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        Cách đây gần một năm, tối ngày 22-06-2007, Chủ tịch nước CSVN Nguyễn Minh Triết đã cùng bộ sậu đến 
Dana Point, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, gọi là để gặp gỡ bà con người Việt. Tại đó, trong khách sạn Saint Regis lèo tèo 
mấy chục Việt kiều thân cộng (đang khi bên ngoài cả mấy ngàn người Việt tỵ nạn biểu tình đả đảo), Nguyễn Minh Triết đã cố 
gắng cất giọng: “Tôi mong bà con của mình hãy vì quê hương đất nước, gác bỏ những khác biệt của mình, hãy đoàn kết lại, 
cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường… Nếu ai đó còn có ngần ngại, còn có bất đồng, chúng ta 
hãy nói với các bạn ấy rằng mẹ hiền Việt Nam lúc nào cũng dang rộng cánh tay đón nhận tất cả những người con của mình 
về với Tổ quốc. Tôi cũng thông báo với những người có cử chỉ bất đồng rằng những thông tin đưa đến cho họ chưa đầy đủ. 
Họ chưa có điều kiện trực tiếp quay về quê hương đất nước, trực tiếp chứng kiến những đổi thay nhanh chóng, những tiến bộ 
đang diễn ra trên đất nước chúng ta”. Tối ngày 25-6-2008 mới rồi, tại khách sạn Hilton ở Houston, bang Texas, Hoa Kỳ, 
trước khoảng 30 Việt kiều thân cộng, thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng cũng nén nỗi nhục (vì bị cả ngàn đồng bào bên 
ngoài với rừng cờ vàng phản đối) để lên tiếng như sau: “...Bà con hãy hướng về quê hương bằng mọi đường, mọi nẻo... Quê 
hương là vĩnh hằng, trong khi quá khứ đã là lịch sử, cần gác lại ...Chúng ta hãy cùng gác lại quá khứ, nhìn vào mục tiêu 
chung này để chung sức xây dựng đất nước… Làm được cái gì, dù nhỏ nhoi thì làm, một tiếng nói ủng hộ cũng là đóng góp... 
Đừng mặc cảm mãi với quá khứ, nhất là khi đất nước còn không ít khó khăn. Khi vào Nhà Trắng, tôi nghe một nhóm kiều bào 
hô đả đảo Thủ tướng mà thấy buồn. Tôi nghĩ chưa hẳn họ thù ghét gì cá nhân Thủ tướng, mà chỉ là sự mặc cảm với quá khứ 
và sự thiếu thông tin về tình hình Việt Nam ...” “Gác lại quá khứ”, “thiếu hụt thông tin”, “hòa giải hòa hợp”… rõ ràng cả hai 
lãnh đạo CS đều cùng một bài bản như nhau, một bài bản quá cũ mèm ! 
 1- Ông thủ tướng kêu gọi “gác lại quá khứ, nhìn về tương lai để chung sức xây dựng đất nước”. Thật ra thì chẳng ai 
muốn quá khứ trở nên một khối đá đè nặng lên tâm hồn, khiến cuộc đời mình không tiến tới nổi. Nhưng cái quá khứ mà ông 
và đồng đảng đã gây ra trên dải đất quê hương nước Việt, trên hồn xác mọi con dân Việt quá cay đắng quá, quá tàn bạo. Sự 
cay đắng tàn bạo này còn kéo dài mãi tới hôm nay. Nếu muốn đồng bào gác lại quá khứ thì chính người CS phải sửa chữa 
những lỗi lầm và đền bù những tội ác đã gây ra cho đất nước dân tộc từ lúc họ xuất hiện trên đất Việt mãi tới giờ này.  
  Trước hết, vào ngày 30-4-1975 và những ngày trước đó, hằng chục ngàn thương bệnh binh và phế binh VNCH
đang trong các Tổng y viện và Quân y viện đã bị CS các ông tàn nhẫn quẳng ra ngoài đường hay hạ sát ngay trên giường 
bệnh sau khi chiếm miền Nam. Các thương phế binh này hiện mất cả danh dự vì bị vu khống là “phản quốc, đánh thuê” và 
đang dở sống dở chết trong cảnh khốn cùng. Ông thủ tướng và đảng CS có nghĩ đến trách nhiệm bồi thường tổn hại vật chất 
lẫn tinh thần cho họ để giúp gác lại quá khứ chăng? 
 Thứ hai, ngay sau “ngày giải phóng miền Nam”, ông thủ tướng và đồng đảng đã “giải phóng” luôn nhà cửa ruộng 
vườn cùng nhiều tài sản khác của “bọn ngụy”, đặc biệt của “ngụy quân ngụy quyền”, của các “tôn giáo phản động” (và không 
phản động) dưới nhiều chiêu bài và lý cớ khác nhau, nghe rất chính đáng và hợp luật nhưng lại chỉ là ngang nhiên cướp bóc, 
chiếm đoạt tàn nhẫn. Việc chiếm đoạt này còn tiếp tục cho đến hôm nay với hàng triệu hộ nông dân và thị dân bị đẩy ra lề 
đường, ăn xin kiếm sống, với hàng chục triệu công nhân bị bóc lột đến tận xương tủy, phải bán máu nuôi thân, với hàng triệu 
thiếu nữ bị đẩy vào thân phận lao nô hay tình nô, đến phải bán trôn nuôi miệng… Muốn giúp gác lại quá khứ, thì đảng và nhà 
nước phải hoàn trả tất cả những tài sản và quyền lợi ấy lại, đồng thời bồi thường thiệt hại đúng mức cho các nạn nhân.  
 Thứ ba, không thông qua bất cứ hình thức luật pháp chính đáng nào, ông thủ tướng và đồng đảng đã bắt giam ít 
nhất là 222.809 quân nhân viên chức cán bộ VNCH, đưa vào hơn 200 trại tập trung trong mục đích vừa tẩy não vừa cho chết 
dần chết mòn trong các xó rừng mà các ông gọi là “cải tạo”, và hành hạ tinh thần lẫn thể xác cho đến 17 năm mới thả hằng 
trăm người cuối cùng. Việc tống giam những người khác biệt chính kiến còn tiếp tục mãi đến hôm nay với hàng trăm tù nhân 
lương tâm qua những màn bắt cóc đê tiện, thẩm vấn khủng bố, xử án bịt miệng, giam cầm bất nhân rồi tìm cách lưu đầy biệt 
xứ. Hãy bồi thường thiệt hại vật chất lẫn tinh thần cho ngần ấy tù nhân chính trị chế độ cũ và tù nhân lương tâm chế độ mới 
đã, rồi hãy nói đến việc lãng quên quá khứ nghe ông! 
      Thứ tư, trong 10 năm đầu kể từ 1975, lúc mà ông thủ tướng và đồng đảng gọi là “VN bước vào kỷ nguyên ánh 
sáng, chủ nghĩa xã hội đẹp thêm năm tháng”, thì hàng triệu dân miền Nam (và chẳng ít dân miền Bắc) không thể chịu nổi sự 
kềm kẹp chính trị lẫn cảnh sống khốn cùng, đã đứt ruột lìa bỏ quê cha đất tổ, liều chết tìm đường đến bến bờ tự do, dù phải 
vùi thây dưới lòng biển cả, tan nát cuộc đời trong vịnh Thái Lan, gục chết giữa rừng già biên giới, bơ vơ nơi trại tỵ nạn xứ 
người… Lúc ấy, các ông đã gọi họ là bọn phản nước, lũ ôm chân đế quốc, đám ham bơ thừa sữa cặn, phường đĩ điếm lưu 
manh, thứ rác rưởi của xã hội…. Nay thì dù có uốn lưỡi gọi họ là “máu thịt của máu thịt VN, khúc ruột thân thương ngàn 
trùng, bộ phận không thể tách rời khỏi cộng đồng dân tộc”… nhưng nếu Bộ Chính trị không chánh thức xin lỗi Cộng đồng Tị 
nạn hải ngoại bằng cách rút lại những lời sỉ nhục đó, thật lòng tỏ thiện chí trọng dụng nhân tài trong một thể chế dân chủ tự 
do, trái lại chỉ bày trò chiêu dụ, gài bẫy (với sự hợp tác của tay chân trong lẫn ngoài nước) để thực thi Nghị quyết 36, xóa bỏ 
cờ vàng của họ, lừa đồng bào đem tiền của, chất xám về đầu tư để rồi lột sạch, thì đừng nói chuyện bỏ qua quá khứ!   
 Thứ năm, sau khi chiếm được miền Nam, nơi đã hít thở không khí tự do và làm quen với dân chủ hơn 20 năm trời� 
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…ông thủ tướng và đồng đảng đã áp dụng chính sách cai trị độc tài sắt máu, 
chuyên chế cộng sản, tước đoạt tất cả các nhân quyền căn bản về chính trị, dân 
sự, kinh tế, văn hóa, xã hội mà thế giới và chính các ông thừa nhận, tự đặt mình 
làm chúa tể tối cao, xem toàn dân như một bầy đàn, một đám con cái, con ở, con 
nợ, con bài, con tin… Chưa hết, các ông còn tự tiện thâu tóm tài nguyên quốc gia, 
đất đai lãnh thổ vào tay đảng để ban phát cho kẻ ngoan ngoãn vâng phục chế độ, 
để cống nạp cho Đại hán Bắc triều hầu giữ vững ghế quyền lực, để bán hoặc cho 
ngoại nhân thuê hầu lấy tiền bỏ túi. Nay muốn mọi người Việt trong ngoài nước 
“quên đi quá khứ”, các ông phải trả những nhân quyền căn bản cho 85 triệu đồng 
bào, hoàn lại những tài sản vật chất và tinh thần mà đảng, đảng viên mọi cấp, cán 
bộ lớn nhỏ đang tước đoạt của công dân hoặc các tập thể. Trước mắt, trả tự do 
cho mọi nhà bất đồng chính kiến đã dũng cảm đứng lên đòi các ông thực hiện 
đúng đắn những điều khoản Hiến pháp về tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do 
báo chí, tự do bầu cử, tự do lập hội… soạn lại một bản Hiến pháp dân chủ, đa 
đảng đa nguyên… đề ra một đường lối giáo dục văn minh nhân bản, tạo nên 
những công dân tự do cho nước chứ không phải là những thần dân nô lệ cho 
đảng. (Tham khảo Phạm Bá Hoa, Thư gởi thủ tướng đảng CSVN). 
 2- Ông thủ tướng cho rằng vì đồng bào hải ngoại “thiếu thông tin về hiện tình 
VN...” nên mới có những nhận định sai lầm và những hành động sai trái. Xin lỗi 
ông, thiếu thông tin là chính các đảng viên thấp cấp và quần chúng nhân dân trong 
nước đang bị đầu độc bằng cả một nền thông tin công cụ một chiều hay bị cấm cản 
tiếp cận một nền thông tin đa dạng tự do. Còn những ai có thông tin đầy đủ đều 
thấy rằng căn cứ vào những tuyên bố và hứa hẹn với những kết quả việc làm của 
ông trong tư cách là Thủ tướng suốt 2 năm qua (06-2006 đến 06-2008) thì chính 
ông đã chứng tỏ không đạt các mục tiêu đã vạch: 1- Nói là cương quyết chống 
tham nhũng, nhưng sau hai năm làm TT và trực tiếp chỉ huy chống tham nhũng, 
cuối cùng ông đã phải đầu hàng bằng cách thả hoặc thăng chức các quan tham 
nhũng, đang khi lại bịt miệng báo chí và bỏ tù các ký giả tố tham nhũng. 2- Ông nói 
là quyết đưa kinh tế VN phát triển liên tục đồng thời không để lạm phát cao hơn 
mức tăng trưởng kinh tế. Nhưng sau hai năm làm TT, ông đã để cho nạn lạm phát 
cao nhất từ 15 năm qua, gần gấp 4 lần mức tăng trưởng kinh tế. Nạn lạm phát phi 
mã này đang phá hủy kinh tế VN và đẩy nhiều triệu nhân dân vào cảnh khốn cùng! 
3- Trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, là người đứng đầu 
chính phủ, ông đã không đủ dũng cảm phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng khi họ 
đưa ra những quyết định sai trái và ngang ngược đối với một phần lãnh thổ quốc 
gia. Chẳng những thế, chính phủ của ông còn nhìn nhận công khai việc Trung 
Cộng xâm lăng trắng trợn Tây Tạng. Điều này chỉ khuyến khích Bắc Kinh tiếp tục 
chủ nghĩa bá quyền ngay cả với VN. 4- Trong lãnh vực dân quyền, chỉ mới hai năm 
cầm quyền, ông đã đưa ra những Nghị định cấm đình công, Chỉ thị cấm báo chí… 
Đây là những hành động ngăn cấm công dân sử dụng các quyền chính đáng của 
mình. Tệ hại hơn nữa là mới chỉ hai năm cầm đầu chính phủ, số các tù chính trị và 
tôn giáo dưới thời ông đã đạt kỉ lục. Điều này chứng minh là chính phủ của ông 
đang chà đạp trắng trợn các quyền tự do căn bản của nhân dân căn cứ theo Tuyên 
ngôn quốc tế Nhân quyền cũng như ngay cả Hiến pháp 1992 của chế độ. (Tham 
khảo Âu Dương Thệ, Hai năm làm thủ tướng của NTD). 
 Thành ra chẳng lạ gì mà đồng bào hải ngoại thấy ông ở đâu là “dàn chào” 
ông ở đó, khiến ông và tùy tùng phải trốn chui, lòn cửa hậu, thay đổi chương trình 
xoành xoạch. Đó là do quá khứ và cả hiện tại đầy sai lầm và tội ác của ông và 
đảng ông mà chính các ông hẳn biết cách xóa bỏ và sửa chữa.    BAN BIÊN T�P 
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 Việt Nam, ngày 15-06-2008 
 Kính gửi Quý Dân biểu Hạ 
Viện Hoa Kỳ 
 Ủy ban Đặc trách Nhân quyền 
Việt Nam: Dân biểu Zoe Lofgren, 
Dân biểu Loretta Sanchez, Dân 
biểu Christopher Smith, Dân biểu 
Tom Davis, 
 Kể từ năm 2006, khi Việt Nam 
gia nhập vào Tổ Chức Thương Mại 
Quốc Tế và được chính phủ Hoa Kỳ 
rút ra khỏi danh sách các quốc gia 
cần quan tâm về đàn áp tôn giáo, 
nhà cầm quyền Việt Nam đã gia 
tăng đàn áp các nhà bất đồng chính 
kiến một cách có hệ thống và không 
khoan nhượng. Gần đây, nhiều nhà 
bất đồng chính kiến, sinh viên và 
dân oan như Nguyễn Xuân Nghĩa, 
Nguyễn Tiến Nam, Vũ Hùng, Ngô 
Quỳnh, Lê Thị Kim Thu tham gia 
biểu tình đòi quyền bày tỏ chính 
kiến ôn hoà tại Hà Nội đã bị bắt và 
đánh đập dã man. 
 Nhiều người trong số họ như 
ông Vi Đức Hồi, Lê Thanh Tùng, 
Nguyễn Thượng Long v.v… đã là 
nạn nhân của chính sách "khủng bố" 
và "đấu tố" nhằm đe dọa và làm mất 
phẩm giá con người. Hiện nay, luật 
sư Bùi Thị Kim Thành, Blogger 
"Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải, Ngô 
Lướt, Lương Văn Sinh, Hồ Thị 
Bích Khương, và nhiều người khác 
đang là nạn nhân của sự sách nhiễu, 
đe dọa và giam giữ. Một số hiện bị 
tuyên án tù với những bản án tuỳ 
tiện. 
 Hiến pháp Việt Nam, điều 69 
xác nhận quyền "tự do bày tỏ chính 
kiến, quyền tự do báo chí, thông tin, 
lập hội và biểu tình". Những quyền 
này cũng đã được khẳng định trong 
bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân 
Quyền, điều 18, 19 và 20 trong đó 

"con người có quyền tự do tư tưởng, 
tự do tôn giáo", "quyền tự do bày tỏ 
chính kiến" và "quyền tham gia biểu 
tình ôn hoà, lập hội". 
 Chúng tôi tin tưởng rằng để Việt 
Nam có thể hội nhập thành công, sự 
thay đổi về kinh tế cần đi đôi với 
cởi mở về chính trị. Vì vậy, những 
sự thể hiện các quyền căn bản về 
nhân quyền như tự do chính kiến, 
biểu tình ôn hoà cần được khuyến 
khích và tôn trọng theo luật pháp 
hiện hành tại Việt Nam. Rất tiếc, 
nhà nước Việt Nam đã không đồng 
tình như vậy, vẫn tiếp tục trấn áp, 
dùng chính sách khủng bố đe doạ và 
tuyên án tù nặng nề nhằm khuất 
phục chúng tôi. 
 Chúng tôi long trọng kêu gọi: 
 Việt Nam chấm dứt dùng vũ lực 
đàn áp các nhà bất đồng chính kiến, 
chấm dứt bao vây kinh tế, ngăn cản 
quyền tìm việc làm, chấm dứt sử 
dụng các bản án tuỳ tiện để giam 
giữ chúng tôi. 
 Việt Nam nên tôn trọng quyền 
con người, nên đối thoại và từ bỏ 
thái độ thù nghịch với các cá nhân 
và lực lượng chính trị đối lập. 
 Việt Nam cần trả tự do các tù 
nhân chính trị và những người đang 
bị giam giữ như: 
 Linh mục Nguyễn Văn Lý, Luật 
sư Nguyễn Văn Đài, Luật sư Lê thị 
Công Nhân, Luật sư Trần Quốc 
Hiền, Luật sư Nguyễn Bắc Truyễn, 
Luật sư Bùi Thị Kim Thành, Bác sĩ 
Lê Nguyên Sang, Ký giả Huỳnh 
Nguyên Đạo, Nguyễn Phong, 
Trương Minh Đức, Phạm Bá Hải, 
Nguyễn Ngọc Quang, Trương Quốc 
Huy, Hàng Tấn Phát, Đoàn Văn 
Diên, Trần Thị Lệ Hồng, Hồ Thị 
Bích Khương, Lương Văn Sinh, 
Blogger "Điếu Cày" Nguyễn Văn 

Hải, Nhà báo Nguyễn Văn Hải, Nhà 
báo Nguyễn Việt Chiến và rất nhiều 
người khác. 
 Quốc hội Hoa Kỳ và chính phủ 
Hoa Kỳ tiếp tục yểm trợ chúng tôi 
trong nỗ lực đấu tranh cho Dân chủ 
và Nhân quyền cho Việt Nam. 
 Trân trọng, 
 (Danh sách cập nhật tới ngày 
24-06-2008 là 190 người) 
 1- Linh Mục Chân Tín, Sài Gòn. 
2- Đặng Thị Thông, Thái Bình. 3- 
Đỗ Bính, Hải Phòng. 4- Đỗ Duy 
Thông, Hà Tây. 5- Blogger “Trăng 
Đêm”, Hồ Điệp, Sài Gòn. 6- Luật 
Sư Lê Quốc Quân, Hà Nội. 7- Lê 
Thị Kim Thu, Đồng Nai. 8- Ngô 
Quỳnh, Hà Nội. 9- Nguyễn Bá 
Đăng, Hà Tây. 10- Nguyễn Đức 
Tĩnh, Hải Phòng. 11- Nguyễn Thị 
Mỹ, Cần Thơ. 12- Nguyễn Mạnh 
Sơn, Hải Phòng. 13- Linh mục 
Nguyễn Hữu Giải, Huế. 14- Nguyễn 
Hữu Tiến, Hải Phòng. 15- Linh mục 
Phan Văn Lợi, Huế. 16- Kỹ sư 
Nguyễn Phương Anh, Hà Nội. 17- 
Nguyễn Thị Thanh Tú, Sài Gòn. 18-   
Nhà giáo Nguyễn Thượng Long, Hà 
Tây. 19- Nguyễn Tiến Nam, Yên 
Bái. 20- T.s. Nguyễn Thanh Giang, 
Hà Nội. 21- Nguyễn Thị Thuần, 
Vĩnh Phúc. 22- Nhà văn Nguyễn 
Xuân Nghĩa, Hải Phòng. 23- 
Nguyễn Văn Túc, Thái Bình. 24- 
Kỹ sư Phạm Đức Chính, Hà Nội. 
25- Phạm Thanh Nghiên, Hải 
Phòng. 26- Phạm Trung Kiên, Hải 
Phòng. 27- Luật sư Phan Thanh 
Hải, Sài Gòn. 28- Đạo diễn Song 
Chi, Sài Gòn. 29- Tạ Phong Tần, 
Sài Gòn. 30- Nhà thơ Trần Đức 
Thạch, Nghệ An. 31- Nhà văn Trần 
Khải Thanh Thủy, Hà Nội. 32- Trần 
Thị Thúy, Đồng Tháp. 33- Trần Thị 
Lệ, Hà Nội. 34- Nhà thơ Uyên Vũ, 
Sài Gòn. 35- Vi Đức Hồi, Lạng 
Sơn. 36- Vũ Cao Quận, Hải Phòng. 
37- Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng, Hà 
Tây. 38- Vũ Thị Út Hạnh, Hà Nội. 
39- Nhà giáo Vũ Văn Hùng, Hà 
Tây. 40- Nguyễn Khắc Toàn, Hà 
Nội. 41- Lư Thị Thu Duyên, Sài 
Gòn. 42- Dương Thị Xuân, Hà Nội. 
43- Vũ Thanh Phương, Sài Gòn. 44- 
Thạch Thị Liên, Bình Dương. 45- 
Nguyễn Thị Chàm, Kiên Giang. 46- 
Nguyễn Thị Dung, Đồng Tháp. 47- 
Nguyễn Thị Lộc, Bến Tre. 48- 
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Nguyễn Văn Nghiệp, Đồng Tháp. 
49- Bùi Thị Lan Thi, Bình Dương. 
50- Dương Hùng Dân, Bến Tre. 51- 
Đặng Văn Giáo, Bến Tre. 52- Lê 
Thị Trĩ, Bến Tre. 53- Lê Văn Tâm, 
Bến Tre. 54- Lý Thị Lệ, Tiền 
Giang. 55- Nguyễn Văn Thìn, Thái 
Bình. 56- Phạm Văn Cư, Bến Tre. 
57- Trần Thị Dùng, Bến Tre. 58- 
Hồ Thị Ngăn, Bến Tre. 59- Dương 
Tú Phương, Gia Lai. 60- Huỳnh Thị 
Phấn, Bến Tre. 61- Huỳnh Thị 
Xuân, Bến Tre. 62- Lê Thị Triêm, 
Bến Tre. 63- Lê Văn Chức, Bến 
Tre. 64- Lê Văn Du, Bến Tre. 65- 
Lê Văn Gương, Bến Tre. 66- Lê 
Văn Tròn, Bến Tre. 67- Lê Văn 
Vẽn, Bến Tre. 68- Mai Văn Thẹo, 
Đồng Tháp. 69- Nguyễn Thị Ơn, 
Bến Tre. 70- Nguyễn Minh Đức, 
Bến Tre. 71- Nguyễn Thị Dạ, Bến 
Tre. 72- Nguyễn thị Kim Hai, Long 
An. 73- Nguyễn Thị Nguyên, Bến 
Tre. 74- Nguyễn Văn Cật, Bến Tre. 
75- Nguyễn Văn Hoằng, Bến Tre. 
76- Nguyễn Văn Thạch, Bến Tre. 
77- Phạm Thị Hồng, Bến Tre. 78- 
Đinh Thanh Quang, Quảng Ninh. 
79- Đinh Thị Kim Oanh, Hà Nội. 
80- Dịp A Pẩu, Quảng Ninh. 81- Đỗ 
Thị Thơm, Quảng Ninh. 82- Hồ Thị 
Bích Huệ, Nghệ An. 83- Hồ Thị 
Trọn, Bến Tre. 84- Lê Văn Thà, Sài 
Gòn. 85- Lý Thị Nga, Hậu Giang. 
86- Dương Thị Bình, Kiên Giang. 
87- Nguyễn Công Thắng, Hà Tây. 
88- Nguyễn Thị Chút, Thanh Hoá. 
89- Hồ Thị Đậy, Bến Tre. 90- 
Dương Thị Tím, Kiên Giang. 91- 
Hồ Thị Tha, An Giang. 92- Trần 
Thị Nhành, Kiên Giang. 93- Trần 
Văn Bảy, Kiên Giang. 94- Trương 
Thị Thanh Hương, Thái Bình. 95- 
Cao Xuân Đỗ, Hà Tây. 96- Nguyễn 
Ngọc Minh, Cần Thơ. 97- Nguyễn 
Thị Viền, Kiên Giang. 98- Trần Thị 
Bảy, Cần Thơ. 99- Vi Thị Tím, 
Lạng Sơn. 100- Võ Thị Hiền, Cần 
Thơ. 101- Đoàn Thị Ất, Hưng Yên. 
102- Huỳnh Thị Xinh, Đắc Lắc. 
103- Nguyễn Văn Giác, Cần Thơ. 
104- Lâm Thị Soạn, Bến Tre. 105- 
Phạm Văn Quang, Bến Tre. 106- 
Nguyễn Văn Hữu, Bến Tre. 107- 
Phạm Thanh Hoàng, Bến Tre. 108- 
Nguyễn Thị Lý, Bến Tre. 109- 
Hoàng Trung Kiên, Ninh Bình. 110- 
Cao Thị Thành, Bến Tre. 111- Ngô 

Văn Phon, Bến Tre. 112- Trà Thị 
Minh, Bến Tre. 113- Nguyễn Duy 
Huân, Tuyên Quang. 114- Nguyễn 
Thị Thu Hà, Bến Tre. 115- Nguyễn 
Thị Kim Trú, Sài Gòn. 116- Trần 
Thị Nở, Sài Gòn. 117- Lê Thanh 
Cao, Quảng Ninh. 118- Nguyễn Thị 
Hồng, Hà Nội. 119- Nguyễn Văn 
Châu, Bến Tre. 120- Nguyễn Văn 
Nghĩa, Quảng Ninh. 121- Lê Thị 
Ngần, Hải Phòng. 122- Trần Hữu 
Thắng, Bến Tre. 123- Vũ Đức Nôm, 
Thái Bình. 124- Nguyễn thị Cải, 
Kiên Giang. 125- Vũ Hải Thu, 
Quảng Ninh. 126- Mai Thị Xuân, 
Kiên Giang. 127- Đỗ Khai Chung, 
Sài Gòn. 128- Đường Thị Sủi, 
Tuyên Quang. 129- Vũ Thị Bình, 
Hải Phòng. 130- Ngô Thị Yến, 
Quảng Ninh. 131- Phạm Thế Hà, 
Quảng Ninh. 132- Triệu Hoài Phi, 
Tuyên Quang. 133- Sái Thị Điền, 
Quảng Ninh. 134- Huỳnh Công 
Nhuận, Kiên Giang. 135- Nguyễn 
Thị Lý, Hà Nội. 136- Nguyễn Văn 
Dội, Kiên Giang. 137- Trần Văn 
Quét, Kiên Giang. 138- Triệu Thị 
Doanh, Thái Nguyên. 139- Trương 
Thị Bé, Long An. 140- Võ Khắc 
Minh, Tiền Giang. 141- Mai Thị 
Quế, Cần Thơ. 142- Vũ Văn Vụ, 
Quảng Ninh. 143- Trương Châu 
Long, Kiên Giang. 144- Nguyễn 
Văn Hùng, Kiên Giang. 145- 
Trương Thị Nhơn, Kiên Giang. 
146- Nguyễn Lự, Bình Định. 147- 
Nguyễn Thành Long, Quảng Ninh. 
148- Nguyễn Thị Lan, Quảng Ninh. 
149- La Thị Ba, Kiên Giang. 150- 
Nguyễn Văn Quân, Kiên Giang. 
151- Lâm Thị Yến, Kiên Giang. 
152- Nguyễn Văn Lộc, Kiên Giang. 
153- Đỗ Văn Tùng, Kiên Giang. 
154- Đỗ Thanh Xuân, Kiên Giang. 
155- Nguyễn Văn Hớn, Kiên Giang. 
156- Võ Văn Tính, Kiên Giang. 
157- Nguyễn Thị Vui, Quảng Ninh. 
158- Nguyễn Văn Diệu, Bến Tre. 
159- Nguyễn Viết Duyên, Thái 
Bình. 160- Phạm Ngọc Thinh, Bến 
Tre. 161- Bùi Thị Khương, Nghệ 
An. 162- Võ Văn Trừ, Long An. 
163- Phạm Phúc Sinh, Quảng Ninh. 
164- Phan Văn Gấm, Bến Tre. 165- 
Phan Thị Kiểu, Bến Tre. 166- 
Thương Công Ký, Bến Tre. 167- 
Trần Thị Ngọc, Bến Tre. 168- Phan 
Quang Khải, Quảng Ninh. 169- Võ 

Văn Chờ, Bến Tre. 170- Trương Thị 
Xuất, Vĩnh Phú. 171- Nguyễn Thị 
Cúc Hoa (Thích Nữ Truyền Liên), 
Lâm Đồng. 172- Nguyễn Thị Cúc, 
Long An. 173- Trần Thị Hộ, An 
Giang. 174- Trần Thị Dung, Thái 
Bình. 175- Nguyễn Văn Liêm, Bến 
Tre. 176- Nguyễn Văn Quang, Kiên 
Giang. 177- Vũ Thị Thu, Hà Nội. 
178- Trần Thị Anh, Cần Thơ. 179- 
Bùi Văn Xuân, Cần Thơ. 180- Cao 
Văn Tình, Cần Thơ. 181- Đặng Thị 
Bé Tư, Cần Thơ. 182- Lê Ngọc 
Giầu, Cần Thơ. 183- Cao Văn Tư, 
Cần Thơ. 184- Cao Văn Năm, Cần 
Thơ. 185- Cao Hồng Cúc, Cần Thơ. 
186- Cao Văn Thi, Cần Thơ. 187- 
Lê Thị Ân, Cần Thơ. 188- Cao Thị 
Sáu, An Giang. 189- Nguyễn Văn 
Lợi, Cần Thơ. 190- Võ Văn Châu, 
Cần Thơ.   
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Trong trang mạng thứ 1, 
thứ 2, thứ 3 và thứ 5 trên 
đây, Quý vị có thể tìm thấy  
nhiều tài liệu đấu tranh cho 

dân chủ tại Việt Nam 
 

 
Đấu tranh hoà bình, 

bất bạo động. 
Vạch trần mặt thật  

Hồ Chí Minh. 
Giải thể chế độ Cộng 

sản độc tài. 
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 Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của 
ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng 
chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam, chúng tôi, đại diện 
một số tổ chức chính trị Việt Nam, 
thấy cần phải bầy tỏ trước dư luận 
Việt Nam, Hoa Kỳ và quốc tế những 
nhận định và quan điểm chính trị sau 
đây: 
 1. Chính phủ Việt Nam hiện nay 
do ông Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu 
không do toàn dân Việt Nam bầu ra, 
mà do đảng CS độc quyền cử ra, nên 
không thể đại diện chân chính tiếng 
nói và quyền lợi của đại đa số nhân 
dân Việt Nam. Tính chính thống của 
chính quyền, để được ổn định lâu 
bền, cần được đặt trên cơ sở nguyện 
vọng và quyền lợi chân chính của 
nhân dân Việt Nam chứ không phải 
trên cơ sở quyền lợi riêng tư của 
đảng Cộng Sản độc quyền như hiện 
nay.  
 2. Vì chính quyền hiện nay thiếu 
tính chính thống như thế nên nhân 
dân Việt Nam có quyền phủ nhận các 
hiệp định biên giới do chính quyền 
này ký kết với chính quyền Trung 
Quốc nếu xét thấy các hiệp định này 
xâm phạm danh dự, chủ quyền và 
quyền lợi của nhân dân Việt Nam. 
Chúng tôi cực lực phản đối mọi âm 
mưu và hành vi của Bắc Kinh nhằm 
biến lãnh hải và hải đảo của Việt Nam 
thành tài sản vĩnh viễn của Trung 
Quốc. 
 3. Lạm phát và khó khăn kinh tế 
hiện nay là hậu quả tất nhiên của cơ 
chế chính quyền không dân chủ, thiếu 
trong sáng, và của chính sách phát 
triển không bền vững, chỉ vì quyền lợi 
của nhóm thiểu số đặc quyền đặc lợi. 
Cơ chế và chính sách này đang tạo 
ra tình trạng bất công, bất ổn định xã 
hội, và suy thoái văn hóa giáo dục vô 
cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến 
cuộc sống an bình, tự do và hạnh 
phúc của đại đa số nhân dân Việt 
Nam, cũng như tới an ninh và ổn định 
của khu vực Đông Nam Á. 
 4. Chúng tôi, do đó, hoàn toàn ủng 
hộ các hoạt động ôn hòa bất bạo 
động của các thành phần dân chúng 
tại Việt Nam --từ nông dân đến công 
nhân, thanh niên sinh viên, trí thức, 

văn nghệ sĩ, nhà báo-- đòi tự do, 
công lý, phản đối chính sách độc tài, 
tham nhũng của chính quyền hiện 
nay. Chúng tôi cực lực lên án chính 
quyền Cộng sản đàn áp các tiếng nói 
bất đồng của người dân Việt Nam, 
nhất là các tiếng nói đòi tự do tôn 
giáo và quyền lao động, và đòi hỏi 
nhà cầm quyền phải thả ngay tất cả 
những người hiện bị giam giữ vì đòi 
hỏi các quyền tự do căn bản cho 
người dân. 
 5. Chúng tôi tin rằng Việt Nam chỉ 
thật sự ổn định và phát triển bền 
vững khi nào người dân có được các 
quyền tự do căn bản, và chính quyền 
do dân chúng bầu ra và bãi miễn qua 
các cuộc bầu cử tự do và công bằng, 
thật sự đáp ứng nguyện vọng của 
người dân. Do đó chúng tôi kêu gọi 
chính phủ Hoa Kỳ và các quốc gia 
dân chủ trên thế giới hãy làm tất cả 
những gì có thể làm được để giúp 
nhân dân Việt Nam sớm có dân chủ, 
để nhân quyền và dân quyền được 
thực sự tôn trọng, và để Việt Nam 
được phát triển ổn định và bền vững.  
 Làm tại quốc nội và hải ngoại 
ngày 19 tháng 6 năm 2008. 
 Đồng ký tên 
 1- Đa4i Viê 4t Cách Ma 4ng Đa ̉ng 
(Nguyễn Văn Lung, Phó Chu ̉ Ti4ch). 2- 
Đại Việt Quốc Dân Đảng (Phan Văn 
Song, Chủ Tịch). 3- Đảng Dân Chủ 
Nhân Dân (Đỗ Thành Công, Phát 
Ngôn Nhân). 4- Đảng Tân Đa4i Viê4t 
(Nguyê ̃n Ngo 4c Săn̉g, Chủ Ti 4ch). 5- 
Đảng Thăng Tiến Viê4t Nam (Nguyê ̃n 
Ngo4c Hùng, Đại Diện). 6- Đảng Vì 
Dân (Nguyễn Công Bằng, Đại Diện). 
7- Khối 8406 (Phan Văn Lợi, Đại 
Diện). 8- Liên Minh Dân Chủ Viê4t 
Nam (Nguyễn Quô ́c Nam, Chủ Ti4ch 
UBCHTƯ). 9- Liên Minh Dân Chủ 
Nhân Quyền Việt Nam (Đỗ Nam Hải, 
Đại Diện). 10- Nghi4 Hô 4i Toa ̀n Quốc 
Người Viê 4t Ta 4i Hoa Kỳ (Nguyê ̃n Ngo4c 
Bích, Chủ Ti4ch). 11- Tổ Chức Phu4c 
Hưng Viê 4t Nam (Trần Quô ́c Ba ̉o, Chu ̉ 
Ti4ch). 12- Viê 4t Nam Canh Tân Cách 
Ma 4ng Đa ̉ng (Đỗ Hoa ̀ng Điềm, Chu ̉ 
Ti4ch). 13- Viê 4t Nam Quô ́c Dân Đảng 
(Trần Tử Thanh, Chu ̉ Ti4ch Hội Đồng 
Điều Hợp Các Cơ Sở VNQDĐ tại Hải 
Ngoại) 

Lu�t s� Lê Th� Công Nhân t� 
ch�i đi Hoa Kỳ đ�nh c� nh� 

m	t cách b� l�u đày 
  
 Tin từ Hà Nội mới đây cho biết nữ 
luật sư Lê Thị Công Nhân, người tù 
chính trị đang bị giam giữ ở nhà tù số 
5 tỉnh Thanh Hóa nói cô sẽ không 
chấp nhận đi Mỹ định cư như một 
cách giúp chế độ Hà Nội thi hành 
chính sách tống xuất tất cả những 
người đấu tranh đòi dân chủ ra khỏi 
Việt Nam.  
 Bà Trần Thị Lệ, mẹ nữ Luật sư Lê 
Thị Công Nhân, hôm 22-06-2008 vừa 
qua, đã đến thăm con gái sau khi lặn 
lội 200 cây số, nhưng chỉ được cho 
gặp mặt một giờ (và một lần mỗi 
tháng). Bà kể lại rằng hôm 10 và 11-
06-2008, 4 cán bộ của Cục A-42 thuộc 
Tổng cục An ninh Cộng sản Việt Nam 
đã đến trại tù số 5 này để hỏi cô Nhân 
là có muốn đi Mỹ không nếu nước Mỹ 
nhận. Các cán bộ Công an đã thuyết 
phục cô Công Nhân bằng lòng, nhưng 
cô đã trả lời rằng nếu được đi đến một 
quốc gia khác có dân chủ, nhân quyền 
để du lịch hay du học thì rất muốn, 
còn đi luôn thì không. Bà Lệ còn cho 
biết con gái bà đã tuyên bố: Thượng 
Đế cho cô sinh ra ở Việt Nam là có 
một mục đích một ý nghĩa: ấy là đóng 
góp vào công cuộc vận động dân chủ 
hóa nước nhà.  
 Sau nhiều lời thuyết phục cô Công 
Nhân chấp nhận đi Mỹ định cư bất 
thành, đám cán bộ Công an A42 đã đe 
dọa cô là nếu không chịu như thế thì 
trại tù số 5 Thanh Hóa sẽ là địa chỉ 
mãi mãi của cô. Luật sư Công Nhân 
vẫn tỏ ra bình thản. Cô đã chuẩn bị 
tinh thần từ trước để vào tù vì biết 
hành động đòi hỏi tự do dân chủ và 
nhân quyền thật sự của mình sẽ 
không được các kẻ cai trị độc tài chấp 
nhận. Ngoài ra cô Công Nhân rất kiên 
trì không viết đơn xin khoan hồng 
cũng chẳng nhìn nhận mình có tội. 
 Nữ Luật Sư Lê Thị Công Nhân, 28 
tuổi, bị chế độ Hà Nội bắt giam cùng 
với Luật Sư Nguyễn Văn Ðài ngày 6 
tháng 3 năm ngoái vì tội gọi là “tuyên 
truyền chống nhà nước XHCN”. Cô bị 
kêu án 4 năm tù và 3 năm quản chế. 
Nhưng trước các lời đả kích tố cáo của 
dư luận quốc tế cho rằng không có 
nhân quyền ở Việt Nam, họ đã được 
giảm án mỗi người một năm tù, còn 
giữ nguyên án quản chế. Vào cuối 
tháng 5, khi đến VN đối thoại nhân 
quyền, phụ tá Ngoại trưởng Mỹ là ông 
David Kramer đã đề nghị trả tự do cho 
một số người trước khi Nguyễn Tấn 
Dũng đến Hoa Kỳ vận động đầu tư và 
viện trợ, trong số đó có Lm Nguyễn 
Văn Lý, Ls Nguyễn Văn Ðài và Ls Lê 
Thị Công Nhân. Tuy nhiên, Nguyễn 
Tấn Dũng đã rời khỏi nước Mỹ mà các 
vị vừa kể vẫn ở trong tù.  
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Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa VN 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Đơn xin phép biểu tình 
(Theo quy định của pháp luật) 

Kính gửi Ông Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Tp Hà Nội. 

 Xin gửi tới ông và các cơ quan 
chức năng do ông điều hành một 
thỉnh nguyện như sau: 
 Thưa ông! Tình trạng lạm phát 
kéo dài từ đầu năm 2008 đến nay, 
đẩy người dân nghèo và người làm 
công ăn lương vào cảnh túng quẫn. 
Các phương tiện thông tin đại 
chúng đã ghi nhận những cuộc đình 
công của hàng ngàn công nhân, yêu 
cầu được tăng lương để theo kịp 
tăng giá, đảm bảo cuộc sống tối 
thiểu. Công nhân không phải lực 
lượng lao động duy nhất trực tiếp 
làm ra của cải nuôi sống xã hội, 
nhưng vì họ may mắn có nơi để bày 
tỏ thái độ và yêu cầu của mình, đó 
là nơi họ đang làm việc. Riêng 
những người lao động, hầu hết là 
dân nghèo, thường được goị chung 
là “lao động tự do’, đó là những 
người buôn bán nhỏ, làm xe ôm, 
phu hồ, phu khuân vác, thợ cắt tóc, 
trẻ đánh giầy, người bán hàng 
rong… như cố thủ tướng Võ Văn 
Kiệt đã kết luận rất chính xác “chỉ 
được thụ hưởng rất ít các kết quả 
tăng trưởng trong khi chính họ gần 
như phải lãnh trọn những hậu quả 
do lạm phát đang diễn ra...” đang 
không có địa điểm để tập trung  bày 
tỏ ý kiến.  
 Thực tế cho thấy, Chính phủ đã 
không làm được gì để cải thiện tình 
hình lạm phát và đảm bảo cuộc 
sống tối thiểu cho người dân lao 
động. Xét thấy một cuộc biểu tình, 
nhằm bày tỏ thái độ và những 
nguyện vọng chính đáng của người 
dân lên chính phủ lúc này là vô 
cùng cần thiết. Trong Hiến pháp 

Việt Nam, điều 69 có công nhận 
quyền biểu tình của công dân như 
sau: “Công dân có quyền tự do 
ngôn luận, tự do báo chí; có quyền 
được thông tin, có quyền được hội 
họp, lập hội, biểu tình (theo quy 
định của pháp luật)”.  
 Tuy nhiên, thực tế là những công 
dân Việt Nam tổ chức và tham gia 
biểu tình chống các hành vi bành 
trướng, xâm lược lãnh thổ, lãnh hải 
của nhà cầm quyền Trung Quốc, 
trong  thời gian cuối năm 2007 và 
đặc biệt vào sáng ngày 29-4-2008 
đã bị lực lượng cảnh sát Việt Nam 
khủng bố và đánh đập rất man rợ. 
Nguyên nhân của các vụ việc trên, 
theo giải thích của lực lượng công 
an có nhiệm vụ đàn áp biểu tình là 
vì điều 69 Hiến pháp, sau khi công 
nhận ở Việt Nam người dân có 
quyền biểu tình, thì ở phần cuối có 
một cụm từ  “theo đúng quy định 
của Pháp luật”. Cụm từ này là lý do 
để cảnh sát cho rằng những người 
biểu tình “vi phạm pháp luật” xứng 
đáng bị đối xử tàn bạo.     
 Bởi vì ở Việt Nam chúng ta 
Quốc Hội làm Hiến pháp và luật 
pháp, nhưng Chính phủ dành quyền 
giải thích hướng thực hiện nên mới 
có Nghị định 38/ CP về “Quy định 
đối với người tổ chức và tham dự 
biểu tình”. Trong nghị định 38/CP 
ghi rõ: “Trước khi tổ chức biểu tình 
xin phép cơ quan chức năng v.v…”     
 Chiếu theo quy định dưới luật 
trong Nghị định 38/CP, chúng tôi 
làm đơn này xin tổ chức một buổi 
biểu tình. Mục đích, ý nghĩa, thời 
gian và địa điểm như sau: 
 1. Mục đích, ý nghĩa: Yêu cầu 
Chính phủ có biện pháp kiềm chế 
lạm phát. (Các băng rôn có những 
câu mang nội dung trên)  
 2. Thời gian: trong khoảng 
13g30 đến 15g vào ngày 16-07-
2008 

 3. Địa điểm: Tập trung để xuất 
hành trước cửa Bưu điện Bờ hồ, sau 
đó đi vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm 
 4. Thành phần tham gia: Tất cả 
người làm công ăn lương, trong đó 
có cán bộ công nhân viên chức nhà 
nước, lực lượng vũ trang v.v… (và 
bất cứ cá nhân, tập thể  nào có nhu 
cầu). 
 5. Số lượng người tham gia: Lúc 
cuộc biểu tình hình thành và xuất 
phát sẽ có khoảng 200 người. Sau 
này số người tham gia không tính 
được trước; vì lạm phát ảnh hưởng 
đến đời sống hàng triệu người dân.   
 6. Cuộc biểu tình này diễn ra 
trên tinh thần ôn hoà, chúng tôi 
không cho phép người tham gia 
biểu tình do chúng tôi tổ chức đập 
phá các cửa hàng, nhà băng... như 
tại các nước Âu, Phi, Mỹ Latinh, 
hoặc Thái Lan khi Chính phủ quốc 
gia họ bất lực trong việc kiềm chế 
lạm phát và khủng hoảng kinh tế, 
cũng không để xảy ra mất trật tự, an 
toàn xã hội và giao thông công 
cộng.  
 7. Chúng tôi đề nghị cơ quan 
công quyền cắt cử lực lượng cảnh 
sát giám sát và bảo vệ cuộc biểu 
tình khi đó đã “theo đúng quy định 
của pháp luật”. Cương quyết trừng 
phạt những cá nhân có hành vi ngăn 
cản hoặc phá hoại cuộc biểu tình  “ 
theo đúng quy định của Pháp luật”  
 Kính cầu được ông chấp thuận 
trong thời hạn bằng văn bản theo 
quy định.  
  Hải Phòng Việt Nam,  
 Ngày 17 tháng 6 năm 2008 
 Những người làm đơn đồng ký 
tên:  
 1- Phạm Thanh Nghiên. Nghề 
nghiệp tự do, thường trú tại Hải 
Phòng. 
 2- Nguyễn Xuân Nghĩa. Nhà văn, 
thường trú tại Hải Phòng. 
 3- Vũ Cao Quận. Cựu chiến 
binh, thường trú tại Hải Phòng. 
 Nơi gửi: 
- Ông chủ tịch UBND TP Hà Nội. 
- Báo An ninh thế giới, báo Công an 
nhân dân (để thông tin)  
- Các cơ quan truyền thông nước 
ngoài (gửi sau 1 ngày) 

Cho tới hôm nay, Ủy ban  
Nhân dân Thành phố Hà Nội 

vẫn không hồi âm 
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Ông Võ Văn Ái viết thư yêu 
cầu Tổng thống Bush nêu vấn 
đề GHPGVNTN với Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng và khẩn cấp 
can thiệp cho Đức Tăng thống 

Thích Huyền Quang vào Sài 
Gòn chữa bệnh 

 Nhân chuyến viếng thăm Hoa 
Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng từ ngày 23 đến 26-6 và sẽ 
được Tổng thống Bush tiếp kiến tại 
Toà Bạch Ốc, ông Võ Văn Ái, Chủ 
tịch Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho 
Dân chủ Việt Nam đã viết thư gửi 
Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu can 
thiệp cho “sự tiến bộ đáng kể và cụ 
thể trên phương diện nhân quyền”. 
 Đặc biệt, ông Ái kêu gọi cho 
việc phục hồi quyền sinh hoạt pháp 
lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất (GHPGVNTN), một xã 
hội dân sự lớn rộng đang là “tiếng 
nói của nhân dân không tiếng nói”. 
Mặt khác ông cũng kêu gọi cho Đức 
Tăng thống Thích Huyền Quang 
được phép vào Sài Gòn chữa trị. 
Đức Tăng thống lâm trọng bệnh và 
đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quy 
Nhơn từ hôm 28-5 vì bệnh tim và 
phổi. Nhưng tình hình chữa trị 
không mấy thuyên giảm mặc dù 
được chuyển vào phòng cấp cứu và 
hiện cần khẩn những y sĩ chuyên 
môn trong một bệnh viện hiện đại 
chỉ có thể tìm thấy ở Sài Gòn. Ông 
Ái cảnh báo về tình trạng “nguy cấp 
cho sinh mệnh Đức Tăng thống” 
nếu không được cấp tốc chuyển 
viện. 
 Ông Ái cũng nêu qua bức thư về 
hoàn cảnh pháp lý bấp bênh của Đại 
lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, 
Viện trưởng Viện Hoá Đạo, như 
sau: “Đại lão Hoà thượng Thích 
Quảng Độ, người được đề cử ứng 
viên Giải Nobel Hoà bình 2008, 

đang trong tình trạng công dân bất 
hợp pháp. Được nhà cầm quyền ân 
xá năm 1998, nhưng vẫn bị công an 
theo dõi và quản chế, và cho đến 
nay chưa được cấp hộ khẩu thường 
trú tại Thanh Minh Thiền viện. 
Công dân nào không có hộ khẩu, tất 
không được cấp giấy chứng minh 
nhân dân, tất có thể bị bắt bất cứ 
lúc nào. Dù ở tại Thanh Minh Thiền 
viện nhưng Hoà thượng không được 
sinh hoạt tôn giáo như thuyết pháp 
cho quần chúng Phật tử chẳng hạn. 
Công an kiểm soát thường trực máy 
vi âm tại chánh điện để ngăn cản 
việc này”. 
 Nhận thấy Tổng thống Bush 
luôn ưu tư vấn đề tôn trọng nhân 
quyền trong nghị trình tiếp đón, ông 
Võ Văn Ái lấy làm tiếc mà nhận xét 
rằng “Thủ tướng Dũng và giới lãnh 
đạo Cộng sản Việt Nam chẳng mấy 
quan tâm đến nhân quyền”. Năm 
ngoái, trong chuyến viếng thăm 
Hoa Kỳ Chủ tịch Nguyễn Minh 
Triết đã từng xác định với Tổng 
thống Bush rằng “Việt Nam không 
cần thiết cải tiến hồ sơ nhân 
quyền”, vì quan điểm nhân quyền 
của Việt Nam “khác” với Hoa Kỳ. 
Tiếp đó trong năm 2007, Chủ tịch 
Triết đã “diễn xuất quan điểm ấy 
qua hành động thẳng tay đàn áp 
những người bất đồng chính kiến, 
tuyên án những nhà hoạt động dân 
chủ, công đoàn, bảo vệ nhân quyền 
và lãnh đạo tôn giáo chỉ vì các vị 
này ôn hoà lên tiếng đòi hỏi cải tổ 
chính trị”. 
 “Công cuộc hợp tác kinh doanh 
song phương, an ninh khu vực và 
hội nhập kinh tế không thể căn cứ 
vào một cuộc đối thoại ông nói gà 
bà nói vịt”, ông Võ Văn Ái nhận 
xét. “Mọi thành viên LHQ phải có 
nghĩa vụ tôn trọng các quyền nêu rõ 
trong Hiến chương LHQ, Việt Nam 

không là một biệt lệ. Nhân quyền là 
chìa khoá cho mọi phát triển và 
thịnh vượng kinh tế, không thể thiếu 
cho nền an ninh thế giới. Làm sao 
Việt Nam có thể hoàn tất vai trò 
thành viên Hội đồng Bảo an LHQ 
khi chính Việt Nam đang mang lại 
sự bất an trên quê hương mình qua 
việc đàn áp các quyền cơ bản của 
người công dân ?” 
 Tự do tôn giáo mãi mãi là “sự 
quan tâm cơ bản và khẩn thiết” tại 
Việt Nam, ông Ái nhấn mạnh. 
“Ngày mà Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ 
Tự do tôn giáo trên Thế giới đến 
điều tra Việt Nam tháng 10 năm 
2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
nói với Uỷ hội rằng Việt Nam không 
hề đàn áp tôn giáo. Thế nhưng Uỷ 
hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do tôn giáo 
trên Thế giới đã chứng kiến những 
vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng 
và quy mô, khiến Uỷ hội phải đề 
nghị Chính phủ Hoa Kỳ đặt Việt 
Nam trở lại trong danh sách đen 
các quốc gia đàn áp tôn giáo 
(Country of Particular Concern)”. 
 Cuộc đàn áp GHPGVNTN gia 
tăng đáng kể trong thời gian Hà Nội 
chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật Đản 
LHQ tháng 5 năm 2008, ông Ái cho 
biết “nhiều chùa viện bị cưỡng 
chiếm cho Giáo hội Nhà nước làm 
lễ đài, nhiều Tăng sĩ bị trục xuát 
khỏi chùa, bị bắt đi làm việc và 
sách nhiễu. Như trường hợp 
Thượng toạ Thích Trí Khải, trú trì 
chùa Giác Hải ở huyện Đơn 
Dương, tỉnh Lâm Đồng, bị trục xuất 
ra khỏi chùa, bị bắt đi làm việc, 
thẩm vấn tới tấp. Thượng toạ bị mất 
tích từ ngày 7.5 cho đến nay. Tôi 
nghi rằng Thượng toạ bị công an 
bắt đi biệt tích”. 
 Kết luận bức thư, ôngVõ Văn Ái 
yêu cầu Tổng thống Bush can thiệp 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thực 
hiện bốn điều sau đây : 
 “1. Phục hồi quyền sinh hoạt 
pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất; 2. Giải toả mọi 
hạn chế đối với Đức Tăng thống 
Thích Huyền Quang và Đại lão Hoà 
thượng Thích Quảng Độ, bằng cách 
trao trả mọi quyền công dân cho nhị 
vị, kể cả quyền hộ khẩu thường trú, 
tự do đi lại, tự do tiếp xúc và sinh 
hoạt tôn giáo; 3. Cho phép Đức 
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Tăng thống Thích Huyền Quang rời 
Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn vào 
Sài Gòn chữa trị bệnh tim và phổi 
đang đến thời trầm trọng cần có sự 
chăm sóc khẩn cấp của các y sĩ 
chuyên khoa tại một bệnh viện hiện 
đại. Nhập viện tại Quy Nhơn từ 
ngày 28.5, Đức Tăng thống lâm 
trọng bệnh và trong tình trạng nguy 
cấp cho sinh mệnh ngài; 4. Làm rõ 
việc Thượng toạ Thích Trí Khải bị 
mất tích kể từ ngày Thượng toạ làm 
việc với Công an huyện Đơn Dương 
tỉnh Lâm Đồng, và trao trả sở hữu 
chủ chùa Giác Hải cho Thượng 
tọa”. 
 “Những yêu cầu đơn giản nhưng 
cơ bản trên đây đối với Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng sẽ là dịp chứng 
tỏ Tổng thống luôn quan ngại thực 
tiễn và sâu xa cho nhân quyền và tự 
do tôn giáo tại Việt Nam, đồng thời 
cho Thủ tướng Việt Nam biết rằng 
Hoa Kỳ không chỉ y cứ bằng lời nói 
mà còn nhìn kỹ vào hành động song 
hành. Bằng cách đó Tổng thống tỏ 
tình liên đới với người bị đàn áp là 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất cũng như với hàng triệu người 
tha thiết với dân chủ tại Việt Nam”.  

 
 (Bài này đã được tác giả thuyết 
trình trong Ngày Hội Ngộ kỷ niệm Đệ 
Thất Chu Niên Nguyệt San Diễn Đàn 
Giáo Dân được tổ chức ngày 15-06-
2008 tại Trung Tâm CGVN, Santa 
Anna, California) 

 Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam 
đã cách xa chúng ta về phương diện 
địa dư từ trên 33 năm nay, nhưng vẫn 
ở trong lòng những đứa con cuống 
rốn chưa lià, những kỷ niệm vẫn còn 
sống động và những liên hệ vẫn tồn 
tại. Vì thế, khi suy nghĩ về Giáo Hội 
quê hương, chúng ta không phải là 
người ngoài cuộc. Những ý kiến của 
chúng ta không thể được coi như 
những nhận định thiếu cơ sở của kẻ 
bàng quan. Chúng ta đã cùng trăn 

trở, cùng chia sẻ những thăng trầm, 
buồn vui với Giáo Hội quê nhà. 
Chúng ta thật lòng mong cho Giáo 
Hội vượt qua những cơn sóng gió. 
Chúng ta có những nỗi lo âu, nhưng 
đồng thời cũng có những niềm hy 
vọng. Tình hình Giáo Hội Việt Nam 
không thể không liên hệ với tình hình 
đất nước. Một câu hỏi luôn được đặt 
ra là, ngoài việc duy trì và phát triển 
Giáo Hội, Giáo Hội có thể đóng góp 
được gì cho việc đoàn kết các thành 
phần dân tộc, xây dựng quê hương, 
cải thiện đời sống của những con 
người Việt Nam? Nếu trong bài này 
có những băn khoăn, thắc mắc được 
nêu lên thì đó cũng chỉ là cách tra 
vấn, tìm tòi một câu trả lời cho vấn 
nạn trên. Chúng tôi không làm một 
bài nghiên cứu với những chi tiết và 
con số nhằm xử dụng cho việc tra 
cứu, nhưng chỉ dựa vào hiện trạng để 
đưa ra một số nhận định theo 5 tiểu 
mục sau đây: 
      1- Những khó khăn mà Giáo Hội 
còn phải gánh chịu 
      2- Hội Đồng Giám Mục VN hành 
động ra sao? 
      3- Tòa Thánh Vatican can thiệp 
như thế nào? 
      4- Liên hệ hai chiều giữa tình hình 
Giáo Hội và tình hình đất nước 
      5- Chúng ta có thể làm gì để góp 
phần cải thiện tình hình? 

 I- NHỮNG KHÓ KHĂN GIÁO HỘI 
CÒN PHẢI GÁNH CHỊU 
 Từ sau 1975, Giáo Hội tại miền 
Nam không còn được tự do tung 
hoành như trước đó, thời mà cha cố 
và sư sãi có thể làm áp lực trên chính 
quyền, không vừa ý là kéo xuống 
đường phản đối. Giáo Hội hai miền 
Nam Bắc khi gặp lại nhau sau một 
thời gian dài chia cách đã tỏ ra rất 
thực tế, chấp nhận sống chung với 
chế độ cộng sản, cố gắng giữ những 
gì có thể giữ, với niềm mong muốn 
rất khiêm tốn là được yên hàn giữ 
đạo, nếu không thể phát triển thì cũng 
có thể xây dựng kế thừa. Trong thời 
gian đầu, những mong ước khiêm tốn 
đó cũng gặp những trở ngại tưởng 
khó vượt qua. Nhưng từ khi chế độ 
cộng sản bắt buộc phải áp dụng 

chính sách đổi mới, từ 1986, thì toàn 
dân Việt Nam, trong đó có các giáo 
hội, được dễ thở hơn đôi chút. Việc 
hành đạo được dễ dàng hơn, việc 
sửa sang, xây cất các cơ sở được 
cho phép thực hiện. Thêm vào đó là 
những biện pháp dễ dãi cho việc 
chuyển tiền, cho phép các giám mục, 
linh mục và tu sĩ xuất ngoại, đã tạo cơ 
hội cho Giáo Hội có nguồn tài trợ 
quan trọng từ bên ngoài hầu thực 
hiện những dự án cần thiết, cũng như 
phung phí vào những công trình chỉ 
có tính cách phô trương, chưa kể một 
số trường hợp lạm dụng, gây tai 
tiếng. Nói như vậy không có nghiã là 
Giáo Hội đã được hoàn toàn tự do. 
Giáo Hội vẫn còn phải đương đầu với 
những khó khăn lớn như sau: 
     1/ Tòa Thánh Vatican vẫn chưa có 
toàn quyền bổ nhiệm các giám mục 
cho Giáo Hội Công Giáo VN. Tòa 
Thánh đưa tên những vị Tòa Thánh 
chọn. Chính quyền Việt Nam giành 
quyền chấp nhận hay bác khước. Họ 
là người có tiếng nói cuối cùng. Năm 
2007, Tòa Thánh đề nghị hai giám 
mục cho hai giáo phận trống tòa là 
Phát Diệm và Bắc Ninh, cả hai đều bị 
nhà cầm quyền từ chối. Hậu qủa là 
Tòa Thánh phải kiếm những vị khác, 
những vị dễ được nhà nước cộng sản 
chấp thuận. Chỉ cần có tinh thần độc 
lập đã khó được chấp thuận. Vậy nếu 
không cử người có cảm tình với cộng 
sản, thì ít ra cũng phải chọn người 
hiền lành, không lập trường, không ý 
kiến. Nếu tình trạng này kéo dài, 
trong một thời gian không lâu nữa, 
Hội Đồng Giám Mục VN sẽ ra sao? 
    2/ Các ứng viên linh mục cũng 
phải được phép của nhà nước mới 
được chịu chức, dù trước đó, khi xin 
nhập đại chủng viện, họ đã bị tra xét 
lý lịch rất kỹ lưỡng. Hiện nay, một số 
giám mục chỉ thông báo danh sách 
cho chính quyền, qúa một thời hạn 
nào đó, nếu chính quyền không trả 
lời, các giám mục xúc tiến việc phong 
chức. Nhưng tại nhiều địa phương, 
chính quyền đòi chuẩn y trước. Khi có 
quyền chuẩn y là có quyền bác 
khước vì rất nhiều lý do, trong đó có 
cả lý do tống tiền, khiến không ít 
“chuẩn linh mục” phải nhờ cậy cha 
mẹ, anh em, bạn bè góp tiền, góp 
vàng để “mua” chức l. mục, khởi đầu 
sự nghiệp tông đồ bằng việc hối lộ. 
   3/ Nhà nước kiểm soát chặt chẽ 
các đại chủng viện. Theo Thông tư 
ngày 30-06-1999 của Ban Tôn Giáo 
của chính phủ do Trưởng Ban Lê 
Quang Vịnh ký, chiếu các Điều 18 và 
29 của Nghị Định số 26/1999/NĐ-CP, 
thì : 
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- Nội dung giảng dậy trong Đại Chủng 
viện không được trái với chính sách, 
luật pháp của nhà nước, 
- Môn Giáo dục Công dân là một 
trong những môn học chính khóa 
trong chương trình đào tạo, 
- Giám đốc Đại Chủng viện do giám 
mục giới thiệu và phải được Trưởng 
Ban Tôn Giáo của chính phủ chấp 
thuận, 
- Các giảng viên phải là công dân Việt 
Nam, chấp hành tốt chủ trương chính 
sách pháp luật của nhà nước… được 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, 
- Ban Tôn giáo và Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh nơi có đại chủng viện phối 
hợp với Sở Giáo Dục-Đào Tạo xem 
xét về nội dung, chương trình và 
giảng viên môn Giáo dục công dân, 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý hoạt 
động của Đại chủng viện theo những 
qui định của Thông tư này. 
 Đó là một số những điều chính 
trong Thông Tư, qúa đủ để chứng 
minh nhà nước cộng sản kiểm soát 
việc đào tạo linh mục ra sao. Cần 
nhấn mạnh môn Giáo dục công dân 
là môn học về chủ thuyết cộng sản, 
về lịch sử và thành tích của đảng 
cộng sản Việt Nam do cán bộ cộng 
sản giảng dậy. Trước những lo ngại 
của giáo dân về việc các linh mục 
tương lai phải học môn này, Đặc San 
Giáo Sĩ Việt Nam số 44 ngày 28-06-
2007 đã trấn an: “Việc cán bộ nhà 
nước vào dậy môn “Công dân giáo 
dục” cho chủng sinh là sự thật, nhưng 
không gây trở ngại nhiều. Nhất là 
chúng ta hoàn toàn có thể tín nhiệm 
vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên 
Chúa, cộng với sự trưởng thành của 
các chủng sinh”. Mong được như vậy. 
Nhưng sau giờ học, các linh mục giáo 
sư có dám giải độc cho chủng sinh, 
hay sợ sẽ bị tố cáo nếu dám nói sự 
thật? Khi làm bài thi, các chủng sinh 
phải ca ngợi cộng sản như đã được 
dậy nhưng trong lòng không tin (biết 
đâu có kẻ tin). Như vậy có phải họ đã 
phải tập dối trá ngay trong thời gian 
được huấn luyện để trở thành những 
người hướng dẫn lương tâm cho bổn 
đạo mai sau? Cứng rắn từ chối môn 
học này thì sẽ khiến các đại chủng 
viện phải đóng cửa. Các vị hữu trách 
đã có biện pháp nào để bảo vệ sự 
nhận thức khách quan và lòng ngay 
thẳng của các mục tử tương lai? 
      4/ Việc cấm hành đạo tại những 
địa phương xa xôi vẫn còn tiếp diễn, 
cụ thể là vụ đàn áp cộng đoàn Công 
Giáo Mai Sơn, tỉnh Sơn La ngày 17-
03-2007, vụ cấm 7 trên 10 giáo điểm 
thuộc tỉnh Hòa Bình cử hành lễ Giáng 
Sinh 2007 như Đức Tổng Giám Mục 
Ngô Quang Kiệt xác nhận, vụ cấm 

một cha xứ giáo phận Komtum làm lễ 
G.S 2007 vì không xin phép, không 
nộp các bài đọc và bài giảng… Nhà 
nước chỉ cần biểu diễn màn kịch tự 
do tôn giáo tại những nơi thị tứ “nhĩ 
mục quan chiêm”. Tại những vùng xa 
xôi hẻo lánh, họ để mặc các quan địa 
phương muốn hành hạ giáo dân cách 
nào tùy ý. 
    5/ Vấn đề trưng thu, cưỡng chiếm 
nhà đất của Giáo Hội vẫn chưa được 
giải quyết thỏa đáng. Trong thời gian 
qua, nhà nước đã trả lại một số bất 
động sản cho Giáo Hội. Vụ trả “đột 
xuất” khu đại chủng viện Mỹ Đức, 
Thái Bình, là một tin vui nhưng cũng 
gây nhiều suy nghĩ, kể cả sự liên hệ 
mật thiết giữa Đức Giám Mục Nguyễn 
Văn Sang và nhà cầm quyền. Trong 
khi trả một số, nhà nước lại chiếm 
thêm một số khác, như đất của Dòng 
Thiên An gần Huế. Thỉnh thoảng lại 
có tin tỉnh này tỉnh kia xảy ra những 
vụ cướp nhà, cướp đất hay lấn đất 
của Giáo Hội. Đức Giám Mục Vĩnh 
Long đã công bố thư ngỏ phản đối 
chính quyền chiếm khu vườn trẻ 
thuộc tài sản của các nữ tu Dòng 
Thánh Phaolô để làm khách sạn vào 
tháng 04-2008. Vụ mới nhất xảy ra 
ngày 12-06-2008 khi cơ quan quản lý 
nhà đất Tp “HCM” giao cơ sở vốn là 
trường mẫu giáo Măng Non của các 
nữ tu dòng Bác Ái Vinh Sơn (Saint 
Vincent de Paul) cho Ủy Ban Nhân 
Dân Quận 3 để xử dụng làm vũ 
trường. Trong khi đó những cơ sở 
lớn và những khu đất qúy giá bị tịch 
thu vẫn chưa được giải quyết, như 
tòa Khâm Sứ cũ, đất nhà thờ Thái Hà 
ở Hà Nội, Giáo Hoàng Học Viện Pio X 
ở Đà Lạt. Riêng đất thuộc khu Trung 
Tâm Thánh Mẫu La Vang, Quảng Trị, 
đã được hứa trả lại một phần lớn, 
nhưng cho tới nay thủ tục trao trả vẫn 
chưa được ấn định. Nếu tính tất cả tài 
sản của Giáo Hội từ Bắc chí Nam bị 
trưng thu từ 1954 tới nay thì còn 
nhiều vô số kể. Nhà nước trao trả nhỏ 
giọt một cách khó khăn. Giáo Hội 
cũng không dám đòi hết, chỉ xin lại 
những gì cần thiết để xử dụng hay 
qúy giá về phương diện tin thần. 
 Xem như vậy, Giáo Hội Công 
Giáo VN mới được vuốt ve và trấn an 
theo kiểu chích thuốc gây tê cho bớt 
đau, cấm đoán và kiểm soát ngặt 
nghèo vẫn còn đó. GH mới được 
hưởng một số tiện nghi bề ngoài, 
chưa được giải phóng về căn bản. 
 II- HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT 
NAM HÀNH ĐỘNG RA SAO? 
 Trong tình trạng khó khăn như 
vậy, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã 
đối phó ra sao? Bề ngoài, người ta 
thấy các vị có vẻ nhẫn nhục chịu 
đựng hoàn cảnh. Lần lên tiếng duy 

nhất của Hội Đồng với nhà nước là 
bức thư “kín hở” năm 2002 đặt một 
số vấn đề nguyên tắc. Một số vị chủ 
chăn, với tính cách riêng rẽ, chỉ lên 
tiếng đòi lại cơ sở đất đai thuộc giáo 
phận mình bị chiếm. Chỉ riêng việc 
đòi khu Tòa Khâm Sứ cũ tại Hà Nội là 
có một số giám mục cùng chung tiếng 
ủng hộ. Ngoài ra, các vị không hề lên 
tiếng về các vấn đề căn bản như 
quyền tự do quản trị nội bộ Giáo Hội, 
quyền tự do đào tạo, phong chức và 
bổ nhiệm các giáo sĩ và các vị lãnh 
đạo cao cấp, chưa nói tới việc đòi hỏi 
quyền được sống xứng đáng với 
phẩm giá con người cho toàn dân. 
 Trên thực tế, các vị không ngồi 
khoanh tay bất động như nhiều người 
tưởng. Chính một số vị trong Hội 
Đồng cho biết các vị vẫn tranh đấu 
một cách âm thầm theo phương thức 
đối thoại, thay vì đối đầu với nhà cầm 
quyền. Đức Tổng Giám Mục Ngô 
Quang Kiệt còn tin rằng “với thiện chí 
và với khả năng đối thoại thì tất cả 
mọi sự sẽ được giải quyết một cách 
tốt đẹp” (Vietcatholic.net, 12-03-05). 
Kết qủa ra sao, thực tế đã trả lời. Dĩ 
nhiên các vị lãnh đạo Giáo Hội phải 
lựa thời lựa thế, tìm cách thích ứng 
với hoàn cảnh để đưa con thuyền 
Giáo Hội đi giữa những phong ba, 
thác ghềnh. Tuy nhiên, sự nhẫn nhục 
qúa đáng đi đôi với sự nể vì nhà 
nước, sợ nhà nước không ban phát 
thêm những ân huệ, đã khiến cho 
giáo dân bức xúc và làm cho đồng 
bào không Công Giáo nhìn GH bằng 
con mắt nghi ngờ, thiếu kính phục.  
 Phải công nhận rằng thái độ và 
hành động hòa hoãn, kiên nhẫn của 
qúy vị có đem lại một số cải thiện cho 
điều kiện sinh hoạt của Giáo Hội, 
nhưng cũng không tránh khỏi những 
chỉ trích là các vị đã không làm tròn 
vai trò ngôn sứ nói lên sự thật và 
tiếng lương tâm, tránh né những vấn 
đề nhạy cảm dễ làm mất lòng nhà 
nước, kể cả việc bênh vực những 
giáo sĩ bị bắt, bị quản thúc một cách 
oan ức theo luật đời và vô tội theo 
luật đạo (vì nếu có tội, tại sao không 
chế tài theo luật Giáo Hội?). Có vị 
viện tới sự soi sáng của Chúa Thánh 
Linh để biện minh cho những hành 
động của mình. Dĩ nhiên, tin Chúa thì 
trông cậy vào Chúa, hành động theo 
cách mình cho là đẹp ý Chúa. Nhưng 
có phải lúc nào cũng biết làm theo 
đúng ý Chúa, hay theo ý mình rồi cho 
là ý Chúa? Chúa có soi sáng cho việc 
tuyên bố và viết sách ca tụng đảng 
cộng sản không? Chúa có soi sáng 
việc cho phép các linh mục ra ứng cử 
đại biểu quốc hội vi phạm Giáo Luật 
điều 285 không? Chúa có dậy phải im 
lặng trước việc vi phạm nhân quyền, 
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trước những bất công xã hội và sa 
đọa luân lý không? Sở dĩ Giáo Hội 
còn tồn tại là vì, may thay, vẫn còn 
những vị chủ chăn thánh thiện, dám 
làm dù chưa dám nói. Điều khó là tâm 
trạng nghi ngờ, cộng thêm thái độ nể 
nang trong Hội Đồng Giám Mục, 
khiến nhiều vấn đề không được đưa 
ra hoặc không được thảo luận thẳng 
thắn đến nơi đến chốn, từ đó mới có 
tình trạng nương vào trách nhiệm tập 
thể để tránh né trách nhiệm cá nhân. 
 Dư luận rất thắc mắc về thư của 
Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn mới 
đây về vấn đề cờ vàng ba sọc đỏ tại 
Ngày Đại Hội Giới Trẻ tại Sydney vào 
tháng 07-08. Ngài cho rằng lá cờ này 
là một trở ngại cho việc hiệp thông 
giữa những người trẻ trong và ngoài 
nước. Ai cũng hiểu ý ngài là không 
muốn có lá cờ vàng trong ngày đại 
hội. Như vậy sẽ chỉ còn cờ đỏ sao 
vàng. Cờ đỏ sao vàng, dù được công 
nhận về chính trị theo công pháp 
quốc tế, không được chấp nhận như 
một biểu tượng cho giới trẻ VN hải 
ngoại. Đây là một vấn đề nhậy cảm, 
có tính cách chính trị và liên quan tới 
sự khác biệt ý thức hệ. Một vị lãnh 
đạo tôn giáo cấp cao như hồng y 
không nên dính vào. Hãy đứng ở trên 
tất cả để dậy lời Chúa và tìm ra một 
cách thức phi chính trị để những 
người trẻ VN trong và ngoài nước 
gặp gỡ nhau, hiệp thông với nhau. 
Đừng nên khơi ra những khác biệt 
chính kiến trong một biến cố tôn giáo 
kẻo sẽ bị suy diễn là vô tâm, hoặc 
phục vụ chính sách kiều vận của nhà 
nước VN và chỉ rước lấy những hậu 
qủa trái ngược (effets contraires). 
 Chúng ta là những giáo dân, là 
những con chiên nhỏ bé, có truyền 
thống vâng phục và nương tựa vào 
những vị chủ chăn. Nhưng một khi 
chủ chăn không dậy những điều đáp 
ứng với thời thế, đương đầu với sói 
lang, khi chủ chăn không bảo vệ con 
chiên, mặc cho con chiên bị bắt bớ, 
mặc cho tượng thờ bị đập phá, thì 
chủ chăn có làm bổn phận “hy sinh 
mạng sống vì đoàn chiên” như Chúa 
dậy hay không? Sự lên tiếng của 
chúng ta không có nghiã là chỉ trích, 
báng bổ, mà chỉ như những lời than 
phiền, rên xiết của đoàn chiên về 
những gì đoàn chiên đang phải chịu. 
Dù những lời rên xiết này không lọt 
tai những vị hữu trách của GH thì 
cũng phải đến tai T.Chúa, nếu chúng 
ta biết cầu nguyện và trông cậy. 
 III– VATICAN CAN THIỆP NHƯ 
THẾ NÀO? 
 Qua 15 cuộc gặp gỡ giữa phái 
đoàn Tòa Thánh và nhà cầm quyền 
Hà Nội, chúng ta thấy đường lối can 

thiệp của Vatican được tóm gọn trong 
mấy điểm sau đây: 
      1/ Cố gắng duy trì liên lạc và đối 
thoại với nhà cầm quyền cộng sản 
Việt Nam. 2/ Không can thiệp những 
việc có liên quan xa gần đến chính trị 
(vụ nhà thờ Vinh Sơn, vụ Cha 
Nguyễn Văn Lý…). Không đề cập 
những vấn đề nhậy cảm đối với chính 
quyền, như nhân quyền, bất công xã 
hội. 3/ Quan tâm giữ cho Giáo Hội 
Việt Nam được hiệp thông với Tòa 
Thánh, với Giáo Hội hoàn vũ, không 
trở thành một giáo hội quốc doanh. 
Cụ thể là các vị chủ chăn cầm đầu 
giáo hội địa phương phải được Giáo 
Hoàng La Mã bổ nhiệm. 4/ Can thiệp 
cho những vấn đề thuần túy tôn giáo 
để giúp Giáo Hội Việt Nam được sinh 
hoạt bình thường và có điều kiện phát 
triển, như giảng đạo, đào tạo nhân 
sự, xây cất cơ sở…  
 Vatican không làm áp lực với Hà 
Nội, chỉ dùng ảnh hưởng tinh thần để 
thuyết phục người đối thoại chấp 
nhận những điều hợp lý. Tuy nhiên, 
Vatican dẫu không dùng võ khí chính 
trị nhưng vẫn tế nhị xử dụng những 
hành động phản đối của Linh mục Lý 
cũng như của các giáo sĩ và giáo dân 
trong lẫn ngoài nước để làm lợi khí 
điều đình với nhà cầm quyền cộng 
sản. Tất cả mọi hành vi phản kháng, 
vận động, dù không đem lại kết qủa 
trực tiếp tức thời, cũng sẽ được xử 
dụng một cách gián tiếp, lúc này hay 
lúc khác, để làm áp lực trên đối 
phương trong những cuộc mặc cả. 
Chúng ta đừng quên rằng chính phủ 
Hoa Kỳ đã nhiều lần dùng khí thế 
chống cộng của người Mỹ gốc Việt 
như một lý do để hù họa, đòi hỏi hoặc 
từ chối trong các cuộc điều đình với 
cộng sản Việt Nam. 
 Lần này, theo Đức Ông Barnabê 
Nguyễn Văn Phương, một nhân vật 
cao cấp của Bộ Ngoại Giao Tòa 
Thánh, phái đoàn Vatican đến Việt 
Nam vào tháng 6, ngoài việc thảo 
luận việc bổ nhiệm một số giám mục 
mới, còn có việc nói chuyện về đất 
đai. Người ta nghĩ vụ Tòa Khâm Sứ, 
Thánh địa La Vang, Giáo Hoàng Học 
Viện sẽ được đề cập. Việc thiết lập 
quan hệ ngoại giao giữa Vatican và 
Hà Nội cũng có thể được bàn luận. 
Có quan hệ ngoại giao không có 
nghiã là có tự do hoàn toàn cho Giáo 
Hội, nhưng Tòa Thánh sẽ có lợi thế 
trong việc đặt đại diện thường trực tại 
chỗ để nhìn tận mắt, xét đoán tình 
hình, can thiệp và điều đình khi cần, 
không phải chờ phái đoàn từ Vatican 
mỗi năm đến một lần. Về phiá nhà 
cầm quyền, bang giao chỉ giúp họ 
được tiếng là đã được “chơi” với một 
thế lực tinh thần quan trọng của nhân 

loại, đã tiến thêm một bước trong việc 
hội nhập toàn cầu và tuyên truyền 
cho chính sách tôn giáo của họ. Tuy 
nhiên, họ rất e ngại sự hiện diện 
thường xuyên của đại diện Tòa 
Thánh. Đó là lý do họ kéo dài việc 
điều đình để đòi cho được những 
điều kiện bảo đảm quyền toàn trị mà 
họ đang nắm giữ. Ngoài ra, phái đoàn 
cũng đặt vấn đề Giáo Hội phải được 
đóng góp vào việc xây dựng đất 
nước, đặc biệt trong lãnh vực xã hội 
và giáo dục để xoa dịu phần nào 
những đau khổ của nhưỡng người bị 
gạt bên lề xã hội và đào tạo những 
công dân tốt, những nhân tài cho đất 
nước. Hiện nay Giáo Hội chỉ được 
phép mở lớp dậy trẻ em cấp tiền mẫu 
giáo dưới 5 tuổi.  
 Phái đoàn điều đình lần thứ 15 
này do Đức Ông Pietro Parolin, Thứ 
Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh, 
hướng dẫn, đã thảo luận với các viên 
chức của nhà cầm quyền Hà Nội trọn 
ngày 10-06-08, sau đó đi thăm Huế, 
La Vang, Đà Lạt và từ Sài Gòn về lại 
Roma ngày 16-06-08. Theo thông cáo 
chính thức của phái đoàn được phổ 
biến ngày 18-06-08, phái đoàn đã có 
các phiên họp làm việc với Ban Tôn 
Giáo của chính phủ do ông Trưởng 
Ban Nguyễn Thế Doanh cầm đầu, 
trong không khí thẳng thắn và thân 
mật. Đề tài thảo luận là việc bổ nhiệm 
các giám mục, trao trả từ từ các tài 
sản của Giáo Hội, sự đóng góp vào 
việc thăng tiến con người, liên đới với 
những tầng lớp yếu thế nhất trong 
dân chúng, giáo dục luân lý cho các 
thế hệ trẻ. Không có một kết quả nào 
được công bố, kể cả việc họp với 
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội để 
thảo luận vụ tòa Khâm Sứ. Về vấn đề 
này, bản thông cáo ngầm ý cho biết 
hai bên vẫn còn đang tìm kiếm những 
giải pháp thích hợp. Phái đoàn cũng 
được Phó Thủ Tướng kiêm Bộ 
trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm 
tiếp kiến. Vấn đề quan hệ ngoại giao 
được nêu lên, “hai bên dự kiến rằng 
Nhóm Làm Việc, với nhiệm vụ xác 
định thời gian và thể thức, sẽ khởi sự 
công việc sớm nhất trong thời gian tới 
đây”. Trừ việc bổ nhiệm các giám 
mục còn được giữ kín, người ta thấy 
cuộc điều đình lần này không đạt 
được kết qủa nào cụ thể. Việc trao trả 
toà Khâm Sứ chưa bàn xong. Việc 
hoàn trả Giáo Hoàng Học viện Đà Lạt 
chưa bàn tới. Yêu cầu đóng góp vào 
lãnh vực xã hội và giáo dục chưa 
được trả lời. Việc bang giao còn trong 
giai đoạn nghiên cứu và ủy ban 
nghiên cứu cũng chưa nhóm họp 
phiên nào. Có thể nói phái đoàn Tòa 
Thánh ra về gần như tay không, khiến 
giới quan sát càng thêm thắc mắc tại 
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sao cả ba vị tổng giám mục của ba 
tổng giáo phận trên toàn quốc đều đi 
ra khỏi nước trong thời gian phái 
đoàn Vatican điều đình và thăm viếng 
tại VN. Phải chăng đó là một sự tình 
cờ có hậu ý? 
 IV– LIÊN HỆ HAI CHIỀU GIỮA 
GIÁO HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC 
 Không ai có thể phủ nhận sự liên 
hệ chặt chẽ giữa Giáo Hội và đất 
nước. Không có đất nước Việt Nam 
thì không có Giáo Hội Công Giáo Việt 
Nam. Giáo Hội cùng nổi trôi với vận 
nước. Khi đất nước bị kềm kẹp thì 
Giáo Hội cũng không thoát khỏi gọng 
kềm. Khi gọng kềm được mở rộng ra 
dần, Giáo Hội cũng được dễ thở theo. 
Tuy nhiên, Giáo Hội không thể đóng 
vai thụ động, mặc cho tình thế đưa 
đẩy. Giáo Hội không có sứ mạng thay 
đổi thể chế chính trị, nhưng có bổn 
phận cải tiến xã hội. Những người 
cầm quyền hiện tại đang áp dụng một 
mô thức quản trị xã hội theo hai chiều 
trái ngược. Một mặt, họ giải phóng 
sinh hoạt kinh tế (trừ quy hoạch vĩ mô 
và cái đuôi ‘định hướng xã hội chủ 
nghiã’), nhờ đó kinh tế có phát triển, 
giảm bớt nghèo đói, nhưng đồng thời 
cũng tạo ra những bất công, hố ngăn 
cách giầu nghèo ngày càng mở rộng, 
những tệ nạn gia tăng, đặc biệt nạn 
tham nhũng và suy thoái luân lý. Mặt 
khác, về phương diện chính trị, họ 
vẫn duy trì chế độ độc tài toàn trị, tiếp 
tục trấn áp mọi quyền tự do căn bản 
của con người. Có thể nói, con người 
trong xã hội Việt Nam hiện nay mặc 
nhiên chia thành hai phe. Phe theo 
chính quyền vì dính líu quyền lợi hơn 
là vì ý thức hệ. Họ là thiểu số, nhưng 
có quyền và có tiền nên vẫn nắm 
nhiều thế lực. Phe chống, công khai 
hay thầm lặng, gồm đa số nhân dân, 
bất mãn vì bị tước đoạt tự do, vì thấy 
trước mắt những bất công, và nhiều 
khi là nạn nhân của bất công. Tình 
trạng này đã tạo nên một khát vọng 
và một khuynh hướng hình thành một 
xã hội công dân có khả năng bảo vệ 
quyền lợi của mình, thực hiện một 
nếp sống dân chủ, công bằng và 
nhân ái. Có những dấu hiệu cho thấy 
khuynh hướng này ngày càng lớn 
mạnh và không thể đảo ngược. Câu 
hỏi đặt ra cho Giáo Hội là Giáo Hội 
đứng vào phe nào? Muốn đồng hành 
với khuynh hướng tiến bộ của đa số 
thành phần dân tộc hay vẫn muốn 
bám cứng thế lực thủ cựu để bảo vệ 
những gì đã thụ đắc? Đây không phải 
là thái độ chính trị ủng hộ hay chống 
đối, nhưng là môt lựa chọn có tính 
cách luân lý xã hội. Nếu Giáo Hội biết 
dùng sức mạnh tinh thần của mình để 
tác động trên những biến chuyển theo 
chiều hướng tốt thì những biến 

chuyển đó sẽ đạt thành qủa mau hơn 
và to lớn hơn. Đổi lại, khi tình hình 
đất nước được cải thiện, Giáo Hội 
cũng sẽ có những điều kiện thuận lợi 
để phát triển một cách tự do và lành 
mạnh hơn, lại không bị mang tiếng là 
không đoàn kết liên đới trong cuộc 
tranh đấu chung của đại khối dân tộc. 
 Khẩu hiệu “sống giữa lòng dân 
tộc” không có nghiã chỉ sống với 
những người có quyền, có tiền, mà 
ưu tiên phải sống với những người 
nghèo khổ, những người bị áp bức, bị 
đối xử bất công. Khi Giáo Hội hành 
động như vậy, lời rao giảng Tin Mừng 
mới dễ được đón nhận vì Giáo Hội đã 
triển dương công lý và bác ái bằng 
hành động. Không cần phải ra mặt 
chống đối chính quyền, vẫn có thể 
tiếp tục đối thoại và hợp tác khi 
những quyền lợi của Giáo Hội được 
tôn trọng. Tuy nhiên, Giáo Hội không 
nên đầu tư bằng uy tín và danh dự 
của mình vào cửa đang bị nguyền rủa 
và có triệu chứng ngày càng mất dần 
quyền lực. 
 V – CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM 
GÌ? 
 Một số người cho rằng giáo dân 
Việt Nam ở hải ngoại chỉ biết làm hai 
việc: góp tiền và chỉ trích. Nếu góp 
tiền bừa bãi để làm hư một số tu sĩ, 
để xây cất những cơ sở không cần 
thiết như một thách thức với dân 
nghèo và với những tôn giáo khác; 
nếu chỉ trích chỉ nhằm đả phá, gây 
chia rẽ, thì những việc này nên được 
chấm dứt càng sớm càng tốt. Tuy 
nhiên, nếu chỉ muốn người ta góp tiền 
mà không cho góp ý thì thiếu công 
bằng và có vẻ chơi không đẹp. Việc 
yểm trợ từ ngoài vào trong vẫn có 
mặt tích cực và vẫn cần thiết, nếu 
được thực hiện một cách hữu lý và 
hữu hiệu. 
      1/ Yểm trợ tài chánh: không ai có 
thể phủ nhận việc yểm trợ tài chánh 
của giáo dân hải ngoại đã giúp Giáo 
Hội trong nước xây dựng được rất 
nhiều thánh đường, cơ sở hoạt động 
và thực hiện những chương trình hữu 
ích. Vấn đề đặt ra là cần sự cộng tác 
giữa trong và ngoài để điều hợp việc 
phân phối ngân khoản cho hợp lý, 
tránh phí phạm, tránh dồn vào chỗ đã 
có qúa nhiều trong khi tại những vùng 
sâu, vùng xa, chủ chăn và giáo dân 
vẫn phải tiếp tục sống đạo trong 
những điều kiện thiếu thốn. Cách 
quyên góp ở nước ngoài cũng nên 
được xét lại để tránh những cảnh 
không đẹp, có thể làm mất uy tín của 
các chủ chăn. Nhiều người ở hải 
ngoại đã nêu vấn đề phối hợp quyên 
góp và phân phối, nhưng cho đến 
nay, các vị hữu trách trong nước vẫn 
giữ im lặng, không đáp ứng. 

      2/ Yểm trợ tinh thần và ngoại vận: 
mỗi khi Giáo Hội trong nước bị đàn 
áp, bị bắt bớ, bị cướp tài sản, người 
ở ngoài khi biết tin, không cần chờ 
trong nước yêu cầu, vẫn mau mắn 
lên tiếng bênh vực nạn nhân, tố cáo 
những vi phạm, vận động dư luận, 
các chính quyền, các cơ quan quốc 
tế, để nhờ họ can thiệp với nhà cầm 
quyền Việt Nam. Có khi đạt kết qủa. 
Có khi không. Tuy nhiên, phải nhìn 
nhận yểm trợ bằng lên tiếng và vận 
động đã góp một phần không nhỏ vào 
việc thay đổi cách ứng xử của nhà 
cầm quyền và khiến họ phải suy nghĩ 
kỹ hơn khi muốn lấy quyết định đàn 
áp mới. Điều đáng phàn nàn là khi 
trong nước cần bên ngoài yểm trợ thì 
thúc đẩy tận tình. Khi không cần, thì 
lại sẵn sàng “giung giăng giung giẻ” 
với cộng sản. Những hành động ca 
tụng cộng sản, hãnh diện nhận huy 
chương của cộng sản, chỉ trích người 
ở ngoài là qúa khích, đòi hỏi qúa 
nhiều về chính trị, thật sự là những 
cái tát vào mặt những người đã rút 
từng đồng tiền tiết kiệm gửi về và 
chạy xuôi chạy ngược để vận động 
cho lợi ích của anh chị em ở quê nhà. 
       3/ Yểm trợ ý kiến: khi thấy 
những điều vô lý, những điều chướng 
tai gai mắt, nhiều giáo dân hải ngoại 
đã lên tiếng. Đôi khi có những lời nói 
qúa, có thể gây tổn thương. Nhưng 
đa số là những phát biểu có tính cách 
phân tích tình trạng, trình bầy cái nhìn 
khách quan từ bên ngoài, cho biết 
những phản ứng của giáo dân (nguồn 
yểm trợ tinh thần và vật chất), và luôn 
luôn đưa những đề nghị xây dựng 
nhằm cải thiện tình trạng. Giáo dân 
trong nước không có điều kiện nói. 
Hầu hết giáo sĩ cả trong lẫn ngoài 
không dám nói. Khi giáo dân hải 
ngoại lên tiếng thì bị kết án là “chống 
cha chống Chúa”, bị một vài đấng bậc 
viết bài chửi xéo hoặc xúi một số 
người viết những bài phản bác, đôi 
khi chửi bới rất thiếu trình độ và tư 
cách. Điều đáng buồn là không có đối 
thoại vì không có lý luận giá trị, chỉ có 
chụp mũ và kết án. Sau một hồi điều 
qua tiếng lại, giáo dân hải ngoại đã 
ngưng việc tranh cãi và đề nghị các vị 
hữu trách của Giáo Hội trong nước 
mở những cuộc đối thoại nghiêm 
chỉnh để tạo tình thông cảm và tìm sự 
thật khách quan. Qúy vị vẫn im lặng, 
không đáp ứng, trong khi qúy vị vẫn 
luôn đề cao việc đối thoại với nhà 
cầm quyền. Hành động của các vị 
làm người ta có cảm tưởng các vị chỉ 
muốn đối thoại với “người trên”, 
người có quyền, không muốn đối 
thoại với “người dưới”. Điều này đã 
làm uổng phí không ít những tài 
nguyên chất xám của giáo dân hải 
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ngoại muốn cống hiến cho Giáo Hội 
trong nước. 
 Tuy có những điều đáng phàn nàn 
như thế, bổn phận của chúng ta là 
vẫn phải tiếp tay yểm trợ và xây dựng 
Giáo Hội quê nhà qua ba việc trên, dĩ 
nhiên bằng cách hữu lý và hữu hiệu. 
Tích cực hơn nữa, chúng ta phải tìm 
cách tham dự vào tiến trình thay đổi 
của đất nước và thúc đẩy Giáo Hội 
đồng hành với sự chuyển mình của 
dân tộc. Tham dự và thúc đẩy cách 
nào, đó là việc phải thảo luận. Tương 
lai của đất nước và tương lai của 
Giáo Hội không cho phép chúng ta 
bất động nhìn Giáo Hội đứng bên lề 
của cuộc chuyển mình đang diễn ra. 
 Khi nhìn về thực trạng của Giáo 
Hội và quê hương, chúng ta thấy giữa 
những điểm đen, có rất nhiều điềm hy 
vọng. Tuổi trẻ Việt Nam đã bắt đầu 
thức tỉnh và vượt qua sự sợ hãi. 
Công nhân và nông dân đã ý thức 
quyền lợi của mình. Trí thức đã dám 
phê bình và bàn tới những giải pháp 
tương lai. Hàng ngàn người đã công 
khai ký tên đứng vào hàng ngũ tranh 
đấu cho tự do dân chủ. Tôi muốn nói 
đến Khối 8406. Trong Giáo Hội, nhiều 
linh mục và nam nữ tu sĩ trẻ đã dấn 
thân phục vụ những đồng bào nghèo 
khổ, bệnh tật, thiếu may mắn. Họ sẵn 
sàng chấp nhận những khó khăn, 
thiếu thốn khi đi rao giảng lời Chúa tại 
những vùng xa xôi, nghèo đói, chậm 
tiến, thiếu đủ mọi thứ tiện nghi. Công 
việc của họ cần phải được giúp đỡ 
ưu tiên. Những dấu hiệu hy vọng này 
giúp chúng ta tin tưởng rằng ngày 
Giáo Hội và quê hương được đổi 
mới, đồng bào được sống trong tự 
do, nhân phẩm và tình người, sẽ 
không còn xa. Chúng ta đặt niềm tin 
nơi Thiên Chúa và niềm kỳ vọng vào 
thế hệ trẻ đang lên. ������ 

 
 Kính gởi cộng đồng người Việt tự 
do ở hải ngoại, 
 Kính gởi quý cơ quan truyền 
thông của người Việt hải ngoại, 
 Tôi tên là A Đung, sinh năm 1968 
tại xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh 
Kon Tum là mục sư, tổng quản nhiệm 
giáo hạt Mennonite Sa Thầy. 

 Trước hết cho tôi được bày tỏ 
lòng biết ơn đối với quý cơ quan 
truyền thông, các đài báo của người 
Việt nam tự do ở hải ngoại đã kịp thời 
loan tin về trường hợp mất tích của 
tôi vào ngày 03 tháng 6 vừa qua tại 
thủ đô Nam Vang, để mật vụ của 
cộng sản Việt Nam tại Cambodia 
không thể thủ tiêu tôi, mà chỉ dẫn độ 
tôi về Việt Nam để chịu án. Nhờ vậy 
mà đến nay tôi vẫn còn sống để gởi 
đến quý diễn đàn, quý đài báo và 
cộng đồng người Việt tự do ở hải 
ngoại những lời cảm ơn chân thành 
này, cùng những lời tố cáo tội ác của 
bọn mật vụ CSVN và bọn Việt gian 
chó săn cộng sản tại Cambodia. 
 Kính thưa quý đài báo và quý độc 
giả, đào thoát khỏi địa ngục Việt Nam 
gần một năm qua, những tưởng tìm 
được tự do một cách đúng nghĩa sau 
một cuộc hành trình quá ư gian truân 
và nguy hiểm, nhưng từ địa ngục Việt 
Nam bao la, tôi lại bị rơi vào địa ngục 
nhỏ hơn, và cũng không kém phần 
man rợ: Trại Tỵ Nạn Số 3, tại Tưk 
Thla, Phnom Penh, Cambodia. Gần 
một năm trời được sự chở che của 
Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc trong 
trại là ngần ấy thời gian tôi sống kiếp 
đọa đày nửa người nửa ngợm với đủ 
những trò hành hạ của các nhân viên 
bảo vệ an ninh người Khmer gốc Bắc 
Việt và với đủ những lời đe dọa thóa 
mạ của các nhân viên Cao Ủy Tỵ Nạn 
Liên Hiệp Quốc cũng người bản xứ 
Khmer gốc Bắc Việt. 
 Gần một năm trời, chúng tôi 
không được ngó ngàng, không được 
phỏng vấn để cấp quy chế tỵ nạn, mà 
mỗi tuần đều phải chứng kiến cảnh 
những người cùng hội cùng thuyền bị 
cưỡng bức hồi hương trong tủi nhục, 
trong đắng cay và sợ hãi. Để tìm cho 
bằng được ý nghĩa đích thực của tự 

do, một nhóm trong số anh em chúng 
tôi đã quyết định vượt trại, tiếp tục ra 
đi, tiếp tục đối mặt với những mối 
hiểm nghèo. 33 người trong số đó, 
đều là con cái Chúa đủ mọi sắc tộc 
Tây Nguyên và thuộc nhiều hệ phái 
Tin Lành khác nhau, đã đến được đất 
Thái bình an và đang chờ phủ Cao 
Ủy Liên Hiệp Quốc Đặc Trách Tỵ Nạn 
tại đó quyết định cho số phận của họ: 

hoặc được cấp quy chế tỵ nạn, hoặc 
tiếp tục sống ngoài vòng pháp luật. 
Riêng tôi được một người đồng 
hương, đang tạm dung cùng trại là 
thầy Truyền Đạo A-Mosk giới thiệu 
cho một mục sư của Baptist Việt Nam 
tại Chba Oeum Peuv, Phnom Penh, 
tên là Phạm Quốc Vĩnh (còn có 
những tên gọi khác là Lâm Vũ, là 
Phạm Vĩnh Lợi). Mục Sư Phạm Quốc 
Vĩnh này tiết lộ với tôi rằng ông ta là 
cộng tác viên đắc lực của Phủ Cao 
Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc tại Phnom 
Penh, mỗi tuần đến làm việc ở văn 
phòng này không dưới 5 lần, tôi đã 
quá tin tưởng ông để trút hết nỗi lòng 
và rồi đem hết trứng giao cho ác. 
Khuya Chúa Nhật rạng ngày thứ Hai, 
tôi và gia đình vượt rào khi các nhân 
viên an ninh đang say ngủ. Tôi tìm 
đến Hội Thánh của Mục sư Phạm 
Quốc Vĩnh và được ông đón tiếp thật 
niềm nở. Đến trưa, mục sư Phạm 
Quốc Vĩnh đưa tôi đến gặp ông Vũ 
Hứa Kháng, một người Thanh Hóa có 
8 bà vợ, tự phong là Mục sư và Bác 
sỹ. Ông Kháng đã đưa tôi đến thuê 
nhà trọ tại khu vực Bưng Cót, thuộc 
quận Toul Kok, cách Đại Sứ Quán 
Pháp khoảng 250 mét. Đến chiều thứ 
Hai, ông Kháng đưa tới cho tôi 10 kg 
gạo và một bếp gas du lịch, rồi cùng 
tôi đi uống café. Đến 3 giờ chiều ngày 
Thứ ba, 03 tháng 6, mục sư Phạm 
Quốc Vĩnh gọi điện thoại cho biết là 
đang trên đường tới nhà tôi uống 
café. Tôi đã đón mục sư Vĩnh vào cho 
biết nhà, sau đó chúng tôi ra quán 
gần nhà uống café rồi chia tay nhau 
khoảng 30 phút sau đó.  
 Đến 5g chiều cùng ngày mục sư 
Phạm Quốc Vĩnh đã dẫn đường cho 
một chiếc xe Toyota 4 Runner màu 
mỡ gà đến nhà tôi, trên xe có 4 người 
Việt Nam và một người Cambodia 
làm việc ở Bộ Nội Vụ Cambodia đến 
bắt tôi. Người Cambodia này với tôi 
đã biết nhau quá rõ, vì hơn gần một 
năm qua, tôi là đại diện của trại tỵ nạn 
số 3, còn ông ấy là bố đẻ của một 
nhân viên IFDO, cô Đa Ra, người 
hằng ngày vẫn có quan hệ công việc 
với chúng tôi. Chúng tôi bị trói tay ra 
sau lưng và đưa lên xe trước sự tò 
mò của nhiều người dân bản xứ và 
trước sự hoang mang lo sợ của một 
số người Việt tạm cư chung quanh. 
Riêng tôi và gia đình hết sức ngỡ 
ngàng khi nhìn thấy trong số những 
người đến bắt tôi có cả Phạm Quốc 
Vĩnh và Vũ Hứa Kháng. Chúng tôi 
ngỡ ngàng vì mới mấy giây trước đó 
tôi vẫn còn tin rằng họ là tôi tớ của 
Đức Chúa Trời, nhưng đến lúc đó thì 
tôi đã kịp nhận ra chúng chính là ác 
quỷ, là tay sai của mật vụ CSVN. 
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 Xe của lực lượng mật vụ VN đã 
đưa tôi về trụ sở của Bộ Công An Việt 
nam tại thành phố Hồ Chí Minh ngay 
trong đêm đó. Họ đã thẩm vấn, điều 
tra chúng tôi suốt cả đêm. Chúng tôi 
lại sợ hãi, lại ngỡ ngàng khi các nhân 
viên điều tra đưa cho tôi xem giấy 
bảo trợ mà Giáo Sư Nguyễn Chính 
Kết gởi cho tôi qua email của Phạm 
Quốc Vĩnh, có luôn cả bản dịch ra 
Tiếng Khmer. Lần này tôi ngỡ ngàng 
vì cứ nghĩ rằng nhất định cơ quan 
điều tra của CSVN là Tiên, là Thánh, 
mới giỏi đến mức này. Họ có những 
tài liệu mà giáo sư Nguyễn Chính Kết 
gởi cho tôi qua hộp thư của Vĩnh và 
nhờ y chuyển lại cho tôi, những thay 
vì chuyển cho tôi, thì Vĩnh lại chuyển 
cho Bộ Nội Vụ Cambodia, cho đại sứ 
quán VN và bộ công an VN ! 
 Sau 10 ngày tạm giam để điều tra 
tại công an tỉnh Kon Tum, tôi đã được 
đưa về địa phương để đấu tố và hiện 
đã được “hưởng lượng khoan hồng” 
của đảng và nhà nước “CHXHCN 
Lầm Than – Đập dập Tự do Hạnh 
phúc” bằng một bản án quản thúc một 
năm tại gia. Hôm nay, được biết trên 
trang nhà của đài Á Châu Tự Do, có 
bài của Phóng viên Đỗ Hiếu phỏng 
vấn Mục sư Phạm Quốc Vĩnh về 
trường hợp mất tích của tôi, tôi thật 
nực cười vì thấy sự trơ tráo của Vĩnh 
khi chối bỏ mọi mối quan hệ với tôi, 
cũng như chối bỏ vai trò chủ lực của 
ông ấy trong việc bắt cóc tôi và gia 
đình, trong việc bán đứng tôi cho 
cộng sản Việt Nam! Liệu trước tôi, 
trong những trường hợp mất tích của 
những người tỵ nạn khác như Đại 
Đức Thích Trí lực, nhà hoạt động 
chính trị đối lập Hồ Long Đức và nhà 
dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ, thì Phạm 
Quốc Vĩnh và Vũ Hứa Kháng có vai 
trò gì chăng ? Liệu những người tỵ 
nạn Việt Nam đang tạm dung tại 
Cambodia, ai sẽ là nạn nhân tiếp theo 
của hai con thú đội lốt người này? 
 Phạm Quốc Vĩnh ơi ! Vũ Hứa 
Kháng ơi ! Rồi đây, trước mặt Đức 
Chúa Trời trong ngày phán xét, hai 
người sẽ phải trả lời ra sao với Chúa 
về những tội ác do chính mình đã gây 
ra cho đồng loại, cho những nạn nhân 
của chế độ cộng sản Việt Nam chúng 
tôi? Chúng tôi cũng không thể hiểu 
được liệu Mục sư Trương Công Trí 
và Giáo Hội Tin Lành BGC- Thế Giới 
Tình Thương- của Mục Sư Trí là nhà 
bảo trợ của Hội Thánh Baptit Việt 
nam tại Cambodia, là nhà bảo trợ của 
Kháng và Vĩnh, có liên đới trách 
nhiệm trong việc hai nhân sự của ông 
đã bán mình cho quỷ dữ để bức hại 
chúng tôi hay không. 

��������� 

 24 tháng 6, 2008: Hôm nay thế 
nào cũng có biểu tình phản đối Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng nhân dịp 
ông gặp Tổng thống Bush. Nhưng 
chắc chắn là ông Dũng vẫn cảm 
thấy dễ chịu hơn khi ở nước ngoài, 
vì ở trong nước, công chúng đang 
gia tăng bất mãn, do kinh tế xáo 
trộn. Nhưng cuộc khủng hoảng 
cũng đem đến cho ông Dũng một cơ 
hội to lớn. Đó là cơ may chấp nhận 
nới rộng thể chế chính trị để đi vào 
lịch sử như một nhà cải cách. 
 Việt Nam đã vui hưởng sự tăng 
trưởng mạnh mẽ trong mấy năm 
qua, và việc được gia nhập Tổ chúc 
Thương mại Thế giới (WTO) là 
bước tiến vững vàng trên đường hội 
nhập kinh tế toàn cầu. Nhưng công 
cuộc đổi mới của ông Dũng đang 
gặp khó khăn dẫn đến việc dân 
chúng bị khốn khó bởi đủ thứ tệ hại. 
 Lạm phát tăng 25% vào tháng 
Năm, với giá thực phẩm đắt hơn 
42% so với cùng thời gian vào năm 
ngoái. Tỉ lệ thất nghiệp cao. Giá dầu 
quốc tế nhảy vọt tăng thêm sự khốn 
khó – cùng lúc với đồng đô la suy 
yếu, khiến giá trị số tiền người Việt 
gửi về từ ngoại quốc bị giảm sút. 
 Và tất cả những chuyện này giúp 
phơi bầy một vấn đề lớn hơn – đó là 
một guồng máy nhà nước đàn áp đã 
thành trở ngại chính cho tiến bộ. 
Nhà cầm quyền hầu như bất lực 
không thể kiểm soát được nạn lạm 
phát; hệ thống giáo dục không dậy 
cho giới trẻ những kỹ năng cần thiết 
cho một nền kinh tế toàn cầu. 
 Những khoản đầu tư khổng lồ 
nhà nước ném vào các công ty quốc 
doanh kém hiệu năng (đã không 
mang lại lợi nhuận mà còn bị thua 
lỗ nặng nề). Lạm dụng quyền hành 
như truất hữu đất đai mà không bồi 
thường xứng đáng càng ngày càng 
trở nên thịnh hành.  

 Người Việt gia tăng thái độ bất 
mãn – từ hình thức giản dị như bất 
hợp tác, tới những cuộc đình công 
tại các xí nghiệp trên toàn quốc. 
Nhà cầm quyền đáp ứng bằng cung 
cách cố hữu – bắt giữ các nhà vận 
động, bloggers tự do, luật sư, doanh 
nhân, sinh viên, nông dân và công 
nhân. 
 VN vẫn có tiềm năng lớn mạnh. 
Năm ngoái, người Việt hải ngoại 
gửi về nước cho gia đình hơn 7 tỉ đô 
la, một con số đáng kể giúp cho nền 
kinh tế tăng tốc. Các nguồn viện trợ 
hoặc cho vay từ nước ngoài hứa 
giúp hàng triệu triệu đô la. Và chỉ 
mấy tháng đầu năm nay, vốn ngoại 
quốc trực tiếp đầu tư đã lên tới 15.7 
tỉ.  
 Tóm lại, trở ngại mà ông Dũng 
phải đối phó không phải là thiếu 
những người muốn đầu tư mà là 
một guồng máy cai trị quan liêu, 
cứng nhắc thách đố và vô trách 
nhiệm. 
 Hãy nhìn vào vụ tham nhũng nổi 
tiếng gần đây nhất tại VN, mà một 
số viên chức cao cấp trong chính 
quyền đã lấy công quỹ − gồm cả 
một phần tiền ngoại quốc viện trợ−  
để chơi cá độ bóng đá. Nhiều viên 
chức đã bị truy tố ra tòa và lãnh án 
về tội lạm dụng công quỹ, lại còn 
hối lộ để chạy án. Nhưng rồi, vào 
tháng trước, hai nhà báo từng phanh 
phui vụ tham nhũng này đã bị bắt – 
điều mà hầu hết người Việt cho là 
một vụ cửa quyền trả thù. 
 Quốc gia hầu như sẽ vô phương 
đối phó với tham nhũng cũng như 
quy trách nhiệm cho giới thẩm 
quyền nếu các nhà báo đưa ra ánh 
sáng những vụ làm bậy lại bị đe dọa 
bằng tù đầy. 
 Đây là cơ hội của ông Dũng – 
nếu ông biết nắm lấy. Ông cần tỏ 
cho Bộ chính trị đảng Cộng sản 
Việt Nam thấy rằng điều hành tất cả 
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những rắc rối trong một xã hội tăng 
trưởng mau lẹ sẽ dễ dàng hơn, nếu 
có một thị trường tự do về quan 
điểm (opinions), cũng như về hàng 
hóa và dịch vụ. 
 Chính phủ sẽ phải đối phó với 
những khó khăn về kinh tế bằng 
một vài quyết định cứng rắn. Nhưng 
những quyết định này sẽ dễ được 
dân chúng chấp nhận, nếu họ cảm 
thấy có tiếng nói trong việc hình 
thành chúng. 
 Còn đợi gì nữa? Bằng cách dùng 
những khó khăn này để mở rộng, 
ông Dũng có thể giúp mang lại sự 
ổn định và thịnh vượng cho Việt 
Nam. Bằng cách thay đổi tình trạng 
trì trệ hiện nay, Hà Nội có thể an 
tâm rằng giao động không biến 
thành bạo động – điều mà chẳng ai 
muốn, ít nhất là các nhà đầu tư 
ngoại quốc đã bỏ vốn ra hàng trăm 
triệu đô la.  
 Và bằng cách mở rộng, ông 
Dũng sẽ giúp cho người Việt hoàn 
thành được điều mà hàng trăm triệu 
dân láng giềng đã có, là tự do. 
 Đây cũng là cơ hội độc nhất đối 
với Hoa Kỳ. Ảnh hưởng của Hoa 
Kỳ (phần chính qua gia tăng đầu tư) 
sẽ là tác nhân thực sự và duy nhất 
để thay đổi đất nước hiện nay. Việt 
Nam rất cần tới ảnh hưởng đó để 
tiếp tục. 
 Nhân dân Việt Nam cần gia tăng 
giao thương và vốn đầu tư ngoại 
quốc để chúng tôi có thể cải tiến hệ 
thống giáo dục và đưa dân tộc 
chúng tôi ra khỏi cảnh nghèo khó. 
Nhưng chúng tôi cũng cần các nhà 
đầu tư lên tiếng giúp chúng tôi về 
sự cần thiết cải tổ để tăng thêm sự 
minh bạch và trách nhiệm – và giúp 
chúng tôi xây dựng một Việt Nam 
dân chủ với phẩm giá và các quyền 
của người dân được tôn trọng. 
 Người Việt Nam chúng tôi muốn 
thay đổi. Chúng tôi biết nhà cầm 
quyền không thể phủ nhận mãi mãi 
các tự do của chúng tôi. Và nhân 
dân Việt Nam mong muốn các nhà 
lãnh đạo Hoa Kỳ về kinh tế và 
chính trị có cơ hội nhắc nhở Thủ 
Tướng Việt Nam về sự thật đó trong 
các buổi gặp gỡ tuần này. 
 Nhà vận động dân chủ Việt Nam 
Nguyễn Đan Quế đã trải qua hai 

mươi năm trong tù. Ông hiện đang 

bị canh gác tại gia ở Sài Gòn. 
 Đinh Từ Thức lược dịch 

   Sau nhiều năm rụt rè và gặp khó 
khăn, đầu năm 2006 VN cũng được 
trở thành thành viên của WTO. Đây là 
một cơ hội tốt để VN hội nhập mạnh 
vào thị trường thế giới, tạo những 
điều kiện tốt hơn cho việc phát triển 
đất nước và nâng cao cuộc sống của 
nhân dân. Cuối tháng 4-2006 trong 
Đại hội 10 ĐCSVN đã có một ban 
lãnh đạo mới. Ngoại trừ Nông Đức 
Mạnh tuy đã trên 65 nhưng vẫn nhất 
định ngồi lì để giữ ghế Tổng bí thư 
(TBT), còn các ông Trần Đức Lương, 
Phan Văn Khải và Nguyễn Văn An đã 
trên 65 tuổi nên, theo Điều lệ của 
Đảng, đã xin nghỉ các chức vụ cao 
nhất trong đảng và chính quyền. Sau 
Đại hội 10 cả ba người này đã xin 
nghỉ sớm một năm trước khi nhiệm kì 
chấm dứt với lí do là Hội nghị cấp cao 
APEC họp ở Hà Nội vào tháng 11- 
2006 là một hội nghị quốc tế quan 
trọng nên cần có một ban ban lãnh 
đạo mới để có dịp làm việc trực tiếp 
với các nhà lãnh đạo thế giới nhân 
dịp họ sang VN tham dự Hội nghị 
APEC. 
 Vì thế vào cuối tháng 6-06 Nguyễn 
Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng và 
Nguyễn Phú Trọng đã được bầu vào 
các chức vị Chủ tịch nước, Thủ 
tướng (TT) và Chủ tịch Quốc hội. Khi 
ấy, dư luận bên ngoài và một phần 
báo chí trong nước đặt kì vọng nhiều 
vào Nguyễn Minh Triết và đặc biệt 
Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi Nguyễn 
Phú Trọng được coi là thành phần 
bảo thủ, thì hai ông Dũng và Triết 
được nhiều giới cho là có khuynh 
hướng cải cách, đổi mới. 
 Căn cứ vào hai diễn văn nhậm 
chức [1] và tái cử [2] cùng các lời 
tuyên bố của Nguyễn Tấn dũng trong 
nhiều dịp khác nhau suốt hai năm qua 
thì trọng tâm chính hoạt động của 
chính phủ do ông cầm đầu là chống 
tham nhũng, phát triển kinh tế cao và 
bền vững. Sau hai năm hoạt động thì 
thành quả của Nguyễn Tấn Dũng 
trong hai lãnh vực quan trọng này ra 
làm sao? Ngoài ra, trong lãnh vực tự 

do báo chí và dân quyền cũng như 

chính sách đối phó trước sự bành 
trướng của Bắc Kinh thì Nguyễn Tấn 
Dũng có thực là người biết điều và có 
tầm nhìn, biết bảo vệ chủ quyền đất 
nước hay chỉ là bóng hình của những 
kẻ bảo thủ độc tài? 
    Nhân dịp hai năm làm thủ tướng 
hãy thử kiểm điểm các hoạt động của 
Nguyễn Tấn Dũng để so sánh giữa 
các mục tiêu mà ông đã đề ra và kết 
quả đã đạt được trong thực tế như 
thế nào. 
  Nói và làm của Nguyễn Tấn 
Dũng trong chống tham nhũng  
    Có thể nói, tham nhũng là một tệ 
trạng xã hội tồi bại nhất của chế độ 
toàn trị hiện nay, từ thời TT Võ Văn 
Kiệt tới Phan Văn Khải đã phải gọi nó 
là “quốc nạn”, rồi “giặc nội xâm”. Khi 
trước dưới thời theo mô hình XHCN 
xơ cứng, tham nhũng chỉ giới hạn 
trong một số lãnh vực. Nhưng từ khi 
thực hiện chính sách “Kinh tế thị 
trường định hướng XHCN”, trong đó 
ĐCS vẫn nắm độc quyền thao túng 
trong mọi lãnh vực theo Điều 4 của 
Hiến pháp 1992, thì tham nhũng đã 
bung phá vào mọi cấp từ trung ương 
cao nhất là Bộ chính trị (BCT) tới các 
cấp địa phương thấp nhất như làng 
xã, phường… Tham nhũng cũng lan 
sang mọi ngành như công an, viện 
kiểm sát, tòa án, thuế, hải quan; nay 
đang tràn cả vào giáo dục, y tế, quân 
đội, báo chí; cả các công tác từ thiện 
như tiền giúp dân bị bão lụt và thiên 
tai cũng bị các tham quan gậm nhấm. 
   Trong Điều lệ của ĐCS đã có 
những điều nghiêm cấm đảng viên 
tham nhũng, lợi dụng chức quyền. 
Chính phủ CS đã đưa ra nhiều pháp 
lệnh, luật rất nghiêm ngặt về mặt lí 
thuyết, kể cả án tử hình để chống 
tham nhũng. Nhưng tham nhũng vẫn 
ung dung hoành hành công khai. 
Chính vì thế Đạo luật phòng, chống 
tham nhũng mới đã ra đời và có hiệu 
lực từ năm 2006 vào đúng lúc 
Nguyễn Tấn Dũng lên giữ chức thủ 
tướng. Cuối tháng 8 Nguyễn Tấn 
Dũng còn được cử làm Trưởng ban 
Chỉ đạo trung ương phòng, chống 
tham nhũng (BCĐTUPCTN). Đúng ra 
đây là cơ hội tốt để ông Dũng có thể 
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chứng tỏ được ý chí, khả năng và uy 
tín trong việc thanh lọc một tệ trạng, 
một ung nhọt nguy hiểm cho toàn xã 
hội. [3] 
  Trong những tháng đầu giữ chức 
TT, Nguyễn Tấn Dũng đã ra hàng loạt 
các Quyết định và  Nghị định chống 
tham nhũng và nhiều tuyên bố nẩy 
lửa tạo một cảm tưởng trong dư luận 
là lần này tham nhũng không còn 
đường chạy! [4] Nói tự khen và tự 
tâng bốc theo ủy viên BCT, kiêm Phó 
TT và Phó trưởng BCĐTUPCTN 
Trương Vĩnh Trọng là trong lần này 
đã “xuất tướng” để chống tham nhũng 
thì nhất định sẽ thành công chứ 
không thể vẫn đâu lại vào đấy như 
trước! Cụ thể nhất là Nguyễn Tấn 
Dũng ra lệnh cho bộ Công an, Viện 
Kiểm sát phải sớm đưa ra xét xử 
nghiêm minh 8 vụ tham nhũng nổi 
cộm đang làm nhân dân rất bức xúc, 
trong đó lớn nhất là PMU 18.  Trong 
khuôn khổ giới hạn của một bài báo, 
ở đây người viết chỉ phân tích nói và 
làm của Nguyễn Tấn Dũng trong vụ 
tham nhũng lớn nhất từ trước tới nay 
là vụ PMU 18. 
   PMU 18 (Project Management 
Unit - Ban quản trị dự án) trực thuộc 
bộ Giao thông vận tải và nhận thực 
hiện các công trình xây cất cầu, 
đường. Tính tới cuối năm 2005, khi 
vụ tham nhũng PMU 18 bị đổ bể, theo 
báo chí của chế độ, PMU 18 đang 
quản trị một số vốn rất lớn lên tới 
khoảng 33.000 tỉ đồng cho 20 dự án, 
nghĩa là bằng khoảng 1/6 ngân sách 
thu của nhà nước vào năm 2005! 
Chính tờ Cộng sản điện tử đã xác 
nhận là hàng năm PMU 18 nhận 
được vốn đầu tư cho các công trình 
này trị giả cả một tỉ Mĩ kim. [5] Báo 
chí trong nước khi ấy còn cho biết Bùi 
Tiến Dũng, Giám đốc PMU 18, đã bỏ 
cả hàng triệu Mĩ kim để đánh cá độ. 
Số tiền lớn lao này là do xà xẻo các 
công trình xây dựng của PMU 18, 
khiến cho nhiều đoạn đường và cây 
cầu đã bị hư hỏng ngay sau khi cắt 
băng khánh thành! 
   Đáng chú ý là, Ủy viên TUĐ và Bộ 
trưởng Giao thông vận tải (GTVN) 
Đào Đình Bình lúc đó là nhân vật rất 
có thế trong BCT. TBT Nông Đức 
Mạnh để cho con rể làm việc trong 
PMU 18. Sau khi vụ tham nhũng PMU 
18 bị đổ bể và dư luận trong đảng 
cũng như nhân dân rất bất bình, 
nhiều nhân vật liên hệ đã tìm cách 
chạy án để ém nhẹm vụ án trước Đại 
hội 10 nhằm giữ ghế, giữ phần. Vào 
đầu năm 2006, báo chí trong nước đã 
nêu danh tính của nhiều Ủy viên 
TUĐ, cán bộ cao cấp trong Văn 
phòng chính phủ, bộ Công an, Viện 
Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, 

Ban kiểm tra trung ương và Ban nội 
chính trung ương đã dính líu vào việc 
chạy án này. [6] Khi ấy Tướng Võ 
Nguyên Giáp, công thần của chế độ 
và là người cuối cùng còn sống trong 
số những kẻ sáng lập chế độ, đã 
phẫn nộ viết thư đòi phải đưa vụ PMU 
18 –Ông gọi là “vụ án tham nhũng 
cực kì nghiêm trọng”– ra thảo luận 
công khai trước ĐH 10 [7]. Ngoài ra 
còn có tin nói là trong các cuộc tiếp 
xúc riêng, tướng Giáp đã khuyên 
Nông Đức Mạnh nên từ chức.  
     Trước không khí cực kì bất bình 
và hoang mang lớn trong đảng và 
nhân dân, để tự cứu mình, phe Nông 
Đức Mạnh khi ấy đã thí tốt bằng cách 
bắt Đào Đình Bình từ chức và bắt 
giam Thứ trưởng GTVT Nguyễn Việt 
Tiến, nguyên cựu giám đốc PMU 18. 
Nhưng phe Nông Đức Mạnh đã nhất 
quyết không để thảo luận vụ PMU 18 
trong ĐH 10 và trong BCT mới phe 
bảo thủ là Nông Đức Mạnh, Nguyễn 
Phú Trọng –với sự tiếp tay của hai 
người vẫn còn quyền uy rất lớn là 
cựu TBT Đỗ Mười và cựu Chủ tịch 
nước Lê Đức Anh vẫn nắm thế chủ 
động. Do sự tiếp tay đắc lực, nên Bộ 
trưởng Công an Lê Hồng Anh đã từ 
thứ 9 trong BCT khóa 9 nhẩy lên 
hàng thứ 2 trong BCT mới. Đây là 
một ngoại lệ của ĐCSVN từ trước tới 
nay. Nhưng việc này báo hiệu là thời 
gian tới, những người chống đối trong 
đảng và nhân dân sẽ bị theo dõi đặc 
biệt. 
     Như vậy, mặc dù bị áp lực mạnh 
từ trong đảng cũng như nhân dân, 
phe bảo thủ vẫn bố trí được nhân sự 
khá vững chắc trong các chức vị then 
chốt. Nhưng khi mới nhậm chức TT, 
Nguyễn Tấn Dũng đã không chỉ tuyên 
bố rất hùng hổ mà còn có một số 
hành động ngoạn mục trong việc 
chống tham nhũng. Ông đã liệt kê 
công khai 8 vụ tham nhũng nổi cộm 
nhất giai đoạn đó và ra lệnh cho Bộ 
công an, Thanh tra Chính phủ và Viện 
kiểm sát phải sớm kết thúc điều tra và 
xét xử nghiêm minh. Đặc biệt Nguyễn 
Tấn Dũng còn chỉ định tướng Phạm 
Xuân Quắc thay tướng Cao Ngọc 
Oánh –lúc đó đang bị tai tiếng trong 
vụ chạy án PMU 18– trong chức vụ 
Thủ trưởng điều tra vụ tham nhũng 
PMU 18. Khi đó quyết định này được 
nhiều giới hoan nghênh và kì vọng là 
ông Dũng không chỉ dám nói mà còn 
dám làm nữa. Vì Cao Ngọc Oánh 
trước đó không lâu là ngôi sao đang 
lên và được một số nhân vật chính 
cực kì bảo thủ trong bộ Công an bao 
bọc, trong khi ấy tướng Quắc đã có 
thành tích trong các cuộc điều tra 
chống tham nhũng. [8]  

    Trong dịp này Nguyễn Tấn Dũng 
đã lớn tiếng là nếu Bộ trưởng có 
hành vi tham nhũng thì cũng bị cách 
chức. [9] Nhưng Nguyễn Phú Trọng 
đã phản pháo ngay lập tức: “Cấp thứ 
trưởng và tương đương trở xuống thì 
BCĐTUPCTN có thể trực tiếp tạm 
đình chỉ. Còn cấp cao hơn thì phải xin 
ý kiến của các cơ quan chức năng” 
[10].  
   Vì thế, trái với những tuyên bố 
hùng dũng vào mấy tháng đầu làm 
TT, đầu tháng 11-2006 Nguyễn Tấn 
Dũng đã phải kí quyết định để Thiếu 
tướng Phạm Xuân Quắc về hưu, tức 
là thôi không còn làm Cục trưởng Cục 
Cảnh sát điều tra vụ PMU 18, mặc 
dầu lúc đó tướng Quắc mới 60 tuổi. 
[11] Từ đó vụ tham nhũng PMU 18 
hầu như bị dẹp sang một bên. Nhưng 
gần đây vụ tham nhũng động trời này 
không phải chỉ bị dẹp sang một bên, 
mà còn cho thấy những thủ phạm 
chính đang được phục hồi, đồng thời 
những nhà báo và cán bộ cao cấp 
điều tra về vụ này đã bị bắt và điều 
tra! Cựu Thứ trưởng Nguyễn Việt 
Tiến được Viện kiểm sát tha bổng 
vào đầu năm 2008 và vừa được phục 
hồi đảng tịch vào đầu tháng 5-08. Chỉ 
một tuần sau hai nhà báo của Tuổi trẻ 
và Thanh niên, là hai tờ báo xông xáo 
nhất trong vụ đánh tham nhũng PMU 
18 và có rất đông độc giả, vừa bị bộ 
Công an ra lệnh bắt. Cả Thiếu tướng 
Phạm Xuân Quắc tuy đã bị đẩy về 
hưu cũng bị điều tra với tội danh “lợi 
dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi 
hành công vụ”. [12] Càng ngạc nhiên 
nữa là tướng Cao Ngọc Oánh vừa 
mới đây lại được thăng chức lên 
trung tướng! [13] Trong phiên họp thứ 
6 của BCĐTUPCTN vào đầu tháng 4-
08 Nguyễn Tấn Dũng còn tuyên bố 
đồng ý với quyết định của Viện kiểm 
sát trong việc tha bổng cho Nguyễn 
Việt Tiến. 
   Như thế, nay khi so sánh các lời 
tuyên bố và các hoạt động của ông 
Dũng với các kết quả thực sự trong 
việc chống tham nhũng lớn nhất và 
tác hại nhất là vụ PMU 18 thì thấy đã 
có sự đảo lộn 180o so với hai năm 
trước khi Nguyễn Tấn Dũng mới nhận 
chức TT. Từ các tuyên bố nẩy lửa 
của Nguyễn Tấn Dũng là sẽ trừng trị 
thẳng tay các tham quan bất cứ đang 
giữ chức vụ gì hai năm trước đây thì 
nay những người này lại được tha 
bổng hoặc được thăng chức. Trong 
khi đó những ai tìm cách trừng trị 
tham nhũng và tố tham nhũng thì lại 
bị điều tra hoặc phải ngồi tù! Như vậy 
Nguyễn Tấn Dũng đã phải đầu hàng 
trước bọn tham quan và phản bội 
những gì đã hứa hẹn! 
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   Vì thế từ đầu năm nay, nhiều 
thành phần trong xã hội, kể cả những 
đảng viên cấp tiến đều rất bất bình và 
thất vọng. Trong cuộc họp của các 
nhà tài trợ quốc tế vào đầu tháng 6-
08 nhiều đại sứ các nước và các tổ 
chức tài chánh quốc tế đang viện trợ 
cho VN đã công khai tỏ ý nghi ngờ ý 
định thực sự và khả năng chống tham 
nhũng của Nguyễn Tấn Dũng. [14]  
  Tóm lại, các diễn biến chung 
quanh các hoạt động chống tham 
nhũng trong hai năm làm TT cho thấy 
rõ là Nguyễn Tấn Dũng không có ý 
chí thực sự chống nạn tham nhũng, 
uy quyền của ông cũng  không có 
nhiều trong nhóm lãnh đạo hiện nay. 
Uy quyền rất giới hạn của Nguyễn 
Tấn Dũng lại càng giảm mạnh từ khi 
ông đã không giải quyết được nạn 
lạm phát phi mã. Chính vì thỏa hiệp, 
lười biếng và bất lực trong việc chống 
tham nhũng nên Nguyễn Tấn Dũng 
đã tự làm mất uy tín trong nhân dân 
và dư luận quốc tế! Trong vụ PMU 18 
“tài” của Nguyễn Tấn Dũng là đã biến 
một con voi thành con chuột nhắt. 
Nhưng chính vì thế Nguyễn Tấn Dũng 
đã tự làm mất uy tín của một nhà lãnh 
đạo cũng theo hướng như vậy! 
   Như thế có thể nói rằng, trong chế 
độ toàn trị, không một nhân vật nào 
có thể chống tham nhũng hữu hiệu 
được. Vì chế độ này cần nuôi và giữ 
tham nhũng, nó là cái nôi để những 
người có quyền tự do hôi tiền của 
nhân dân và dùng tiền bất chính này 
để nuôi nhóm tay chân bảo vệ lẫn 
nhau. Thoạt nhìn thì nói như vậy 
tưởng như nghịch lí, nhưng trong chế 
độ toàn trị những nghịch lí lại trở 
thành thuận lí! Vả lại, việc bắt giam 
các nhà báo và khóa miệng các báo 
chí tố tham nhũng cũng đã cho thấy 
Nguyễn Tấn Dũng không có chủ tâm 
thực sự trong việc chống tham nhũng. 
 Nói và làm của Nguyễn Tấn 
Dũng trong việc chống lạm phát 
  Lãnh vực thứ hai được tân TT coi 
là trọng tâm hoạt động của ông là 
lãnh vực phát triển kinh tế. Trong đó 
ông chủ trương là phải đưa tăng 
trưởng kinh tế cao và bền vững. Vì 
thế vào cuối năm qua, Nguyễn Tấn 
Dũng đã khoe trước QH là tăng 
trưởng kinh tế trong năm 2007 trên 
8%, mức cao nhất trong nhiều năm 
qua. Trên cơ sở lạc quan đó, ông đã 
đề ra mục tiêu tăng trưởng là 8,5-9% 
trong năm 2008 và mức lạm phát sẽ 
thấp hơn mức tăng trưởng kinh tế.  
   Ông Dũng chủ quan tin rằng đầu 
tư quốc tế sẽ ồ ạt vào VN sau khi VN 
gia nhập WTO và như vậy thì sẽ tự 
động đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh 
hơn. Chính sự chủ quan này đã khiến 
Nguyễn Tấn Dũng lơ là tới các yếu tố 

khác đang tiềm ẩn nguy cơ lạm phát. 
Đó là ngân sách thiếu hụt ở mức cao 
trong nhiều năm, vì phải bù lỗ rất lớn 
mỗi năm cho các tập đoàn kinh tế và 
tổng công ti nhà nước do sự làm ăn 
thua lỗ và tự do tham nhũng của các 
phe cánh. Mặt khác, mức nhập siêu 
ngày càng gia tăng đang trở thành 
một gánh nặng cho nền kinh tế, 
người dân phải è cổ trả nợ nước 
ngoài và tạo ra nguy cơ mất sự tin 
tưởng của các nước viện trợ và đầu 
tư cho VN.   
 Chính ông Dũng đã cho biết là, từ 
đầu năm 2007 đã để cho Ngân hàng 
nhà nước mua vào 9 tỉ Mĩ kim để tăng 
mức ngoại tệ dự trữ. Nhưng chính 
phủ đã phải bỏ ra trên 140.000 tỉ 
đồng để mua số ngoại tệ trên, chiếm 
khoảng 70% mức dự thu ngân sách 
nhà nước 2008. [15] Vì thế chỉ nội 
trong 6 tháng đầu năm 2007, số tiền 
mặt đã gia tăng quá lớn và quá nhanh 
trong thị trường làm cho đồng tiền VN 
mất giá nhanh. Nó như một giọt nước 
rơi vào một cốc đã đầy sẽ làm nước 
tràn ra. Tuy vậy cho tới mùa hè 2007, 
Nguyễn Tấn Dũng vẫn lạc quan cho 
rằng chính phủ sẽ kiềm chế được lạm 
phát ở dưới mức tăng trưởng kinh tế. 
Đó là Chỉ thị số 18 ngày 1-8-07 công 
bố các biện pháp chống lạm phát. 
Tiếp đến là Chỉ thị số 33 [16] và nhất 
là Chỉ thị 319 [17] về chống lạm phát.   
  Cứ mỗi lần công bố thêm Chỉ thị 
mới chống lạm phát thì mức lạm phát 
lại phình ra mạnh hơn trước, nhưng 
trước sau Nguyễn Tấn Dũng vẫn 
khẳng định chính phủ sẽ kiềm chế 
lạm phát thấp hơn mức tăng trưởng 
kinh tế. Không những thế, những 
tranh cãi và đổ lỗi lẫn nhau một cách 
công khai giữa các phó TT và bộ 
trưởng trong việc triển khai Chỉ thị 
319 vào đầu năm nay lại càng bộc lộ 
là, ngay trong chính phủ, uy quyền và 
uy tín của ông Dũng cũng không có 
nhiều. [18]  
 Tình hình vô cùng rối beng này lại 
càng chứng tỏ hơn nữa khi BCT  
công bố “Bộ Chính trị kết luận về tình 
hình lạm phát”. [19] Trong đó đã lên 
tiếng chỉ chích thái độ lúng túng, 
hoang mang và hốt hoảng của 
Nguyễn Tấn Dũng, mặc dầu không 
nêu tên ông đích danh. [20] Mới đây 
vào cuối tháng 5, khi Quốc hội chất 
vấn một số bộ trưởng trong việc 
chống lạm phát, ủy viên BCT và Chủ 
tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, đại 
biểu trung thành của nhóm bảo thủ, 
đã lại lần nữa nhạo báng công khai 
Nguyễn Tấn Dũng. Khi bộ trưởng Kế 
hoạch-đầu tư Võ Hồng Phúc nói là 
vào cuối năm qua Nguyễn Tấn Dũng 
đã “phải giật mình” vì mức lạm phát 
gia tăng quá nhanh, Nguyễn Phú 

Trọng đã dí dỏm nhạo báng ngay 
trong Quốc hội là “tránh để Thủ tướng 
giật mình nhiều quá là không có lợi !” 
[21] 
   Cho tới cuối tháng 5-08, theo ngay 
số liệu thống kê của chính phủ, thì 
mức lạm phát đã tăng lên trên 25% 
so với 12 tháng trước. [22] Đây là con 
số cao nhất trong 15 năm qua. Trong 
kì họp của QH vào tháng 5 vừa qua, 
Nguyễn Tấn Dũng lần đầu tiên đã 
phải nhìn nhận là không thể kéo mức 
lạm phát thấp hơn mức tăng trưởng 
kinh tế như khẳng định trước đây của 
ông. Không những thế, ông Dũng đã 
phải giảm mức tăng trưởng kinh tế từ 
8,5-9% xuống còn 7% trong năm nay. 
[23] 
    Nhiều chuyên viên VN và quốc tế 
tỏ ra nghi ngờ khả năng chống lạm 
phát của Nguyễn Tấn Dũng.  Vì 
người ta thấy trong các biện pháp 
chống lạm phát đã được công bố 
chứa đựng rất nhiều mâu thuẫn và 
nghịch lí, đấy là chưa kể cái cảnh 
trống đánh xuôi kèn thổi ngược giữa 
các bộ và giữa chính phủ với BCT. 
Bế tắc chính ở đây là các nguồn gốc 
gây ra lạm phát vẫn còn tiếp tục được 
dung túng. Cụ thể như các tổng công 
ti và các tập đoàn kinh tế của nhà 
nước, tuy làm ăn rất thua lỗ và nhà 
nước phải tài trợ một phần rất quan 
trọng từ ngân sách do tiền thuế của 
nhân dân, vẫn được hoạt động kinh 
doanh trong cả các lãnh vực không 
thuộc khả năng và thẩm quyền của 
họ. Trong khi ấy các hoạt động của 
kinh tế tư nhân vẫn bị gò bó và phải 
chịu bất lợi trong nhiều lãnh vực. 
Chính sách tiếp tục bảo vệ lợi ích phe 
nhóm cho các doanh nghiệp nhà 
nước từ trước tới nay đã làm cho 
ngân sách nhà nước luôn luôn bị 
khiếm khuyết, đồng thời lại sinh sản 
thêm tệ trạng tham nhũng. Kinh tế tư 
nhân phải chịu nhiều thiệt thòi, nên 
không thể nào làm cho kinh tế VN 
tăng rưởng cao và bền vững được. 
 Như vậy, do chủ quan, tự kiêu tự 
mãn và thiếu kiến thức, Nguyễn Tấn 
Dũng đã gây ra nạn lạm phát trầm 
trọng nhất từ 15 năm qua; nó đang 
tác hại rất lớn vào một nền kinh tế 
đang mới trong giai đoạn phôi thai 
phát triển như VN.  Hiện nay giá cả 
nhiều mặt hàng thiết yếu cho đời 
sống nhân dân, nhất là lương thực, 
đang leo thang chóng mặt đẩy cuộc 
sống của đại đa số nhân dân vào khó 
khăn cơ cực, nhất là các giới sống 
bằng đồng lương chết đói như các 
công nhân trong các thành phố và 
các trung tâm công nghiệp. Hàng 
triệu công nhân VN đang bị giới chủ 
bóc lột công khai không khác thời 
thực dân Pháp trước đây, cho nên 
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những cuộc đình công tự phát đã nổ 
ra ngày càng nhiều với dự tham gia 
của hàng chục ngàn công nhân. 
Nhưng Nguyễn Tấn Dũng vào dịp Tết 
vừa qua lại ra hai Nghị định cấm công 
nhân đình công và còn bắt công nhân 
phải bồi thường thiệt hại cho phía chủ 
[24]. Như vậy lại càng thấy rõ Nguyễn 
Tấn Dũng đang đứng về phía nào! 
 Nguyễn Tấn Dũng nhắm mắt và 
che tai trước chủ trương bá quyền 
của Bắc Kinh 
 Trong tư cách người đứng đầu 
chính phủ một nước, nhưng Nguyễn 
Tấn Dũng đã giữ thái độ câm như 
hến trong việc Bắc Kinh công bố việc 
sát nhập hành chánh hai quần đảo 
Hoàng sa Trường sa của VN vào 
quận Tam sa của Trung quốc vào đầu 
tháng 12-07. [25] Trong dịp này tứ trụ 
triều đình XHCN Nông Đức Mạnh, 
Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng 
và Nguyễn Phú Trọng đã chủ trương 
bốn không: Không cho nhân dân 
trong nước biết, không thông tin 
trước dư luận quốc tế, không đưa vấn 
đề này ra trước Hội đồng bảo an Liên 
hiệp quốc và không cho sinh viên, 
thanh niên VN được biểu tình chống 
BK. Không đủ can đảm chống hành 
động ngang ngược của bá quyền Bắc 
kinh, đã thế giữa tháng 12-07 Nguyễn 
Tấn Dũng còn huy động lực lượng 
công an ngăn cản sinh viên, học sinh 
và nhiều giới khác tổ chức các cuộc 
biểu tình ở Hà nội và Sài gòn kết án 
việc làm xâm lấn lãnh thổ VN của chế 
độ Bắc Kinh. 
 Giữa tháng 3 vừa qua khi nhân 
dân Tây tạng đứng lên phản đối Bắc 
kinh đàn áp thô bạo  thì phát ngôn 
viên của bộ Ngoại giao của chính phủ 
Nguyễn Tấn Dũng đã hoàn toàn đứng 
về lập trường của Bắc kinh. Ngày 19-
3 Phát ngôn viên bộ Ngoại giao của 
chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên 
bố: “Mọi vấn đề liên quan đến Tây 
tạng là công việc nội bộ của Trung 
quốc.” [26]  
   Trong khi nhân dân nhiều nước 
dân chủ biểu tình chống các cuộc 
rước đuốc Olympic của Bắc kinh vì 
nhà cầm quyền Trung quốc đã chà 
đạp nhân quyền ở Tây tạng và cấm 
báo chí quốc tế được tự do hoạt động 
ở Tây tạng và Trung Hoa thì Nguyễn 
Tấn Dũng đã mở cuộc họp đặc biệt 
của chính phủ vào ngày 20-4 bàn về 
những biện pháp để ngăn cản các 
cuộc biểu tình của thanh niên và nhân 
dân VN ở Sài gòn chống cuộc rước 
đuốc Olympic Bắc kinh ở Sài gòn vào 
ngày 29-4. Nguyễn Tấn Dũng đã ra 
lệnh “phải huy động cả hệ thống 
chính trị để đảm bảo thành công Lễ 
rước đuốc Olympic Bắc kinh tại thành 
phố Hồ Chí Minh” và “phải đảm bảo 

an toàn, không để xảy ra bất cứ một 
sự cố nào”. [27] Trước đó vài tuần 
Nguyễn Tấn Dũng còn đưa ra nhận 
định rất sai lầm và nguy hiểm: “Trung 
quốc ma3nh lên, Trung quốc pha ́t triển 
la ̀ có lơ3i cho sư3 lớn ma 3nh, sư3 phát 
triê ̉n của cả khu vư3c và thê ́ giới”. [28] 
 Như thế, các sự kiện trên đây đã 
cho thấy Nguyễn Tấn Dũng đã nhìn 
nhận chính thức sự xâm lược Tây 
tạng của Trung Hoa trước đây hơn 
nửa thế kỉ là hợp pháp! Thái đô này 
không chỉ tỏ ra khiếp nhược mà còn 
là cái nhìn vô cùng thiển cận và nguy 
hiểm cho quyền lợi chính đáng và lâu 
dài của đất nước. Hành động như thế 
Nguyễn Tấn Dũng chỉ muốn đạt mục 
tiêu cốt là mình trụ được ghế TT tiếp! 
 Nguyễn Tấn Dũng đàn áp người 
dân chủ và  khóa miệng báo chí 
    Nếu Nguyễn Tấn Dũng đã đầu 
hàng các quan tham nhũng và thất 
bại trong việc chống lạm phát cũng 
như khúm núm với Bắc Kinh, thì khi 
theo dõi các hoạt động trong hai năm 
qua của Nguyễn Tấn Dũng trong lãnh 
vực tôn trọng và bảo vệ các quyền tự 
do căn bản của người dân, người ta  
thấy rất rõ thái độ nói một đằng làm 
một nẻo của người đứng đầu chính 
phủ CS: Trong khi thẳng tay đàn áp 
các tiếng nói dân chủ và bịt miệng 
báo chí thì Nguyễn Tấn Dũng lại tự 
khen mình và tâng bốc chế độ toàn 
trị!  Chỉ vài tháng lên cầm quyền ông 
Dũng đã kí Nghị định số 37 ngày 29-
11-06 bắt báo chí và các nhà báo 
phải tuân lệnh Ban Tuyên giáo Trung 
ương. [29] Cuối năm 2007 cấm báo 
chí không được đưa tin về việc Bắc 
kinh sát nhập Hoàng sa Trường sa 
của VN vào lãnh thổ Trung quốc và 
còn răn  đe Tổng biên tập tờ điện tử 
Vietnam Net. Trong tháng 5 vừa qua, 
Nguyễn Tấn Dũng đã để cho công an 
bắt hai nhà báo của Tuổi trẻ và Thanh 
niên vì đã viết những bài tố các quan 
lớn tham nhũng trong vụ PMU 18… 
Sự thật đàn áp báo chí rõ ràng như 
thế, nhưng ông Dũng vẫn tuyên bố 
trong đài BBC vào đầu năm nay là 
chính sách về báo chí của chính phủ 
ông rất tự do và thông thoáng: “Luật 
báo chí của VN là luật báo chí rất cởi 
mở. Nhiều nhà lãnh đạo của các 
nước gặp tôi cũng đều nói với tôi là 
VN có luật báo chí rất thông thoáng 
mà ngay nước họ cũng không có!” 
[30] 
  Khi nghe lời phát biểu trên, những 
ai am tường tình hình VN không chỉ 
phải thờ dài vì sự dối trá trắng trợn 
của người cầm đầu chính phủ CS mà 
còn đánh giá rất thấp về tư cách đạo 
đức của Nguyễn Tấn Dũng. Cũng 
trong cuộc phỏng vấn này, Nguyễn 
Tấn Dũng còn trí trá và phủ nhận về 

việc chế độ đang giam giữ nhiều tù 
nhân chính trị: “Viê 3t Nam không có 
ngươì na ̀o bi 3 băt́ do bất đô ̀ng chính 
kiến. Đó là mô3t sư3 ngô 3 nhâ3n. Tâ ́t cả 
những ngươì bi 3 các cơ quan ba ̉o vê3 
pháp luâ 3t ở Viê 3t Nam khởi tô ́, băt́ 
giam theo luâ3t pháp Viê 3t Nam là 
những ngươì vi pha 3m pháp luâ 3t Viê 3t 
Nam. Điều đo ́ la ̀ mô 3t điê ̀u bình 
thươǹg, tâ ́t cả các nước khác trên thế 
giới na ̀y, hay nhân loa 3i na ̀y đê ̀u như 
thê ́” [31]  
 Khi nhà báo người Anh H. 
Hawsley hỏi: “Như thế nga ̀i có thê ̉ 
khẳng đi3nh với chu ́ng tôi rằng Viê 3t 
Nam cũng tư3 do như các nước 
Phương Tây hay không?” Nguyễn 
Tấn Dũng đã trả lời nguyên văn: “Mỗi 
nươć có điê ̀u kiê3n li 3ch sử, văn hóa, 
luâ3t pha ́p khác nhau. Tư3 do của công 
dân mô ̃i nươć tôi nghi ̃ răǹg đê ̀u pha ̉i 
la ̀ tư3 do trong khuôn khổ pha ́p luâ 3t 
nươć đó. Không thê ̉, và cũng không 
nên so sánh răǹg Phương Tây có tư3 
do hơn hay Phương Đông hay Viê3t 
Nam có tư3 do hơn. Bởi vi ̀ tư3 do cu ̉a 
mô ̃i công dân của mô ̃i quốc gia la ̀ tư3 
do trong khuôn khổ pha ́p luâ3t nươć 
đo ́, ma ̀ pha ́p luâ 3t của nươć đó la ̀ y ́ 
chí, nguyê 3n vo3ng của dân tô3c đó. 
Không thể lâ ́y luâ 3t pháp nươć này so 
sánh với nươć khác. Mỗi sư3 so sa ́nh 
đê ̀u là khâ 3p khiê ̃ng, đều la ̀ không biê 3n 
chứng” [32] 
     Đọc những dòng trên đây người ta 
thấy rõ con người thực sự của Thủ 
tướng CS Nguyễn Tấn Dũng: Kiến 
thức quá tồi, lí luận ngụy biện cùng 
cực, tính tình rất cao ngạo không biết 
giữ tự trọng tối thiểu! Bình thường ra 
người ta không thể nghĩ là một người 
như thế lại có thể đứng đầu chính 
phủ của một nước! Ở đây ông Dũng 
cũng vẫn dùng lập luận nói lấy được 
của kẻ có quyền, giống hệt như cách 
nói quen thuộc của Nguyễn Minh Triết 
và Thượng tướng Nguyễn Văn 
Hưởng, Thứ trưởng Công an và phụ 
trách công tác an ninh của chế độ 
chuyên đàn áp các người dân chủ! 
 Trái với những lời tuyên bố kịch 
cỡm trên đây, có thể nói, trong hai 
năm cầm quyền của Nguyễn Tấn 
Dũng, số người dân chủ đấu tranh 
bằng phương pháp phi bạo lực đã bị 
giam giữ đạt con số kỉ lục. Trong số 
này có cả một số Việt kiều muốn về 
nước tham gia đấu tranh dân chủ 
cũng bị bắt giữ. Cao điểm của nó là 
vào dịp Tết Đinh Hợi (2007) mấy chục 
nhà dân chủ đã bị bắt và bị tù nhiều 
năm, vì những kẻ cầm đầu chế độ 
toàn trị lo sợ rằng sự chống đối của 
những nhà dân chủ có thể nổ bùng 
thành một phong trào quần chúng 
rộng lớn trước cuộc bầu cử QH bịp 
bợm vào tháng 5-2007. Chính vì thế, 
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để triển khai kế hoạch “ổn định là trên 
hết” theo bài bản của Đặng Tiểu Bình 
đàn áp dẫm máu cuộc đấu tranh phi 
bạo lực của sinh viên Trung Quốc 
đầu 1989, chính phủ của ông Dũng 
đã được lệnh của phe bảo thủ trong 
BCT phải ra tay hành động sớm: “Kịp 
thời và kiên quyết loại trừ những nhân 
tố có khả năng gây mất ổn định chính 
trị-xã hội trong suốt quá trình đổi mới; 
đặc biệt, trong những năm đầu đất 
nước gia nhập WTO, khi chúng ta 
chưa có đầy đủ những điều kiện 
thuận lợi và kinh nghiệm hòa nhập với 
sân chơi quốc tế”. [33] 
 Vì vậy, trong dịp này, một số trí 
thức dân chủ trẻ tuổi nổi tiếng cũng bị 
đưa ra tòa như hai Luật sư Nguyễn 
Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Đáng 
kể nữa là Linh mục Nguyễn Văn Lý bị 
bắt trở lại và bị đưa ra tòa án. Trước 
tòa công an đã bịt miệng Linh mục Lý 
không cho ông phát biểu. Hình ảnh bịt 
miệng LM Nguyễn Văn Lý đã gây xúc 
động và bất bình lớn trong dư luận 
VN và quốc tế. Đây rõ ràng là một 
hình ảnh ô nhục cho chính phủ 
Nguyễn Tấn Dũng và là cách trả lời 
thẳng thắn và rõ ràng về những tuyên 
bố trơ trẽn của ông Dũng với đài 
BBC. 
 Không chỉ thẳng tay đàn áp những 
người dân chủ, Nguyễn Tấn Dũng 
còn sử dụng bộ máy công an mật vụ 
để đàn áp giải tán các cuộc khiếu 
kiện của dân oan ở Sài gòn và Hà 
nội.  Khi HT Thích Quảng Độ, Viện 
trưởng Viện hóa đạo Giáo hội Phật 
giáo VN Thống nhất gặp gỡ và tỏ sự 
thông cảm với nhân dân khiếu kiện 
thì các cơ quan tuyên truyền của 
chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã lên 
tiếng thóa mạ, bôi xấu và chụp mũ ! 

*  *  * 
 Như vậy, căn cứ vào những tuyên 
bố và hứa hẹn với những kết quả việc 
làm của Nguyễn Tấn Dũng trong tư 
cách là Thủ tướng suốt hai năm qua 
thì chính ông Dũng đã chứng tỏ là 
ông đã không đạt được mục tiêu đã 
đề ra: 1- Nói là cương quyết chống 
tham nhũng, nhưng sau hai năm làm 
TT và trực tiếp chỉ huy chống tham 
nhũng, cuối cùng Nguyễn Tấn Dũng 
đã phải đầu hàng bằng cách thả hoặc 
thăng chức các quan tham nhũng, 
trong khi ấy lại bịt miệng báo chí và 
bỏ tù các nhà báo tố tham nhũng. 2- 
Nguyễn Tấn Dũng nói là quyết đưa 
kinh tế VN phát triển cao và liên tục 
đồng thời không để lạm phát cao hơn 
mức tăng trưởng kinh tế. Nhưng sau 
hai năm làm TT, Nguyễn Tấn Dũng 
đã để cho nạn lạm phát cao nhất từ 
15 năm qua, cao gần gấp 4 lần mức 
tăng trưởng kinh tế. Nạn lạm phát phi 
mã đang phá hủy kinh tế VN và đẩy 

nhiều triệu nhân dân vào cảnh đói 
nghèo! 3- Trong nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ, là người 
đứng đầu chính phủ, Nguyễn Tấn 
Dũng đã không đủ dũng cảm phản 
đối nhà cầm quyền Bắc Kinh đã đưa 
ra những quyết định sai trái và ngang 
ngược đối với một phần lãnh thổ của 
VN. Không những thế, chính phủ 
Nguyễn Tấn Dũng còn nhìn nhận 
công khai việc xâm lăng trắng trợn 
Tây tạng của Bắc Kinh. Điều này chỉ 
khuyến khích Bắc Kinh tiếp tục chủ 
nghĩa bá quyền ngay cả với VN. 4- 
Trong lãnh vực dân quyền, chỉ mới 
hai năm cầm quyền, Nguyễn Tấn 
Dũng đã đưa ra những Nghị định cấm 
đình công, Chỉ thị cấm báo chí… Đây 
là những hành động ngăn cấm công 
dân được quyền sử dụng các quyền 
chính đáng của mình. Tệ hại hơn nữa 
là mới chỉ hai năm cầm đầu chính 
phủ, số các tù chính trị và tôn giáo 
dưới thời Nguyễn Tấn Dũng đã đạt kỉ 
lục. Điều này chứng minh là chính 
phủ Nguyễn Tấn Dũng đang chà đạp 
trắng trợn các quyền tự do căn bản 
của nhân dân căn cứ theo Tuyên 
ngôn quốc tế Nhân quyền cũng như 
ngay cả Hiến pháp 1992 của chế độ.  
 Đối chiếu giữa tuyên bố và hành 
động, giữa nói và làm trong hai năm 
qua của ông Dũng trong tư cách là 
Thủ tướng, người ta phải nhớ lại câu 
nói “bất hủ” của ông trong cuộc nói 
chuyện trực tuyến lần đầu tiên với tư 
cách TT ngày 9-2-07. Khi được hỏi là 
trong cuộc sống hàng ngày ông yêu 
gì nhất và ghét gì nhất, thì ông Dũng 
đã hồ hởi nói rằng: “Tôi yêu nhất, quý 
nhất là sự trung thực và tôi cũng ghét 
nhất, giận nhất là sự giả dối.” [34] Hai 
năm ngẫm lại thì ai cũng thấy Nguyễn 
Tấn Dũng chỉ như cái thùng rỗng kêu 
to mà thôi! 
 Như vậy có thể kết luận: chính 
những thất bại và sai lầm trong việc 
điều hành chính phủ trong các lãnh 
vực quan trọng suốt hai năm qua và 
thái độ vừa kiêu căng vừa trí trá, nói 
một đằng làm một nẻo đã khiến cho 
Nguyễn Tấn Dũng ngày càng mất uy 
tín trong nhân dân VN và quốc tế. 
Quyền lực của ông Dũng ngay trong 
BCT ngày càng bị giới hạn. Nay 
Nguyễn Tấn Dũng chỉ như cái bóng 
của những kẻ bảo thủ độc tài trong 
BCT.  
  Những việc làm phản dân chủ của 
Nguyễn Tấn Dũng suốt trong hai năm 
làm TT khiến cho bộ lông cừu đã bị 
rơi để nguyên hình con hổ hung dữ.  
Nay không có ai còn  nuôi ảo tưởng 
rằng Nguyễn Tấn Dũng là một người 
cấp tiến được nữa! Nguyễn Tấn Dũng 
đang tự hủy uy tín của mình do trình 

độ kiến thức rất giới hạn và tư cách 
đạo đức rất tồi tệ.  
 Chế độ thế nào thì sẽ có những 
người lãnh đạo như thế!  
  M
c Th�i s� Tp chí Dân ch� & 
Phát tri�n đi�n t�: www.dcpt. 
org hay www.dcvapt.net 
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Khối 8406 ở trang 
mạng của Khối: 

http://khoi8406vn. 

blogspot.com 
  Ông Nguyễn Tấn Dũng đã hẹn 
gặp ông Allen Greenspan, cựu 
thống đốc Ngân Hàng Trung Ương 
Mỹ. Nghe như một con bệnh đi tìm 
thầy thuốc. Kinh tế Việt Nam trên 
đà tụt dốc. Ông Greenspan thì đang 
làm cố vấn cho các ngân hàng và 
quỹ đầu tư Mỹ và quốc tế; một bài 
thuyết trình của ông được trả hàng 
trăm ngàn Mỹ kim, một lời khuyên 
của ông có thể chuyển dịch hàng tỷ 
Mỹ kim đi nơi khác tìm cơ hội đầu 
tư. Ông là một nhà tài chánh lỗi lạc 
và đầy kinh nghiệm ở nước Mỹ, 
nhưng ông Greenspan có biết gì về 
kinh tế một nước đang chuyển từ 
chế độ cộng sản sang chế độ tư bản 
như Việt Nam hay không? 
 Ông Greenspan có thể khuyên 
ông Nguyễn Tấn Dũng và đảng 
Cộng Sản của ông hãy làm theo 
đúng sách vở: Muốn kinh tế phát 
triển bền vững, phải xây dựng một 
hệ thống pháp luật minh bạch tôn 
trọng và bảo vệ quyền tư hữu, một 
hệ thống chính trị cởi mở cho mọi 
người có cơ hội thăng tiến đồng 
đều, và một chính sách kinh tế vĩ 
mô ổn định bảo vệ niềm tin của mọi 
người vào tương lai, trong đó có 
niềm tin vào giá trị của đồng tiền 
trong tay họ. 
 Tất cả những liều thuốc trên, ở 
VN có hàng ngàn chuyên gia kinh 
tế biết đủ hết; và họ còn biết nhiều 
hơn ông Greenspan về tình trạng 
thực tế trên địa bàn. Tức là họ có 
thể đưa ra những đề nghị cụ thể và 

sát với thực trạng hơn ông rất nhiều. 
Sở dĩ nền kinh tế nước ta vẫn chậm 
lụt so với các nước láng giềng, lạm 
phát lên trên 25%, cán cân thương 
mại khiếm hụt bằng hơn một phần 
ba Tổng sản lượng nội địa, là vì 

đảng cộng sản không nghe theo 
những khuyến cáo của các chuyên 
gia kinh tế có đầu óc độc lập ở 
trong nước. Một điều mà các 
chuyên gia kinh tế VN đã kêu gọi, 
là phát triển nền kinh tế tư nhân 
thay thế cho các doanh nghiệp nhà 
nước. Chắc ông Allen Greenspan 
cũng sẽ khuyên ông Ng. Tấn Dũng 
y hệt như vậy. Nhưng đảng CS bị 
kẹt, không thể nào thi hành được. 
 Ngay từ năm 1986 khi đảng CS 
bất đắc dĩ phải thay đổi kinh tế để 
thoát chết, nhiều người đã khuyến 
cáo họ phải giải phẫu ngay cái ung 
nhọt "kinh tế quốc doanh." Ông Võ 
Văn Kiệt, khi làm thủ tướng, đã cổ 
động và đã bắt đầu làm công việc 
giải phẫu đó. Nhưng cánh thủ cựu 
chống lại ý định này, chống kịch 
liệt và dai dẳng. Cách đây hai năm 
cựu Tổng Bí Thư Ðỗ Mười vẫn còn 
hô hào bảo vệ và phát huy kinh tế 
quốc doanh, vẫn ôm giấc mơ trở về 
mô hình Xô Viết cũ để "theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa." 
 Tới đời ông Phan Văn Khải làm 
thủ tướng, đảng Cộng Sản quay lại 
củng cố kinh tế quốc doanh. Ông 
Khải cho thành lập những "tổng 
công ty," tức là những xí nghiệp 
quốc doanh lớn hơn trước, đóng vai 
thống ngự từng lãnh vực kinh tế. 
Hậu quả là các tổng công ty được 
đảng cộng sản ưu đãi đã lấn áp giới 
kinh doanh bên ngoài đảng, khiến 
kinh tế tư nhân không thể phát triển 
cao lên được. Khi Nguyễn Tấn 
Dũng lên làm thủ tướng, ông còn đi 
xa hơn một bước nữa, ông kết hợp 

nhiều tổng công ty lại thành những 
"tập đoàn kinh tế." 
 Ai cũng thấy các ông Khải và 
Dũng đã theo "định hướng xã hội 
chủ nghĩa" của Ðỗ Mười. Bên 
ngoài, họ khoác cho chủ nghĩa Ðỗ 
Mười cái áo mới, là mô hình 
"chaebol" của Nam Hàn. Tuy nhiên 
trong thực tế, Cộng Sản Việt Nam 
chỉ bắt chước được hình thức các 
chaebol, trong cốt tủy thì bản chất 
khác xa. Ðây là một vụ ngụy tạo lớn 
để lừa dối người và tự lừa dối mình! 
 Các chaebol của Hàn Quốc 
(cũng như các zaibatsu và keiretsu ở 
Nhật Bản) ở chính nước họ cũng đã 
bị chê là lỗi thời. Trên căn bản, các 
chaebol hay Keiretsu là những công 
ty tư nhân, hoặc ít nhất phải hoạt 
động như tư nhân vì phải cạnh tranh 
đồng đều với các tư nhân khác. Có 
làm có ăn, lời ăn lỗ chịu, tất cả chịu 
sự kiềm thúc của một hệ thống ngân 
hàng thương mại theo đúng quy tắc 
thị trường. Họ phải hoạt động trong 
xã hội tự do dân chủ và tôn trọng 
luật pháp, phải cạnh tranh gắt gao, 
cho nên mọi chaebol hay keiretsu 
đều phải cố gắng nâng cao hiệu quả 
kinh tế. Không những tình trạng lên, 
xuống của mỗi công ty đều dựa trên 
hiệu quả kinh tế, mà mỗi nhân viên 
trong xí nghiệp cũng được đánh giá, 
thưởng, phạt về hiệu quả kinh tế. 
Khi mọi người và mọi xí nghiệp đều 
có "động cơ tự nhiên" phải tìm cách 
làm ăn hữu hiệu hơn, thì năng suất 
và hiệu quả của cả nền kinh tế cũng 
tăng lên. Ðó là sức mạnh của kinh 
tế thị trường khi không bị bóp méo 
theo một định hướng vẩn vơ nào cả. 
 Còn ở Việt Nam thì khác. Các 
tổng công ty và tập đoàn kinh tế do 
các đảng viên Cộng Sản kiểm soát 
và được đảng bảo vệ. Không có một 
thế lực nào bên ngoài đảng Cộng 
Sản có thể kềm thúc họ, vì các định 
chế hành chánh và luật pháp đều 
nằm trong tay cùng một đảng. Các 
tổng công ty và tập đoàn kinh tế, từ 
cấp chỉ huy cho tới nhân viên của 
họ, không có "động cơ tự nhiên" 
thúc đẩy họ cố gắng nâng cao hiệu 
quả. Nhưng cùng lúc đó họ có thế 
lực lấn áp các xí nghiệp tư nhân, dù 
tư nhân cố gắng làm việc hữu hiệu 
hơn. Giới kinh doanh tư bị yếu thế 
trong trận đấu cạnh tranh kinh tế, 
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khi trọng tài đứng về phía các 
doanh nghiệp nhà nước. 
 Trong khung cảnh như vậy, các 
chính sách kinh tế vĩ mô của nhà 
nước Cộng Sản còn tạo thêm cơ hội 
cho các tập đoàn kinh tế sử dụng tài 
nguyên mà không cần biết đến 
những nhiệm vụ kinh tế có tính 
chiến lược mà đáng lẽ họ phải hoàn 
tất. Công ty Petro Việt Nam trong 
20 năm qua không dựng xong một 
nhà máy lọc dầu, để cho Việt Nam 
là một nước sản xuất dầu mà vẫn 
phải nhập cảng xăng. Nhưng công 
ty dầu khí này lại đi mở ngân hàng 
và đang xây khách sạn 5 sao kiếm 
khách! Công ty điện lực đang bắt 
đầu một dự án 250 triệu Mỹ kim 
làm khu du lịch và giải trí trên bờ 
biển! Những "chaebol" này tha hồ 
sử dụng tiền của nhà nước, tức là 
tiền của dân, trao cho họ với mục 
đích bảo đảm cung cấp đủ điện, 
xăng, khí đốt cho dân. Họ lại dùng 
tài nguyên "trời ban" này để đè bẹp 
sự phát triển của kinh tế tư nhân! 
Trong lúc đó, dân đang khổ vì điện 
bị cúp, xăng khan hiếm! Công ty 
Vinashin đáng lẽ làm nhiệm vụ 
đóng tầu thủy thì lại mở các nhà 
máy sản xuất khác, mở ngân hàng, 
đầu cơ trong thị trường chứng 
khoán, đi làm rượu bia, và đang xin 
vay 3 tỷ Mỹ kim để làm dự án khai 
thác hàng hải thương thuyền, số nợ 
này được ngân khố của nhà nước, 
tức là của quốc dân bảo đảm. Trong 
mấy năm nay hầu hết các tổng công 
ty và tập đoàn kinh tế của đảng 
Cộng Sản đều tham dự vào canh 
bạc thị trường chứng khoán và địa 
ốc, đi vay tiền để mua cổ phiếu, và 
được các ngân hàng thương mại ưu 
đãi khi đi vay! Tiền của quốc dân 
đã được đem đi đánh bạc một cách 
vô tội vạ như thế! 
 Có thể coi tất cả đảng Cộng Sản 
là một "siêu tập đoàn kinh tế" bao 
trùm lên các tập đoàn kinh tế và 
tổng công ty hiện nay. "Siêu tập 
đoàn kinh tế Cộng Sản" chiếm độc 
quyền khai thác các tài nguyên của 
đất nước và sức lao động của dân 
Việt Nam. Ðảng Cộng Sản đã hát 
bài "Quốc Tế Ca" từ 80 năm trước 
đây, với lời mơ ước: "Bao nhiêu lợi 
quyền sẽ về tay mình!" Từ khi cướp 
được chính quyền, họ thực hiện giấc 

mơ đó, giành mọi quyền lợi cho các 
đảng viên hưởng. 
 Ðịa vị độc quyền của đảng Cộng 
Sản tạo ra cơ hội này. Ðó là một hệ 
thống dùng độc quyền chính trị để 
khai thác tài nguyên thiên nhiên và 
sức người của cả một quốc gia. 
Không khác gì hồi xưa họ khai thác 
những người cần "mua bến" khi 
vượt biên. Ðảng CS đã đứng ra bán 
bến lấy tiền, ông Nguyễn Tấn Dũng 
chắc biết rất rõ công việc này. 
 Tại sao người ta có thể "bán 
bến?" Bờ, bến có sẵn đó, thuộc về 
của tất cả mọi người Việt Nam, có 
thuộc về quyền sở hữu của ai không 
mà có người được quyền "bán?" Vì 
họ chiếm độc quyền chính trị. Vì họ 
đóng vai công an kiểm soát đường 
sá và việc sử dụng bến, cảng. 
 Nhưng tại sao lại có những 
người phải "mua bến?" Vì họ đã bị 
đẩy vào cảnh khốn cùng, phải tìm 
cách thoát ra! Hiện nay không còn 
những người vượt biển nữa. Nhưng 
vẫn còn những thanh niên khốn khó 
phải đi ra ngoài bán sức lao động, 
những cô gái phải đi lấy chồng 
ngoại quốc hoặc phải bán thân. 
ÐCS vẫn tiếp tục đứng thầu công 
tác "bán bến" cho những nạn nhân 

của chính sách kinh tế của đảng. 
Cảnh bán bến ngày xưa hay bây 
giờ, cũng giống việc tạo dựng 
những tập đoàn kinh tế, đều dựa 
trên một mô thức trước sau như 
một. Là một bọn người chiếm độc 
quyền cai trị, do đó cũng chiếm độc 
quyền khai thác tài nguyên và sức 
lực của cả dân tộc. Kinh tế quốc 
doanh là hình thức cao nhất và có 
hệ thống nhất của đường lối kinh tế 
đó. Tất cả hệ thống kinh tế của ĐCS 
hiện vẫn theo "mô hình bán bến!" 
 Ông Allen Greenspan có biết gì 
về mô hình bán bến này hay không? 
Chắc chắn ông sẽ khuyên ông 
Nguyễn Tấn Dũng hãy giải phóng 
cho kinh tế tư nhân ở Việt Nam 
được phát triển. Chắc ông sẽ 
khuyến cáo phải cải tổ hệ thống tài 
chánh để các ngân hàng theo quy 
luật thị trường chứ không chỉ bảo vệ 
quyền lợi các đảng viên. Tất cả 
những lời khuyên này, các nhà kinh 
tế Việt Nam ở trong nước đã nói từ 
hai chục năm nay. Nhưng đảng 
Cộng Sản không nghe theo, vì nếu 
giải phóng cho dân Việt Nam được 
tự do kinh tế thì đảng sẽ mất quyền 
bán bến! Muốn kinh tế nước ta phát 
triển, phải tước bỏ cái độc quyền 

Vì nước trơn tru lỗ miệng thôi 
Đỉnh cao trí tuệ đầu… bình vôi 
Chỉ lo vơ vét để bù đắp 
Năm tháng ở rừng khổ quá Trời. 
  Vì nước nên dâng hiến đất rồi 
 Để mong che chở giữ yên ngôi 
 Vài năm chễm trệ ngồi …bàn độc 
 Vơ vét cho nhiều kẻo thiệt thôi. 
Vì nước nên chi bọn thối thây 
Dâng Nam Quan ải yết hầu này 
Dâng luôn Bản Giốc địa đầu nước 
Lãnh thổ quốc gia hẹp kệ thây. 
  Vì nước nên dâng hiến biển Đông 
 Hoàng Trường Sa đảo đã cho không 
 Chủ quyền đã mất ngư dân chết 
 Hỡi lũ đầu trâu có sót không 
Vì nước tổ tiên mở cõi bờ 
Tốn bao xương máu được như giờ 
Giặc Hồ bè lũ đem dâng hiến 
Cho kẻ thù xưa quả nhuốc nhơ. 
  Vì nước chiêu bài dễ bịp lừa 
 Nên dân che chở đón và đưa                      
 Ngờ đâu cộng sản chuyên gian trá 
 Bội nghiã vong ân nay hối chưa? 
Vì nước toàn dân nước Việt Nam 
Đứng lên cứu vớt lấy giang san 
Tổ tiên đã tốn bao xương máu 
Nay mất dần vì lũ Việt gian 
  Vì nước toàn dân hãy đứng lên 
 Trẻ già trai gái dưới như trên 
 Cùng nhau quyết chiến thu hồi nước 
 Xứng đáng con Rồng cùng cháu Tiên. 
 

 
VÌ N��C 
Dzoãn Th��ng, 

Pasadena 18-06-2008 
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bán bến đó, tức là phải thay đổi từ 
cơ bản, xóa bỏ độc quyền chính trị 
của đảng Cộng Sản Việt Nam. 

 http://www.nguoi-viet.com 
 Đan Mạch, ngày 27-6-2008 
 Kính thưa ông thủ tướng, 
 Tôi mạo muội viết lá thư này kính 
gửi ông không phải để bày tỏ lòng 
ngưỡng mộ, cũng chẳng phải để 
công kích ông.Những điều ấy chắc 
ông đã thưởng thức nhiều rồi. Bây 
giờ, cá nhân tôi chỉ muốn được phép 
trình bày cùng ông đôi điều về câu 
ông đã phát biểu trong một buổi chiều 
ngày 25-6-2008 tại Ballroom, khách 
sạn Houston, nguyên văn như sau: 
“...Bà con hãy hướng về quê hương, 
bằng mọi đường, mọi nẻo... Quê 
hương là vĩnh hằng, trong khi quá 
khứ đã là lịch sử, cần gác lại ...Chúng 
ta hãy cùng gác lại quá khứ, nhìn vào 
mục tiêu chung này để chung sức xây 
dựng đất nước . Làm được cái gì, dù 
nhỏ nhoi thì làm, một tiếng nói ủng hộ 
cũng là đóng góp... Đ�ng m�c c�m 
mãi v�i quá kh�, nhất là khi đất 
nước còn không ít khó khăn. Khi vào 
Nhà Tr�ng h	i đàm v�i T�ng th�ng 
Bush, tôi nghe m	t nhóm, dù nh�, 
ki�u bào hô đ� đ�o Th� t��ng mà 
th�y bu�n. Tôi nghĩ ch�a h n h! 
thù ghét gì cá nhân Th� t��ng, mà 
ch" là s� m�c c�m v�i quá kh� và 
s� thi#u thông tin v� tình hình Vi�t 
Nam ...” 
 Kính thưa ông thủ tướng,  
 Lời ông khuyến dụ : "...Chúng ta 
hãy cùng gác li quá kh�, nhìn vào 
mục tiêu chung này để chung sức xây 
dựng đất nước..." xét trên khía cạnh 
chung chung bề ngoài về lợi ích đất 
nước trong thời điểm cục bộ hiện hữu 
thì không sai. Nhưng, nếu đứng trên 
quan điểm lịch sử dân tộc và quyền 
lợi dân tộc, thì chúng tôi không thể 
nào gác lại QUÁ KHỨ một cách đơn 
giản như vậy được. Chế độ nào cũng 
đặc biệt quan tâm dạy dỗ con người 
môn sử học, để nhắc nhở cho công 
dân chớ bao giờ dại dột quên quá 
khứ lịch sử. Nhờ bài học "không quên 
quá khứ" trong lịch sử mà ngày nay 
chúng ta chưa bị diệt chủng hay đồng 
hóa và còn nhớ mãi được dân tộc VN 
đã từng bị Tàu đô hộ dã man đến 

mấy ngàn năm, rồi đến giặc Tây đô 
hộ cả trăm năm. Thế mà tổ tiên ta vẫn 
không một ai chịu trốn chạy quân xâm 
lăng tàn bạo, bỏ nước ra đi lưu vong. 

Họ vẫn kiên cường giữ nước chống 
ngoại xâm đến kỳ cùng. Nhưng gần 
đây nhất là cuộc "giải phóng miền 
Nam" (sic!) và "thống nhất đất nước" 
(sic!) của đảng CSVN vào cuối tháng 
04 năm 1975, đã khiến cho trên 25 
triệu đồng bào miền Nam lâm cảnh 
thất thổ gia vong, kẻ đi tù cải tạo mút 
mùa, kẻ liều mình nhào ra biển cả với 
lời trối trăn ai oán não nùng: "Con đi 
một là con nuôi cá, hai là má nuôi 
con, ba là con nuôi má!" (ngụ ý: một 
là chết trong lòng biển, hai là bị công 
an CS vồ, ba là may mắn đến được 
bến bờ tự do thì gửi tiền về nuôi mẹ!).  
 Những đại thảm họa ấy mà dân 
miền Nam đã phải gánh chịu đã gây 
chấn động lương tâm nhân loại, tạo 
ra danh từ "boat people" và ghi trong 
quá khứ lịch sử dân tộc, mới 33 năm, 
vết thương lòng của hàng triệu nạn 
nhân còn nóng hổi, thử hỏi làm sao 
chúng tôi có thể dễ dàng quên quá 
khứ cho được? ! 
 Thực ra cuộc "giải phóng miền 
Nam năm 1975" còn là một vết nhơ 
trong lịch sử dân tộc hiện đại không 
thể nào tẩy xóa được. Vì nó chính là 
món nợ máu và nước mắt của cả một 
đời người, một gia đình, một tập thể 
dân tộc Việt miền Nam. Vậy nên 
chẳng ai trong chúng tôi có thể "gác 
lại quá khứ" như gác món tiền nợ vay 
lãi !  
 Như thế, xin ông thủ tướng hiểu 
rộng ra thêm chút nữa để thấy rằng 
vấn đề gác bỏ "quá khứ lịch sử" phải 
có giải pháp cụ thể hữu hiệu, chớ 
không thể thực hiện khơi khơi bằng 
lời nói xuông trên đầu môi chót lưỡi 
trong giây lát. Những kẻ dễ dàng 
quên quá khứ lịch sử dân tộc chẳng 
qua chỉ là những kẻ giả dối và không 
có lòng yêu nước thực sự. Riêng ông 
là một vị nguyên thủ quốc gia đương 
quyền xin đừng bao giờ khuyên dân 
chúng nên gác mối hận thù của lịch 
sử dân tộc. Khuyên như thế tức là 
ông đã dạy dân chúng một bài học 
hèn nhát, vị kỷ, chỉ biết nghĩ đến 
quyền lợi bản thân hiện tại, không 
cần biết đến mối thù chung của dân 

tộc. Khuyên như thế, giả thiết, bây 
giờ Trung Cộng xua quân đánh chiếm 
Việt Nam như đã chiếm Tây Tạng 
chắc chắn sẽ chẳng còn ma nào chịu 
cầm súng giữ nước cho các ông tiếp 
tục cai trị đâu!  
 Mặt khác, lời khuyên gác bỏ quá 
khứ của ông tự thân nó còn mâu 
thuẫn với những hành động trả thù vô 
cùng dã man, tàn bạo của đảng 
CSVN mà ông vốn là một thành viên 
lâu năm, cao cấp. Xin ông thủ tướng 
nên nhớ lại trong giây lát về quá khứ 
lịch sử, sau ngày 30-4-75, chính ngài 
thủ tướng và quí vị đồng đảng của 
ông đã không ngần ngại cấp bách 
công khai phân biệt đối xử "dân 
Ng
y Nam Kỳ và dân chi#n th�ng 
B�c Kỳ", rồi lại còn "đòi nợ máu" bọn 
ngụy quân, ngụy quyền miền Nam. 
Nhưng thực tế đảng CS các ông đã 
trấn lột đến cả chiếc quần lót cuối 
cùng của những người đàn bà không 
có nợ nần gì trong cuộc chiến. Trong 
chiến dịch đại thắng Mùa Xuân, hay 
còn gọi là chiến dịch Hồ chí Minh, các 
ông đã cùng nhau hồ hởi phấn khởi 
hô to khẩu hiệu trả thù quá khứ nghe 
cực kỳ man rợ đến rợn người: "Ng
y 
ta di�t, nhà ng
y ta chi#m, xe ng
y 
ta xài, v$ ng
y ta chơi, con ng
y ta 
b�t làm nô l�!"... Chúng tôi thừa hiểu 
định luật "ĐƯỢC, THUA" của mỗi 
cuộc chiến. Dĩ nhiên, được làm vua, 
thua làm giặc! Nhưng soi gương các 
cuộc bại trận của khối trục, gồm 3 
nước Phát Xít, Quốc Xã là Nhật, Ý, 
Đức, trong đệ nhị thế chiến, ta thấy 
khối Đồng minh chiến thắng, tuy 
không đồng chủng với quân chiến 
bại, vẫn tỏ ra rất anh hùng và quân tử 
không hề tung ra một khẩu hiệu trả 
thù nào man rợ đến như câu tiêu 
ngôn chỉ đạo của đảng CS các ông. 
Ngược lại, sau đó Mỹ quốc còn giúp 
đỡ tận tình cho dân chúng Nhật, Đức 
và Ý... được mau chóng phục hồi kinh 
tế và trở thành cường quốc thịnh 
vượng nhất hoàn cầu trong một thời 
gian kỷ lục. Hành động tiểu nhân, 
khát máu và hành vi anh hùng, quân 
tử của 2 kẻ chiến thắng nêu trên quả 
là khác xa nhau như thiên thần và ác 
quỷ! Phải không ông thủ tướng?  
 Vì không phải là người CS, chúng 
tôi đã không quên quá khứ, nên bây 
giờ còn nhớ quá khứ lịch sử ấy, một 
bên hào hùng, rực rỡ, một bên hèn 
hạ, tối tăm, hắc ám để nhắc lại cho 
ông hiểu. Riêng tôi, khi viết những 
giòng chữ này gửi đến ông, vì tuổi đời 
đã cao, cuộc đời đã lắm gian nan cay 
đắng, giòng nước mắt đã khô cạn, 
nên phải vắt máu trong tim để làm 
nước mắt khóc cho thân phận oan 
nghiệt con người VN. Chẳng biết ông 
và các đồng đảng CS của ông khi 
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được tôi nhắc nhở cho biết bài học 
quá khứ lịch sử quí báu ấy các ông 
có cảm thấy chạnh lòng trong giây 
phút nào không?  
 Bây giờ, bởi lời khuyên viện dẫn 
kể trên của ông thủ tướng, nên cực 
chẳng đã chúng tôi mới phải nhắc lại 
chuyện xưa tích cũ, vốn chẳng hay 
ho, tốt đẹp gì giữa con người với con 
người, nhất là giữa những người 
cùng một giống nòi với nhau. Xin ông 
đừng phiền lòng cũng như chúng tôi 
đã sẵn lòng thông cảm với ông khi 
ông đã nhắc đi nhắc lại câu phi lý 
"Đừng mặc cảm mãi với quá khứ "! 
 Thực sự chúng tôi không hiểu ông 
thủ tướng đã dùng 2 chữ "mặc cảm" 
để biểu diễn một ý tưởng gì? Nhưng 
dù sao, chúng tôi vẫn cứ mạn phép 
thẳng thắn thưa với ông rằng: Chúng 
tôi đại đa số người Việt tị nạn hải 
ngoại chẳng hề mang chút mặc cảm 
nào đối với quá khứ hết thảy. Mà nó 
là thứ mặc cảm gì mới được chứ? 
Xin ông thủ tướng vui lòng giải nghĩa 
tường tận thêm, để tránh cho chúng 
tôi sự ngộ nhận!  
 Thưa ông, như trên tôi vừa trình 
bày, vì lòng yêu mến thiết tha đối với 
quê hương, dân tộc, và nguồn gốc 
giống nòi, nên chúng tôi không bao 
giờ có thể quên được quá khứ. Vì 
quá khứ vốn chẳng khác nào chiếc 
bóng chiếu (ombre portée) của một 
con người. Không ai có thể rứt bỏ 
chiếc bóng của mình lìa ra khỏi hình 
được! Dù vậy, trong đời sống hằng 
ngày, chẳng phải lúc nào quá khứ 
cũng hiện hình lên trong tâm não 
chúng tôi. Cái quá khứ đau đớn, ê 
chề đã bị đồng bào ruột thịt "giải 
phóng" (sic!) tàn bạo dã man hơn 
quân xâm lăng thổ phỉ Tàu Phù, hơn 
xa cả Thực dân ngoại chủng, sau 33 
năm, theo thời gian nó đã lắng xuống 
đáy tiềm thức của mỗi con người. 
Chẳng khác nào những lớp bùn đen 
tanh hôi đã lắng đọng dưới đáy hồ, 
nằm yên dưới lớp nước trong veo. Nó 
chỉ vẩn đục, sủi tăm và bốc mùi xú uế 
khi có một bàn chân thô bạo nào 
khoắng xuống mà thôi. 
 Và bây giờ cái bàn chân thô bạo 
ấy chính là sự hiện diện của ông thủ 
tướng trên đất Mỹ đã khiến cho quá 
khứ của một chính sách cướp bóc, 
cùm kẹp, gian trá, lường gạt đồng 
bào từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, 
cùng với những hành động trả thù 
dân tộc một cách tàn bạo, dã man 
hơn cả quân xâm lăng ngoại chủng 
của hàng trăm, hàng ngàn năm về 
trước, bỗng nhiên nó bừng sống dậy. 
Hành động trả thù đồng bào miền 
Nam, cướp đoạt tài sản, nhà cửa đất 
đai, vườn ruộng của dân miền Nam 
bất kể là ngụy hay không, thậm chí 

trả thù đến cả xác chết của những 
người lính miền Nam đã nằm xuống 
trong nghĩa trang quân đội. Cái quá 
khứ tối đen của trên 25 triệu đồng 
bào miền Nam đã bị đảng CSVN cùm 
kẹp, hãm hiếp, trấn lột, cướp bóc đến 
từng cọng rau ngọn cỏ trong suốt 33 
năm qua đã kết tinh, trở thành chất 
xúc tác mạnh mẽ tạo nên những cuộc 
biểu tình rầm rộ ngày nay nhắm đả 
đảo ông thủ tướng khắp nơi trên 
nước Mỹ và khắp thế giới, hay bất cứ 
nơi nào có ông và các đồng đảng của 
ông đặt chân đến.  
 Thiết tưởng ông thủ tướng chớ 
nên nghe lời phân tách sai trái, đầy 
chất xu nịnh, bợ đỡ trơ trẽn của ông 
Nguyễn Cao Kỳ. Theo tôi nhận định 
chắc chắn không sai một tí nào : 
những cuộc biểu tình như thế này 
không thể đánh giá trên số lượng đầu 
người, mà cần phải nghiêm chỉnh cứu 
xét đến nguyên nhân và nguyện 
vọng. Nguyên nhân nào? Nguyện 
vọng gì? Có chính đáng không?  
 Nếu ông thủ tướng muốn lóng tai 
nghe tôi nói, tôi sẽ không ngại mất thì 
giờ, và không cần vuốt ve tự ái của 
ông để ông khỏi ra lịnh cho công an 
cùm tôi, khi tôi về thăm quê hương. 
Nghĩa là tôi sẽ trình bày thẳng thắn 
đầy đủ mọi nguyên nhân quan trọng 
và nguyện vọng thiết tha của mọi tầng 
lớp đồng bào tị nạn hải ngoại và cả 
trên 80 triệu đồng bào ruột thịt đang 
phải sống cuộc đời bị cùm kẹp trong 
mạng lưới công an dầy đặc với mục 
đích thiện hảo chung cho dân tộc và 
đất nước.  
 Sở dĩ tôi chịu làm việc đó vì chẳng 
những tôi đã "buồn lây" mà tôi còn 
cảm thấy nhục nhã ê chề khi đọc câu 
ông thố lộ sau đây: “Khi vào Nhà 
Trắng hội đàm với Tổng thống Bush, 
tôi nghe một nhóm, dù nhỏ, kiều bào 
hô đả đảo Thủ tướng mà thấy buồn. 
Tôi nghĩ chưa hẳn họ thù ghét gì cá 
nhân Thủ tướng...” 
 Kính thưa ông thủ tướng, 
 Như trên ông đã nói: "...chưa hẳn 
họ thù ghét gì cá nhân thủ tướng...". 
Vâng, quả đúng vậy. Rõ ràng chẳng 
ai trong chúng tôi thù ghét gì cá nhân 
ông thủ tướng. Ngoại trừ những kẻ 
nào đã bị ông chiếm nhà, cướp đất, 
hay hãm vợ, giết anh em nhà người 
ta trong khoảng thời gian từ 30-4-75 
cho đến nay. Nên nhớ: sự đả đảo 
mạnh mẽ ồn ào như thế ấy đã diễn ra 
rất nhiều lần và tại khắp nơi trên thế 
giới, bất kỳ chỗ nào có bóng dáng quí 
ông và đồng đảng lai vãng. Các vị 
tiền nhiệm của ông thủ tướng cũng 
như các vị tổng bí thư đảng CSVN, 
chủ tịch nhà nước v.v... không một ai 
đi công du nước ngoài mà thoát khỏi 
bị đồng bào "khúc ruột xa ngàn dặm" 

tổ chức dàn chào hô khẩu hiệu đả 
đảo, thậm chí chửi bới thô tục và ném 
cà chua trứng thối v.v...  
 Vậy, sự đả đảo ông bây giờ cũng 
như sự đả đảo các đồng đảng của 
ông xưa và nay trong mỗi cuộc công 
du hải ngoại đều cùng một nguyên 
nhân và chắc chắn cùng biểu lộ một 
nguyện vọng chung của tập thể đông 
đảo đồng bào. Vậy, đó là nguyên 
nhân nào? 
 Tại sao hằng mấy chục năm rồi, 
ông và các đồng đảng lãnh đạo đất 
nước của ông vẫn đành cam tâm chịu 
nhục, chấp nhận mất thể diện trước 
các nhà lãnh đạo nước ngoài, nơi quí 
ông đến giao dịch?  
 Thưa ông, tuy ở xa những nơi 
biểu tình hàng vạn dặm, nhưng tôi 
vẫn liên cảm được tâm trạng đau 
buồn của đồng bào tôi trên đất Mỹ, 
Úc, Âu... Họ đã tốn nhiều công sức, 
tiền bạc và thời giờ để kéo nhau đến 
nơi biểu tình đả đảo ông. Xin ông khỏi 
lo, tôi bảo đảm chẳng phải họ thù 
ghét gì ông đâu. Cá nhân ông, khi lột 
bỏ chức vụ thủ tướng một chánh phủ 
độc tài toàn trị, đối với những người 
biểu tình này ở hải ngoại chẳng có 
nghĩa lý gì hết.  
 Vậy, sự đả đảo của họ đúng là 
phản đối chính sách cai trị phi nhân, 
gian trá, lật lọng, lường gạt bằng cách 
pha trộn những thủ đoạn Mafia vào 
luật pháp, gây nên tham nhũng, thối 
nát khủng khiếp, bách hại dân lành 
tàn bạo. Họ muốn chế độ phi nhân, 
vô luân, phản dân hại nước mà quí vị 
đang thực hiện phải sớm dẹp bỏ đi. 
Đơn giản thế thôi! Ông không nhận ra 
sao? 
 Thưa ông thủ tướng,  
 Quả thực hoàn cảnh đi ra nước 
ngoài giao dịch việc quốc gia đại sự 
như ông mà lại bị tứ phía đồng bào 
túa lên công kích, đả đảo, chửi bới 
om sòm, khiến dư luận cả thế giới 
cười chê, thì không buồn sao được. 
Ông buồn vì ông còn may mắn chưa 
trở thành gỗ đá! Vì thế, chúng tôi 
cũng cảm thấy buồn lây cho ông. 
Đồng thời chúng tôi còn cảm thấy 
nhục thay cho ông nữa, khi phải nhân 
danh một chế độ "đĩ nhiều hơn dân" 
đi ra nước ngoài thương nghị. Ông 
nên biết, kể từ sau ngày 30-4-1975 
được Đảng CS giải phóng khỏi ách 
Mỹ Ngụy, tuyệt đại đa số đồng bào 
miền Nam mình càng nghèo đói hơn, 
và bị công an cùm kẹp kỹ càng hơn. 
Sự nghèo đói phi lý của nhân dân 
miền Tây Nam bộ, vốn là vựa lúa phì 
nhiêu từng nuôi sống cả dân tộc Việt 
từ Nam chí Bắc, đã được thể hiện 
bằng câu ca dao rất tiêu biểu sau đây 
: "Chiều chiều ra bến Ninh Kiều, dưới 
chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân!". 
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 Nỗi nhục này, ông là một trong số 
3 người lãnh đạo CS quyền uy tột 
đỉnh hiện thời của dân tộc, gồm Nông 
Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, 
Nguyễn Tấn Dũng, mỗi khi công du 
nước ngoài đều bị biểu tình đả đảo 
tưng bừng khắp nơi đến nỗi phải tìm 
đường lẩn trốn đồng bào, khúc ruột 
ngàn dặm, hầu mong thoát khỏi bị ăn 
trứng thối, cà chua, hay tệ hơn nữa 
mà ông vẫn không cảm nhận thấy 
sao? 
 Bây giờ sự cố này diễn ra không 
phải lần đầu tiên. Đã rất nhiều lần. 
Bao nhiêu lần qúi ông xuất dương 
đến bất cứ nước Âu-Mỹ nào trên thế 
giới là bấy nhiêu lần đều bị nếm mùi 
tủi nhục như vậy.  
 Vì thế, danh dự và uy tín cá nhân 
cũng như uy tín của cả chính phủ do 
các ông lãnh đạo đã không khỏi bị sứt 
mẻ rất nặng nề trong con mắt vốn sẵn 
khinh thường của các vị nguyên thủ 
quốc gia dân chủ, tự do Tây phương. 
Tư thế này chắc chắn đã làm lép vế 
phái đoàn CSVN trong mọi cuộc giao 
dịch song phương hoặc đa phương 
về mọi mặt trên trường quốc tế và 
không khỏi gây nên thiệt hại trầm 
trọng về quyền lợi và danh dự của 
toàn thể dân tộc và đất nước VN. 
 Trên chiều hướng suy tư ấy, 
chúng tôi thực lòng muốn chia xẻ mối 
buồn và nỗi nhục của ông thủ tướng. 
Nhưng chúng tôi há miệng mắc quai. 
Vì lý do hết sức đơn giản song lại cực 
kỳ cụ thể là trước đây trên 10 năm 
chính quí ông là những người đã lớn 
tiếng thóa mạ bọn đế quốc Mỹ và rêu 
rao chính sách "chống Mỹ cứu nước" 
đồng thời chửi rủa bọn người Việt 
miền Nam đã bỏ nước ra đi tị nạn ở 
hải ngoại đều là hạng đĩ điếm, tay sai 
ngoại bang chẳng ra gì. Nay, chưa 
đầy 10 năm sau, vẫn chính các ông 
đã mau chóng gác bỏ quá khứ, để 
khom lưng uốn gối đến Nhà Trắng bái 
yết viên chúa tể đế quốc Mỹ, đồng 
thời ngỏ lời đường mật vuốt ve bọn 
tàn dư Mỹ-Ngụy đĩ điếm, tay sai thực 
dân, đế quốc!  
 Hành động như vậy của quí ông 
đã chứng tỏ điều gì đáng ghi đậm nét 
nhất trong lịch sử dân tộc hiện đại ? 
 Xin thưa, ngoài sự chứng minh 
bản thân của quí ông là những người 
rất mau "quên quá khứ", vì lầm tưởng 
quá khứ chỉ là một món hàng trang 
nằm ngoài trí não và thân thể con 
người. Như chiếc áo lót muốn cởi ra 
mặc vào lúc nào cũng được. Các ông 
đã không ngờ quá khứ chính là một 
phần quan yếu liên lỉ, bất khả phân ly 
trong cuộc đời con người. Lối suy tư 
ấy của người CS hoàn toàn khác hẳn 
với dân tị nạn chúng tôi!  
 Mặt khác, nổi bậc đặc biệt nhất và 

đáng suy ngẫm kỹ càng hơn hết là: 
việc ông đến Mỹ gặp TT Bush lần này 
(cũng như Phan Văn Khải trước kia  
còn là một sự thú tội (MEA CULPA) 
vô cùng nhục nhã của đảng CSVN 
trước mắt đồng bào cả nước và thế 
giới. Trước kia, sau ngày 30-4-75, 
trong giây lát hồ hởi phấn khởi quá 
mức, đảng CSVN và qúi ông đã trở 
nên ngông cuồng dại dột tự tôn vinh 
mình lên hàng “đỉnh cao trí tuệ của 
loài người"! 
 Nay, trên đất Mỹ, trong Nhà trắng, 
bỗng nhiên những lời hô đả đảo CS 
Nguyễn Tấn Dũng của đoàn người 
Việt lưu vong viễn xứ vốn là nạn nhân 
của quí ông 33 năm trước kia biểu 
tình ngoài phố hốt nhiên đã trở thành 
một phép lạ mầu nhiệm vô song, 
khiến ông thủ tướng cấp thời chợt 
tỉnh ngộ trước thực tại ê chề và thấm 
thía đắng cay nhận ra nỗi buồn sâu 
kín và niềm đau tủi nhục của đảng 
cầm quyền do ông đại diện! 
 Thư bất tận ngôn, tôi mạn phép 
xin tạm dừng bút tại đây, nếu cần lại 
xin viết thư ngỏ khác gửi đến ông. 
Mong ông miễn chấp. Đa tạ.���� 

  

    Tiếp theo và hết 

 Thế giới tự do lo ngại hiểm họa 
Cộng sản tràn xuống Đông Nam Á 
nên chính phủ Pháp phải ủng hộ một 
chính quyền chống cộng sản để nhận 
được sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Cuối 
cùng, Hiệp định Hạ Long được sửa 
đổi và ngày 8-3-1949, Đức Quốc 
Trưởng Bảo Đại và Tổng thống Pháp 
Vincent Auriol cùng ký tên vào những 
văn kiện mới xác nhận Việt Nam là 
một nước độc lập và thống nhất trong 
khối Liên Hiệp Pháp trong đó Việt 
Nam có đại diện ngoại giao ở nước 
ngoài và có quân đội riêng… Tuy 
nhiên, chính phủ Pháp vẫn duy trì 
chính sách thực dân nên không giao 
trả hoàn toàn độc lập cho Việt Nam 
mà tìm cách kềm chế trong khuôn 
khổ giới hạn của Liên Hiệp Pháp. 
Thực dân Pháp đã làm giảm uy tín 
chính phủ Quốc gia Việt Nam của 

Đức Quốc Trưởng Bảo Đại và vô 
hình chung lại đẩy chính nghĩa sang 
phía Việt Minh. Trong khi đó, tình 
hình quân sự trên cả ba mặt trận Việt 
Miên Lào hoàn toàn bất lợi cho quân 
Liên Hiệp Pháp, nhưng tại Hội nghị 
các quốc gia Liên kết tổ chức tại Pau 
miền Nam nước Pháp từ tháng 6 đến 
tháng 11-1950, chính phủ Pháp vẫn 
muốn duy trì chính sách thực dân. Cả 
Quốc Trưởng Bảo Đại lẫn Quốc 
vương Cambodia Norodom Sihanouk 
đều công khai phản đối. Quốc vương 
Cambodia Sihanouk lên tiếng: “Nếu 
nước Pháp không thoả mãn những 
yêu sách của chúng tôi, chúng tôi sẽ 
đi đến chỗ hợp tác với Việt Minh ...!”  
      Hội nghị Bộ trưởng các Quốc gia 
Không Liên kết tháng 3-1953 đã nhận 
định: “Đặc tính chủ yếu của chiến 
tranh Đông Dương là chiến đấu 
chống cộng sản quốc tế. Trên danh 
nghĩa đó, cuộc chiến tranh này không 
thể xem là riêng rẽ mà phải được xem 
là một tiền đồn giữa 2 khối”. Bộ 
trưởng ngoại giao Pháp Jean Letour-
neau đã kêu gọi Liên minh Bắc Đại 
Tây Dương hãy “đóng góp tài chánh 

và cam kết cụ thể hơn, phối hợp các 
chính sách và chiến lược để bảo vệ 
quân đội viễn chinh Pháp trong 
trường hợp có sự tấn công của Trung 
Cộng”. Trước những thất bại nặng nề 
về quân sự, Pháp cần Hoa Kỳ viện 
trợ nhiều hơn nữa nên phải tổ chức 
Hội nghị Toàn quốc ngày 14-10-1953 
gồm đại diện các đoàn thể chính trị và 
Tôn giáo để thảo luận về tình hình đất 
nước. Hai trăm đại biểu từ khắp nơi 
về Sài Gòn bầu sử gia Trần Trọng 
Kin, cựu Thủ tướng làm chủ tịch hội 
nghị. Ngày 16-10 Hội nghị đồng thanh 
quyết nghị: “Xét rằng Liên Hiệp Pháp 
được thành lập theo Hiến pháp 1946 
của nước Pháp trái ngược với nguyên 
tắc chủ quyền quốc gia. Hội nghị toàn 
quốc quyết định: “Nước Việt Nam độc 
lập không gia nhập Liên Hiệp Pháp. 
Sau khi được bàn giao mọi chức năng 
mà chính phủ Pháp còn nắm giữ, Việt 
Nam sẽ ký với Pháp một hiệp ước liên 
minh trên căn bản bình đẳng. Tuỳ 
theo nhu cầu của các bên kết ước và 
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tuỳ trường hợp cần thiết trong một 
thời hạn do chính phủ Việt Nam quyết 
định”. Tổng Thống Pháp đề nghị 
Quốc Trưởng Bảo Đại về Sài Gòn để 
phủ nhận quyết định này nhưng một 
lần nữa, Bảo Đại chứng tỏ lòng yêu 
nước của mình đã dứt khoát từ chối 
lời yêu cầu ấy. Cuối cùng do sự can 
thiệp của Bửu Lộc và dàn xếp từ 
nhiều phía, mấy ngày sau quyết định 
được thêm vào một câu cho nhẹ 
nhàng hơn là “Việt Nam không gia 
nhập Liên Hiệp Pháp… trong hình 
thức hiện thời !” 
     Tình hình Đông Dương thời điểm 
này chuyển biến mạnh. Trên chiến 
trường thì cả hai bên quyết giành 
thắng lợi để quyết định trên chính 
trường. Để có thể nhận viện trợ ào ạt 
góp phần quyết định chiến trường, 
chính phủ Pháp phải chấp nhận 
nhượng bộ Hoa Kỳ về phương diện 
chính trị, trả lại nền độc lập thực sự 
cho chính phủ quốc gia VN để có thể 
phát huy chính nghĩa, vận dụng toàn 
dân trong công cuộc chống cộng.(7) 
Chính phủ Pháp thì không muốn Hoa 
Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ của 
họ trong khi chính phủ Hoa Kỳ còn 
đang bận tâm vào cuộc chiến Triều 
Tiên nên vấn đề Đông Dương lúc đó 
được xem là thứ yếu. Về phía Hoa Kỳ 
thì một mặt muốn Pháp từ bỏ chính 
sách thực dân, mặt khác lại cần Pháp 
ủng hộ trên chính trường quốc tế để 
ngăn chặn ảnh hưởng của Nga Sô ở 
Âu Châu khi chiến tranh chấm dứt. 
Tổng Thống Hoa Kỳ Roosevelt mới tỏ 
ý chấp thuận cho Pháp trở lại Đông 
Dương trong vai trò bảo trợ, với điều 
kiện là phải cho Đông Dương độc lập 
thực sự sau thời hạn nhất định. 
Không may cho VN, chính sách này 
chưa được qui định rõ rệt thì 
Roosevelt đã đột ngột qua đời, ba 
mươi ngày sau khi Nhật đảo chánh 
Pháp ở Đông Dương. Đến khi 
Truman lên làm Tổng thống thì ông ta 
chỉ quan tâm tới Âu Châu nên chỉ 
khuyến khích Pháp cởi mở hơn về 
chính trị và kinh tế với người dân bản 
xứ. Nhất là khi đó, Hoa Kỳ cần sự 
ủng hộ của Pháp trong việc thành lập 
Liên Hiệp Quốc cũng như cần sự hiện 
diện của Pháp trong Cộng đồng 
Phòng thủ Âu Châu nên đưa ra một 
lập trường mập mờ nước đôi như 
sau: “HK nhấn mạnh đến sự cần thiết 
có một tiến trình về chính phủ tự trị 
cho tất cả các dân tộc bị lệ thuộc 
mong muốn được độc lập trong tương 
lai hoặc được sát nhập vào một hình 
thức liên bang, tùy theo hoàn cảnh và 
khả năng nhận lãnh trách nhiệm của 
dân tộc đó”. Chính vì vậy, mãi đến 
năm 1951, HK mới thúc giục Pháp 
thành lập quân đội Quốc gia VN. 

Tháng 2-1951 Tân Cao ủy kiêm Tổng 
Tư lệnh De Lattre Tassigny hứa 
thành lập quân đội quốc gia, và đến 
tháng 7, một số đơn vị quân đội quốc 
gia VN mới được tham dự cuộc diễn 
binh kỷ niệm ngày Quốc khánh Pháp 
14-7 tại Hà Nội với quốc kỳ VN trong 
ý nghĩa một quân đội đồng minh của 
Pháp. Mãi đến đầu năm, Hoa Kỳ chi 
viện 400 triệu đôla thì quân đội Quốc 
gia VN mới thật sự được thành lập 
nhưng đã qúa muộn để có thể huấn 
luyện trang bị hầu đảo ngược cục 
diện chiến trường. Mọi việc xem như 
đã ngã ngũ sau khi nội các chủ hòa 
cộng hòa Pháp được thành lập. Ngày 
8-5-1954, Hội nghị Genève khai mạc 
để giải quyết vấn đề Đông Dương 
sau chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 
7-5-1954 của bộ đội Việt Minh.  
      Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua trong 
thống khổ nhục nhằn, chúng ta cùng 
bình tâm nhìn lại lịch sử để từ đó có 
một nhận định toàn diện và đúng đắn 
về cuộc chiến Việt Nam. Từ những 
sự thật lịch sử, chúng ta mới nhận 
thức rõ về hoàn cảnh của đất nước 
và biết phải làm gì để đưa dân tộc 
vượt thoát lên sánh vai cùng các 
cường quốc trên thế giới. Kể từ khi 
thực dân Pháp đặt ách đô hộ trên đất 
nước thì nhân dân Việt Nam đã liên 
tiếp đứng lên chiến đấu giành độc lập 
dân tộc. Nếu lấy mốc lịch sử kể từ 
ngày “Toàn quốc kháng chiến” 16-12-
1946 cho tới thời điểm Trung Cộng và 
Liên Xô công nhận nhà nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa tháng 1-1950 
thì cuộc chiến Việt Nam là cuộc chiến 
giành độc lập dân tộc. Sau khi Hoa 
Kỳ, Anh Quốc công nhận Quốc gia 
Việt Nam do Bảo Đại lãnh đạo thì 
cuộc chiến đã chuyển sang một thời 
kỳ lịch sử mới: cuộc chiến ý thức hệ 
đối đầu giữa Tư Bản và Cộng sản 
chứ không còn là cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc nữa, mặc dù cộng sản 
vẫn tuyên truyền rêu rao là “giải 
phóng dân tộc”, là “chống Mỹ cứu 
nước”. Chính vì vậy, chúng ta phải 
hiểu rõ bản chất của cuộc chiến, hay 
nói cách khác, hiểu rõ các thế lực 
quốc tế đã toan tính những gì trên 
xương máu mồ hôi và nước mắt của 
toàn dân Việt Nam thì mới thấy rõ 
toàn bộ vấn đề. Như vậy kể từ tháng 
1-1950, cuộc chiến Việt Nam không 
còn thuần túy là cuộc kháng chiến 
chống Pháp nữa mà đã chuyển sang 
cuộc chiến tranh ý thức hệ mà ta 
thường gọi là chiến tranh lạnh giữa 2 
khối Tư bản và Cộng sản. Đây là 
chính bản chất của cuộc chiến Việt 
Nam mà từ trước đến nay chúng ta 
mỗi người hiểu một cách. Thật vậy, 
đồng bào miền Bắc, nhất là các đảng 
viên đoàn viên, bị nhồi nhét tuyên 

truyền rằng “Bác Hồ” là người yêu 
nước và đảng Cộng sản Việt Nam có 
công giành lại độc lập từ tay Thực 
dân Pháp. Đồng bào trong Nam thì 
hiểu là cuộc chiến tranh ý thức hệ 
ngăn chặn làn sóng đỏ, còn đa số 
quần chúng nhân dân thì hiểu đơn 
giản là cuộc nội chiến Nam Bắc 
tương tàn. Quả thế, đối với quần 
chúng và nhất là giới nghệ sĩ thì đó là 
một cuộc nội chiến tương tàn: “Ba 
mươi năm nội chiến từng ngày ...”, nồi 
da xáo thịt: “Người chết hai lần ... thịt 
da nát tan...!” đã khiến mấy triệu đồng 
bào VN hi sinh cách vô nghĩa, một sự 
thật phũ phàng mà nhiều nhà văn 
từng sống trong chế độ CS miền Bắc 
đã phải ngao ngán viết lên...!  
      Đối với Liên Xô và Trung Cộng thì 
ngoài mục đích bành trướng chủ 
nghĩa CS, họ còn dùng chiến tranh 
Việt Nam để tiêu hao sinh lực “đế 
quốc” Mỹ cho đến “người Việt Nam 
cuối cùng” trong cuộc chạy đua vũ 
trang giành quyền bá chủ thế giới. 
Trong nhiều năm dài, điện Kremli luôn 
luôn phủ nhận việc Liên Xô có quân 
đội tham chiến tại Việt Nam. Mãi đến 
khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, 
giới chức Nga mới công nhận là có 
hơn 3.000 quân Liên Xô tham gia trận 
chiến chống quân đội Mỹ tại Việt Nam 
trước đây. Tháng 5-1977, Võ Nguyên 
Giáp đã sang Liên Xô cám ơn sự giúp 
đỡ của Liên Xô, gắn 800 huân 
chương chiến công và gần 1 ngàn 
bằng khen cho 3 ngàn quân nhân 
Liên Xô đã trực tiếp tham chiến ở Việt 
Nam. Đại sứ Liên Xô tại Hà Nội từ 
1964 đê ́n 1974, Ilya Shcherbakov, 
ban đâ ̀u được giao nhiê 4m vu 4 canh 
chừng kẻo các ha ̀nh đô4ng cu ̉a 
chuyên gia quân sư4 Nga bi 4 pha ́t hiê 4n. 
Đến thời Tổng bí thư đảng Cộng sản 
Liên Xô Leonid Brezhnev, Tướng 
Vladimir Abramov đươ4c giao nhiê 4m 
vu4 chi ̉ huy ca ́c sĩ quan va ̀ binh lính Xô 
Viê ́t trong vùng Đông Nam Á. Việc lắp 
ráp hoả tiễn, radar và huấn luyện là 
do các sĩ quan Liên Xô chuyên gia về 
hậu cần, về hải quân, về tên lửa, về 
không quân, về các loại binh chủng… 
Nikolay Kolesnik, đươ4c Russia Today 
trích lời, nói rằng nhưñg quân nhân 
Nga như ông pha ̉i đươ4c nhắc đến 
cách cu4 thê ̉ chứ không pha ̉i cách 
chung chung: “Chi ́nh thưć ma ̀ no ́i, 
chúng tôi chỉ đươ4c coi là chuyên gia 
quân sư4 Nga. Cấp chỉ huy thì mang 
danh la ̀ chuyên gia cao cấp. Cu ̃ng 
không có đơn vi4 quân đô 4i Nga na ̀o ơ ̉
Viê 4t Nam. Điê ̀u duy nhất chúng tôi 
biê ́t là mình thuô 4c nhân dân Liên Xô, 
la ̀ binh sĩ Liên Xô. Chu ́ng tôi la ̀m tất 
cả đê ̉ ngăn các cuô4c không kích”. 
Theo Russia Today, ca ́c chuyên gia 
Liên Xô đa ̃ đo ́ng vai tro ̀ tro 4ng yê ́u 
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trong viê 4c huấn luyê 4n ca ́c lư4c lươ4ng 
Băć Viê 4t Nam, và tên lửa Liên Xô gây 
thiê 4t ha 4i nă4ng cho các phi cơ Mỹ. 
Ngoa ̀i Liên Xô, Trung Quốc cũng có 
quân li ́nh tham gia giu ́p Hà Nô 4i trong 
chiến thắng Điện Biên Phủ 1953 rồi 
tích cực tham gia cuô4c chiê ́n chống 
Hoa Kỳ và đô ̀ng minh ở Viê 4t Nam. 
Chi ́nh Trung Quô ́c ngay từ cuô ́i thâ 4p 
niên 70 đa ̃ công khai vai trò của mi ̀nh 
và no ́i tới con số ha ̀ng va4n quân nhân 
có mă4t ta 4i Bắc Viê4t đê ̉ giu ́p xây cất 
đươǹg xa ́ và phòng không. Đến năm 
2001 thì Băć Triều Tiên mơí thưà 
nhâ 4n ho 4 cũng đã đưa 200 phi công 
Băć Hàn trực tiếp chiến đấu ba ̉o vê4 
Hà Nô4i trong các đơ4t tâ ́n công của 
Hoa Kỳ trong cuô4c chiến. Tháng 07-
2001 Bình Nhưỡng và Hà Nội bốc mộ 
nhưñg phi công Băć Hàn tư ̉ trâ4n ta 4i 
Viê 4t Nam về Triều Tiên. 
      Phiá Hoa Kỳ và các nước Tây 
phương nhận thấy việc “Siêu đế 
quốc” Liên Xô kết hợp với “Siêu bành 
trướng” Trung Cộng sẽ là mối hiểm 
họa lớn cho toàn thể nhân loại. Thế 
cho nên, sau Hiệp định Genève, Hoa 
Kỳ đã chính thức thay thế Pháp trong 
cuộc chiến đối đầu với cộng sản để 
thử nghiệm các loại vũ khí mới, đồng 
thời phân hoá Liên Xô và Trung Cộng 
hầu giảm bớt nguy cơ CS nhuộm đỏ 
Đông Nam Á. Chính vì thế, sau 
chuyến ngoại giao bóng bàn và Hội 
nghị Trung Nam Hải giữa Nixon và 
Mao Trạch Đông, Trung Cộng đã mật 
ước với Hoa Kỳ, khiến Đồng minh 
Hoa Kỳ đã làm ngơ khi Trung Cộng 
đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, 
coi như một món qùa cho sự giao hảo 
giữa hai nước. Sự việc không chỉ 
ngưng ở đó, người bạn đồng minh 
của chúng ta còn bật đèn xanh cho 
CSVN xâm chiếm miền Nam nữa...! 
Đây là bài học lịch sử đầy máu và 
nước mắt cho những ai còn tin vào 
“tình nghĩa đồng minh”, mà phải luôn 
nhớ rằng nỗ lực tự thân mới là yếu tố 
chính để sống còn. 
      Sau khi CS xé bỏ hiệp định Paris, 
xua quân xâm chiếm miền Nam, thì 
ngày 30-04-1975 là ngày mất nước, 
ngày “Quốc hận” đối với đồng bào. 
Cộng sản Việt Nam thì vênh váo là 
“đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào”, là 
thống nhất đất nước! Thực tế lịch sử 
đã minh chứng hùng hồn những gì 
CS nói và làm đều là láo khoét, lừa 
dối, phỉnh gạt nhân dân hơn nửa thế 
kỷ qua. Thật vậy, ngày 2-7-1976, 
quốc hội được bầu hôm 25-4 trước 
đó tuyên bố thống nhất lãnh thổ, đặt 
tên nước là Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, thủ đô là Hà Nội, cờ 
và hiến pháp là cờ đỏ sao vàng và 
hiến pháp của nhà nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa miền Bắc. Cái gọi 

là “Mặt trận Giải phóng Miền Nam” 
âm thầm giải tán sau hàng loạt thanh 
trừng các nhân sĩ tướng tá trong 
hàng ngũ Liên minh Tranh thủ Hòa 
bình và Giải phóng quân...! Ngày 20-
12-1976, Đảng Lao Động họp đại hội 
lần đầu để lấy tên lại là Đảng Cộng 
sản Việt Nam với Lê Duẩn làm Tổng 
bí thư. Tất cả sự thật đã được phơi 
bầy trắng trợn trước lịch sử. Chúng ta 
sẽ lần lượt phân tích từng sự kiện 
sau đây: 
 1. BỘ MẶT THẬT CỦA ĐẢNG 
CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 Từ trước tới nay, Cộng sản Việt 
Nam vẫn thường rêu rao họ chiến 
đấu để giải phóng dân tộc, giành lại 
độc lập. Tất cả đã được phơi bầy khi 
Liên Xô và Trung Cộng công nhận 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là 
nhà nước Công-Nông, là thành trì của 
Xã hội chủ nghiã đầu tiên ở Đông 
Nam Á vào tháng 1-1950. Chính vì 
vậy, tháng 2-1950, Hoa Kỳ, Anh, 
Pháp đã nhân danh thế giới tự do 
trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến ở 
Việt Nam. Nhân dân Việt Nam lâm 
vào thế trên đe dưới búa của một 
cuộc chiến tranh giữa 2 thế lực tư 
bản và cộng sản mà kết cục bi thảm 
là mấy triệu đồng bào đã hi sinh một 
cách vô lý vô nghĩa. Thực tế lịch sử 
đã chứng minh hùng hồn rằng thế kỷ 
XX là thế kỷ chấm dứt chủ nghĩa thực 
dân trên toàn thế giới. Bằng chứng cụ 
thể là Hoa Kỳ tự ý trả lại chủ quyền 
cho Phi Luật Tân (Philippine) năm 
1946, Anh Quốc thừa nhận nền độc 
lập của Ấn Độ năm 1947, Hoà Lan 
giao trả độc lập cho Nam Dương 
(Indonesia) năm 1949 mà không phải 
hy sinh một người dân nào. Thế thì 
tại sao, nhân dân Việt Nam phải hy 
sinh hàng triệu người để giành độc 
lập dân tộc? Đó chính là cốt lõi của 
vấn đề mà bất cứ ai cũng nhận thấy 
sau khi phân tích cụ thể rõ ràng. 
Chính vì Hồ Chí Minh là cán bộ đệ 
tam Quốc tế cùng với những Trần 
Phú, Lê Hồng Phong… đã rước voi 
Mác-Lê về giầy mả Tổ Hùng Vương, 
cõng rắn Trung Cộng về cắn gà nhà 
dân tộc! Dưới chiêu bài “kháng chiến, 
giải phóng dân tộc”, Cộng sản Việt 
Nam đã lợi dụng lòng yêu nước, đem 
hy sinh hàng triệu người dân vô tội để 
bành trướng chủ nghĩa Cộng sản 
xuống Đông Nam Á.    
 Lịch sử một lần nữa lại chứng tỏ 
CSVN là công cụ của quốc tế CS khi 
hy sinh công lao kháng chiến để ký 
kết hiệp định Genève ngày 20-7-
1954. Thật vậy, giữa lúc cao trào 
kháng chiến dâng lên cao, thực dân 
Pháp bị lâm vào thế bí dẫn đến thất 
bại hoàn toàn về quân sự thì CSVN bị 
áp lực của quốc tế phải vào bàn hội 

nghị Genève chia đôi lãnh thổ. CSVN 
đã biến kháng chiến thành thỏa hiệp 
phân chia đất nước. Một lần nữa Việt 
Nam lại chịu cảnh qua phân hai miền 
Nam Bắc. Tháng 12-1960, CSVN lại 
dựng lên cái gọi là “Mặt trận Giải 
phóng miền Nam”, lợi dụng chiêu bài 
“Chống Mỹ cứu nước” để bành 
trướng chủ nghĩa CS, nhuộm đỏ cả 
đất Việt. Sau khi xâm chiếm miền 
Nam, đảng Lao Động được đổi tên 
thành Đảng Cộng sản. Điều này 
chứng tỏ rằng kể từ ngày toàn quốc 
kháng chiến, nhân dân Việt Nam yêu 
nước tham gia mặt trận Việt Minh là 
để đánh đuổi thực dân Pháp chứ 
không hề ủng hộ hoặc tham gia đảng 
CS. Chính lý thuyết gia Cộng sản 
Trần Bạch Đằng đã xác nhận: khi 
phong trào Nam kỳ Khởi nghĩa bùng 
lên, cơ sở đảng mới tổ chức được 
một vài nơi thì làm sao có đủ cán bộ 
để lãnh đạo phong trào. Do đó, công 
lao kháng chiến là của toàn dân chứ 
không phải của đảng CS. Nếu nói 
rằng nhờ đảng lãnh đạo thì trong lịch 
sử Việt, biết bao nhiêu cuộc kháng 
chiến chống ngoại xâm đâu cần có 
đảng CS lãnh đạo cũng chiến thắng 
quân thù. Ngược lại, sự thật đã 
chứng tỏ CSVN chỉ lợi dụng lòng yêu 
nước của nhân dân để bành trướng 
chủ nghĩa CS! Nếu Hồ Chí Minh 
không phải là cán bộ quốc tế cộng 
sản hoặc là bất kỳ một người Việt 
Nam nào khác thì Tổng Thống 
Roosevelt đã đặt Việt Nam dưới sự 
ủy trị của Liên Hiệp Quốc và đất nước 
Việt Nam đã độc lập, tự do, giàu 
mạnh từ lâu rồi. Sự thật lịch sử đã 
chứng minh Hồ Chí Minh nói riêng và 
Đảng CSVN nói chung không hề có 
công mà ngược lại có tội với nhân 
dân. Họ mới chính là những “kẻ phản 
động” vì đã hành động phản lại quyền 
lợi của dân tộc. 
 Đối với tất cả người Việt Nam yêu 
nước thì ngày 30-04-1975 là ngày 
“Quốc hận”, là ngày “mất nước” 
không phải do ngoại xâm mà do nội 
thù ngay trong lòng dân tộc, khiến 
hàng triệu đồng bào Việt Nam chuộng 
tự do dân chủ đã phải bỏ nước ra đi. 
Hơn tám mươi triệu đồng bào còn lại 
thì đang sống quằn quại trong một 
nhà tù khổng lồ mệnh danh là nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
do chính những người cộng sản 
thống trị. Tuy là con Hồng cháu Lạc, 
họ đã bán linh hồn cho Mác-Lênin, 
chẳng còn là người Việt Nam nữa mà 
là những cỗ máy vô hồn vô cảm kềm 
kẹp nhân dân mình. Giai cấp mới 
thống trị là lớp đảng viên được 
hưởng đặc quyền đặc lợi, trở thành 
những cường hào đỏ, những tư sản 
đỏ, mặc sức vơ vét tài sản của nhân 
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dân, làm giàu trên mồ hôi nước mắt 
và xương máu của nhân dân. Hàng 
triệu dân oan bị cướp nhà cướp đất, 
hàng triệu công nhân bị giai cấp 
thống trị cấu kết với tư bản nước 
ngoài bóc lột sức lao động, hàng triệu 
công nhân bị đưa đi xuất khẩu làm 
lao nô, hàng trăm ngàn phụ nữ phải 
kết hôn hay bán rẻ thân xác cho 
người nước ngoài để cứu bản thân 
và gia đình đang đói khổ. Cái gọi là 
“xuất khẩu lao động”, “xuất ngoại kết 
hôn” thực chất không khác gì cuộc 
bán buôn nô lệ da đen sang Tân Lục 
địa mấy thế kỷ trước. Khác chăng là 
thay vì những tên lái buôn nô lệ, thì 
nhà nước cộng sản đứng ra thu thuế 
lợi tức xuất khẩu và những con người 
đi khỏi đất nước vì nghèo nàn đói khổ 
lại phải sống khổ hơn dân nô lệ da 
đen thời trước. Trong suốt trường kỳ 
lịch sử, kể cả thời Thực dân Pháp, 
chưa bao giờ người dân lại chịu cảnh 
đói khổ như bây giờ. Biết bao người 
đã phải tha hương, chịu cảnh gia đình 
ly tán để mong đổi lấy một cuộc sống 
tốt đẹp hơn.  
 2. AI THẮNG AI TRONG CUỘC 
CHIẾN VIỆT NAM ? 
 Phải chăng Việt Nam Cộng hòa là 
người thua trận và Việt Nam Cộng 
sản là kẻ chiến thắng? Quân đội 
VNCH nói riêng và Miền Nam nói 
chung bị Đồng minh bán đứng, trở tay 
không kịp trong một ván bài quốc tế 
nên trở thành người chiến bại. Quân 
cán chính Cộng hòa đã làm hết sức 
mình, đã tận trung báo quốc nhưng 
không thể làm gì hơn khi tương quan 
lực lượng đã thay đổi: quân số CS 
gần gấp đôi quân lực VNCH sau khi 
Mỹ rút quân. Vũ khí đạn dược thì thua 
kém quân CS và nhất là Hoa Kỳ chỉ 
viện trợ cho Sài Gòn sau 1972 có 18 
triệu dollars trong khi Liên Xô và 
Trung Cộng vẫn viện trợ cho Hà Nội 1 
tỷ rưỡi dollars mỗi năm. Vả chăng, 
một khi thượng tầng chính trị đã sụp 
đổ với những tính toán sai lầm, thì sự 
tan rã của xã hội, kinh tế, quân sự là 
một tất yếu không thể tránh được. 
 Trong khi đó, “Đại thắng mùa 
Xuân!” mà Cộng sản rêu rao chính là 
sự thất bại không gì cứu vãn nổi của 
CS kể từ ngày 30-4-1975. Cộng sản 
đã để lộ bộ mặt thật của họ là một tập 
đoàn bán nước, một chế độ độc tài 
toàn trị, tước đoạt mọi quyền tự do 
căn bản nhất của con người… Một 
chế độ rêu rao là Nhân dân làm chủ 
mà thực ra là làm chủ nhân dân, tước 
đoạt đất đai tài sản của nhân dân, 
một chế độ thuế khóa nặng nề, tham 
nhũng bóc lột nhân dân còn thậm tệ 
hơn chế độ phong kiến thực dân thời 
trước. Cái gọi là thống nhất của Cộng 
sản Việt Nam chỉ là thống nhất tài sản 

nhân dân trong tay nhà nước, chứ 
không phải là thống nhất lòng người. 
Đứng trên quan điểm Dân tộc, một 
cuộc chiến mới bắt đầu: Cuộc chiến 
của “Toàn dân Chống cộng” cả trong 
Nam lẫn ngoài Bắc. Hết thảy đều 
đứng lên chống lại chế độ bạo tàn phi 
nhân Cộng sản, kể cả những đảng 
viên cao cấp từng bị lừa dối mà nay 
đã giác ngộ quyền lợi của dân tộc… 
Chính vì vậy, chưa bao giờ công luận 
quốc tế lại ủng hộ cuộc đấu tranh 
giành lại tự do, dân chủ của toàn dân 
Việt Nam như hôm nay. 
 3. DÂN TỘC VIỆT NAM THẮNG  
 Sau ngày mất nước, trong khi 
hàng trăm ngàn quân nhân viên chức 
chế độ Cộng hòa phải lao động khổ 
sai trong các trại tù thì hàng trăm 
đoàn thể tổ chức đã tự phát đứng lên 
chống lại ách thống trị bạo tàn của 
Cộng sản. Hàng trăm tù nhân chính 
trị cầm đầu các tổ chức đã bị chế độ 
Cộng sản đem ra xử bắn để răn đe 
quần chúng, trong đó có ít nhất 2 phụ 
nữ và 2 linh mục. Cộng sản tưởng 
rằng dùng bạo lực cách mạng trấn áp 
được sự nổi dậy của quần chúng, 
nhưng họ đã thất bại khi quần chúng 
nhân dân không thể chịu đựng được 
nữa đã vượt qua nỗi ám ảnh sợ hãi… 
Từ trong nước vang lên những lời thề 
“phục quốc” dội ra đến hải ngoại, rồi 
từ hải ngoại lại “chuyển lửa” về quê 
nhà. “Lời kêu gọi Dân chủ cho Việt 
Nam” ngày 21-2-2001 của Đại lão 
Hòa Thượng Thích Quảng Độ âm 
vang như một Tuyên ngôn, một 
Thông điệp lịch sử gửi tới toàn dân, 
kêu mời tất cả phá tan bức màn vô 
minh ám chướng, vượt thoát mọi u 
mê sợ hãi để giành lại quyền sống 
làm người. Cả nước sục sôi lòng yêu 
nước đã can đảm đứng lên đòi lại 
quyền làm người. Khởi từ vụ “Thái 
Bình nổi dậy” rồi “Gia Kiệm vùng lên” 
tới sự ra đời của hàng loạt tổ chức 
đấu tranh cho dân chủ nhân quyền 
Việt Nam như Khối 8406, đảng Dân 
chủ XXI, đảng Dân chủ Nhân Dân, 
Hội Ái hữu Tù nhân chính trị Việt 
Nam, Hội Dân Oan, Hiệp hội Công 
Nông Đoàn kết, đảng Thăng Tiến… 
Phong  trào đấu tranh cho Dân chủ 
Việt Nam nở rộ năm 2006 với các 
chiến sĩ dân chủ công khai trực diện 
với chế độ CS bạo tàn như Đại lão 
Hòa Thượng Thích Quảng Độ, 
Thượng tọa Thích Thiện Minh, Linh 
mục Nguyễn văn Lý, Linh mục Chân 
Tín, Linh mục Phan văn Lợi, Bác sĩ 
Phạm Hồng Sơn, Luật sư Nguyễn 
văn Đài, Luật sư Lê thị Công Nhân, 
Luật sư Bùi Kim Thành, Ký giả 
Nguyễn Khắc Toàn, Kỹ sư Trương 
Minh Nguyệt, nhà văn Trần Khải 
Thanh Thủy, nhà văn Nguyễn Xuân 

Nghĩa, kỹ sư Nguyễn Phương Anh… 
Cùng với dân oan cả nước biểu tình 
khiếu kiện đòi lại tài sản ruộng vườn, 
công nhân bị bóc lột cũng đã đình 
công khiến đòi trả đủ tiền lương, đòi 
những điều kiện sống tối thiểu của 
một con người.  
 Đặc biệt gần đây, thanh niên sinh 
viên văn nghệ sĩ đã thể hiện lòng yêu 
nước nhiệt tình qua việc chống Trung 
Cộng xâm lược nhưng đã bị nhà cầm 
quyền CS, công cụ tay sai của bành 
trướng Bắc Kinh, cấm cản bắt bớ, 
một chuyện lạ lùng chưa từng thấy 
trên trái đất. Bộ mặt thật của Cộng 
sản lại phơi bầy thêm, lộ ra chân 
tướng của một tập đoàn “mãi quốc 
cầu vinh” cam tâm bán nước, dâng 
đất nhường biển cho quan thầy Trung 
Quốc, hòng duy trì địa vị, chức quyền 
để tiếp tục vơ vét tài sản quốc gia, 
bóc lột đến tận xương tủy của người 
dân đen thấp cổ bé miệng.  
 Một khi tất cả đồng bào oan khiên, 
tất cả công nhân nghèo đói, tất cả 
sinh viên học sinh yêu nước, tất cả 
tôn giáo từ Phật giáo, Công giáo, Cao 
Đài, Hòa Hảo, Tin lành cùng nhất loạt 
nắm chặt tay nhau, ngồi cầu nguyện 
cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân 
quyền, đứng lên đòi lại tài sản của 
mình và của giáo hội, trong một cuộc 
đấu tranh ôn hòa, bất bạo động, bất 
hợp tác. Một khi sinh viên học sinh 
bãi khóa, công nhân đình công, tiểu 
thương bãi thị cho đến lúc cộng sản 
phải thoả mãn yêu cầu chính đáng 
của nhân dân, thì ngày đó là ngày 
thắng lợi của Dân tộc Việt Nam. Một 
khi toàn dân Việt Nam trong và ngoài 
nước cùng nhất loạt đứng lên chống 
lại bạo quyền cộng sản với sự hỗ trợ 
chân thành mạnh mẽ của quốc tế thì 
mùa Xuân Dân tộc sẽ trở về trên quê 
hương yêu dấu của chúng ta, như đại 
danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã 
viết trong “Bình Ngô Đại cáo”: “Đại 
nghĩa thắng hung tàn… Chí nhân 
thay cường bạo”, thì nhân dân lúc ấy 
sẽ được sống trong dân chủ tự do, 
ấm no hạnh phúc.  
 Tổ Quốc Việt Nam trường tồn, 
 Dân tộc Việt Nam tất thắng. 

 Chú thích 
 (7) Năm 1942, trong một phiên 
họp của Hội đồng chiến tranh Thái 
Bình Dương gồm Trung Hoa, Phi Luật 
Tân, Úc, Tân Tây Lan và Canada, TT 
Roosevelt cho biết là ông không 
muốn thấy chế độ thuộc địa Pháp 
được phục hồi ở Đông Dương. Đặc 
biệt, trong lá thư gửi cho Ngoại 
Trưởng Cordell Hull ngày 24-1-1944, 
Roosevelt viết: “Đông Dương không 
nên bị trả cho Pháp mà cần được đặt 
dưới sự ủy trị của quốc tế. Pháp 
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chiếm đóng xứ này đã gần một trăm 
năm mà dân chúng ở đây còn khổ 
cực hơn lúc ban đầu...! Nhân dân 
Đông Dương có quyền được hưởng 
những điều kiện tốt đẹp hơn...”. Tuy 
nhiên ý định này bị Thủ tướng 
Churchill chống đối, Churchill tuyên 
bố rằng ông không bao giờ đồng ý 
cho 4-50 nước thọc tay can thiệp vào 
sự tồn tại của đế quốc Anh. Sau Hội 
nghị Yalta tháng 2-1945, Roosevelt 
bực dọc nói: “Stalin thích ý kiến này, 
Trung Hoa cũng tán thành, Anh Quốc 
không ưa vì sợ đế quốc của họ tan 
vỡ…”. Ngay từ năm 1919, Hồ Chí 
Minh đã viết Bản Tuyên ngôn Tự trị 
và các quyền căn bản cho VN gửi TT 
HK Wilson. Ngày 17-10-1945 Hồ Chí 
Minh tìm gặp Đại sứ HK Caffery ở 
Paris trong thời gian dự hội nghị 
Fontainebleau để chuyển thư đến TT 
Truman. Tài liệu Bộ Ngoại giao HK 
cho biết HCM đã từng mong muốn 
VN được đặt dưới sự Bảo hộ của Mỹ 
như trường hợp Phi Luật Tân khi 
trước (Schulzinger 19, Duiker 340). 
Toán OSS cũng tường trình như sau: 
“Đối với người An Nam, sự hiện diện 
của chúng ta là biểu tượng không 
phải cho sự giải phóng khỏi nạn 
chiếm đóng của Nhật mà là khỏi hàng 
chục năm dưới chế độ thuộc địa. 
Chính phủ VN xem HK là nhà vô địch 
bênh vực cho quyền của các dân tộc 
nhược tiểu” (Hess,178-179) ���� 

 
Rồi cũng phải đến lúc đặt vấn 
đề biểu tượng đích thực của 
Quốc gia Việt Nam (TDNL) 

 I. Ý NIỆM VỀ QUỐC KỲ 

  Trước cuộc Cách Mạng Pháp 
năm 1789, đa số các quốc gia trên 
thế giới đều theo chế độ quân chủ 
hoặc là quân chủ chuyên chế do một 
nhà Vua nắm quyền hay quân chủ 
phong kiến do nhà Vua cùng nhóm 
quý tộc nắm quyền cai quản quốc 
gia và sở hữu chủ lãnh địa. Năm 
1793 sau cuộc cách mạng, Quốc 

Ước Hội Nghị Pháp đã chọn cờ tam 
tài làm quốc kỳ của nước Pháp. 
Quốc kỳ có 3 màu: xanh tiêu biểu 
cho Tự Do, trắng tiêu biểu cho Bình 
Đẳng và đỏ tiêu biểu cho Bác Ái. 
  Quốc kỳ tam tài của Pháp mang 
đầy đủ ý nghĩa tượng trưng cho 
những giá trị Tự Do, Bình Đẳng và 
Bác Ái rất phù hợp với lý tưởng 
chung của nhân loại nên về sau, 
nhiều quốc gia theo thể chế tự do, 
dân chủ trọng nhân quyền khác đã 
chấp nhận các màu sắc xanh, đỏ, 
trắng làm màu sắc căn bản cho quốc 
kỳ của mình trong đó có nước Anh, 
Hoa Kỳ, v.v. 

  II. LỊCH SỬ CÁC LÁ QUỐC 
KỲ TỰ DO TẠI VIỆT NAM 

  Từ thời quân chủ xa xưa, người 
Việt đã dùng cờ làm biểu tượng cho 
những nhân vật quan trọng như viên 
đại tướng, nhà Vua hoặc tiêu biểu 
cho một triều đại. Ví dụ, hiệu kỳ 
của một viên đại tướng thường dùng 
cờ theo màu Ngũ Hành hợp với 
mạng của vị tướng đó: vị tướng 
thuộc mạng Kim dùng cờ màu 
trắng, Mộc dùng màu xanh, Thủy 
dùng màu đen, Hỏa dùng màu đỏ và 
mạng Thổ dùng cờ màu vàng. Mỗi 

triều đại cũng tự chọn lá cờ có hình 
thức và màu sắc kết hợp cách riêng 
theo thuyết vận hành Âm Dương 
thế nào để tượng trưng cho sự hưng 
thịnh nhất của triều đại đó như triều 
Lý chọn cờ viền màu ngũ hành có 
chữ Lý ở giữa, triều Nguyễn chọn 
màu vàng của hoàng tộc. Cũng vậy, 
lá cờ biểu tượng cho vị quân vương 
thường có thêu hình rồng ở chính 
giữa. Tuy nhiên dù lá cờ biểu tượng 
cho nhà Vua, hoặc cho một triều đại 
cũng chỉ tượng trưng cho hoàng gia 
mà thôi và thường treo tại hoàng 
thành hoặc chỗ nào có nhà Vua ngự 

đến mà không phải là lá quốc kỳ 
tiêu biểu tổng quát cho một quốc 
gia gồm cả chính quyền, lãnh thổ và 
nhân dân trong đó như quốc kỳ 
Pháp. 

 1. Cờ Long Tinh 

 
 Sau Thế Chiến Thứ II, Hoàng 
Đế Bảo Đại ấn định quốc kỳ đầu 
tiên của nước Việt Nam gọi là cờ 
Long Tinh gồm nền vàng với một 
sọc đỏ nằm ngang bằng 1/3 chiều 
rộng lá cờ. Cờ Long Tinh được 
dùng trên toàn cõi Bắc Kỳ và Trung 
Kỳ do Triều Đình Huế cai quản. 
Trong khi đó, Nam Kỳ đã bị Pháp 
chiếm làm nước thuộc địa nên treo 
cờ tam tài của mẫu quốc Pháp. Cờ 
Long Tinh có từ ngày 11 tháng 3 
năm 1945 (1) 

 2. Cờ Quẻ Ly 

 
 Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chánh 
Pháp tại Đông Dương và lên tiếng 
trao trả độc lập lại cho Việt Nam. 
Hai ngày sau, Hoàng Đế Bảo Đại 
tuyên bố Việt Nam độc lập và giao 
cho học giả Trần Trọng Kim lập nội 
các ngày 17-04. Ngày 02-06, Chính 
Phủ Trần Trọng Kim chọn cờ vàng 
chính giữa có một quẻ Ly của Bát 
Quái Đồ gồm 2 vạch liền hai bên và 
một vạch đứt khúc ở giữa làm quốc 
kỳ cho toàn nước Việt Nam gọi là 
cờ Quẻ Ly. Tuy nhiên, Nhật hoãn 
trả Nam Kỳ lại cho Triều Đình Huế 
mãi đến ngày 14-08-1945 chỉ 4 
ngày trước khi Nhật đầu hàng Đồng 
Minh và 10 ngày trước khi Hoàng 
Đế Bảo Đại thoái vị, nên trên thực 
tế, Nam Kỳ chưa từng treo quốc kỳ 
Quẻ Ly. 
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  3. Cờ Quẻ Càn 

 
 Sau Thế Chiến Thứ II, quân 
Trung Hoa sang giải giáp quân Nhật 
tại miền Bắc, ủng hộ các đảng phái 
quốc gia hòa giải với Việt Minh để 
lập nên Chính Phủ Liên Hiệp qua 
Hiệp Định Sơ Bộ ký ngày 06-03-
1946. Phần vì không đồng ý với 
tinh thần bản Hiệp Định Sơ Bộ và 
phần khác vì Việt Minh ra tay tiêu 
diệt các đảng phái quốc gia, cụ 
Nguyễn Hải Thần, ông Nguyễn 
Tường Tam phải rút sang Tàu. 
Ngày 17-02-1947, các đảng phái 
quốc gia họp tại Hồng Kông lập nên 
Mặt Trận Quốc Gia, mời Hoàng Đế 
Bảo Đại chấp chính trở lại. Hoàng 
Đế Bảo Đại sai nối vạch đứt khúc ở 
giữa cờ Quẻ Ly làm thành cờ Quẻ 
Càn, quẻ thứ nhất trong Bát Quái 
Đồ. Quẻ Càn tượng trưng cho Trời, 
nhà Vua và quyền lực, ứng với quốc 
gia, dân tộc và sức mạnh của dân 
Việt. Kể từ lúc này, trên nguyên tắc, 
cờ Quẻ Càn là quốc kỳ của nước 
Việt Nam độc lập tự do. 

 4. Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ 

 
 Không thể thỏa hiệp được với 
Việt Minh, vào tháng 09-1947, 
Pháp quay sang thương nghị chính 
thức trao trả độc lập cho Việt Nam 
với Hoàng Đế Bảo Đại qua Hiệp 
Ước Vịnh Hạ Long ký kết ngày 05-
06-1948 (2). Hoàng Đế Bảo Đại 
chọn mẫu cờ vàng ba sọc đỏ của 
Họa Sĩ Lê Văn Đệ vẽ (nối dài 3 
vạch đỏ của cờ Quẻ Càn) làm quốc 
kỳ cho quốc gia Việt Nam độc lập 
và giao cho Thiếu Tướng Nguyễn 
Văn Xuân lập chính phủ lâm thời 

ngày 01-06-1948 tại Sài Gòn. Hôm 
sau, Thủ Tướng Nguyễn Văn Xuân 
ký pháp lệnh ban hành quốc kỳ và 
quốc ca. Quốc Kỳ của nước Việt 
Nam nền vàng, ba sọc đỏ ở giữa. 
Quốc Ca là bài “Tiếng Gọi Sinh 
Viên” sau đổi thành “Tiếng Gọi 
Thanh Niên”của Lưu Hữu Phước. 
Lá quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ đã 
chính thức là quốc kỳ của nước VN 
độc lập, tự do kể từ thời đó đến khi 
đất nước chia đôi năm 1954, nối 
tiếp qua các chính phủ Việt Nam 
Cộng Hòa miền Nam cho đến cuối 
tháng 04-1975. Sau năm 1975, gần 
3 triệu người Việt chối bỏ chế độ 
CS đã di tản ra hải ngoại và định cư 
khắp nơi trên thế giới và những 
cộng đồng người Việt yêu tự do này 
vẫn nhất quyết dùng lá cờ vàng ba 
sọc đỏ làm biểu tượng của họ. 

  III. Ý NGHĨA LÁ QUỐC KỲ 
VÀNG BA SỌC ĐỎ  

  1. Về Phương Diện Màu Sắc 
 Không những màu vàng và đỏ 
tượng trưng cho dân Việt da vàng 
máu đỏ mà màu quốc kỳ Việt Nam 
còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn 
nhiều, liên hệ đến nhân-sinh-quan 
cùng vũ-trụ-quan của dân Việt. Nói 
chung, màu vàng thuộc hành Thổ 
(trong ngũ hành) nằm tại trung 
ương, vì thế màu vàng tượng trưng 
cho lãnh thổ và cho uy quyền sở-
hữu-chủ của lãnh thổ này. Màu đỏ 
thuộc hành Hỏa và nằm ở hướng 
Nam; do đó, màu đỏ chỉ dân tộc 
Việt ở phương Nam so với Trung 
Hoa. 
  2. Về Phương Diện Chính Trị 
 Nền vàng của lá quốc kỳ chỉ 
quốc gia và dân tộc Việt Nam và ba 
sọc đỏ tượng trưng cho ba kỳ. Quốc 
kỳ vàng mang hai ý nghĩa quan 
trọng: thứ nhất, tiêu biểu cho chế độ 
tự do, dân chủ tại Việt Nam; thứ 
hai, tiêu biểu cho một quốc gia 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, có 
chính quyền lãnh đạo nhân dân 
trong lãnh thổ đó và nhân dân gồm 
tất cả 3 kỳ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và 
Nam Kỳ. Do đó, nước Việt không 
thể bị phân chia như thời Trịnh 
Nguyễn phân tranh, cắt nhượng cho 
bất cứ ngoại bang nào như Pháp đã 
chia Nam Kỳ thành một nước khác 
biệt với Bắc và Trung Kỳ. 

  3. Về Phương Diện Triết Lý 
 Tương tự như quan niệm về vũ 
trụ gồm Trời ở trên, Đất ở dưới và 
Người ở giữa mà tất cả hợp với 
nhau biến thái, chuyển dịch thành lẽ 
biến dịch của vạn vật trong vũ trụ, 
lá Quốc Kỳ Việt Nam chính thống 
cũng được chọn thế nào để phù hợp 
hài hòa với lẽ biến dịch này. Màu 
vàng thuộc hành Thổ, màu đỏ thuộc 
hành Hỏa và vận chuyển theo Ngũ 
Hành Tương Sinh thì Hỏa sinh Thổ 
nên thuận hợp với nhau. Như vậy, 
kết hợp hai màu vàng và đỏ làm 
thành quốc kỳ, chúng ta nhấn mạnh 
cho Trung Quốc biết rằng dân Việt 
ở phương Nam là một dân tộc có 
lãnh thổ riêng và chủ quyền hoàn 
toàn trên đất nước ta như ý nghĩa 
bài thơ Phạt Tống Lộ Bố Văn của 
Lý Thường Kiệt (3) và bản Bình 
Ngô Đại Cáo (4) mà Nguyễn Trãi 
đã khẳng định. 
 IV. KẾT LUẬN 
 Quốc kỳ vàng ba sọc đỏ đã từng 
được dùng làm biểu tượng chính 
thức cho một Quốc Gia Việt Nam 
chưa bị phân chia trước năm 1954; 
nên chi, quốc kỳ vàng sẽ vẫn là biểu 
tượng chung của những người Việt 
quốc gia chân chính. Quốc kỳ vàng 
mang linh hồn của dân tộc Việt 
cùng tiêu biểu cho tinh thần bất 
khuất của dân Việt trong suốt chiều 
dài lịch sử thăng trầm từ thuở khai 
quốc đến nay. Quốc kỳ vàng đượm 
thắm máu đào của bao tiền nhân và 
anh hùng liệt sĩ đã hi sinh xây dựng 
và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, không 
phân biệt người dân sống dưới thể 
chế chính trị Quốc Gia hay Cộng 
Sản, sắc tộc Kinh hay Thượng, hoặc 
tôn giáo, phái tính, tuổi tác nào. Vì 
thế, người Việt quốc gia có bổn 
phận phải bảo vệ và phát huy chính 
nghĩa quốc gia tượng trưng bởi lá 
quốc kỳ chính thống nền vàng ba 
sọc đỏ, lá cờ tiêu biểu cho tự do, 
công bằng và bác ái của truyền 
thống dân Việt. 
 Phạm Văn Thanh 
 Chú Thích: 
(1) (2) Éric Deroo & Pierre Vallaud, 
“Indochine Francaise 1856-1956 
Guerres, Mythes et Passions” 
Perrin, Paris, France, 2003. 
(3) Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư. 
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. 
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Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm. 
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư (Lý 
Thường Kiệt). Nước Nam là của 
dân Nam. Thiên thư phân định 
giang san rõ ràng. Nghịch quân 
xâm lấn tham tàn. Tất là nuốt nhục 
chuốc vàn bại vong. (Phạm Văn 
Thanh dịch) 
(4) “...Như nước Việt ta từ trước, 
vốn xưng nền văn hiến đã lâu; Sơn 
hà cương vực đã chia, phong tục 
Bắc Nam cũng khác. Từ Đinh, Lê, 
Lý, Trần gây nền độc lập; Cùng 
Hán, Đường, Tống, Nguyên hùng 
cứ một phương. Dẫu cường nhược 
có lúc khác nhau, Song hào kiệt đời 
nào cũng có...” (Bình Ngô Đại Cáo, 
Bùi Kỷ dịch) �������� 

  
 Ngày 21 tháng 6 năm 2008 
 Thân kính gửi tất cả những người 
làm báo Việt Nam. 
 Nhân ngày 21/6, ngày được quy 
ước là ngày báo chí Việt Nam, tôi xin 
có vài lời trao gửi tới tất cả những 
người tham gia làm báo ở Việt Nam. 
 Đầu tiên, xin được miễn phải viết 
những lời dạo đầu trống rỗng, khách 
khí mà xin phép được đi vào trọng 
tâm ngay 
 Trước hết, dù đã thấy hiển nhiên 
nhiều hạn chế, nhiều thiếu hụt trong 
toàn bộ vận động của nghề báo nước 
nhà cho đến lúc này, nhưng cá nhân 
tôi vẫn muốn nói lời biết ơn trân trọng 
nhất như một sự ghi công rõ ràng, 
mạch lạc đến báo chí nước ta trong 
thời gian 15 năm qua từ tư cách của 
một người - dân - Việt. 
 Nếu không có báo chí, chưa chắc 
Việt Nam ta tiến qua được cái 
ngưỡng xếp hàng mua gạo và một 
ông, bà nào đó chưa học xong cấp II, 
đầy thói hư tật xấu vẫn chỉnh trệ trên 
vị trí chăn Dân, trị Quốc và đó là bi 
kịch lớn nhất cho non sông sau chiến 
tranh. 
 Từ Báo chí, những sự thực được 
phơi bày (dù là chỉ phơi bày một 
phần).Từ những sự thực được phơi 
bày, những điều phi lý đã giảm thiểu 

(dù tốc độ giảm thiểu thấp nhưng 
thấp còn hơn đứng tại chỗ). Sự giảm 
thiểu cái xấu trong đời sống xã hội 
qua tác động của báo chí đang có xu 
hướng tăng dần, đó là điều rất quý. 
 Công bằng mà nói, cách đây mươi 
mười lăm năm, khi mà những phiên 
toà không có sự hiện diện của các 
luật sư và một nhân viên công quyền 
có thể nện thẳng vào đầu một thường 
dân khi làm nhiệm vụ là chuyện 
không hiếm thì nay, khi những bài 
báo đại loại “Tổng cục trưởng hải 
quan, ông là ai?” làm rõ vị trí, trách 
nhiệm vị này khi Toà án pháp lý có vẻ 
muốn “quên” đi, rồi những bài báo 
“Đảng ủy cơ sở ở đâu?” trên báo 
SGGP khi viết về vụ thâm lạm, ăn cắp 
qua sự kiện vụ điện kế, điện tử rởm 
năm xưa, hoặc chỉ sau khi xảy ra vụ 
một viên SGGT đánh người ngoài 

miền Trung mười giờ đồng hồ là báo 
đã lên khuôn bài phản ánh. Đó là một 
bước khá dài, bước qua bao nhiêu 
gian nan, khổ ải để bật ra được 
những con chữ, tấm hình, những loạt 
bài cốt huyết làm thay đổi những sức 
ỳ cố hữu trong cả nửa trăm năm trời 
trước đó, khi báo chí thực chất chỉ là 
một loại công cụ rẻ tiền nhưng vô 
cùng tốn kém, ít hiệu quả 
 Thời gian tới, sẽ là thời gian xuất 
hiện những thử thách quyết liệt cho 
nghề báo. Hình như cả những người 
quản lý báo chí và những người làm 
báo đang có một lòng tin sắt đá vào 
một khuôn mẫu đã có từ lâu, nay 
quyết chí duy trì là kiểu viết “tốt phô 
ra, xấu xa đậy lại” nên với nhiều vụ 
việc, đã để lại sự hoài nghi, thất vọng 
trong lòng bạn đọc và dư luận, kể cả 
dư luận quốc tế. 
 Đã đến lúc, loại tư duy xơ giản đó 
phải được đánh động. Người “đánh 
động” đó không ai khác là báo chí. 
 Báo chí phải chỉ được ra rằng: 
Chính vì việc để cho báo chí tham dự, 
can dự vào những địa hạt nóng bỏng 
của đời sống, “phăng” ra những mảng 
tối của nó đã gây được lòng tin vào 
một xu thế chính trị minh bạch, đáng 
tin cậy và từ đó dòng tiền bạc đầu tư 
vào Việt Nam mới có cơ phát triển. 
Chứng minh điều này, chỉ cần so 

sánh tỉ xuất đầu tư vào Việt Nam với 
Bắc Triều Tiên, Mianma là rõ. 
 Với nhà đầu tư nước ngoài, không 
gì đáng ngại hơn là đầu tư vào một 
vùng tiềm ẩn những bất công, những 
nơi tham nhũng, ăn cắp dễ phát triển. 
 Trong trường hợp khác, việc vận 
hành của báo chí chỉ mang tính hình 
thức, nửa vời hoặc im lặng (bất cứ vì 
lí do gì) cũng sẽ dẫn đến sự quan 
ngại của quốc tế, vì với năng lực 
truyền thông mang tính bùng nổ hiện 
nay, anh không viết, người ta cũng tỏ 
tường ngay. 
 Cách đây hơn hai chục năm, từ 
thiện tâm của chính phủ Thụy Điển 
dưới thời Ngài Olof Palme cầm đầu, 
hàng trăm chuyên gia đã sang xây 
dựng cho Việt Nam một nhà máy giấy 
lớn tầm cỡ châu Á tại tỉnh Phú Thọ. 
Sau đó vài năm, Thụy Điển cho chiếu 
bộ phim “Một đất nước không thể hợp 
tác” với sự mô tả rất cao cấp, bài bản, 
chuyên nghiệp tất thảy những thói hư 
tật xấu của dân ta. Bộ phim ấy, với 
dư luận quốc tế lớn hơn toàn bộ 
những gì tốt đẹp được toàn bộ nền 
báo chí của ta lúc đó “trình diễn”. Đó 
là bài học lớn tày trời về việc “đóng” 
hay “mở” nguồn thông tin xã hội. 
 Vẫn nội dung đó, nếu là do báo 
chí ta nhìn nhận, sẽ chứng minh cho 
thế giới biết rằng chúng ta đã trưởng 
thành, dám đối mặt với khó khăn, thử 
thách để vươn lên. Hoàn toàn khác 
với việc để người khác, người ngoại 
lột tung ra! 
 Hôm nay, không chỉ có vài chục 
ông chuyên gia Bắc Âu xoi mói đất 
nước này mà ở trọng tâm của thời 
mở cửa, hàng vạn nhà báo, CTV, 
khách du lịch với đủ phương tiện 
trong tay, sẵn sàng “chụp giật” thông 
tin với ta thì việc o ép, úm ớ hoặc hạn 
chế thông tin theo kiểu “xấu xa đậy 
lại” chỉ làm cho hiện thực thêm nặng 
nề và cái nhìn từ nhân dân, từ bên 
ngoài vào thêm méo mó. Bài học về 
việc hạn chế thông tin quanh vụ PMU 
18 và việc hạn chế có thời hạn việc 
đưa tin Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt qua 
đời vừa qua là một ví dụ không nên 
quên. Nó vừa vô duyên, vừa dại dột 
và phản tác dụng cho việc muốn “đậy 
lại” vô cùng. 
 Vì chưa làm được điều đó (hay 
không thể làm điều đó) nên báo chí ta 
tự định dạng tầm cỡ mình chỉ ở tầm 
“tuyên truyền” nhiều hơn “báo chí” và 
uy tín của BC với dân, với nước,với 
bầu bạn 5 châu còn “khiêm tốn” lắm. 
 Khi những sắc thuế siêu tưởng 
đánh vào ô tô nhập khẩu được xem 
như thậm vô lí và báo Thanh Niên mở 
một bàn tròn đến nơi đến chốn về vụ 
này thì các báo khác cứ xem mình 
như người ngoài cuộc, coi đó là “đặc 
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sản” của báo Thanh Niên, kệ cho 
Thanh Niên chèo chống được chăng 
hay chớ. 
 Khi báo Tuổi Trẻ đề xuất việc đưa 
môn bơi lội vào học đường (một việc 
bây giờ làm ngay, làm tốt cũng là quá 
muộn khi hàng ngàn trẻ nhỏ đã chết 
đuối oan uổng) thì báo Phụ Nữ, Thiếu 
Niên Tiền phong và hàng chục tờ báo 
lớn khác vẫn im ắng vô cùng. 
 Những tập đoàn Bảo Hiểm, bán 
hàng đa cấp đổ bộ vào xứ ta, việc 
làm của họ có tạo được sắc diện mới 
mẻ, toàn diện cho một xã hội tiến bộ 
nhưng bộc lộ rất nhiều khía cạnh 
đáng trăn trở. Nhiều tỉ đồng của 
những ngừơi lao động lương thiện, 
vất vả đã chảy vào túi họ để đổi lấy 
những sản phẩm rất ú ớ, nhiều khi vô 
dụng với giá cả trên trời, nhưng chưa 
có một tờ báo nào có những chuyên 
đề phăng ra thật rõ bản chất lừa bịp, 
phỉnh phờ của nó, góp phần chặn 
đứng loại làm ăn bất lương này, giảm 
thiểu những thiệt thòi khổng lồ cho 
dân lành. 
 Đơn cử như vấn đề chống ách tắc 
giao thông, tai nạn giao thông, người 
ta nhận thấy cả trăm tờ báo, truyền 
hình tung hô sự “thành công” của trò 
đội mũ bảo hiểm như một “thành tựu” 
lớn dù thừa biết hiệu quả của nó như 
thế nào, những phiền phức nó mang 
lại như thế nào, sự khuynh đảo của 
nhóm lợi ích nào đến việc này. Song 
hành với việc đó là tác hại tày trời của 
trò “bắn tốc độ” xe cơ giới thì “ai cũng 
hiểu, chỉ báo chí không hiểu” ! 
 Thị trường chứng khoán VN, trải 
qua hai làn sóng đầu, khi bén vào giai 
đoạn ba, giai đoạn thu hút một tỷ 
trọng vốn cực lớn của giới doanh 
thương và một bộ phận lớn của 
những người dân lương thiện, chính 
là trọng tâm của “vùng lửa” sẵn sàng 
thiêu đốt bao nhiêu năng lực tài chính 
của xã hội và thúc đẩy những bất ổn 
khác xung quanh loại hình này, thì 
thấy báo chí rất “vô tư” đứng coi, 
thậm chí nhiều tờ còn tiếp tay cho 
một số yếu nhân vận động bà con 
mua cổ phiếu để… chết. Thật buồn.\! 
 Trong hàng chục ngàn nhà báo 
hiện nay, có bao nhiêu phần trăm nên 
buông bút, về cùng gia đình mở một 
tiệm tạp hoá hay sắm một bộ chài 
lưới kiếm canh ? Trong hàng trăm toà 
báo hiện nay, có bao nhiêu “toà soạn” 
nên trả giấy phép xuất bản và cho 
thuê ngay trụ sở báo làm mặt bằng 
bán mỹ phẩm, sẽ có tác dụng hơn ? 
 Đây là những ý kiến hoàn toàn 
xây dựng, nghiêm túc chứ không có ý 
xúc xiểm hay công kích. 
 Từ vài ví dụ đó, đã dựng nên hình 
ảnh một nền báo chí chỉ biết tô hồng, 
ngại va chạm, ngại khám phá ngại đối 

diện với thực trạng. Cái gì cũng nhàn 
nhạt, nói để mà nói thôi. 
 Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi 
dư luận từ bên ngoài, thậm chí từ 
khối người Việt ở Hải ngoại, đánh giá 
rất thấp vai trò của báo chí ta. 
 Trong bộ phim nổi tiếng mang tên 
“Chạy án” tác giả kịch bản là một nhà 
báo hẳn hoi mà chân dung báo chí, 
truyền hình chỉ được khắc họa như 
một lũ lưu manh, một loại công cụ 
cho bọn ô trọc lợi dụng đến mức 
đáng ghê tởm. 
 Hôm nay, tại các tòa soạn, chúng 
ta ngắm hoa và nhận những lời chúc 
tụng, nhưng ngoài những “món quà” 
đó là tình cảm gì từ phía nhân dân, từ 
bầu bạn năm châu nhưng ta nên biết 
rõ đằng sau đó là những gì? 
 Không gì bất công hơn việc để 
một nền báo chí đã có công đầu, tạo 
tiền đề cho công cuộc đổi mới, đầy 
sức sống và khả năng vươn tới lại tìm 
“điểm dừng” ở một cái “ngưỡng” như 
nói trên và để dư luận nghi hoặc, xoi 
mói, thậm chí những người cực đoan 
gọi cả 600 tờ báo là một mớ “lá cải” 
thì thật đau lòng. 
 Từ một nền báo chí tuyên truyền, 
báo chí bao cấp, báo chí tượng trưng, 
nay báo chí Việt Nam thực sự đang ở 
tuyến đầu của công cuộc đổi mới. 
Nếu báo chí có những vận động 
quyết liệt để vươn lên đúng tầm của 
mình thì lực lượng những người làm 
báo xứng đáng là kỳ vọng của nhân 
dân, là những giá trị tinh thần cao quý 
và là năng lượng lớn thúc đẩy con tàu 
đổi mới phát triển với tốc độ cao hơn 
hiện nay nhiều. 
 Địa hạt sản xuất, kinh doanh đang 
tiến sâu vào thời “làm thật, ăn thật”. 
Địa hạt báo chí, truyền thông không 
thể “chạy cầm chừng” lúc nào cũng 
sợ “bắn tốc độ” để luôn tụt hậu trên 
xa lộ rộng dài của thời đại này. 
 Xin gửi các bạn tình cảm tốt đẹp, 
tin tưởng vào những giá trị còn tiềm 
ẩn trong mỗi nhà báo chân chính 
đang trăn trở cùng đất nước hôm 
nay. 
 Nhà báo t� do Ng. Huy C��ng. 
 Cuong nhabaotudo's Blog 
 

IM LẶNG MÃI SAO ?  
XIN CÙNG LÊN TIẾNG 

Văn Đt 
 
  Nhân cái gọi là ngày nhà báo Việt 
nam 21-6, với tư cách là một người 
cầm bút luôn quan tâm đến đời sống 
báo chí, xuất bản trong nước, tôi xin 
có đôi dòng tâm sự. 
 Từ khi biết mặt chữ, lại được các 
thầy cô giảng giải ý nghĩa to lớn của 
những người biết sử dụng con chữ 

mà lấy làm mừng. Rằng : Trong ba 
đạo tạo nên thiên hạ thì có đạo lập 
công, đạo lập nghiệp và đạo lập 
ngôn. Tôi đoan chắc là những người 
cầm bút sẽ vinh dự được đứng trong 
cái đạo lập ngôn đáng trọng ấy. Vì thế 
mà ngày đêm tôi mơ ước phấn đấu 
cầm bút để trở thành môn đệ của đạo 
này. Nhưng rồi nghe trong dân gian 
lan truyền câu "Nhà văn nói láo, nhà 
báo nói điêu" mà lấy làm lạ. Liệu sự 
mỉa mai như chửi vỗ mặt này có oan 
cho những người cầm bút không ? 
Tôi quyết tâm tìm hiểu cho ra nhẽ. 
 Bài báo đầu tiên của tôi được 
đăng trên một tờ báo đảng cấp tỉnh. 
Hồi ấy tôi vừa học xong cấp II (lớp 7). 
Với giọng văn hồn nhiên trong sáng 
và cảm xúc chân thành. Tôi tường 
thuật khách quan tinh thần tự nguyện 
khẩn trương phòng chống bão lụt của 
bà con ở một làng làm muối. Nhờ vậy 
mà khi cơn bão lớn kéo đến hoành 
hành, bà con đã hạn chế đến mức 
thấp nhất sự thiệt hại do thiên tai gây 
ra. Điều cốt lõi của phóng sự ngắn 
này, tôi muốn gửi đến bạn đọc là khi 
con người biết tự nhận thức, tự 
nguyện đoàn kết sát cánh bên nhau 
để chống chọi lại sự tàn phá khắc 
nghiệt của thiên nhiên thì "Nhiều khi 
nhân định thắng thiên là thường". Vậy 
mà khi in bài của tôi lên báo, ai đó đã 
thêm vào một chi tiết không có thật 
khiến tôi "mừng vui chưa kịp no" đã 
phải đỏ mặt xấu hổ. Rằng trong mưa 
bão mịt mùng, có đồng chí bí thư chi 
bộ đảng không quản nguy hiểm xông 
ra gõ kẻng thúc dục bà con chống 
bão. Là phóng sự thì phải có con 
người địa chỉ cụ thể. Đọc xong bài 
báo, bà con địa phương nơi tôi viết 
bài phán thẳng : 
 - Mày viết láo vừa vừa chứ. 
 Thực sự là tôi bị tổn thương. Oan 
cho tôi quá. Trong cay đắng xót xa, 
tôi nhận ra nguyên nhân câu "Nhà 
báo nói điêu" là thế này đây. Lỗi do 
ban biên tập mà ban biên tập là 
người của đảng- chỉ cần khịa ra một 
bí thư chi bộ đảng cha vơ chú váo 
nào đấy ra gõ kẻng. Mọi sự tốt đẹp 
của bà con nhân dân bị xoá nhoà. Bài 
viết của tôi mất đi giá trị chân thật của 
cuộc sống. Nó trở thành những lời 
tuyên truyền dối trá nhằm ca ngợi 
phục vụ đảng. Mà trong cách tuyên 
truyền của đảng thì trên tài tất cả bọn 
lưu manh. 

Mất mùa thì tại thiên tai 
Được mùa nhờ sự thiên tài đảng ta. 

*** 
 Nhắc lại kỷ niệm bài báo đầu tiên 
cũng là một kỷ niệm buồn. Tôi thành 
thực muốn chia sẻ thông cảm với 
những người cầm bút làm báo dưới 
chế độ độc tài. Hiến pháp năm 1946 
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đã có điều khoản thừa nhận quyền tự 
do ngôn luận, tự do báo chí. Vậy mà 
suốt mấy chục năm qua, đảng đã nói 
một đằng làm một nẻo. Thậm chí 
đảng chà đạp lên hiến pháp một cách 
trắng trợn. Có người cầm bút nào lại 
không nhận ra điều đó. Nhưng không 
hiểu sao chúng ta lại im lặng, im lặng 
cam chịu một cách đáng sợ. Trừ cái 
bọn lưu manh bồi bút ra- còn không ít 
những người cầm bút chân chính lại 
thản nhiên từ bỏ quyền lợi và trách 
nhiệm của mình. Nên hiểu vấn đề này 
như thế nào đây. Đổ lỗi cho đảng và 
nhà nước là đúng. Nhưng khi đảng và 
nhà nước trả lời : Hiến pháp đã quy 
định rồi các vị cứ thế mà thực hiện thì 
sao đây ? Có ai đã từng chất vấn 
lương tâm mình ? Có ai đã đặt trách 
nhiệm cho mình với đất nước dân tộc 
- Thú thật là tôi lấy làm khó hiểu. 
 Có một thời báo chí chúng ta hết 
sức sôi động và đầy sinh khí "Cái 
đêm hôm ấy đêm gì" của Phùng Gia 
Lộc. "Vua lốp-lời khai của bị can Trần 
Huy Quang". "Thủ tục cho người còn 
sống" của Minh Chuyên (báo Văn 
Nghệ). "Người vô danh" của Hồ Hồng 
Tuyển và một loạt phóng sự của tác 
giả Xuân Ba (báo Tiền phong), "Quê 
tôi lên cơn sốt đá đỏ", "Trở lại vùng 
mỏ đá buồn" của Trần Đức Thạch 
(báo Lao động). Loạt bài viết gõ vào 
tư duy mọi người của nhà báo 
Nguyễn Khắc Viện trên rất nhiều 
báo.... Vậy mà chúng ta để cho không 
khí ấy nguội lạnh. Có người ngụy 
biện rằng: "Những bức xúc xã hội đã 
bị lờn và bão hoà". Phải chăng đây là 
biểu hiện của thái độ vô cảm? Cuộc 
sống luôn vận động. Mâu thuẫn xã 
hội diễn ra gay gắt nhất là xã hội 
nước ta. Chính quyền thối nát tham 
nhũng từ trung ương đến địa 
phương. Bọn tư bản đỏ và mafia gieo 
rắc oan khiên tội ác khắp nơi. Đất, 
biển, đảo của cha ông bị lấn chiếm. 
Lịch sử Đại Việt chưa bao giờ tăm tối 
như giai đoạn này. Thế mà những 
người có vinh dự đứng trong đạo lập 
ngôn lại im hơi lặng tiếng. Hoàng sa 
Trường sa bị biến thành huyện Tam 
sa Trung Quốc- im lặng ! Đồng bào 
ngư dân Thanh Hoá bị tàu hải quân 
Trung Quốc bắn giết dã man nơi vùng 
biển quê nhà - im lặng ! Nông dân bị 
đàn áp từ xã Tiền Phong Thái Bình, 
xã Dương Nội, thành phố Hà Đông, 
thôn Trung Văn huyện Từ Liêm Hà 
Nội... khi biểu tình đòi lại đất - im lặng 
! Hàng ngàn hàng vạn công nhân bị 
bóc lột đánh đập thậm tệ - im lặng ! 
Chị em phụ nữ chúng ta bị bán ra 
nước ngoài làm nô lệ - im lặng ! 
Thậm chí đồng nghiệp của chúng ta 
bị bắt bớ vô lý cũng im lặng nốt. 

 Xin hãy quên đi những phần 
thưởng mà đảng và nhà nước trao 
tặng nhân ngày này. Thành tích cùng 
đảng lừa dân bán nước chẳng mấy 
hay ho gì. Nó nhục nhã và mỉa mai 
lắm. Im lặng lắm khi là đồng loã với 
tội ác. Tôi hy vọng những người cầm 
bút chân chính sẽ bừng tỉnh, đoàn kết 
xiết chặt đội ngũ cùng lên tiếng. Đòi 
lại quyền lợi chính đáng được hiến 
pháp ghi nhận và thực hiện sứ mệnh 
cao cả của đạo lập ngôn. Góp phần 
tạo dựng một xã hội Việt Nam tốt đẹp 
tươi sáng. 
 Trong bài có gì bức xúc quá, tâm 
sự không được bình tĩnh mong quý vị 
thứ lỗi. 
 Hà n	i, 21-6-2008. 
 Văn Đt. ���������� 

  
QUẬN 2 ĐÁNH ĐẬP BẮT 

GIAM DÂN OAN BIỂU TÌNH 
 
 Trong tháng 5-2008, bà con dân 
oan quận 2 liên tiếp biểu tình phản 
đối dữ dội hành động cướp đất của 
ủy ban phường Bình Khánh và ủy 
ban Quận 2 khi chính quyền bất 
chấp Luật đất đai và các chính sách 
thu hồi đất được qui định của văn 
bản pháp lý thuộc trung ương. 
Trong 39 hộ dân thuộc khu phố 
đình Bình Khánh, ai cũng thấy 
quyền lợi của dân bị chính quyền 
coi chẳng ra làm sao! Một mét 
vuông đất của dân đền bù chưa 
bằng một con cá trong nhà hàng! 
Mặc dầu các công ty có lương tâm 
và nhà đầu tư muốn đền cho dân 10 
đến 20 triệu/1m2 nhưng dứt khoát 
chính quyền quận 2 bác bỏ: “Không 
được! Nếu không giao nộp đất thì 
cưỡng chế! Sợ chi!” 
 Trong khi đó, giá đất nông 
nghiệp nằm ngoài khu qui hoạch 
hay trong khu qui hoạch mà đã giao 
cho các công ty phân lô bán nền xây 
biệt thự thì từ 35 triệu đến 110 triệu/ 
1m2.  Dự trù giá đất đô thị mới Thủ 
Thiêm đẹp nhất nước nầy  sẽ tăng 

kịp trong nội thành hơn 380 triệu/m2 

trở lên trong thời gian tới. 
 Bởi quá chịu đựng bất công phi 
lý tột cùng, tài sản bị mất trắng trợn 
như thế nên nhân dân Quận 2 kháng 
trả quyết liệt sau khi họ đã lên tiếng 
nhiều lần với các đại biểu Quốc hội, 
thanh tra chính phủ, mặt trận tổ 
quốc về tiếp xúc cử tri trực tiếp. 
Dường như mọi lời hứa của quí đại 
biểu đều bị chính quyền Thành phố 
và Quận 2 bỏ sọt rác. Cuối cùng 
thành phố tự ban hành văn bản, tự 
qui định đền cho dân cách rẻ mạt, 
hết sức phi đạo đức!  
 Ngày 22-05-2008, hàng trăm an 

ninh, công an và đảng viên  xông 
vào xé cờ  sao vàng, tấn công đánh 
đập dã man người dân oan biểu 
tình! Họ đã bắt giam anh Lê Minh 
Thông, đồng thời truy nã nhiều 
người khiến dân oan nào tích cực 
biểu tình phải bỏ nhà ra đi lánh thân 
trước sự độc ác quỉ quyệt của lực 
lượng công an và đoàn cưỡng chế là 
lũ tay sai đắc lực của bọn maphia 
đất! Việc chính quyền Quận 2 phá 
nát qui hoạch, xâm hại tài sản của 
nhân dân diễn ra liên tuc, bất chấp 
pháp luật, vì bọn chúng được chỉ 
đạo dựa vào “bàn tay sắt”, điều nầy 
đã được hàng loạt bài viết nổi tiếng 
của báo Đại Đoàn Kết, Pháp Luật 
và nhiều bài báo Trung ương đăng 
tải nhưng sau đó bị dập tắt im hơi! 
 Vụ cưỡng chế đàn áp hộ nông 
dân Phạm Thị Ba tại khu phố 5 
phường An Phú, Quận 2 ngày 12-
03-2008 đã sai luật, lại bắt cả phóng 
viên báo Đại Đoàn kết đang tác 
nghiệp, tịch thu tác cụ là một hành 
động phỉ báng báo chí lẫn công 
luận. Nhưng không ai làm gì tập 
đoàn sai trái nầy cả. Nay họ cứ thế 
lấn tới đàn áp dân oan mà không hề 
nương tay!!! Nhân dân Quận 2 rất 
bất bình một số cán bộ đảng viên, 
đã nhận xét: “Chính quyền quận 2 



Tự Do Ngôn Luận * Bán Nguyệt San 
 

 

  

Số 54 * Trang   32

là chính quyền của các đại gia, 
chính quyền của dự án chứ không 
còn của dân từ lâu!” Cả những cán 
bộ đi trong đoàn cưỡng chế vẫn  
thấy bất công nên phát biểu: “Đau 
lòng lắm anh ơi!” 
 Mong những ai còn lương tâm, 
còn chút tình với dân oan thấp cổ bé 
miệng hãy lên tiếng với các quốc 
gia cấp viện và ủng hộ Việt Nam 
bấy lâu nay, vạch mặt bọn chúng 
trên khắp thế giới đồng thời lưu hồ 
sơ tội ác của chính quyền bất lương 
vi phạm pháp luật có tổ chức nầy! 
 Quận 2 ngày 15-06-2008  
 Người Chiến Binh 
 Bị chú: Cầm đầu bọn bất lương 
nầy là: Lê Trọng Sang (chủ tịch 
quận 2). Nguyễn Anh Kha (chủ tịch 
kiêm bí thư đảng phường Bình 
Khánh). Lê Viết Nuôi (Đại úy Công 
an phường Bình Khánh) 

 

10 năm không được 
tăng lương, 2,000 Công 

nhân đình công 
 Tin ngày 22-06-2008 
 Sáng 21-06-2008, hơn 2,000 
công nhân công ty thương nghiệp 
hữu hạn Sambu Vina (100% vốn 
Hàn Quốc) thuộc địa phận xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Sài 
Gòn, đã đồng loạt đình công. 
 Tin của báo điện tử VietNamNet 
ngày Chủ Nhật cho hay như vậy. 
Ðây là cuộc đình công lớn thứ hai 
xảy ra ngay tại Sài Gòn trong một 
tuần lễ. Trước đó, 3,500 công nhân 
của hai hãng có vốn đầu tư nước 
ngoài là Kollan và Hugo ở khu công 
nghiệp và chế xuất Sài Gòn đã đình 
công vì lương không đủ sống, bữa 
ăn trưa không đủ chất bổ dưỡng. 
 Theo bản tin VietNamNet, 
nguyên nhân cuộc đình công tại hai 
hãng Sambu Vina là “công nhân 
muốn kiến nghị với ban lãnh đạo 
tăng lương vì lương hiện nay quá 
thấp, công nhân không đủ trang trải 
cho cuộc sống thường ngày”.  
 Theo nguồn tin này, như công 
nhân cho hay, thì "từ sau Tết đến 
nay, giá cả tăng chóng mặt, đặc biệt 
là tiền nhà trọ tăng cao khiến cuộc 
sống của công nhân đã khó khăn lại 
càng khó khăn hơn nữa. Trong khi 
đó thì lương lại thấp và không tăng. 

Có công nhân cho biết đã làm việc 
ở công ty 10 năm nhưng lương cơ 
bản chỉ đạt từ 1.3 đến 1.4 triệu 
đồng/tháng. Tập thể công nhân đã 
có ý kiến đề nghị công ty nâng 20% 
lương cơ bản để giảm bớt những 
khó khăn trong cuộc sống hiện tại." 
 Nguồn tin trên nói "Sau khi làm 
việc với cơ quan chức năng huyện 
Hóc Môn và xin ý kiến chỉ đạo từ 
công ty mẹ bên Hàn Quốc, ban 
giám đốc công ty đồng ý nâng 20% 
tiền lương cơ bản cho công nhân. 
Riêng khoản phụ cấp tiền nhà trọ 
100,000 đồng/tháng không được 
tính vào lương cơ bản. Công nhân 
sẽ được hưởng mức lương này từ 
ngày 01-06-2008. 
 “Phía cơ quan chức năng huyện 
Hóc Môn đề nghị công ty phải 
thông báo bằng văn bản rõ ràng kết 
quả giải quyết để toàn thể công 
nhân của công ty đều nắm được." 
 Vẫn theo VietNamNet, "Cùng 
ngày, 120 công nhân công ty 
thương nghiệp hữu hạn TaShuan 
Việt Nam (100% vốn Ðài Loan, khu 
chế xuất Tân Tạo) cũng ngừng việc 
tập thể nhằm phản đối cách tính 
lương tháng Sáu 2008 của doanh 
nghiệp. 
 “Công nhân cho biết, khi nhận 
lương tạm ứng đợt 1 tháng Sáu 
2008 vào chiều 20 tháng Sáu, họ 
phát hiện mức lương cao nhất mà 
công ty trả chỉ đạt 36,000 
đồng/ngày, thấp nhất là 23,000 
đồng/ngày, thấp hơn mức lương tối 
thiểu quy định. Ðiều làm công nhân 
bức xúc nữa là cho đến nay, vẫn 
còn nhiều công nhân chưa được ký 
hợp đồng lao động khiến họ bị thiệt 
thòi về quyền lợi. 
 Sau khi các cơ quan chức năng 
đã làm việc với công ty, ban giám 
đốc cam kết từ ngày 1 tháng Bảy sẽ 
điều chỉnh lương tối thiểu cho công 
nhân đúng quy định (tương đương 
41,200 đồng/người/ngày) và sẽ ký 
hợp đồng với những công nhân đã 
qua thời gian thử việc." 
 Từ đầu năm đến nay, hơn 300 vụ 
đình công đòi tăng lương và đòi cải 
thiện chế độ làm việc đã xảy ra tại 
Việt Nam. Lạm phát gia tăng hơn 
25% làm cho đời sống giới công 
nhân ngày càng điêu đứng trong khi 
đồng tiền lương trả cho họ quá thấp. 

 Dù họ bị chèn ép và bị cư xử gần 
như nô lệ lao động, tổ chức công 
đoàn do đảng CSVN độc quyền tổ 
chức và giật dây lại không đứng về 
phía công nhân để bảo vệ quyền lợi 
người lao động. Ðã vậy, chế độ Hà 
Nội còn đe dọa sẽ bắt bồi thường 
cho chủ nếu đình công bị coi là "bất 
hợp pháp". 
 Vì luật lệ lao động CSVN buộc 
các cuộc đình công phải do hệ 
thống công đoàn tổ chức và đi qua 
rất nhiều giai đoạn khó khăn, lại 
không có sự hợp tác của đám cán bộ 
công đoàn, hàng ngàn vụ đình công 
lớn nhỏ tại Việt Nam suốt 14 năm 
qua đều bị coi là "bất hợp pháp". 
 Tin ngày 24-06-2008 
 Tin giờ chót cho hay: hơn 2.000 
công nhân Công ty TNHH Sambu 
Vina (huyện Hóc Môn, Sài Gòn) 
vẫn tiếp tục đình công sang đến 
ngày 23-06 để yêu cầu ban quản trị 
doanh nghiệp tăng tiền lương. Theo 
VietnamNet, không khí trở nên 
căng thẳng hơn khi một vị trong ban 
quản trị có những lời phát biểu thiếu 
tế nhị làm công nhân tức bực.  
 Công nhân bắt đầu đồng loạt 
ngừng làm việc vào ngày 21-06 để 
yêu cầu công ty tăng 20% lương cơ 
bản. Mặc dù phía công ty đã đồng ý 
tăng lương cơ bản lên 20%, trong 
đó bao gồm cả phụ cấp nhà trọ, 
nhưng lại không đồng ý đưa khoản 
phụ cấp đó vào lương cơ bản. Vì lý 
do này Công nhân vẫn tiếp tục đình 
công vào sáng 23-6.  
 Liên đoàn Lao động, Sở Lao 
Động-Thương Binh-Xã Hội thành 
phố và các cơ quan liên hệ của 
huyện Hóc Môn đã cử người xuống 
công ty để tìm biện pháp hòa giải 
giữa ban quản trị công ty với người 
lao động và tìm cách chấp dứt tranh 
chấp. Tuy nhiên việc hòa giải bất 
thành vì cả đôi bên đều không 
nhượng bộ. Hầu hết các công nhân 
đã ra về.  
 Ngày hôm nay, 24-06, theo đề 
nghị của các cơ quan liên hệ thuộc 
thành phố và huyện Hóc Môn, ban 
giám đốc công ty sẽ có buổi đối 
thoại với tập thể công nhân nhằm 
giải quyết cuộc tranh chấp.  
 Người Việt 
 Westminster, California 
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