thức cho
biết: bên Thái con ông còn không đủ tiền sinh sống nói chi đến việc trợ cấp cho
Phương Uyên. ại thêm một trò trẻ con do công an dàn dựng.
Còn cha mẹ Phương Uyên thì tỏ ra hãnh diện và khâm phục hành động yêu nước của
bạn. Họ tin rằng mọi chuyện chỉ là dàn dựng nhằm khép án và kết tội hai bạn trong
Phong Trào.
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Cả một dàn an ninh và tuyên giáo cộng sản chỉ đưa ra những bằng chứng thiếu thuyết
phục về họat động chống đối nhằm lật đổ chính quyền của vài người trong Phong Trào
Tuổi Trẻ Yêu Nước. Thói quen vu khống, dàn dựng của họ không mang lại kết quả lần
này. Họ không dựng lên được một vở tuồng với các diễn viên đứng đằng sau Phong
Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước. Chỉ lộ ra là hình ảnh một nhóm nhỏ vài bạn trẻ yêu nước đơn
phương và chủ động hành động. Họ không th ngồi yên khi nước mất nhà tan.
Chiến Thuật (Tactics)
Dưới chế độ cộng sản những màn bắt cóc, khủng bố, khép tội, khép án vẫn thường
xuyên xảy ra. Vào thời đi m đang xảy ra Hội Nghị 6, việc bắt cóc Nguyễn Phương
Uyên là đ lái dư luận đang sôi nổi bàn tàn về thắng lợi vẻvang của đồng chí X con sâu
chúa của bầy sâu cộng sản. Cũng là đ khủng bố tinh thần giới trẻ, một tầng lớp đang
thức tỉnh và liên kết bi u lộ tinh thần yêu nước thương nòi.
Hành động của nhà cầm quyền cộng sản cho thấy họ vẫn dùng những thủ đọan quen
thuộc, không còn thích ứng với thời đại thông tin tòan cầu. Họ còn thiếu thiện chí và
khả năng đ hội nhập nền văn minh nhân lọai. Việc hai bạn trẻ bị đưa lên truyền hình
nhận tội chỉ tạo thêm sự ngăn cách giữa người dân, giữa thế giới tự do và thi u số cầm
quyền Hà Nội.
Hành động viết dán truyền đơn, vẽ treo cờ vàng ba sọc đỏmà các bạn bị khép tạo một
dư luận rộng rãi. Thông tin mạng đã nhanh chóng bẻ gẫy các vu khống rẻ tiền của
guồng máy an ninh và tuyên truyền cộng sản. Hằng trăm, hằng ngàn người đã chính
thức lên tiếng, chia sẻ sự quan tâm và trách nhiệm. Mỗi người có cách suy nghĩ khác
nhau, nhưng rõ ràng một xã hội đa nguyên đang hình thành và hầu như tất cả đều đồng
cảm hay đồng thuận với hành động của các bạn trong Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước.
Họ hành động vì không th ngồi im.
Quy tắc hay luật chơi
Đảng Cộng sản là đảng cầm quyền vì thế họ vẫn chơi theo luật do họ đặt ra. Vẫn bắt
cóc, vẫn khủng bố, vẫn khép tội, khép án, vẫn đứng trên dư luận và xem thường quốc
tế. Cộng sản không th thay đổi, nhưng luật chơi đã phải thay đổi.
Khi cộng sản chiếm miền Nam, thế hệ chúng tôi cũng đã từng làm như các bạn. Chúng
tôi không th làm ngơ xem cộng sản cướp bóc dân lành, bắt tù cha anh. Chúng tôi
cũng viết dán truyền đơn, cũng vẽ treo cờ vàng ba sọc đỏ,nếu chúng tôi bị bắt không ai
biết tới. Cuộc đấu tranh cho tự do vẫn đang tiếp diễn, khác chăng là các bạn trong
Phong Trào Tuổi trẻ Yêu Nước đang được cả thế giới quan tâm. Cộng sản dù bản chất
không đổi nhưng vẫn không dám thẳng tay đàn áp.
Chỉ ba năm về trước, sau vài ngày bị giam luật sư ê công Định, kỹ sư Trần Hùynh Duy
Thức, ông Trần Anh Kim, ông ê Thăng ong và bạn Nguyễn Tiến Trung cũng phải lên
truyền hình đọc lời “thú tội”. Hành động của họtạo một dư luận có lợi cho nhà cầm
quyền, khác hẳn lần này, mọi người xem hai bạn như một nạn nhân của guồng máy
công an cộng sản. Rõ ràng cách chơi và luật chơi của đảng Cộng sản đã hòan tòan bị
bẻ gẫy.
An ninh cộng sản còn chơi trò hạ cấp đến trường Đại học Công Nghiệp Thực phẩm bắt
các bạn sinh viên viết cam kết là chưa bao giờ viết lá thư gởi Trương Tấn Sang. Trước
cổng trường, công an vừa chầu trực vừa hăm dọa, họ như sợ các bạn trẻ sẽ nổi dậy
làm lọan cướp chính quyền.
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Có áp bức ắt hẳn sẽ có đấu tranh luật chơi mới đã bắt đầu từ tuổi trẻ yêu nước, họ
không th ngồi im nhìn bạn mình bị áp bức, nhìn nước mất, nhìn nhà tan. “Vì Danh Dự
Dân Tộc Chống Giặc Tầu, Vì Tương Lai Đất Nước Chống Tham Nhũng” trở thành
một phương châm cho các bạn trẻ dấn thân hành động.
Phạm vi của Trò Chơi (Scopes)
Trước đây khi số người bất đồng chính kiến chỉ đếm trênđầu bàn tay, thì công an cộng
sản dễ dàng canh giữ từng người. Hôm nay họ đã phải canh cả một trường Đại Học.
Phạm vi cuộc chơi đã lan đến giới trẻ.
Trong đảng thì diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuy n hóa. Ngòai đảng thì người
dân ngấm ngầm liên kết đứng lên. Nhà cầm quyền cộng sản nhìn đâu cũng thấy kẻ thù.
Khi họ càng khủng bố càng bắt bớ thì vòng vây càng bịxiết chặt, dấu hiệu của sự cáo
chung càng rõ hơn.
Phương Uyên và các bạn Tuổi Trẻ Yêu Nước đã dấn thân hànhđộng “Vì Danh Dự Dân
Tộc Chống Giặc Tầu, Vì Tương Lai Đất Nước Chống Tham Nhũng”, mọi người
đang nối bước theo sau.
Giá trị gia tăng (Added values):
Đảng Cộng sản đã chính thức xác nhận hiện đang đấu tranh cho sự sống còn của
“Đảng”. Ý thức của người dân mỗi ngày một gia tăng và hànhđộng của người dân mỗi
ngày một cụ th , một quyết liệt hơn. Các bạn trẻ Việt Nam không còn thờ ơ việc nước,
họ đã dấn thân hành động: “Vì Danh Dự Dân Tộc Chống Giặc Tầu, Vì Tương Lai Đất
Nước Chống Tham Nhũng”.
Còn gì giá trị hơn khi danh dự của dân tộc được phục hồi và tương lai của đất nước
được vinh quang. Nội dung truyền đơn Phương Uyên viết và phổ biến đang trở thành
châm ngôn, thành giá trị đ mọi người dấn thân tranhđấu.
Kết Luận
Vừa viết bài này, tôi vừa theo dõi cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ,vừa mong mỏi các bạn trẻ
Việt Nam sẽ có những cơ hội công khai tranh luận mọi vấnđề một cách cởi mở thay vì
vẫn phải tiếp tục viết dán truyền đơn, vẽ treo cờvàng ba sọc đỏ. Một cuộc chơi vô cùng
bất công cho các bạn. Nhưng nếu chúng ta cúi đầu thì đảng cộng sản sẽ tiếp tục đạp
trên đầu chúng ta, tiếp tục bán nước, tiếp tục buôn dân. Cộng sản không cho chúng ta
một con đường một cơ hội lựa chọn.
Trong khi Phương Uyên bị bắt, bị tù, tôi có quá lạc quan khi viết bài này hay không ?
Thưa không:
Khi nghe tin Phương Uyên bị bắt tôi tìm thấy bên ngòai facebook Ti u Vy (Nguyễn
Phương) Uyên, bạn đã tự giới thiệu mình như sau “thik (thích) sự yên tỉnh nhưng sợ cô
đơn, sợbị bỏ rơi, sợ bị phản bội…”. Phương Uyên không cô đơn, không ai bỏ rơi, ai
phản bội bạn. Mọi người luôn quan tâm đến bạn.
Phải nói chính Phương Uyên đã giúp thế hệ chúng tôi bớt cô đơn. Bạn là bi u tượng
sức sống, của niềm tin vào thế tất thắng của dân tộc.Đối đầu với bạn là một lũ già nua
tham ô buôn dân bán nước đang bị đào thải.
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Phương Uyên cũng tự đánh gía mình là “…ham chơi vui học hỏi …”. Nếu thế hệ của
chúng tôi trên đường đấu tranh chịu tích cực hơn, chịu hy sinh hơn, có th bạnđã
không phải trả một giá quá đắt cho cuộc chơi: “Vì Danh Dự Dân Tộc Chống Giặc Tầu,
Vì Tương Lai Đất Nước Chống Tham Nhũng”. Hãy xem tù đày như cuộc chơi, học
hỏi từ cuộc chơi đ trưởng thành.Đừng đ con em của các bạn phải tiếp tục dấn thân
tù đày.
Cũng bên ngòai Facebook, Phương Uyên cho biết phương châm của bạn là “ uộc đ i
đ i ương mênh mông, ai k (không) bơi s ch m”, bạn đã ra bi n đầy sóng gió, bạn
đang trưởng thành đ trở thành một thuyền trưởng lái con tầu Việt Nam qua các cơn
sóng gió. Sóng gió rồi sẽ qua, bạn sẽ trưởng thành sẽ trở thành lãnh đạo của một Việt
Nam Độc ập Tự Do.
Cám ơn Phương Uyên, cám ơn Nguyên Kha, cám ơn các bạn trong Phong Trào Tuổi
Trẻ Yêu Nước, các bạn như những cánh én, nhờ các bạn tôi đã thấy mùa xuân, mùa
xuân cho dân tộc Việt Nam.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại ợi
9/11/2012
Xin xem bài
Nguyễn Quang Duy, 10-2012, “Đánh ‘Đồng Chí X’: Chơi Mà Thực – Thực Mà Chơi.”
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