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Đúng là Hà Nội vừa trải qua một cơn hồng thủy kể từ 31-10-2008 vừa qua. Hôm 10-11, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn của CSVN và Ban Chỉ đạo Phòng chống Lụt bão Trung ương đã gặp gỡ các tổ chức, các nhà tài trợ
quốc tế để thông báo tình hình thiên tai, than nghèo kể khổ, hầu kêu gọi giúp khôi phục nông nghiệp và cứu vớt nạn nhân.
Theo thống kê của Ban Chỉ đạo, trong đợt lũ lụt kéo dài toàn miền Bắc từ giữa tháng 10 đến nay, có tất cả 82 người chết, 5
mất tích, 9 bị thương. Riêng về số tử vong, Hà Nội và Nghệ An mỗi nơi 22 người, Hà Tĩnh 15 người, Vĩnh Phúc 8 người,
Hưng Yên, Bắc Giang, Hòa Bình mỗi tỉnh 3 người, Hà Nam 2 người, Quảng Bình, Ninh Bình, Thái Nguyên mỗi tỉnh 1 người.
Mưa lũ còn làm sập 183 căn nhà, khiến 180.244 căn bị hư hại, 208.719 mẫu lúa và hoa màu bị úng, 202 cây số đường giao
thông nông thôn hư hỏng. Tổng thiệt hại vật chất ước tính khoảng 6316 tỉ đồng. Đó là hồng thủy thiên tai. Nhưng bên cạnh
đó, còn có nhiều cơn hồng thủy nhân tai nữa vốn đang tràn ngập nhận chìm đất nước và xã hội Việt Nam hôm nay.
1- Ngay trong thời gian lũ lụt, người ta đã thấy cơn hồng thủy của thói vô trách nhiệm. Ngày thứ hai của thiên tai
(hôm 01-11), bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết lãnh đạo vẫn bận họp “tổng kết vấn đề tôn giáo”. Đối với họ,
đối phó với Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, Giáo phận Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà còn quan trọng hơn là đối phó với
lụt bão! Sang ngày hôm sau, 02-11, nhân một chuyến vi hành, Nghị phát biểu với báo chí: “Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so
với ngày xưa ỷ lại nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm” rồi
“Thiên tai thì không tính trước được”. Ngày 3-11, ông ta lại hùng hồn khẳng định: “Trận mưa lụt là cuộc tổng diễn tập lớn cho
tương lai” !?! Đây là những lời nói vừa ngu xuẩn, vừa tàn nhẫn, vừa vô trách nhiệm của một kẻ từng là bộ trưởng Văn hóa
Thông tin và nay đang là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thủ đô. Sao lại có thể dửng dưng trước nỗi đau của người
dân như thế? Phải chăng đảng chỉ chuyên lo giữ đất đai, tiền thuế của toàn dân, lo chia hoa hồng với tư bản ngoại quốc, lo
xuất khẩu tài nguyên quốc gia (trong đó có các công nhân và thiếu nữ nghèo) để làm giàu cho riêng mình, còn người dân
phải lo tự cứu trước mọi loại thiên tai? Sao dám gọi quốc nạn với gần cả trăm người chết, hàng ngàn tỷ đồng thiệt hại, hàng
triệu cư dân đang bị nạn đói, dịch bệnh, vỡ đê đe dọa là một cuộc "tổng diễn tập lớn"? Điều đó có khác chi xem tính mạng
con dân mình, tài sản đất nước mình như là vật thí nghiệm!
Chưa hết, sau khi nước lụt đã ra khỏi Hà Nội ba hôm, chiều ngày 06-11, lãnh đạo CS mới huy động quân đội (vốn
có vô số xe lội nước, thuyền cứu nạn) tiến vào thủ đô để cứu giúp nhân dân!?! Thế nhưng đó chỉ là màn trình diễn, vì cùng
ngày, một vị thuộc viện Khoa học xã hội VN cho đài Á châu Tự do biết: “Người dân bây giờ lo tự cứu mình thôi chứ không có
lực lượng chủ lực nào thực hiện việc này cho họ”. Rồi đang khi thắc mắc vì sao chỉ sau một cơn mưa lớn (500mm), gần như
cả thành phố (đặc biệt tại khu đô thị mới Mỹ Đình) chìm sâu trong biển nước, có nơi trên 1m, người ta lại biết thêm: Hà Nội
từ lâu đã có một dự án thoát nước với chi phí 550 triệu đôla (giai đoạn 1 đã hoàn thành với 180 triệu, giai đoạn 2 sắp sửa
tiến hành với 370 triệu). Nhưng cho dù có xong sau 5 năm nữa (như dự trù) thì công trình thoát nước cũng chỉ giúp thủ đô
chống chọi được cơn mưa trên 300mm mà thôi. Hẳn nhiên món tiền khổng lồ ấy (do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản cho
mượn và toàn dân phải nai lưng trả) đã và đang chạy vào túi những kẻ lãnh đạo vừa bất lương vừa bất tài!
Cơn hồng thủy vô trách nhiệm còn tìm thấy nhiều chỗ khác. Chẳng hạn nơi Bộ giáo dục & Đào tạo với chính sách
tiếp tục tăng học phí đầu niên khóa này, khiến học sinh nghèo bỏ học ngày càng nhiều thêm. (Một thống kê chính thức của
Bộ cho thấy từ năm 2003 đến 2008, cả nước đã có 907.307 trẻ em Tiểu học bỏ học, trong khi bậc Trung học có tới 2.177.981
em phải nghỉ ở nhà). Hóa ra nguyên tắc rất tốt lành và nhân bản của thời Việt Nam Cộng Hòa : “Ai học được phải được học”
đã bị CSVN vất vào sọt rác từ lâu! Rồi còn chuyện đầu niên khóa này, vì nghe những lời nguyền rủa của nhân dân và giáo
chức về bộ sách giáo khoa biên soạn ẩu tả (chưa kể mắc tiền), bộ GD&ĐT đã vội vàng cho ra một cuốn sách sửa lại những
sai sót trong bộ giáo khoa đó. Thế nhưng chính cuốn sửa sai này lại có vô số điều sai cần sửa! Tệ hại hơn nữa là trong các
viên chức quản lý ngành giáo dục, có không ít nhà mô phạm đóng vai trò công an, chuyên đe dọa và ngăn chận sinh viên học
sinh bày tỏ lòng yêu nước hay bênh vực lẽ phải. Chẳng hạn ngài phó hiệu trưởng Đại học Công nghệ Hà Nội với công văn
ngày 07-12-2007 nghiêm cấm sinh viên biểu tình trước tòa đại sứ Trung Quốc nhân vụ Hoàng Trường Sa; ngài phó giám đốc
Sở GD&ĐT Sài Gòn với công văn ngày 24-9-2008 cản trở học sinh, sinh viên tụ tập ủng hộ cuộc tranh đấu của Thái Hà; ngài
thứ trưởng Bộ GD&ĐT với công điện khẩn ngày 19-09-2008 cũng nhằm ngăn chận học sinh sinh viên đến ủng hộ giáo dân
tại tòa Khâm sứ. Trách nhiệm giáo dục của họ nằm ở chỗ đấy ư?
Góp phần vào cơn lũ vô trách nhiệm này là Bộ Điện lực vốn không bao giờ bảo đảm điện đủ cho sinh hoạt của quốc
dân và sản xuất của xã hội, khiến bao công ty xí nghiệp phải điêu đứng và bao tập thể lớn nhỏ bị tổn hại. Rồi thay vì dùng
kinh phí để hoàn thiện mạng lưới điện quốc gia, Bộ lại đem tiền đi kinh doanh việc khác, còn luôn miệng than “lỗ quá trời!”.
Đến khi bị điều tra thì lòi gian dối: lời đến 2763 tỷ! Vậy mà với thành tích vô trách nhiệm đó, bộ lại xin trích thưởng 1002 tỷ.
(Tuổi trẻ cười ngày 01-11-2008). Bộ Y tế thì luôn được công luận nhắc nhở về chuyện cắt cổ trong bệnh viện, để bệnh nhân
nằm dưới đất, bán dược phẩm giá trên trời, tiêm vắc-xin gây tử vong hay thương tật... Mới đây, ngày 30-9-2008, bộ lại ban
hành bảng 82 tiêu chí về thể lực (mà một số rất quái đản) khiến cho hàng triệu người bình thường (huống chi kẻ tàn tật) bị
coi là “không đủ điều kiện sức khỏe để điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”. Dư luận chung nhận định là 
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Trg 01 Trận hồng thủy nào ???
Trg 03  Thư kêu gọi trả tự do cho
Chồng và Thân nhân
-Vợ các nhà dân chủ VN
Trg 04  Lời kêu gọi thành lập Ph.
trào Quốc dân cứu nước
-Ts Lê Thành Nhân
Trg 05  CSVN sách nhiễu và đàn áp
Ban Đại diện GHPGVNTN
-Phòng Thông tin PGQT
Trg 08  Ông thầy cùng với ông cha
ở trong tù
-Ls Đoàn Thanh Liêm
Trg 09  Ms Phạm Ngọc Thạch chụp
hình dân oan bị đánh…
-Phóng viên tự do 8406
Trg 12  Công lý và Sự thật bị cầm tù
(vụ án 8 giáo dân Thái Hà)
-Hiếu Minh
Trg 13 Hà Nội những ngày ngập lụt
-Nguyễn Hữu Vinh
Trg 15  Bộ da của loài thú
-Ls Đỗ Thái Nhiên
Trg 17  Việt Nam sau 33 năm thay
bậc đổi ngôi
-Đan Tâm
Trg 18  Phiếm sự đời. Thăng Long
thành biển (thơ)
-Mỹ Liên+Hà Sĩ Phu
Trg 19  Xã hội Việt Nam từ phân
tầng đến phân rã
-Kinh Trực
Trg 21  Văn hóa ứng xử Mỹ: cao
hơn cả là lòng dũng cảm...
-Trác Tuân
Trg 23
 Phải chăng chính quyền
CSVN hiện nay chính thống
-Chu Chi Nam
Trg 25  HCM & Mặt trận Việt Minh
-Minh Võ
Trg 28  Trịnh Hòa là ai ?
-Đinh Tấn Lực
Trg 30  Công nhân VN ở Đài Loan
về nước mất tiền, ở lại...
-Thanh Trúc
Trg 31  Kiên Giang: hàng trăm hộ
dân oan ức mất đất
-Thanh Quang

....bộ chỉ muốn phối hợp với bộ công an để moi thêm tiền của người dân mà thôi,
đồng thời để làm nhẹ tội liên bộ là xây đường xấu, cấp bằng lái giả, giáo dục cộng
đồng tệ, nhập xe không an toàn... Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn trong
cuộc họp Quốc hội kỳ này (phiên chất vấn ngày 11-11-2008) cũng đã lên bàn mổ
công luận về việc giá cả tăng cao, thuốc trừ sâu chất lượng kém, dự báo thời tiết
sai lạc khiến nông dân khốn khổ. Giá gạo tăng liên tục do tin đồn nhảm rồi lại giảm
liên tiếp do sản lượng dư thừa, gây thiệt hại vô vàn cho nông dân. Bộ Tài nguyên &
Môi trường thì bị chất vấn về công tác quản lý nhà nước quanh chuyện môi sinh,
về trách nhiệm để xảy ra ô nhiễm không khí, đất đai, sông ngòi, đặc biệt là vụ
Vedan ở sông Thị Vải mà cho tới nay vẫn có sự đùn đẩy trách nhiệm, vẫn có việc
nhân dân gặp khó khăn trong chuyện khởi kiện. Nhưng rồi các vị “phụ mẫu chi dân”
này chỉ trả lời loanh quanh, giả bộ nhận trách nhiệm và hứa suông về việc sửa sai
điều chỉnh như hàng ngàn hàng vạn lần khác.
2- Một cơn hồng thủy khác là cơn hồng thủy của bạo lực, bạo lực vũ khí
lẫn bạo lực hành chánh, đi kèm với dối trá lật lọng, vu khống thóa mạ, ngụy biện
quàng xiên. Điển hình là vụ tòa Khâm sứ, xứ Thái Hà với những nạn nhân tiêu biểu
là các giám mục, linh mục và giáo dân. Làm sao quên được những lời phát biểu
của chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo kết án Đức Tổng Kiệt “đã kích động,
lôi kéo, khuyến khích bằng các văn bản, thư hiệp thông, trả lời phỏng vấn có nội
dung xấu, xuyên tạc sự thật đăng tải trên một số phương tiện truyền thông nước
ngoài…, đã vi phạm pháp luật có hệ thống, không sống đúng chức trách tu sĩ, đúng
bổn phận công dân, còn phát ngôn miệt thị đất nước, dân tộc, rất đáng bị tống cổ
khỏi Hà Nội!” Làm sao quên được những màn đàn áp bằng dùi cui, hơi cay, nhà tù,
những câu đao to búa lớn của Viện kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa trong bản
cáo trạng ngày 24-10 nhằm vu khống các giáo dân Thái Hà là “đã vi phạm pháp
luật với mức độ ngày càng nghiêm trọng, gây sức ép với chính quyền nhằm mục
đích đòi lại khu đất... Các bị can đã phạm vào tội gây rối trật tự công cộng được
quy định ở điều 245 Bộ luật hình sự, đáng bị án tù từ 2 đến 7 năm...”. Rồi mới đây
lại thêm trò gian trá lố bịch, phi pháp bất công là cho rằng bản cáo trạng đã “bỏ sót
tội danh” dù các bị can chưa ra trước vành móng ngựa.
Còn phải kể vụ án trừng phạt 4 người chống tham nhũng trong phiên tòa
ngày 14-10-2008 tại Hà Nội, vụ xét xử chiến sĩ dân oan Lê Thị Kim Thu hôm 08-11
mới rồi vì tội “gây rối trật tự công cộng”, việc chuẩn bị đưa ra tòa 11 nhà dân chủ
xứ Bắc bị tống ngục kể từ hôm 10-09 với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”.
Mới nhất là vụ Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ thị cho báo chí "thông tin chừng
mực, không ồn ào, chớ nói rõ tên" về việc tuần dương hạm Trịnh Hòa của Trung
Quốc sẽ cập cảng Đà Nẵng từ 18 đến 22-11-2008. Đô đốc Trịnh Hòa là biểu tượng
cho cuồng vọng bá chủ mặt biển của Trung Quốc nên nhân dân phải mù tịt về động
thái thần phục Bắc triều mới này của đảng (xem bài trong bns). Đó là chưa kể bao
vụ trấn áp, cướp bóc tài sản nhân dân gần đây tại Kiên Giang, Thừa Thiên, Sài
Gòn, Ninh Thuận...
3- Tuy nhiên, phải nói cơn hồng thủy ghê gớm nhất, hậu quả của các cơn
hồng thủy trên, chính là cơn hồng thủy của lòng dân phẫn nộ. Hơn 60 năm chế
độ CS với vô số sai lầm, tội ác và hàng chục triệu đồng bào nạn nhân đang làm
cho trận cuồng lũ của toàn dân Việt ngày càng dâng cao và không sớm thì muộn
sẽ quét sạch tất cả cái chế độ phi nhân bất nghĩa, dối trá bạo tàn này. Tập đoàn
lãnh đạo CS dù đã không tính trước được cơn giận của thiên nhiên thì cũng phải
tính đến cơn giận của người và của Trời đó, nếu không muốn chịu số phận của
Ceausescu, Jaruzelski, Saddam Hussein và bao tên tội đồ của nhân loại. BBT

CỜ TỔ QUỐC, HẢI NGOẠI
RA CÔNG BẢO VỆ.
HỒN DÂN TỘC, NỘI QUỐC
NỖ LỰC GIỮ GÌN.
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Đồng kính gửi:
- Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng
Anh
- Chánh Thanh tra Bộ Công an Trần
Văn Thanh
- Nghị Viên các Quốc gia Âu Châu
- Các Dân biểu Hoa Kỳ quan tâm về
Nhân quyền
- Các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế
- Nhân Dân và Các Tổ Chức Người
Việt Trong và Ngoài Nước
Về việc: Khẩn Kêu Gọi Chính
Phủ Nước CHXNCNVN
Trả Tự Do Cho Chồng và Thân
Nhân Chúng Tôi
Chúng tôi ký tên dưới đây gồm
Vợ và Thân nhân của các nhà bất
đồng chính kiến đã bị lực lượng An
ninh bắt kể từ ngày 10-9-2008 tại
Việt Nam, bao gồm những người
như sau:
1- Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà văn.
Sinh năm 1949 tại Hải Phòng, thành
viên lãnh đạo Khối 8406. Bị bắt
ngày 10-9-2008, cáo buộc tội
“tuyên truyền chống nhà nước
CHXHCNVN”, điều 88.
2- Phạm Văn Trội, thành viên
Khối 8406 và Ủy ban Nhân quyền
Việt Nam, sinh năm 1972 tại Hà
Nội. Bị bắt ngày 10-9-2008 về tội
“tuyên truyền chống nhà nước
CHXHCNVN”, điều 88.
3- Nguyễn Văn Túc, sinh năm
1964 Thái Bình. Bị bắt ngày 10-92008 về tội “tuyên truyền chống
nhà nước CHXHCNVN”, điều 88
4- Nguyễn Kim Nhàn ở Bắc
Giang, bị bắt ngày 25-9-2008. Vu
cáo tội “tuyên truyền chống nhà
nước CHXHCNVN”, điều 88.
5- Vũ Hùng, giáo viên. Bị bắt
ngày 18-9-2008 tại Hà Tây về tội

“tuyên truyền chống nhà nước
CHXHCNVN”, điều 88.
6- Phạm Thanh Nghiên sinh năm
1977, bị bắt ngày 18-9-2008 tại Hải
Phòng, vu cáo tội “tuyên truyền
chống nhà nước CHXHCNVN”,
điều 88.
7- Nguyễn Văn Tính sinh năm
1942, bị bắt tại Hải Phòng ngày 259-2008. Cáo buộc vi phạm tội
“tuyên truyền chống nhà nước
CHXHCNVN”, điều 88.
Hiện nay, Chồng, Thân nhân và
những bạn bè của chồng tôi đã bị
bắt cùng ngày như nhà thơ Trần
Đức Thạch ở Nghệ An, Ngô Quỳnh
tại Bắc Giang v.v… đều bị giam tại
nhà tù Hỏa Lò 1, tức B14 Hà Nội
Việt Nam. Hầu hết, bị cáo buộc vi
phạm tội 88, luật hình sự Việt Nam
trong đó cho rằng đã “làm ra và
tàng trữ các tài liệu chống nhà nước
CHXHCNVN”.
Chúng tôi tin tưởng rằng Chồng
và Thân nhân chúng tôi không có
tội. Họ là những người Việt Nam
yêu nước, đang đấu tranh ôn hoà
cho lý tưởng Tự do, Dân chủ và
Nhân quyền cho Việt Nam. Đây là
những giá trị có tính toàn cầu mà
bản Hiến Pháp nước Cộng hoà Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam, điều 69
ghi rõ: “Công dân có quyền tự do tư
tưởng, tự do báo chí, tự do trao đổi
tin tức và tự do lập hội”. Hơn nữa,
điều 19 Hiến chương Quốc Tế Nhân
quyền khẳng định: công dân bất kể
ở quốc gia nào, đều có “quyền tìm
kiếm và thu nhận thông tin, quyền
bày tỏ quan điềm ở bất cứ đâu và
không phụ thuộc vào ranh giới, bất
kể hình thức phát biểu, viết, in ấn
hay phổ biến bằng những phương
tiện thông tin đại chúng”, và điều 9
cũng xác định rằng “không ai là nạn

nhân của chính sách giam cầm, truy
tố hay truy đuổi một cách tuỳ tiện”.
Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi nhà
nước CHXHCNVN trả tự do cho
Chồng và Thân nhân chúng tôi để
trở về lại với gia đình. Chúng tôi
khẩn kêu gọi các Chính giới, Tổ
chức Nhân quyền Quốc tế, Nhân
dân Việt Nam trong và ngoài nước
cùng tiếp tay và ủng hộ chúng tôi
trong nổ lực vận động kêu gọi nhà
nước Việt Nam chấm dứt đàn áp
các nhà bất đồng chính kiến, tôn
trọng nhân quyền và trả tự do cho
Chồng và Thân nhân chúng tôi.
Việt Nam, ngày 30-10-2008
Đồng ký tên
1- Nguyễn Thị Nga, vợ Nguyễn
Xuân Nghiã, Hải Phòng Việt Nam
2- Nguyễn Thị Huyền Trang, vợ
Phạm Văn Trội, Hà Tây Việt Nam
3- Bùi Thị Rề, vợ Nguyễn Văn Túc,
Thái Bình Việt Nam
4- Lý Thị Tuyết Mai, vợ Vũ Hùng,
Hà Tây Việt Nam
5- Nguyễn Thị Lộc, vợ Nguyễn Kim
Nhàn, Bắc Giang Việt Nam
6- Phạm Thanh Loan, chị Phạm
Thanh Nghiên, Hải Phòng Việt Nam
7- Dương Thị Hài, vợ Nguyễn Văn
Tính, Hải Phòng Việt Nam

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

Địa chỉ liên lạc:
witness2005@gmail.com
Muốn đọc tờ báo trên mạng,
xin mời ghé:
http://www.tdngonluan.com
www.luongtamconggiao.com
www.tudodanchuvietnam.net
http://tudongonluan.atspace.com
http://www.viet.no

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
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Sau

những hành động ngấm
ngầm xâm chiếm nhiều vùng đất
phía Bắc Việt Nam, tháng Giêng
năm 1974 nhà cầm quyền Bắc Kinh
đã công khai đánh cướp quần đảo
Hoàng sa của Việt Nam Cộng hòa
bằng vũ lực. Các nguồn tin tức thế
giới hiện nay xác nhận sự kiện: nhà
cầm quyền Bắc Kinh đang liên tục
tiến hành các hành động xâm lược
quân sự nhằm thôn tính toàn bộ
Biển Đông kể cả vùng lãnh hải quốc
gia và các quần đảo thuộc chủ
quyền của Việt Nam. Để hợp thức
hóa các hành động cướp đất của
chúng, Trung Cộng đã dụ dỗ và bắt
ép bọn Việt gian tay sai trong đảng
CSVN lén lút ký kết những trò hề
lừa bịp gọi là “hiệp định biên giới
Việt Trung” năm 1999 và 2000 mà
đến nay vẫn còn bị giấu kín.
Thực tế, Trung Cộng đang ồ ạt
xây dựng các công trình quân sự
như căn cứ tầu ngầm, phi đạo, giàn
phóng hỏa tiển, v.v… trên các hải
đảo ngoài khơi Việt Nam. Đồng
thời Trung Cộng công khai đe dọa
bằng quân sự và ngoại giao các hoạt
động đào dầu, đánh cá, v.v… của
Việt Nam.
Không còn nghi ngờ gì nữa! Tổ
quốc Việt Nam đã thực sự lâm nguy
vì họa xăm lăng của Trung Cộng!
Là con dân nước Việt, dù ở nơi
đâu, chúng ta sẽ đắc tội với Tổ tiên
và con cháu chúng ta nếu thấy Nước
mất mà không cứu Nước!
Thật là một sai lầm nguy hiểm
nếu chúng ta trông chờ ngụy quyền
CS Hà Nội đứng lên chống Trung
Cộng để bảo vệ lãnh thổ quốc gia
Vi ệt Nam, vì chúng vốn chỉ là một
lũ Việt gian, tay sai của cộng đảng
Trung Quốc. Cộng đảng Việt Nam
cần bán nước để cầu vinh, nên phải
có bổn phận phục vụ quyền lợi của
quan thầy Trung Cộng chớ làm gì

có bổn phận bảo vệ Đất Nước và
Dân tộc Việt Nam!
Bởi vậy, đây là giờ phút mà mỗi
con dân Việt chúng ta phải đứng lên
đoàn kết lại thành một thực thể như
Hội nghị Diên Hồng, nhận trách
nhiệm trước lịch sử, phất lên ngọn
cờ Cứu quốc để chống ngoại xâm
và bảo vệ Quê hương. Đây là một
công cuộc chiến đấu khó khăn, gian
khổ, đòi hỏi sự hi sinh của mọi tầng
lớp Quốc dân. Muốn thành công,
chúng ta sẽ cần phải có một Đầu
não lãnh đạo cùng một hệ thống tổ
chức và điều hành khoa học. Phải
có cương lĩnh, chủ thuyết rõ ràng,
và phải huy động được một lực
lượng chiến sĩ yêu nước hùng mạnh
chấp nhận hi sinh cho mục tiêu cứu
Quốc.
Hỡi đồng bào trong và ngoài
nước!
Trong cảnh Tổ quốc Việt Nam
lâm nguy hiện nay không ai có thể
cứu Quê hương Việt ngoài những
con dân Việt chúng ta.
Bất cứ những ai mang giòng
máu Việt đều không thể ngồi yên
nhìn thảm cảnh bán nước nhơ nhớp
hiện nay của bè lũ Việt gian Cộng
sản tại Bắc bộ phủ.
Cũng chính dưới cái chế độ cộng
sản Việt gian nầy mà xã hội Việt
Nam ngày nay tan nát, đầy dẫy bất
công, thối nát: người dân bị áp bức
bởi bọn tham quan ô lại “xã hội chủ
nghĩa” gấp trăm, ngàn lần thời Pháp
thuộc! Lần đầu tiên trong lịch sử
Việt Nam, đời sống tinh thần bị phá
sản cùng cực, đạo đức bị băng hoại
hoàn toàn. Tu sĩ, trí thức, người yêu
nước bị đàn áp, bức hại, tù đày còn
hơn dưới thời phong kiến hay ngoại
thuộc. Phụ nữ, trẻ thơ bị các tổ chức
của đảng viên bán qua Tàu, qua
Miên, và nhiều nơi khác trên khắp
thế giới… để làm nô lệ tình dục cho

ngoại nhân một cách nhục nhã và
thảm thương. Lịch sử gần năm ngàn
năm của Dân tộc chưa hề chứng
kiến một nỗi quốc nhục lớn lao như
thế!
Hèn mạt hơn nữa: bọn Cộng
đảng Việt gian bán nước tại Bắc bộ
phủ lại thẳng tay đàn áp phong trào
thanh niên, trí thức và nhân dân yêu
nước đã anh dũng đứng lên để bảo
vệ Tổ quốc, chống bọn ngoại xâm
cướp nước.
Hỡi đồng bào!
Cứu Nước như cứu lửa: Chỉ có
hành động hôm nay mới cứu nguy
được Đất Nước!
Đừng trông chờ gì ở bọn ngụy
quyền tay sai phản quốc ở Bắc bộ
phủ!
Đừng trông chờ gì ở sự tôn trọng
công lý của bọn xâm lăng cướp
nước!
Đừng kỳ vọng hão huyền vào ai
khác đứng lên cứu Quê hương
chúng ta thay cho chúng ta.
Nhân dân Việt Nam phải tự
mình vùng lên đấu tranh để cứu
nguy Tổ quốc Việt Nam!
Xin khẩn thiết kêu gọi mọi
người mang giòng máu Việt, trong
và ngoài nước, hãy đứng lên chiến
đấu cứu lây Quê hương chống đại
họa ngoại xâm Bắc phưong hiện
nay!
Xin kêu gọi mọi người Việt
Nam, mọi đoàn thể yêu nước khắp
nợi hãy tham gia vào “PHONG
TRÀO QUỐC DÂN CỨU QUỐC”
(PTQDCQ) để tạo nên tiếng nói
chính thống của nhân dân Việt Nam
và nhận sứ mạng lãnh đạo công
cuộc tranh đấu bảo vệ nền độc lập
quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của
Việt Nam.
Làm tại Hải ngoại, ngày 1 tháng
11 năm 2008
Tiến sĩ Lê Thành Nhân
Email: cuunuocviet@gmail.com

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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Thượng tọa Thích Viên Định viết
thư tán thán tinh thần trung kiên,
bất khuất của Ban Đại diện
Quảng Nam – Đà Nẵng
Phòng Thông tin Phật giáo Quốc
tế vừa nhận được các bản Tường
trình về sự sách nhiễu, đàn áp của
công an đối với Ban Đại Diện Giáo
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(GHPGVNTN) tại hai tỉnh Quảng
Nam–Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị
trong tháng 10 vừa qua.
Tờ Trình của Thượng tọa Thích
Thanh Quang, Chánh Ban Đại diện
GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam–Đà
Nẵng, viết từ Đà Nẵng cho biết hai
Đạo hữu Lưu Năm, Đặc ủy Từ thiện
Xã hội Ban Đại diện kiêm Thường
trực Văn phòng Ban Hướng dẫn
Trung ương Gia đình Phật tử Việt
Nam, và Đạo hữu Nguyễn Thị Chi,
Phó thư ký Ban Đại diện GHPGVNTN
đã bị ông Lê Tấn Hùng, điều tra viên
cơ quan An ninh điều tra Công an
thành phố Đà nẵng, bắt đi làm việc
trong tháng 10 vừa qua.
Hai vấn đề bị đưa ra thẩm vấn là :
1. Công an cho rằng: «Các ông bà
sinh hoạt với Giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống nhất (GHPGVNTN) là
một tổ chức bất hợp pháp không
được Nhà nước cho phép. Hơn nữa
tổ chức này là một tổ chức chống phá
nhà nước hiện nay, nếu các ông, bà
vẫn còn sinh hoạt thì coi như vi phạm
pháp luật, chúng tôi sẽ có biện pháp».
Hai đạo hữu đều chất vấn trở lại, nếu
các ông nói GHPGVNTN là bất hợp
pháp thì các ông có văn bản luật định
nào của nhà nước ban hành chưa?
Còn việc chống phá nhà nước thì
chúng tôi chưa có làm việc gì chống
phá cả, mà chúng tôi chỉ phục vụ theo
tôn chỉ Đạo Pháp và Dân Tộc mà thôi.
Như vậy các ông không có quyền bắt
buộc chúng tôi không được sinh họat
trong hàng ngũ GHPGVNTN.
2. Vấn đề thứ hai, là công an quy
kết cho hai đạo hữu liên hệ với một tổ
chức dân chủ ở nước ngoài và được
mời ra nước ngoài tham dự đại hội.

Nên công an muốn biết rõ tổ chức
này và sự liên hệ của hai đạo hữu
cũng như của GHPGVNTN. Tờ trình
của T.tọa Thích Thanh Quang cho
biết mục tiêu vu cáo nhắm đến là :
«Qua các luận điệu trên không
những đối với 2 đạo hữu này mà
ngay cả với các đạo hữu và huynh
trưởng Gia Đình Phật tử Việt Nam
trong tỉnh và các tỉnh khác, họ đều
đưa ra một chiêu bài như thế. Nhằm
để hăm dọa, áp lực, khủng bố đối với
những thành viên trong GHPGVNTN
chúng ta. Với mục đích làm suy yếu
tiềm năng sinh họat để tiêu diệt
GHPGVNTN mà Đảng, Nhà nước đã
và đang làm trong suốt hơn 30 năm
qua».
Riêng bản Tường trình của đạo
hữu Nguyễn Thị Chi viết ngày 1410-08 gửi kèm theo Tờ trình của
Ban Đại diện GHPGVNTN Quảng
Nam Đà Nẵng, cho biết rõ hơn
cuộc đối đáp giữa chị và công an
Lê Tấn Hùng liên quan đến cuộc
hội thảo dân chủ ở nước ngoài mà
chị «có tên tham dự».
«Chị Nguyễn Thị Chi phát biểu :
Tôi không biết gì về việc các anh vừa
nói cả, nhưng để thể hiện ý thức chấp
hành luật pháp khi các anh đã mời
nhiều lần nên tôi đi. Nhưng lần làm
việc với các anh là lần đầu cũng như
lần cuối, sau này các anh cần tìm
hiểu gì xin mời đến nhà, tôi không
việc gì phải đi đến cơ quan công an
trừ khi tôi phạm tội».
«Công an : Từ trước đến giờ có ai
liên lạc với chị mời chị tham dự hội
thảo dân chủ không?
«Nguyễn Thị Chi : Không ai liên
lạc với tôi cả.
«Công an : Có phải họ tên và số
điện thoại này là của chị không?
«Nguyễn Thị Chi : Phải
«Công an : Tại sao tên của chị và
số điện thọai của chị lại có trong danh
sách mời đi dự hội thảo này ?
«Nguyễn Thị Chi : Việc số điện
thoại và tên của tôi thì ai lại không
biết, nhất là tôi dạy tin học, trên tờ

thông báo chương trình dạy học ai
đến xin học đều có thể nhìn thấy,
hoặc có thể thông qua bạn bè, người
thân, trong những mối quan hệ sinh
hoạt và giao tiếp khác đều có thể biết
được. Việc ai đưa tên và số điện
thoại của tôi vào danh sách thì tôi
không được rõ. Và danh sách này
cũng từ phía các anh đưa ra còn tôi
thì chưa nhận được thông tin nào cả.
«Công an : Chị nghĩ sao về vấn đề
này khi được người ta mời đi dự hội
thảo này ?
«Nguyễn Thị Chi : Chuyện này
cũng bình thường thôi, nếu trường
hợp tôi được tổ chức nào đó mời, mà
nếu tổ chức đó có uy tín và được thế
giới, quốc tế công nhận. Thứ nữa là
nội dung đi dự hội thảo có lợi cho việc
học hỏi nghiên cứu phát triển đất
nước, giao lưu văn hóa, phát triển
Đạo Pháp và Dân tộc, tôi sẽ đi thôi.
Xin nhắc thêm tôi cũng là người tôn
thờ giáo lý Phật Đà.
«Công an : Chị có biết là tổ chức
này là thành phần phản động lưu
vong ở nước ngoài, chống phá chế
độ nhà nước ta, tổ chức hội thảo dân
chủ nhằm tuyên truyền kích động để
những người đi dự về sau này sẽ
chống phá chế độ, nguy hại an ninh
quốc gia.?
«Nguyễn Thị Chi : Như tôi đã nói,
trước khi được mời đi đâu, làm
việc gì, tôi phải ý thức hành động
của mình “có lợi mình lợi người
không, lợi mình mà hại người thì
đừng làm” đó là lời Phật dạy, nghĩa
là tôi phải có sự cân nhắc, tìm hiểu tổ
chức mời mình là như thế nào... Còn
bây giờ tôi chưa nhận được tin tức gì
cả, chưa biết được nội dung lời mời
là gì, ai mời mình, ai đã giới thiệu
tôi… Tôi hiện tại chưa biết gì cả, còn
những lời nói của các anh về tổ chức
đó chỉ là một phía xuất phát từ các
anh làm sao tôi trả lời được.
«Hơn nữa các anh làm vậy khiến
tôi đánh giá các anh quá xem thường
nhận thức của người dân. Cho dù
trường hợp nếu tôi được mời đi
chăng nữa thì sao nào? Các anh lo
sợ chúng tôi bị thế lực thù địch gì đó
mua chuộc phải không, hay bị tuyên
truyền để trở thành phần tử nguy
hiểm chống phá chế độ à ? Vậy là
các anh đánh giá người dân chúng
tôi nhận thức thấp như vậy sao, dễ
dàng bị mua chuộc, không biết
nhận thức đâu là phải trái à ? Và
hình như các anh không có lòng
tin ở người dân thì phải ?
«Thứ nữa là các anh làm tôi nghĩ
các anh yếu kém về năng lực lãnh
đạo, bảo vệ đất nước. Lúc nào
cũng chỉ nghi ngờ những hoạt
động, tiếng nói của người dân là
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xấu, là chống phá, phản động cho
chế độ mà không nghĩ theo chiều
hướng tích cực hơn. Chỉ lo sợ chế
độ bị lật đổ mà không biết rằng
những đóng góp, góp ý của người
dân là có ý xây dựng. Nếu năng lực
các anh có thừa và hết lòng vì đất
nước mà phục vụ thì các anh cứ yên
tâm làm bằng chính khả năng bản
lĩnh của mình, sẽ có 88 triệu dân
nhân với 2 con mắt, nghĩa là hàng
trăm triệu con mắt theo dõi đánh giá,
bảo vệ và ủng hộ các anh hết lòng.
Quá nghi ngờ sẽ giết chết khả năng
sáng suốt của con người.
«Nên việc tôi có được đi hay về gì
đó cũng không việc gì mà đánh động
các anh đến vậy. Hãy xem lại năng
lực của chính mình thôi!
«Công an : Chị có biết ai trong
bảng danh sách này không?
«Nguyễn Thị Chi : Có biết tên anh
Lưu Năm vì là anh em huynh trưởng
sinh họat ở chùa Giác Minh, thật ra
các anh cũng biết rất rõ điều này vì
chúng tôi là những người sinh hoạt
trong Gíao hội Phật giáo Việt Nam
Thống nhất.
«Cuộc trao đổi diễn ra rất lâu, liên
quan nhiều khía cạnh, tôn giáo, dân
tộc, dân chủ, xã hội chủ nghĩa, phạm
trù tuyệt đối và tương đối… lời qua
tiếng lại nhưng những điều này không
được ghi vào biên bản. Vì hết giờ làm
việc nên con phải chấp nhận làm việc
tiếp vào sáng hôm sau hòan thành
nốt những lời điều tra để ghi vào biên
bản điều tra.
«Sáng hôm sau, khi làm việc, con
nói: Thật ra các anh muốn một điều
thôi đó là cam kết không tham gia,
tham dự vào tổ chức nào đó chống
phá, nói xấu chế độ chính quyền
XHCN từ nước ngoài, không muốn
cho bất cứ ai trong nước đi dự cái hội
thảo về dân chủ gì đó đúng không ?
Vậy thì viết nhanh đi tôi sẽ ký cho.
Đừng làm mất thời giờ người dân
nữa. Việc cả buổi hôm qua làm việc
với các anh đã “giáo dục” tôi nhiều
rồi. Được đi tham dự hay không,
không quan trọng mà quan trọng là
người dân đã thực sự hiểu gì về
chế độ và tình hình đất nước của
mình. Có những thứ các anh muốn
nó phải đặt dưới sự kiểm sóat của
mình, hay muốn nó phải tan rã,
phải chết nhưng không thể được.
Có những thứ các anh muốn nó
trường tồn vĩnh viễn, không được
sụp đổ hay tan rã nhưng cũng
không thể được.
«Bởi vì mọi thứ trên đời này chỉ
tồn tại tương đối, luôn luôn biến
đổi, mâu thuẫn và đấu tranh để
phát triển cái mới. Nên chăng có
thái độ nhìn nhận đúng đắn đế

hành xử đứng đắn, yên lòng dân
và tất cả vì sự phát triển của đất
nước, dân tộc chứ không vì những
lợi ích cá nhân, tổ chức nhỏ bé
riêng biệt mà làm ảnh hưởng, làm
chậm bước phát triển của đất
nước dân tộc. Đó là tất cả những
gì tôi muốn nói.
«Sau đó con xem lại biên bản điều
tra với những câu hỏi trên và ký rồi ra
về. Con kính đệ trình Hòa thượng
Viện trưởng bản tường trình này để
Ngài lãm tường. Kính chúc Ngài pháp
thể khinh an, chúng sanh dị độ».

Sách nhiễu, ném đá chùa
Phước Huệ ở Quảng Trị

Bức Thư Trình của Đại đức Thích
Từ Giáo, Chánh Ban Đại diện
GHPGVNTN tỉnh Quảng Trị, đệ trình
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ,
Viện trưởng Viện Hóa Đạo, cho biết :
«Kể từ ngày Đức Đệ Tứ Tăng
Thống viên tịch (5-7-2008), hệ thống
viễn thông Chùa đang sử dụng bị cắt
ngang, không cho liên lạc bên ngoài.
«Ban Đại Diện cùng các Anh Chị
Em Huynh trưởng đi dự Lễ Chung
thất của Ngài tại Chùa Quốc Ân ở
Thừa Thiên-Huế, khi về đều bị mời
làm việc. Nội dung “yêu cầu Ông Từ
Giáo phải bỏ chức vụ của Giáo Hội
Thống Nhất để cho Chùa khỏi cô
quạnh và có tiền để xây cất lớn lao
hơn”, lời ông Mai Xuân Tú, Công an
tỉnh Quảng trị.
«Sau lời tuyên bố trên của ông Tú,
thì tại Chùa bị những cuộc sách nhiễu
không ngừng. Vào lúc 18g30 ngày
23-10-2008, ông Bình, Giám đốc
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bình
Dương đóng tại 87 đường Tôn Thất
Thiết, Phường 5, Thị xã Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị, đã ném đá vào trong
sân Chùa giữa lúc các Điệu đang
chấp tác, những viên đá đó nhằm vào
người chúng con và Mẹ già đang
công quả. Sau khi ném đá xong Ông
Bình bỏ đi, ngay lúc đó Ông Hồ Ngọc
Việt, Thiếu tá Công an Thị xã Đông
Hà xuất hiện khiêu khích và tuyên
bố : “Ngày mai tao sẽ đập hết”.
«Trưa hôm sau vào lúc 9g ngày
24-10-2008, Ông Bình và Ông Việt
trở lại Chùa tiếp tục hành động như
trên.
«Qua những hành động thô bạo
của những kẻ có Quyền lực đó đã
làm cho Tín đồ Phật tử cũng như
Tăng chúng trong Chùa lo sợ và phân
vân không biết ngày mai những kẻ đó
sẽ làm gì với Chùa Phước Huệ của
chúng con nữa đây».
Thượng tọa Thích Viên Định, Phó
Viện trưởng kiêm Tổng thư ký Viện
Hóa Đạo viết thư gửi Ban Đại diện
GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam – Đà
Nẵng

Thừa lệnh Đại lão Hòa thượng
Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện
Hóa Đạo, Thượng tọa Thích Viên
Định, Phó Viện trưởng kiêm Tổng
Thư ký Viện Hóa Đạo, viết thư tán
thán lập trường, ý chí của các thành
viên và Ban Đại Diện GHPGVNTN
Quảng Nam - Đà Nẵng. Toàn văn thư
viết như sau :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO

Chùa Giác Hoa 15/7 Nơ Trang Long,
Phường 7, Quận Bình Thạnh, Sài gòn
Phật lịch: 2552
Số: 32/VHD/TB/VT
THÔNG BÁO
Trích yếu: V/v tán thán lập trường,
ý chí của các thành viên và Ban Đại
Diện GHPGVNTN Quảng Nam - Đà
Nẵng
Kính gửi:
- Thượng tọa Chánh Đại Diện
GHPGVNTN tỉnh QN-ĐN.
- Đạo Hữu Lưu Năm, Đặc Ủy Từ
Thiện Xã Hội Ban Đại Diện GHPG
VNTN tỉnh QN-ĐN, kiêm Thường trực
Văn phòng Ban Hướng Dẫn Trung
ương GĐPTVN.
- Đạo Hữu Nguyễn thị Chi, Phó thư ký
BĐD GHPGVNTN tỉnh QN-ĐN.
Kính thưa Chư Tôn Đức và Quí
Đạo Hữu,
Văn Phòng Viện Hóa Đạo đã nhận
được các Tờ trình của Ban Đại Diện
GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam–Đà
Nẵng và Đạo hữu Nguyễn Thị Chi,
Phó thư ký Ban Đại Diện GHPG
VNTN tỉnh Quảng Nam–Đà Nẵng
tường trình về việc công an Thành
phố Đà Nẵng triệu tập 2 Đạo Hữu đi
làm việc các ngày 7, 8 tháng 10-2008,
với những lý do liên quan đến an ninh
trật tự, và liên quan đến hội thảo tổ
chức ở nước ngoài.
Hòa thượng Thích Quảng Độ, Xử
Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm
Viện trưởng Viện Hóa Đạo đã đọc kỹ
các tờ trình dẫn thượng.
Thừa lệnh Đại lão Hòa thượng, tôi
xin được chuyển đạt tôn ý Ngài như
sau để Thượng tọa Chánh Đại diện
và nhị vị Đạo hữu liễu tri :
Hòa thượng Viện trưởng và chư
tôn đức trong Viện Hóa Đạo rất vui
mừng, tán thán nhận thức, lập
trường, và ý chí sắt son của Ban Đại
Diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam–
Đà Nẵng cũng như quí Đạo Hữu đối
với Giáo Hội trong giai đoạn khó
khăn, vàng thau lẫn lộn này.
Đối với các cơ quan đương quyền vu
cáo tính chất bất hợp pháp của
GHPGVNTN, thì phải hỏi cho ra lẽ, và
trưng dẫn điều luật nào, văn kiện nào
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Nhà nước công khai giải thể hay phủ
nhận quyền sinh hoạt pháp lý của
GHPGVNTN là Giáo hội dân lập kế
thừa Hai nghìn năm lịch sử Phật giáo.
Danh xưng GHPGVNTN được phục
hồi năm 1964 là thành quả của cuộc
tranh đấu bền bỉ và bất khuất của chư
Tăng Ni, Phật tử chống lại Dụ số 10
của thực dân Pháp bó buộc Phật giáo
sinh hoạt theo quy chế hội đoàn,
trong khi Phật giáo là một tôn giáo
dân tộc. Mặt khác, luật bất hồi tố
không cho phép bất cứ ai phủ nhận
quyền hiện hữu của GHPGVNTN.
Cho nên sự phản bác minh bạch
của hai đạo hữu thành viên Ban Đại
diện GHPGVNTN Quảng Nam–Đà
Nẵng về vấn đề này trong thời gian
làm việc với Công an là xác đáng và
cần được thông tri đến toàn thể chư
Tăng Ni, Phật tử hầu giữ vững lập
trường thống nhất và cố hữu của
GHPGVNTN tại các cuộc làm việc
hay chất vấn khác trong tương lai đối
với chính quyền các cấp. Mọi bức
hiếp, sách nhiễu nào khác của các cơ
quan đương quyền trên phạm vi này
xin có phúc trình đầy đủ gửi về Viện
để Viện có biện pháp thích nghi giải
quyết trên phương diện quốc nội
cũng như quốc tế.
Về những câu hỏi liên quan đến
các tổ chức ngoài GHPGVNTN ở
trong hay ngoài nước, thì tuyệt đối
phải bác bỏ, và đòi hỏi các cơ
quan đương quyền hay cơ sở
công an trưng bằng cớ chứng
minh họ không vu khống như xưa
nay họ vẫn làm đối với hàng giáo
phẩm Giáo hội. Bởi vì Đại lão Hòa
thượng Viện trưởng đã từng căn
dặn mọi thành viên Tăng Ni, Cư sĩ
thuộc GHPGVNTN chỉ phục vụ trực
tiếp và toàn phần cho GHPGVNTN
chiếu theo Hiến chương của Giáo
hội, và thông qua những văn kiện
được Hội đồng Lưỡng Viện chính
thức công bố và do Đức cố Đệ tứ
Tăng thống và Đại lão Hòa thượng
Viện trưởng ban hành. Mọi thành
viên của GHPGVNTN không phục
vụ cho bất cứ tổ chức nào khác
ngoài GHPGVNTN.
Đạo hữu Nguyễn Thị Chi đã biểu
trưng đúng đắng nỗi lòng người Phật
tử mà cũng là nỗi lòng người dân khi
phát biểu với Công an rằng : “Điều
quan trọng là người dân đã thực sự
hiểu gì về chế độ và tình hình đất
nước của mình. Có những thứ các
anh muốn nó phải đặt dưới sự kiểm
sóat của mình, hay muốn nó phải tan
rã, phải chết nhưng không thể được.
Có những thứ các anh muốn nó
trường tồn vĩnh viễn, không được sụp
đỗ hay tan rã nhưng cũng không thể
được. Bởi vì mọi thứ trên đời này chỉ

tồn tại tương đối, luôn luôn biến đổi,
mâu thuẫn và đấu tranh để phát triển
cái mới. Nên chăng có thái độ nhìn
nhận đúng đắn đế hành xử đứng đắn,
yên lòng dân và tất cả vì sự phát triển
của đất nước, dân tộc chứ không vì
những lợi ích cá nhân, tổ chức nhỏ bé
riêng biệt mà làm ảnh hưởng, làm
chậm bước phát triển của đất nước
dân tộc”.
Tờ trình của Thượng tọa Chánh
Ban Đại diện GHPGVNTN Quảng
Nam–Đà Nẵng đã tố giác minh bạch
sự đàn áp sách nhiễu hiện nay đối với
các thành viên GHPGVNTN tại một
số tỉnh thành, và điều này cần làm
sáng tỏ trên công luận :
“Qua các luận điệu [thông qia các
buổi làm việc với Công an Đà Nẵng]
không những đối với 2 đạo hữu này
mà ngay cả với các đạo hữu và
huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt
Nam trong tỉnh và các tỉnh khác, họ
đều đưa ra một chiêu bài như thế.
Nhằm hăm dọa, áp lực, khủng bố đối
với
những
thành
viên
trong
GHPGVNTN chúng ta. Với mục đích
làm suy yếu tiềm năng sinh họat để
tiêu diệt GHPGVNTN mà Đảng, Nhà
nước đã và đang làm trong suốt hơn
30 năm qua.”
Sự phát nguyện của Ban Đại Diện
Quảng Nam–Đà Nẵng cần được nêu
gương cho toàn thể Phật giáo đồ
trước hoàn cảnh pháp nạn hiện nay :
“Ban Đi Din cũng nh Tăng tín
đ thu c GHPGVNTN t nh Qu ng
Nam–Đà N ng chúng con đã kiên
đ nh lp trng, gi vng ý chí
tip tc phng s GHPGVNTN dù
có ph i hy sinh.”
Công cuộc phục hoạt GHPGVNTN
và vận động cho Tự Do, Dân Chủ,
Nhân Quyền và Toàn vẹn lãnh thổ
Việt Nam dù gặp nhiều chướng
duyên, vẫn không làm thay đổi quyết
tâm của Giáo hội. Mong quí Ban Đại
Diện và toàn thể thành viên giữ vững
lập trường và ý chí phục vụ Đạo
Pháp, Dân tộc và Nhân loại.
Kính chúc Chư Tôn đức và quí
Đạo Hữu thân tâm thường lạc, Phật
sự viên thành.
Văn Phòng Tổng Thư Ký,
ngày 26-10-2008
T.U.N Hòa Thượng Viện Trưởng
Phó Viện Trưởng kiêm Tổng thư
ký Viện Hóa Đạo
(ấn ký)
Tỳ kheo Thích Viên Định

Chin sĩ Dân oan Lê Th Kim
Thu b kt án tù 18 tháng
Báo Nhân Dân của CSVN ngày 0811-2008 có loan tin là Tòa án nhân
dân quận Ba Đình, Hà Nội, hôm 07-11
đã mở phiên tòa sơ thẩm đối với cô Lê
Thị Kim Thu, sinh năm 1968, hộ khẩu
thường trú tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh
Cửu, tỉnh Ðồng Nai, về tội gọi là ''gây
rối trật tự công cộng''. Theo cáo trạng
của cái gọi là Viện Kiểm sát, cô bị
khép vào tội này do “vào khoảng 7 giờ
ngày 14-8-2008, Lê Thị Kim Thu cùng
một số người khác có hành vi giương
biểu ngữ khiếu kiện, mặc áo xô, cầm
ảnh người, đã la hét gây mất trật tự
công cộng tại vườn hoa Mai Xuân
Thưởng, phường Thụy Khuê, quận
Tây Hồ. Bản thân Thu cũng căng biểu
ngữ có nội dung vu khống, hò hét...
Khi lực lượng công an và tự quản đến
yêu cầu đám đông giải tán, Thu và
một số người khiếu kiện không chấp
hành, tiếp tục đi bộ sang khu vực
trước cửa Văn phòng Chính phủ gây
ùn tắc giao thông trên đường Hoàng
Hoa Thám. Trước đó, Lê Thị Kim Thu
đã nhiều lần tham gia khiếu kiện trái
phép gây mất trật tự công cộng. Mặc
dù đã được các cơ quan chính quyền
giải thích, nhắc nhở và bị xử phạt
hành chính nhưng Thu vẫn tiếp tục vi
phạm nên đã bị công an bắt giữ. Qua
khám xét nơi ở của Thu tại ngõ 94 phố
Ngọc Hà, Ðội Cấn, Ba Ðình, cơ quan
công an thu được một số khẩu hiệu,
giấy tờ tài liệu”. Dĩ nhiên đây là một
bản cáo trạng đầy vu khống, gán ghép
và chụp mũ của một chế độ cướp bóc
nhân dân và đàn áp đối kháng. Tòa án
cuối cùng đã bất chấp công lý, kết án
cô 18 tháng tù giam.
Lê Thị Kim Thu là một trong những
dân oan nổi tiếng kiêm chiến sĩ Dân
chủ quen thuộc ở Việt Nam trong
những năm gần đây. Cô thường xuyên
huy động những người dân kéo tới thủ
đô Hà Nội từ khắp cả nước để biểu
tình phản đối nạn tham nhũng và đòi
giải quyết những vụ khiếu kiện mà địa
phương không thèm để ý đến hoặc
giải quyết không thỏa đáng. Ngoài ra,
cô còn là phóng viên ảnh nhanh nhạy
và can đảm, từng đưa lên mạng, công
bố khắp thế giới gần cả ngàn bức ảnh
sinh động về cuộc đấu tranh vô vọng
nhưng hào hùng của dân oan Việt
Nam dưới chế độ CS hung tàn này.
Theo tổ chức Phóng viên không
biên giới, cô Kim Thu đã từng bị trục
xuất từ Hà Nội về Đồng Nai 2 lần, bị
câu lưu cùng với ít nhất 10 người nữa
vì đã dự định biểu tình phản đối Trung
Quốc tại Hà Nội khi ngọn đuốc Thế
vận hội Bắc Kinh được rước qua Sài
Gòn vào tháng 04-2008 vừa qua. Cô
cũng đã từng bị bắt giữ trong thời gian
diễn ra Hội nghị thượng đỉnh diễn đàn
APEC vào năm 2006 ở Hà Nội.
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Thượng

tọa Thích Thiện Minh
cùng với Nhà báo Điếu Cày Nguyễn
văn Hải vừa được Mạng Lưới Nhân
Quyền tuyển chọn để nhận lãnh
Giải Nhân Quyền VN năm 2008.
Thầy Thiện Minh này còn rất trẻ,
tên ngoài đời là Huỳnh văn Ba, sinh
năm 1953 tại Bặc Liêu. Ông bị bắt
tù từ năm 1979 đến năm 2005 mới
được trả tự do; như vậy là đã phải ở
trong tù liên tục suốt 26 năm. Có
thể nói đây là một vị tu sĩ ở tù lâu
năm nhất tại miền Nam VN.
Năm 2007, Thầy cho ấn hành
cuốn sách “Hồi ký 26 năm lưu đày”
tại hải ngoại. Và nhờ được đọc cuốn
sách này, mà người viết có được gợi
hứng với thêm được nhiều thông tin
khá bổ ích để viết bài có tựa đề nêu
trên. Qua cuốn sách này, tôi tìm lại
được nhiều khuôn mặt các vị tu sĩ
Phật giáo lẫn Công giáo mà tôi có
dịp được quen biết thân thương.
Trước hết là Hòa Thượng Thích
Đức Nhuận, nguyên Chánh Thư Ký
Viện Tăng Thống thuộc Giáo Hội
Việt Nam Thống Nhất hồi trước
năm 1975. Ngài là vị chân tu được
nhiều người quý trọng. Tôi hay có
dịp tiếp xúc với Ngài khi làm việc
cho Hội Đồng Tôn Giáo Thế Giới
năm 1972-74. Kể cả sau năm 1975,
tôi vẫn lâu lâu tới thăm vị Thầy khả
kính và khả ái này tại Chùa Giác
Minh, đường Phan Thanh Giản,
quận 10. Thầy bị bắt và bị giam khá
lâu ở Hàm Tân và đã viên tịch mấy
năm nay tại Sài Gòn.
Người tu sĩ Phật giáo mà bị bắt
tù nhiều năm khác là Hòa Thượng
Thích Huệ Đăng mà ở trong tù thì
thường gọi là Thầy Đạt. Thầy Đạt ở
chung nhiều trại tù với tôi ở Sài
Gòn và nhất là tại Hàm Tân. Ông
người cao lớn, vạm vỡ nuớc da
ngăm đen và rất năng nổ tháo vát.
Ông hay giúp đỡ các tù nhân khác,

nhất là chăm sóc cho người bệnh
hoạn bằng thuốc Nam,vì ông rất
rành rẽ về ngành Đông y. Chúng tôi
có nhiều thời gian chung sống trong
tù và tâm sự với nhau rất là tâm
đắc.Từ ngày qua Mỹ, tôi vẫn
thường liên hệ với Thầy Đạt qua sự
tiếp súc với thân nhân của Thầy
cũng ở tại California. Hiện nay
Thầy đang trụ trì tại một ngôi chùa
ngoài phía Nha Trang.
Về phía bên Công giáo, thì tác
giả Thiện Minh có dịp ở tù chung
khá lâu ngày tại các Trại Xuân
Phước, Xuân Lộc với rất nhiều linh
mục và mô tả cảnh các bạn đồng tù
bị đầy đọa đến ngã bệnh kiệt sức và
chết trong tù. Cụ thể như trường
hợp của Linh mục Nguyễn Huy
Chương là người bạn cùng quê,
cùng lứa với người anh cả của tôi.
Trước khi làm linh mục, ông đã có
thời làm Dân biểu Quốc hội thời Đệ
nhất Cộng hòa và nổi tiếng vì đã
dám công khai cùng với Dân biểu
“Kaki Nguyễn văn Cẩn” phê phán
ngay cả Bà Ngô Đình Nhu tại diễn
đàn Quốc hội. Linh mục Chương bị
biệt giam nhiều ngày khiến trở
thành bệnh nặng và cũng đã chết tại
Trại Xuân Phước cùng với nhiều vị
linh mục khác như Nguyễn văn
Vàng (vụ Phục quốc), Nguyễn văn
Minh (vụ Nhà thờ Vinh Sơn) v.v…
Vị Linh mục lớn tuổi và có danh
tiếng nhất là Trần Đình Thủ, người
sáng lập Nhà Dòng Đồng Công có
trụ sở chính tại khu Tam Hà, Thủ
Đức. Vào năm 1987, cả khu vực
Nhà Dòng này bị công an đến bao
vây, bắt đi rất nhiều tu sĩ cùng với
vị Bề trên là Cha Thủ và tịch thu
toàn bộ cơ sở của dòng tu này. Hồi
còn ở trong tù, Linh mục Thủ đã ở
tuổi xấp xỉ 90, nhưng vẫn còn minh
mẫn sáng suốt. Ngài vừa mới qua
đời tại Thủ đức vào năm 2007 ở

tuổi đại thọ trên 100 năm. Hồ sơ về
vụ Nhà Dòng Đồng Công bị bách
hại đã được phổ biến trong giới
Công giáo trên toàn thế giới. Và
riêng ở Mỹ, thì chi nhánh Dòng
Đồng Công tại thành phố Carthage,
Missouri đã là một Trung tâm Hành
hương rất nổi tiếng, lôi cuốn đến cả
7-80,000 khách hành hương từ khắp
nơi trên thế giới, kể cả từ VN, đều
quy tụ về đây nhân Đại hội Thánh
Mẫu vào đầu tháng 8 mỗi năm.
Trong cuốn Hồi ký, Thầy Thiện
Minh ghi lại rất nhiều kỷ niệm thật
là tốt đẹp và cảm động chung với
các tu sĩ của nhiều tôn giáo khác.
Điển hình là mối giao tình của Thầy
với Linh mục Nguyễn văn Luân. Vị
linh mục trẻ tuổi này là một người
tù rất khẳng khái, hiên ngang không
bao giờ chịu khuất phục trước các
áp lực đe dọa của cán bộ cai tù. Xin
trích vài đoạn trong cuốn “Hồi ký
26 năm lưu đày”, Thầy Thiện Minh
viết về linh mục Luân : “Linh mục
Luân lúc nào cũng viết như sau :
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã Việt
Nam. Không Độc lập - Không Tự
do - Không Hạnh phúc. Chính vì
thế, Linh mục Luân phải ở kỷ luật
cho đến ngày qua đời. Linh mục
thường nói với tôi rằng : “Thầy
Thiện Minh ơi! Mình phải viết đúng
sự thật, chứ không thể viết khác
được, nếu viết khác thì lương tâm sẽ
hổ thẹn lắm…” Ngài thường nói :
“Uy vũ bất năng khuất”…”
Và đây là một đoạn trong bài thơ
cha Luân tặng thầy Minh trước khi
cha qua đời :
“ Trước kia không biết Thầy Minh
Đến đây không hẹn mà mình gặp
nhau
Chúa Trời, Đức Phật trên cao
Còn ta trong ngục kết giao nghĩa
tình…”
Thật là mối tình đồng cảm thắm
thiết giữa hai vị tu sĩ Phật giáo,
Công giáo cùng bị giam giữ khắc
nghiệt trong nhà tù cộng sản sau
năm 1975 tại miền Nam Việt nam.
Nếu tính riêng tại miền Nam kể
từ 1975 đến nay, thì có đến nhiều
ngàn tu sĩ, các giới chức của tôn
giáo Phật giáo, Công giáo, Tin
Lành, Cao Đài, Hòa Hảo đã bị giam
giữ đối xử rất tàn bạo trong các nhà
tù. Và đã có không biết bao nhiêu vị
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đã bị gục ngã trong tù. Thậm chí có
người bị án tử hình như Linh mục
Trần Học Hiệu, Đỗ Văn Nghị. Và
trường hợp bị “sát hại trong tù của
Hòa Thượng Thích Thiện Minh là
một vị lãnh đạo hàng đầu của Giáo
Hội Phật Giáo VN Thống Nhất
trước năm 1975”, thì cho đến nay
vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Để tạm kết thúc bài viết này, tôi
xin có một đề nghị với Tổng Hội
Cựu Tù Nhân Chính Trị (TNCT) ở
hải ngoại hiện do Ông Nguyễn
Trung Châu làm Chủ tịch như sau :
Tổng hội đứng ra kêu gọi các tổ
chức tôn giáo và các Hội Ái hữu
TNCT ở các trại tù như Ái Tử-Bình
Điền, Xuân Phước, Xuân Lộc, Hàm
Tân v.v…cùng hợp tác trong việc
thâu thập các tin tức, tài liệu về các
tù nhân chính trị để biết rõ ràng
xem “ai còn, ai mất”. Và nhất là
danh sách những tù nhân bị án tử
hình, cũng như bị chết trong tù.
Việc này, Tổng hội có thể cùng
phối hợp với “Hội Ái hữu Tù nhân
Chính trị và Tôn giáo” do Thầy
Thiện Minh sáng lập từ năm 2006
và hoạt đông chính yếu ở trong
nước.Tại hải ngoại, thì Hội Ái hữu
này hiện do ông Phạm Trần Anh
người bạn tù chí cốt với Thầy Thiện
Minh đảm trách việc điều hành.
Hồ sơ về Tù nhân chính trị Việt
nam cần phải được thâu thập đầy
đủ, phân loại, đối chiếu, xác minh
kỹ lưỡng, trung thực, thì mới thật sự
có giá trị sử liệu phù hợp với tiêu
chuẩn khoa học, và có sức thuyết
phục chắc chắn đối với cộng đồng
quốc tế. Và nhất là tạo được sự tin
tưởng, xác tín ngay trong lớp con
cháu chúng ta.
Tiếp theo, người viết cũng xin
lưu ý quý độc giả về bài tường thuật
của Thượng Tọa Thiện Minh về
cuộc “Tiếp xúc với Phái Đoàn Nhân
Quyền Liên Hiệp Quốc Đặc trách
về Tôn giáo” như đã được ghi lại
trong Chương IX của cuốn Hồi ký
từ trang 173 trở đi.Đọc qua chương
này,độc giả càng hiểu rõ hơn lập
trường kiên định, vững vàng của vị
tu sĩ Phật giáo mà vốn đã bị giam
giữ và ngược đãi tàn tệ ròng rã suốt
26 năm trong lao tù cộng sản ở VN.
Và quả thật Thượng Tọa Thích
Thiện Minh là người rất xứng đáng

để được trao tặng Giải Thưởng
Nhân Quyền Việt nam năm 2008,
trong buổi lễ sẽ được Mạng Lưới
Nhân Quyền Việt Nam tổ chức vào
ngày Chủ nhật 14 Tháng 12 năm
nay, lúc 2.00 giờ chiều, tại Civic
Center của thành phố Westminster,
miền Nam California vậy.
Buổi lễ này cũng đồng thời để
kỷ niệm “60 năm Ngày Ban Hành
Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân
Quyền của Liên Hiệp Quốc 19482008”./
California, Tháng 11 năm 2008
Đoàn Thanh Liêm
Cựu tù nhân chính trị.

Tin Sài Gòn. Vào khoảng 10g00
sáng thứ sáu, 31-10-2008, mục sư
Phạm Ngọc Thạch đang trên đường
đi làm. Thường ngày, ông vừa tự túc
kiếm sống vừa tìm cách rao truyền sứ
điệp của Chúa Giêsu. Ông hay đi xe
rảo khắp phố phường để tìm mua
những điện thoại cũ về sửa lại để bán
lấy tiền sống qua ngày, đồng thời
tặng những dĩa CD phim cuộc đời
Chúa Giêsu cho những người qua
đường mà ông có dịp làm quen.
Khi đi ngang Trụ Sở Làm Việc của
Trung Ương Đảng, số 87 Trần Quốc
Thảo, Phường 7, Quận 3, và Trụ Sở
Tiếp Công Dân, 210 Võ Thị Sáu,
Phường 7, Quận 3, ông thấy một
đoàn dân oan đang tụ tập rất đông
biểu tình tại đây. Đoàn biểu tình có
trương những biểu ngữ và hô lên
những lời nói nghe rất bi thương, cảm
động: “Cứu dân, chính phủ ơi! Cứu
dân, chính phủ ơi! Chúng tôi bị các
quan tham trong chính quyền cướp
mất nhà, cướp mất đất rồi!” v.v...
Thấy cảnh khá đặc biệt này, tính hiếu
kỳ thúc đẩy ông dừng lại chụp 9 “pô”
hình và thu 3 đoạn phim về cảnh dân
oan đối phó với công an đang tìm
cách giải tán đoàn biểu tình.
Thông thường, ông hay dừng xe
lại chụp những cảnh tượng nào ngộ
ngộ, bất thường mà ông gặp trên
đường, như tai nạn giao thông, cảnh
trẻ em đường phố rách rưới không

được xã hội quan tâm phải đi xin ăn,
hay những cụ già đáng thương bị con
cái bỏ rơi lang thang ngoài phố, cũng
như những cảnh thật đẹp làm ông
thích thú, v.v... Việc chụp hình như
thế chỉ là việc làm rất bình thường
của một người yêu nghệ thuật, không
hề vi phạm luật pháp chút nào cả.
Không phải chỉ có một mình ông chụp
hình như thế. Từ trước đến nay, biết
bao nhà nghệ thuật đã làm như ông.
Hôm nay, chụp xong mấy tấm
hình, ông lại lên xe tiếp tục đi một
cách bình thản như không có chuyện
gì. Đi khoảng một cây số, tới đường
Lý Chính Thắng (1*), ông nghe thấy
có tiếng xe phía sau rú ga lên. Ông
quay lại thấy có nhiều người lạ mặt

đuổi theo ông. Lập tức, có người đi
sát xe ông, nắm tay áo ông, ra lệnh:
“Yêu cầu tắp vào lề!” Nếu đó là một
cảnh sát giao thông, đương nhiên
ông sẽ chấp hành lệnh ấy ngay.
Nhưng trường hợp này là người mặc
thường phục trông có vẻ rất “đầu
gấu” nên ông sợ bị cướp xe. Phản
ứng tự vệ khiến ông tiếp tục chạy thật
nhanh để thoát cướp. Bọn họ đuổi
theo ông một đoạn thì hô lên: “Cướp!
cướp! Bắt lấy nó!” Ông vừa chạy đến
trước chùa Vĩnh Nghiêm (2*) thì gặp
một chiếc xe lớn khiến ông phải chạy
chậm lại. Lập tức ông bị một chiếc xe
phía sau đạp ông té xuống đường.
Đồ đạc, hành lý trên xe ông cũng bị
văng tung tóe và bị họ nhanh chóng
thu lượm hết. Họ lôi ông vào lề, gần
một công viên nhỏ đối diện với chùa
Vĩnh Nghiêm. Thế là cả bọn họ xông
vào đánh ông túi bụi khoảng 5 phút,
chân họ mang giầy đá vào đầu, vào
ngực, vào người ông, khiến ông bất
tỉnh.
Tỉnh lại, ông thấy dân chúng bu
quanh ông thật đông. Ông nghe dân
nói: “Anh này trông hiền lành thế này,
sao lại là cướp được?” Nhưng cũng
có người nói: “Bộ cứ trông hiền lành
thì không phải là cướp sao?” Mấy
công an liền phụ họa: “Thằng này ăn
cướp xe bị chúng tôi bắt quả tang
đấy!” Dân chúng nghe thế thì cũng
tán thưởng công an và cho rằng công
an đang làm một việc rất tốt. Khi thấy
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công an tiếp tục đánh ông, có người
can: “Chuyện gì thì cũng có luật pháp
xét xử, các anh không được phép
đánh người ta dã man như vậy! Nếu
có đánh thì cũng chỉ nên đánh vừa
vừa thôi chứ!” Nghe vậy, Ms Thạch
nói to để đính chính: “Tôi không phải
là cướp. Tôi là một mục sư Tin Lành.
Mấy anh công an này đuổi theo và
bắt tôi là vì tôi chụp hình dân oan
đang biểu tình. Trước đây, tôi cũng
đã từng bị tù hai năm vì tranh đấu đòi
lại đất đai của nhà thờ Tin Lành quận
2 (3*). Tôi cũng đã nhiều lần bị đánh
như thế nầy khi làm việc nghĩa! (4*)
Xin bà con chú ý! Tôi là mục sư Phạm
Ngọc Thạch, thuộc Giáo Hội Tin Lành
Mennonite ở quận 2. Yêu cầu bà con
báo cho mục sư Nguyễn Hồng
Quang, ở số C5/1H Trần Não, Quận
2, điện thoại là … …”.
Khi ông hỏi về máy chụp hình,
laptop và 6 chiếc điện thoại -mà ông
mua về để sửa chữa hầu bán lại kiếm
sống- đã bị văng ra trên đường, thì họ
nói đã có người lượm mất rồi. Sau
đó, mấy công an chìm kia bèn đưa
ông về trụ sở công an phường 8, số
31 Huỳnh Tịnh Của, quận 3. Tại đây,
ông bị những vết thương do vừa bị
đánh đập quá dã man hành rất đau
đớn. Vì thế, ông yêu cầu cho ông gặp
bác sĩ, hoặc được gặp gia đình,
nhưng công an không chấp nhận. Họ
cho những anh công an chìm không
mặc sắc phục -mà ông tưởng là bọn
đầu gấu đã đấm đá ông trước đó“làm việc” với ông, lấy lời khai của
ông. Nhưng ông không chấp nhận
kiểu làm việc y hệt xã hội đen như
vậy. Họ bảo ông khai để họ ghi vào
biên bản rồi ký tên theo đúng thủ
tục… Ông yêu cầu họ mặc sắc phục
công an đàng hoàng cho đúng với
pháp luật đòi hỏi, và cho ông biết rõ
tên, chức vụ của họ trước khi “làm
việc” với ông. Ông cũng yêu cầu họ
xác định ông có tội gì mà lại đưa ông
về đây? và nếu “làm việc” thì làm việc
gì? Họ đuối lý không trả lời được, nên
bàn với nhau: “Thằng này chụp hình
ở phường 7 thì bây giờ đẩy nó về
phường 7”.
Thế là họ đẩy ông lên xe bít bùng
để đưa về trụ sở công an phường 7,
số 122 đường Trần Quốc Thảo, quận
3 (gần ngã ba Kỳ Đồng/Trần Quốc
Thảo). Tại đây, ông cũng yêu cầu
công an cho ông trước khi “làm việc”
được gặp bác sĩ hoặc gặp gia đình
hay báo tin cho MS. Nguyễn Hồng
Quang vì vết thương ông đau quá.
Ông cũng yêu cầu họ mặc sắc phục
công an đàng hoàng chứ ông không
chịu làm việc với những công an ăn
mặc phanh ngực, không cài nút áo,
ăn nói lỗ mãng, bất lịch sự, xúc phạm

người dân… Họ nói: “Đây là cơ quan
công an! Chính quyền yêu cầu anh
làm việc nghiêm chỉnh!” Ông nói:
“Công an được lập ra để phục vụ dân!
Tôi bị bắt tới đây, tôi chưa biết tại sao
tôi bị bắt, thế mà các ông đánh đập
tôi hết sức dã man, tôi đau quá không
thể làm việc được. Tôi chỉ yêu cầu
các ông có một chuyện rất nhỏ đúng
tình đúng lý, đúng pháp luật, là cho tôi
được gặp gia đình, hoặc các ông gọi
điện báo tin cho gia đình biết tôi đang
ở đâu, hoặc kêu bác sĩ đến chăm sóc
tôi. Tất cả những yêu cầu đó toàn là
những quyền mà luật pháp cho phép,
là những quyền mà người dân có
quyền đòi hỏi”.
Nói thế nhưng họ vẫn không chấp
nhận bất cứ điều gì ông yêu cầu. Có
ông Sơn ở PA 38 thuộc bộ công an
xuống nói: “Phải cho nó vào khám
Chí Hòa thì nó mới biết sợ!” Nhưng
tất cả những đe dọa ấy chẳng có tác
dụng gì đối với ông, vì ông chẳng tỏ
ra nao núng chút nào trước những đe
dọa tầm thường ấy. Thấy đe dọa
không xong, một anh công an dịu
giọng:
- Tôi thấy anh hiểu biết, lại có can
đảm, nói năng có rất hợp lý. Thôi, bây
giờ xin anh vui lòng viết thuật lại việc
chụp hình sai trái của anh!
- Chụp hình thì có gì là sai? Ông
đáp lại. Ở chỗ đó có bảng nào đề
cấm chụp hình đâu? Chỗ nào không
có bảng cấm chụp hình thì người dân
có quyền chụp. Nếu ở chỗ đó không
được chụp hình, tại sao các anh
không đề bảng cấm chụp hình? Có
điều nào trong luật pháp cấm không
được chụp hình người dân biểu tình
không? Nếu có điều luật đó mà tôi
vẫn chụp hình thì tôi mới vi phạm
pháp luật. Không có bảng cấm chụp
hình, cũng không có điều luật cấm,
nếu các anh không thích tôi chụp hình
ở chỗ đó thì các anh chỉ cần bảo tôi
xóa những tấm hình tôi đã chụp đi là
xong. Cần gì các ông phải đánh đập
tôi tàn nhẫn rồi còn vu khống tôi là kẻ
cướp nữa? Tôi thấy các ông mới
chính là kẻ cướp: các ông tự ý cướp
đoạt tài sản của tôi: cướp máy chụp
hình, điện thoại di động và laptop của
tôi, chứ tôi có ăn cướp của ai cái gì?”
- Vậy thì bây giờ anh xóa đi! Anh
ta nói.
- Tôi còn xóa làm sao được nữa?
máy chụp hình của tôi các anh lấy
mất rồi !
Thế là họ đưa tất cả đồ họ tịch thu
được của ông bầy ra trên bàn rồi
quay phim, không chỉ những gì liên
quan đến việc chụp hình, mà còn thu
hình cả những điện thoại, những linh
kiện để sửa chữa điện thoại, những
đồ ông đã bỏ không xài nữa chưa kịp

ném vào thùng rác… Theo ông, họ
làm như vậy với mục đích quan trọng
hóa việc chụp hình của ông, làm cho
tội của ông có vẻ nặng lên. Thấy thế
ông nói: “Tôi thấy việc các anh làm
thật là buồn cười! Các anh chỉ muốn
đánh phủ đầu người dân, khủng bố
nhân dân hiền lành thôi!”
Khoảng gần 5g00, họ điện thoại
lên cấp trên hỏi ý kiến. Và đến 5g00,
họ nói với Ms Thạch: “Bây giờ hết giờ
làm việc rồi, anh được tự do đi về!
Thôi, anh về đi!” Ms Thạch không
chịu về, ông đòi phải trả lại sự công
bằng cho ông: “Các anh đúng là
những con người phi nhân! Các anh
bắt tôi từ sáng đến giờ, đánh đập tôi
dã man mà không hề cho biết lý do,
cũng không cần biết tôi đói hay tôi
khát, không hề cho tôi ăn, cũng không
cho uống một giọt nước… Tôi thấy
các anh coi mạng sống của người
dân không ra gì! Các anh đánh đập
người dân một cách dã man mà
không cần biết họ thật sự có tội hay
không! Chính các anh ăn cướp của
dân rồi lại hô hoán người dân ăn
cướp! Các anh cướp đất của dân
cách bất công mà không cho người
dân kêu oan! Ai kêu oan thì các anh
đàn áp! Các quan tham cướp đất,
cướp tài sản vô số kể của dân kia sao
các anh không dám gọi họ là quân ăn
cướp? Tôi là mục sư mà các anh hô
tôi là quân ăn cướp xe, rồi đánh đập
tôi như vậy, bây giờ các anh bảo tôi
về như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi không chấp nhận. Tôi phải đòi lại
sự công bằng. Nếu các anh không bồi
thường danh dự hoặc đền bồi thiệt
hại về thân thể cho tôi, ít ra các anh
cũng có trách nhiệm phải kêu bác sĩ
hoặc đưa tôi vào bệnh viện chứ! ”
Họ nói: “Vậy là anh muốn ăn vạ à?
như vậy có xứng với tư cách là mục
sư không?”
Ms Thạch đáp: “Nếu tôi ăn vạ thì
tôi đâu có đòi gặp bác sĩ! Các anh
đánh đập tôi như thế, tôi đau quá, tôi
rất cần gặp bác sĩ hay vào bệnh viện.
Các anh gây ra thì các anh phải có
trách nhiệm chứ!”
Sau đó, họ dùng áp lực lôi ông ra
khỏi trụ sở công an. Thấy vậy, ông
nói: “Nếu vậy thì tôi cứ nằm đây cho
tới khi các anh trả lại sự công bằng
cho tôi, nghĩa là tình trạng sức khỏe
và danh dự của tôi phải được giải
quyết”. Cuối cùng, họ bỏ mặc ông
nằm ngoài đường, trước trụ sở công
an.
Cùng thời gian đó, Ms Quang và
các mục sư Tin Lành khác điện thoại
cho bộ công an để hỏi về tình trạng
Ms Thạch xem ông có bị công an
đánh chấn thương không. Tuy bị tịch
thu 6 điện thoại di động, Ms Thạch
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vẫn giấu được một cái, và thừa lúc
thuận tiện, ông đã bấm điện thoại gọi
về gia đình và để nó trong túi. Nhờ
đó, qua điện thoại, gia đình Ms Thạch
đã nghe trực tiếp cuộc đối thoại giữa
công an và ông, qua đó gia đình ông
biết ông bị đánh đập rất nặng. Thế
nhưng công an trên bộ xác minh
rằng: Mục sư Thạch bị té xe và được
dân chúng đưa đến công an phường
7, quận 3, và công an tại đây đang
tạm giữ Ms Thạch để làm việc vì ông
đã chụp hình dân khiếu kiện.
Nghe vậy, lập tức Ms Quang, Ms
Tân, Ms Nam cùng một số truyền đạo
Tin Lành đến công an phường 7 quận
3 định yêu cầu công an thả Ms Thạch
thì thấy Ms Thạch nằm ngay ở cổng
trụ sở công an phường 7 bên lề
đường Trần Quốc Thảo. Vì quá mệt
và đau đớn, ông ngủ thiếp đi lúc nào
không biết. Nhiều người đi đường
nghi ông chết, nên có người đến thử
đánh thức ông.
Ms Quang yêu cầu công an
phường 7 ký một giấy chứng thương
để ông đưa Ms Thạch vào bệnh viện
gấp. Nhưng công an ở đây trả lời
rằng họ không phải là người đánh
ông Thạch, mà là dân chúng đánh,
nên họ không có trách nhiệm ấy. Ms
Thạch thấy họ tỏ ra vô trách nhiệm
như vậy, nên bất chấp lời khuyên can
của Ms Quang, ông nhất định tiếp tục
nằm tại đó tuyệt thực cho đến khi
công an trả lời cho biết tại sao họ lại
đánh đập ông như vậy, đồng thời trả
lại sự công bằng cho ông. Ms Quang
đành chấp nhận để Ms Thạch tiếp tục
tranh đấu đòi lại sự công bằng, và cắt
cử người đến canh chừng Ms Thạch.
Trong cuộc trao đổi giữa Ms
Quang, Ms Tân với ông Hải phó Công
an phường 7, lúc thì ông này nói Ms
Thạch bị dân chúng túm lại đánh rồi
giải về đồn công an giao cho họ, lúc
thì ông nói công an phường 8 giải
giao, lúc khác lại nói một đơn vị khác
giao Ms Thạch cho họ. Ms Quang hỏi:
“Nói như vậy, ông có thấy ông tự mâu
thuẫn và không thành thật không?”
Ông Hải nói: “Tôi không chắc Ms
Thạch có bị đánh đập hay không, nếu
có thì là người khác đánh chứ công
an phường 7 không đánh”. Như vậy,
theo nhận định của Ms Quang, công
an không dám đối diện với sự thật về
những thương tích trên thân thể Ms
Thạch. Những thương tích nặng nề
này chắc chắn không thể gây ra chỉ vì
té xe (do một cú đạp ngã chuyên
nghiệp)…
Ms Quang yêu cầu công an ở Bộ
đề nghị công an phường 7 viết giấy
để trước mắt đưa Ms Thạch vào bệnh
viện ngay, vì lỡ Ms Thạch có bề gì thì
sẽ bất lợi cho cả đôi bên. Chuyện ai

đánh Ms Thạch thì để hạ hồi phân
giải. Khi Ms Quang đến gặp Ms
Thạch một lần nữa, thì ông bị một
công an ở đây hành hung: hắn thọc
tay đánh vào nách ông. Ông hỏi: “Tại
sao công an lại đánh tôi?” Hắn trả lời:
“Tao không phải là công an”. Nhưng
lạ thay sau đó hắn lại ngồi vào bàn
trực ban của đồn công an và chửi rủa
ông. Tên này còn đứng banh háng
vạch “của quý” của hắn ra, lại còn
bảo Ms Quang và 8 tu sĩ Tin lành
(trong đó có cả phụ nữ) “bú” nữa!
Thật hết nước nói tư cách của hắn ta!
Hắn còn đe dọa Ms Quang rằng sẽ
cho xã hội đen đến “luộc” ông.
Ms Quang yêu cầu anh công an
trực ban làm biên bản về việc ông bị
anh công an kia hành hung, nhưng họ
lại yêu cầu ông ngồi viết bản tường
thuật về vụ việc ấy. Còn nhân viên
đánh MS Quang cũng được yêu cầu
viết tường thuật.
Khoảng 8g00 tối, khi Ms Quang
tạm rời khỏi đó, một anh công an từ
bên trong trụ sở ra, ngồi trên chiếc xe
wave màu đỏ, nổ máy, rồ ga và cán
lên chân của Ms Thạch tại đầu gối.
Trước khi cán, anh ta còn hỏi ý kiến
của người bảo vệ: “Có nên cán
không?” Quá đau, nhưng Ms Thạch
cũng nhìn thấy số xe mà ông nhớ
mang máng là 6742 (hai chữ số sau
ông không chắc chắn lắm!)
Đến 5 giờ sáng, Ms Quang đến
dòng Chúa Cứu Thế (đường Kỳ
Đồng) để cầu nguyện và dự lễ sáng,
sau đó báo cho linh mục Chân Tín ở
đó biết sự thể. Lập tức Lm Chân Tín
đến thăm và an ủi Ms Thạch. Ông
khuyên công an phường 7 nên xử sự
văn minh, không nên đánh đập đồng
loại mình, không nên dùng luật rừng
rú giữa thành phố, và đề nghị đưa Ms
Thạch đi bệnh viện. Lm Chân Tín ra
cổng cúi xuống ôm Ms Thạch đang
nằm bên vệ đường rồi cầu nguyện và
khóc trước các ống kính quay phim
của công an.
Sau đó, Ms Quang yêu cầu công
an phường 7 hợp tác đưa Ms đi bệnh
viện, nếu công an không chịu thì đó
quả là điều không thể chấp nhận.
Cuối cùng, công an phường 7 cùng
Ms Quang đưa Ms Thạch bằng xe
công an đến bệnh viện quận 3 để xét
nghiệm. Tất cả những chi phí xét
nghiệm, Mục sư Quang phải thanh
toán hết. Tại đây, Ms Quang nhiều
lần nhắc nhở các bác sĩ nên khách
quan trong những kết luận chuyên
môn, nhưng vì công an vẫn ngồi ngay
trong phòng khám như một đe dọa,
nên ông nghĩ các bác sĩ khó mà dám
kết luận đúng theo lương tâm. Ông
còn e ngại những mũi chích của các
bác sĩ rất có thể sẽ phải theo lệnh của

công an. Vì thế, lương tâm ông buộc
phải tìm cách đưa Ms Thạch đến một
nơi khác chữa trị.
Ông liền quyết định không để Ms
Thạch nhập viện, cũng không nhận
sự chữa trị nào của họ. Thừa lúc
không ai để ý, họ trốn ra ngoài bệnh
viện và thuê taxi đến một bệnh viện
khác. Ms Thạch và hai người khác
cùng lên taxi. Họ bảo tài xế chạy ra
xa lộ Đại Hàn với tốc độ thật nhanh.
Khi biết bọn theo dõi không chạy kịp
thì họ chuyển qua xe taxi khác. Ngồi
trên chiếc taxi này, họ nghe thấy
phone của tổng đài taxi báo cho các
tài xế taxi biết ai đang chở ba người
trong đó có một người bị trọng
thương thì phải báo về tổng đài. Lập
tức ba người yêu cầu xe ngừng lại,
nhưng tài xế bảo: “Chưa đến nơi sao
lại xuống?” Và anh ta chạy thêm một
đoạn nữa. Khi thấy tài xế đi vào một
con đường khác lạ, ba người nhất
định đòi xuống, tài xế đành chấp
nhận, nhưng đòi trên 500.000đ tiền
xe, dù chỉ mới đi được một đoạn
ngắn. Sau đó họ đón xe ôm đi đến
một bệnh viện khác tin tưởng hơn.
***
Hiện nay vụ việc vẫn chưa có thể
sáng tỏ, và không biết sẽ kết cục ra
sao. Chúng ta chỉ biết mong ước
hoặc cầu nguyện cho Ms Thạch. Qua
sự việc này ta thấy an ninh CSVN rất
hung hãn, quyết liệt trấn áp bất cứ ai mà họ biết được- dám chụp hình để
đưa tin về những cuộc biểu tình của
dân oan. Họ trấn áp không phải vì
vấn đề an ninh hay ổn định xã hội.
Nhà cầm quyền CSVN thừa biết việc
biểu tình đòi quyền lợi của dân nghèo
không hề là vấn nạn an ninh hay bất
ổn xã hội, mà chính hành vi cướp nhà
đất gây bất công khắp nơi của các
quan tham mà chế độ muốn dung
dưỡng mới tạo nên những bất ổn cho
xã hội.
Khối bất động sản khổng lồ -gồm
nhà cửa, đất đai của dân nghèo các
tỉnh, kể cả của những người dân
nghèo nhất nước là các dân tộc thiểu
số vùng Tây Nguyên- là cội nguồn
kích thích lòng tham vô tận của các
quan tham đầy quyền lực hiện nay.
Họ chủ trương trấn áp thẳng tay dân
oan là để tiền, vàng chảy vào các tài
khoản ngân hàng vốn đã kếch sù của
họ, vào những két sắt đã đầy ắp trong
những căn biệt thự khắp nơi của họ.
Tóm lại, vì lợi ích của thiểu số rất nhỏ
đang nắm quyền tối thượng trong
nước mà công an, quân đội, các cơ
quan hành chánh và những công cụ
khác đang bị tận dụng, khai thác triệt
để hầu bảo vệ quyền lợi của giai cấp
thống trị thối nát. Do đó, những Phạm
Ngọc Thạch, những Bùi Kim Thành,
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những Hồ Thị Bích Khương… hay bất
cứ ai binh vực dân oan đều phải chấp
nhận trả giá rất đắt, có khi phải chấp
nhận thiệt mạng nữa.
Rất mong anh em công an nên
sớm nhận ra điều nầy: ai đấu tranh
cho dân oan, cho công nhân viên
chức nghèo, cho quyền lợi dân tộc
mới chính là người các anh em phải
bảo vệ. Và cũng rất mong những
người đầy tình người hãy tìm mọi
cách có thể để bảo vệ tính mạng
đang bị lâm nguy của họ.
Tục ngữ Việt có những câu: “Trời
cao có mắt”, “Lưới trời lồng lộng, tuy
thưa nhưng khó lọt”; Thánh Kinh cũng
viết: “Kẻ ác sẽ bị diệt vong”. Những
câu ấy chính là niềm tin và hy vọng
cho bất cứ ai dám đứng lên vì dân vì
nước, chống lại bất công đang tràn
lan trong xã hội. Đế quốc Liên Xô
tham tàn, những ngai vàng đỏ giàu sụ
bất chánh tại Đông Âu cũ đã tan biến
chứng minh các lời tiên tri ấy.
Phóng viên t do Khi 8406
tổng hợp tin tức từ những cuộc
phỏng vấn riêng tư với những người
có liên hệ trong vụ việc.
(Vì đường dây liên lạc để có thể
gửi hình đang bị khống chế, chúng tôi
chưa có được những hình ảnh mà
chúng tôi muốn có khi chúng tôi muốn
gửi sớm bản tin này. Hy vọng chúng
tôi có thể đưa thêm hình sau)
Chú thích:
(1*) Đường Lý Chính Thắng chứ
không phải đường Cao Thắng như
trong bản chép lại phần ghi âm của
đài RFA. (2*) Đường Công Lý cũ, nay
là đường Nguyễn văn Trỗi. (3*) Ms
Thạch đã từng tích cực tham gia
trong việc tranh đấu giúp Ms Trương
Văn Ngành bảo vệ nhà thờ Tin Lành
quận 2 bị nhà cầm quyền quận 2 phá
sập để chiếm đất vào giữa năm 2003.
Ms Thạch cũng đã từng bắt, bị xử án
chung với Ms Nguyễn Hồng Quang
năm 2004 và ông bị kết án hai năm
tù, còn Ms Quang bị kết án 3 năm
cũng vì bảo vệ nhà thờ của mình mà
nhà cầm quyền quận 2 quyết tâm triệt
hạ. (4*) Ông đã từng bị công an bắt
và tra tấn nhiều lần chỉ vì muốn bảo
vệ công lý, chống bất công, bảo vệ
tôn giáo.

Kính mời vào xem và
ghi tên gia nhập Khối
8406 ở trang mạng
của Khối:

http://khoi8406vn.
blogspot.com

Vu6 viê6c Tha7i Ha8 – To8a Khâm Sư7
la6i bă7t đâ8u ta7i bu8ng nổ. Nê7u như
trươ7c đây, chi7nh quyê8n cô7 ti8nh “chia
để tri6” bă8ng ca7ch đẩy vu6 viê6c ở To8a
Khâm Sư7 lên cao điểm qua viê6c bâ7t
ngơ8 tiê7n ha8nh la8m vươ8n hoa Ha8ng
Trô7ng, nhă8m phân mỏng lư6c lươ6ng
gia7o dân ra tha8nh hai nơi Tha7i Ha8
va8 To8a Khâm Sư7, thi8 nay vu6 viê6c
să7p sửa bu8ng nổ trở la6i chỉ diễn ra ở
Tha7i Ha8. Không biê7t chi7nh quyê8n sẽ
xử ly7 ra sao khi tâ7t cả sư6 bư7c xu7c
của mo6i ngươ8i sẽ dô8n va8o “vu6 a7n”
bâ7t công na8y?
Sư6 hơ7 hênh hay đu7ng hơn la8 sư6
yê7u ke7m vê8 luâ6t pha7p của To8a a7n
quâ6n Đô7ng Đa đã bă7t đâ8u lô6 ra, qua
viê6c trả hô8 sơ của Viê6n Kiểm Sa7t
quâ6n Đô7ng Đa va8 đê8 nghi6 thêm va8o
tô6i danh “hủy hoa6i ta8i sản”. Ngay
trong nô6i bô6 chi7nh quyê8n đã thâ7y rõ
sư6 phân rẽ trong ca7ch giải quyê7t. Cơ
quan điê8u tra va8 Viê6n Kiểm Sa7t xem
ra cẩn thâ6n va8 de8 dă6t hơn khi “đô8ng
y7” quyê7t đi6nh hủy bỏ tô6i danh “hủy
hoa6i ta8i sản” nhă8m đơn giản ho7a va8
“ha6 nhiê6t” vu6 a7n. Tra7i la6i, To8a a7n
quâ6n Đô7ng Đa la6i da7m la8m điê8u ngơ7
ngẩn khi khẳng đi6nh “co7 dâ7u hiê6u
bỏ so7t tô6i”, mă6c du8 đây không phải
la8 thẩm quyê8n của ho6 trong lu7c na8y.
Mô6t lâ8n nữa, thê7 giơ7i thâ7y rõ sư6
yê7u ke7m vê8 luâ6t pha7p của chi7nh
quyê8n CS Viê6t Nam qua ha8nh xử
của To8a a7n quâ6n Đô7ng Đa. Mơ7i
đây, Bô6 Tư pha7p Viê6t Nam vư8a co7
văn bản phản đô7i ca7ch la8m viê6c
không đu7ng thẩm quyê8n của Bô6 Y
Tê7 qua viê6c đưa ra ca7c tiêu chuẩn
“qua7i đản” đô7i vơ7i ngươ8i la7i xe gă7n
ma7y. Ông Lê Hô8ng Sơn, Cu6c Kiểm
tra văn bản quy pha6m pha7p luâ6t của
Bô6 Tư pha7p đã khẳng đi6nh “quy
đi6nh của Bô6 Y Tê7 không đu7ng thẩm
quyê8n” khi cho ra hai quyê7t đi6nh
33/2008/QĐ-BYT va8 34/2008/QĐBYT (x. Tuổi Trẻ, nga8y 26-102008, tr. 7). Sau đô6ng tha7i na8y, Bô6

Y Tê7 đã phải “tư6 kiểm tra, xử ly7”
(theo đê8 nghi6 của Bô6 Tư pha7p) va8
đã ngưng thi ha8nh hai quyê7t đi6nh
trên.
Vâ6y, nên chăng gia7o dân Ha8 Nô6i
cũng đê8 nghi6 Bô6 Tư pha7p kiểm tra
giu7p ca7c văn bản của ông Nguyễn
Thê7 Thảo, Chủ ti6ch UBND TP. Ha8
Nô6i, qua hai “văn bản cảnh ca7o”
Tổng Gia7m mu6c Ngô Quang Kiê6t
va8 ca7c linh mu6c DCCT Tha7i Ha8,
qua viê6c ông mơ8i ca7c đa6i diê6n ngoa6i
giao đê7n để thanh minh thanh nga;
va8 đê8 nghi6 Bô6 Tư pha7p cũng hãy
kiểm tra thẩm quyê8n của To8a a7n
quâ6n Đô7ng Đa khi đê8 nghi6 đưa thêm
tô6i danh “hủy hoa6i ta8i sản” cho 8
“bi6 oan” ta6i Tha7i Ha8. Xin tha7ch Bô6
Tư pha7p da7m phanh phui vu6 na8y ra
a7nh sa7ng…
Trong mô6t đâ7t nươ7c đô6c đảng va8
đô6c đoa7n, cơ quan na8y không da7m
chỉ ra ca7i sai của cơ quan kia khi
chưa co7 sư6 “chỉ đa6o”. Mă6c du8 chă7c
chă7n Bô6 Tư pha7p thâ7y rõ ha8nh vi sai
tra7i của ông Thảo va8 To8a a7n quâ6n
Đô7ng Đa nhưng để yên thân đa8nh
phải im lă6ng. Tiê7ng no7i của công ly7
va8 lương tâm bi6 bo7p nghe6t.
Nê7u chi7nh quyê8n không ti8m
đươ6c giải pha7p công bă8ng cho 8 “bi6
oan” kia, chi7nh quyê8n sẽ phải trả
gia7 trươ7c bu7a ri8u dư luâ6n trong cũng
như ngoa8i nươ7c. Cả thê7 giơ7i đang
theo dõi vu6 a7n na8y. Co7 thể chi7nh
quyê8n sẽ xử ki7n, xử le7n nhưng điê8u
đo7 ca8ng la8m cho những nghi vâ7n va8
bư7c xu7c thêm chô8ng châ7t. Hai
“công tri8nh công cô6ng” mơ7i la8m
xong chưa thỏa lo8ng dân, giơ8 la6i
thêm vu6 a7n bâ7t công na8y nữa thi8 hô7
sâu nghi ky6 ca8ng thêm sâu. Nê7u
chi7nh quyê8n ha8nh xử bâ7t công thêm
lâ8n nữa, điê8u đo7 đô8ng nghĩa vơ7i
viê6c chi7nh quyê8n muô7n bỏ đi sư6 tô8n
ta6i của 8% dân sô7 ngươ8i Công gia7o
Viê6t Nam, muô7n châ7p nhâ6n sư6 “bâ7t
ho8a” xảy ra giữa lo8ng dân tô6c na8y,
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muô7n chia rẽ sư7c ma6nh của khô7i đa6i
đoa8n kê7t dân tô6c. Chi7nh quyê8n sẽ
mâ7t đi ti8nh ba6n giữa ho6 vơ7i nhiê8u
ngươ8i Công gia7o ma8 ho6 quen biê7t.
Hô7 sâu chia rẽ na8y la8 không thể
nhỏ…
Nê7u chi7nh quyê8n cô7 ti8nh đưa 8
“bi6 oan” na8y ra to8a, sẽ co7 không biê7t
bao nhiêu buổi thă7p nê7n câ8u nguyê6n
diễn ra trên khă7p thê7 giơ7i na8y. Liê6u
chi7nh quyê8n co7 đủ lư6c lươ6ng để đi
thuyê7t phu6c ca7c linh mu6c va8 gia7o
dân “thôi, đư8ng câ8u nguyê6n la8m gi8,
đo7 la8 chuyê6n ở Ha8 Nô6i chư7 co7 phải
ở đây đâu. Ở đây, chi7nh quyê8n va8
nha8 thơ8 co7 tương quan râ7t tô7t đe6p cơ
ma8”, mô6t viê6c ma8 tư8 khi nổ ra vu6
Tha7i Ha8–To8a Khâm Sư7 chi7nh quyê8n
đã mâ7t biê7t bao công sư7c để ngăn
cản, du8 hiê6u quả chẳng la8 bao nhiêu.
Bởi vi8 không ai co7 quyê8n câ7m gia7o
dân câ8u nguyê6n, ma8 thuyê7t phu6c thi8
không co7 đủ ly7 lẽ. Tôi biê7t ta6i Viê6t
nam, tâ7t cả những nơi co7 thông ba7o
thă7p nê7n câ8u nguyê6n thi8 y như ră8ng
công an va8 ca7c ban nga8nh nha8 nươ7c
đê8u va8o thuyê7t phu6c đư8ng tổ chư7c
câ8u nguyê6n.
Co7 thể chi7nh quyê8n sẽ a7p du6ng
giô7ng như vu6 xử hai nha8 ba7o chô7ng
tham nhũng vư8a qua: ai sơ6 hãi nhâ6n
tô6i thi8 cho hưởng a7n treo, ai cương
quyê7t không nhâ6n tô6i thi8 bi6 tu8 giam.
Thê7 la8 chi7nh quyê8n cũng đã la8m
xong viê6c…va8 vu6 na8y sẽ dâ8n chi8m
va8o quên lãng như vu6 hai nha8 ba7o.
Nê7u nhâ6n đi6nh như thê7 thi8 chi7nh
quyê8n đã lâ8m to. Chă7c chă7n kê7t quả
vu6 a7n na8y sẽ kha7c vu6 a7n hai nha8
ba7o. Tha8nh phâ8n cảm thâ7y “đô8ng
thân đô8ng phâ6n” vơ7i 8 “bi6 oan” na8y
sẽ la8 tâ7t cả những ngươ8i Công gia7o
trên toa8n thê7 giơ7i va8 kể cả những
ngươ8i yêu chuô6ng công ly7 va8 ho8a
bi8nh. Liê6u chi7nh quyê8n co7 đủ sư7c
đương đâ8u vơ7i những con ngươ8i na8y
không? Ca7c thê7 hê6 tương lai cũng sẽ
đơ8i đơ8i ghi nhơ7 vu6 a7n bâ7t công na8y,
không bao giơ8 co7 thể quên. Đo7
chi7nh la8 sư7c ma6nh của công ly7 va8 sư6
thâ6t, hay no7i ca7ch kha7c “công ly7 va8
sư6 thâ6t không thể bi6 câ8m tu8”.
Chu7ng ta hãy chơ8 xem tư8ng
đô6ng tha7i của chi7nh quyê8n. Sau ma8n
nư6c cươ8i của To8a a7n quâ6n Đô7ng Đa
sẽ la8 ma8n gi8 nữa đây…?
VietCatholic News 30-10-2008


Thành ph trong bin nc ca
trn thiên tai không đc báo
trc
Thủ đô Hà Nội những ngày cuối
tháng 10, đầu tháng 11-2008 ngập
chìm trong biển nước. Trận mưa
được xác định là lớn nhất trong gần
100 năm qua, đã nhấn chìm Hà Nội,
làm tê liệt hệ thống giao thông,
trường học, chợ búa và công sở. Ở
đâu cũng chỉ là những thông tin về
ngập,lụt, nước và giá cả tăng phi mã.
Bí thư Thành ủy Phạm Quang
Nghị nhận xét: “Về thiệt hại, tính đến
hôm qua, số người chết là 17, với
nhiều lý do, bị nước cuốn, bị sét
đánh, điện giật... Thiệt hại về vật chất
rất lớn, bây giờ mới ước tính ở mức
tương đối, có thể lên đến hàng nghìn
tỷ. Nhất là với bà con khu vực nông
nghiệp, nông thôn. Diện tích cây trồng
gần như toàn bộ mất trắng, biến
thành biển nước mênh mông hết. Đối
với bà con ở trong nội thành có nhiều
thay đổi nghiêm trọng như đảo lộn
sinh hoạt, ách tắc giao thông, ảnh
hưởng đến công việc, thiệt hại tài
sản.” (Vietnam Net, ngày 2-11-2008)
Cả hệ thống truyền thông VN
trước đó 40 ngày đang ra sức cùng
nhau chĩa mũi dùi vào TGM Ngô
Quang Kiệt với những lời bịa đặt, bêu
riếu hết sức vô lý và ác độc thì nay,
lại thi nhau vẽ nên bức tranh Hà Nội
ngập, Hà Nội hoảng loạn bởi thiên tai.
Thay vì nhắm mục tiêu là TGM Ngô
Quang Kiệt, thì giờ đây, mục tiêu lại
là ông “Trời”: Thiên nhiên – Thiên tai.
Bí thư Thành Ủy Phạm Quang
Nghị, người đã có mặt sớm ngày đầu
thi công vườn hoa Tòa Khâm sứ, nay
lại có mặt ở Mỹ Đức xem lụt lội. Kể ra
thì ông cũng nhanh, sáng ngày 1-11
“ông họp tổng kết Tôn giáo” thì chiều
ông đã đi để kiểm tra các điểm ngập
trong nội thành. Theo ông “Lãnh đạo
đều đi chỉ đạo hết. Không ai nghỉ
ngơi”.
Lãnh đạo đi chỉ đạo công việc
chống bão lụt là điều mà người dân
vẫn thường thấy mỗi khi lụt bão, mỗi
khi thiên tai. Những hình ảnh ấy, trên
truyền hình, người dân đều thấy và
cảm nhận được những đầy tớ của
dân cũng thật vất vả.

Chỉ có điều, nếu không có những
điểm ngập để ông phải đi kiểm tra
cũng như nếu không có cái lý do làm
vườn hoa để ông phải đến, mà thay
vào đó, ông tập trung những việc lớn
lao hơn cho đất nước, cho Thủ đô thì
chắc tốt hơn nhiều với vai trò Ủy viên
Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy. Chẳng
hạn đơn giản nhất là làm thế nào để
nhân dân Thủ đô chủ động được
cuộc sống khi thiên tai ập đến, có thể
chịu đựng được lâu hơn một chút,
không phải chỉ mưa một ngày, ngày
hôm sau dân phải mua mớ rau
muống từ 2.000 đồng lên 25.000
đồng, cân thịt từ 60.000 lên 200.000
đồng. Để khi có thiên tai cũng như
địch họa đến, người dân không phải
chịu cảnh sống chết nhờ… Trời.
Ông Phạm Quang Nghị cũng nói:
“thiên tai thì không tính trước được”.
Đúng vậy, nhưng những vấn đề thuộc
nhân tai, người ta thấy cũng chẳng ai
tính? Điển hình của hai việc thuộc
thiên tai và nhân tai vừa qua là: Ngập
lụt Hà Nội và Vườn hoa ở Tòa Khâm
sứ cũ.
Nếu những hoạt động hiện nay
của hàng ngũ cán bộ lãnh đạo, được
thể hiện ngay từ khi thực hiện dự án
chống ngập lụt cho Thủ đô khởi động
và thi công cách đây mấy năm, cũng
như việc làm vườn hoa ở Tòa Khâm
sứ cũ không vội vàng thì chắc nay
tình hình sẽ khác hơn, hệ thống thoát
nước chắc sẽ tốt hơn và vườn hoa
cũng không phải đào bới lại lần thứ tư
như những hình ảnh người ta thấy
trên mạng.
Hà Nội trong những năm qua, đã
được chi một số tiền không nhỏ từ
ngân sách cho việc thoát nước,
chống ngập… Nhưng, hiệu quả của
những đồng tiền đó đến đâu cho việc
chống ngập, thì báo chí nhà nước đã
nói quá nhiều. Trận mưa vừa qua, đã
chứng minh được một thành tích của
hệ thống chống úng ngập Hà Nội, là
từ hàng chục điểm úng ngập trước
đây trong Thành phố, giờ chỉ còn một
vài điểm. Lý do là nước ngập diện
rộng đã nối các điểm đó lại với nhau
(!).
Vườn hoa Hàng Trống trên đất
Tòa Khâm sứ cũ, cũng đã đào bới để
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làm lại lần thứ 4 sau khi khẩn trương
thi công để “lập thành tích chào mừng
ngày giải phóng Thủ đô 10-10”!
Thành tích mà vườn hoa này đạt
được, là những cái liếc mắt, những
lời xì xầm của cư dân, giáo dân cũng
như những lữ khách khi đi ngang qua
khi nhìn quang cảnh đào bới ngổn
ngang và đổ vỡ.
Ngoài cơ quan thoát nước, thì cơ
quan dự báo khí tượng, thủy văn mà
đã không ít lần báo chí làm om sòm vì
bão đi hướng này dự báo hướng
khác, nay báo mưa 20 ly đã thành
hàng 100 ly? Rồi cơ quan quản lý
rừng, cơ quan bảo vệ thiên nhiên đã
để cho cả dòng sông chết… Những
điều đó đã tạo nên cơn giận dữ của
thiên nhiên, mà trách nhiệm không chỉ
là một ngành, một cấp. Tất cả là một
hệ thống cần điều chỉnh, cần nhiều
những người cán bộ mẫu mực và biết
lo cho dân từ xa hơn là chỉ đến khi đã
xảy ra chết người và mất của.
Con số thiệt hại nói trên, đã nói
lên nhiều điều cho một Thủ đô sắp
đón 1000 năm tuổi và và một đất
nước đang “tiến nhanh, tiến mạnh,
tiến vững chắc lên CNXH”.
Sc dân và lòng dân
Từ Mỹ Đức, ông Phạm Quang
Nghị đã nói rằng: “Kinh nghiệm tốt
nhất vẫn là huy động chính sức dân
và huy động tại chỗ”.
Ông Phạm Quang Nghị đã nói
đúng, sức dân và lòng dân, đó là sức
mạnh nếu cần làm những việc lớn.
Việc chống thiên tai là một việc làm
cấp bách và là nghĩa vụ của tất cả
mọi người. Bởi hậu quả nó không chỉ
dành cho riêng một ai. Cha ông ta đã
từng nói “Nước lụt, thì lút cả làng”. Vì
vậy, xưa nay thiên tai và địch họa là
hai việc mà bất cứ người dân nào
cũng sẵn sàng và phải sẵn sàng. Lịch
sử đã chứng minh điều đó. Việc có
huy động được sức dân hay không, là
việc của nhà nước có thực hiện được
chính sách động viên toàn dân đoàn
kết hay không mà thôi.
Thật đáng tiếc là tư tưởng “cháy
nhà hàng xóm bình chân như vại”
hoặc “cha chung không ai khóc” đã
được thể hiện quá nhiều trong xã hội
thường ngày cũng như khi thiên tai.
Ông Phạm Quang Nghị đã thừa nhận
một thực tế: “Do đang đi kiểm tra
dưới cơ sở nên tôi thấy nhân dân ta
bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà
nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung
cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không
đem hết sức ra tự làm”.
Đọc đến đây, tôi lại nhớ đến
những người “dân yêu nước” mà đêm
nào đã từng đến bao vây nhà xứ Thái
Hà, phá cổng đền Giêrađô với lời gào
thét hung hãn “giết, giết Kiệt”. Đâu rồi

những quần chúng nhân dân đã bao
vây Tòa Tổng Giám mục khi người ta
mang tượng Đức Mẹ sầu bi đi khỏi
Tòa Khâm sứ. Những người dân “yêu
nước” hung hãn ấy, những thanh niên
tình nguyện áo xanh kia đã từng hò
hét và quấy phá giáo dân cầu
nguyện, hội nọ hội kia ở đâu khi thiên
tai đổ xuống khiến hàng chục người
chết, đất nước thiệt hại hàng ngàn tỷ
đồng? Họ ở đâu mà không ra tay,
không thể hiện tinh thần dân tộc để
đến mức Bí thư Thành ủy đã phải
đưa nhân dân thời nay ra so với nhân
dân thời xưa?
Tôi cũng chưa từng nghe nói thời
xưa, có khi nào có “đám quần chúng
nhân dân” đã từng nửa đêm kéo hàng
đoàn đến một dòng tu đòi giết người
ngang nhiên “vì lòng yêu” nước như
thế không nữa. Nếu không có, thì
phải nói đám quần chúng đó ngày
nay, có “lòng yêu nước” và hi sinh
hơn thời xưa nhiều, họ đã làm điều
mà người xưa không làm.
Đã mấy ngày nay, người dân ở
những khu ngập lụt Hà Nội sống
trong cảnh như hoang đảo, điện đóm
không, thực phẩm, lương thực và
hàng hóa khan hiếm. Những người
dân nghèo chắt chiu từng đồng tiền,
cuối cùng cũng phải xì ra mấy chục,
bằng tiền ở cả tháng để leo lên chiếc
xe tải để được đưa qua mấy chục
mét đường phố Hà Nội. Những cô
cậu sinh viên cuối tháng chưa nhận
được tiền nhà, đành chung nhau mấy
cậu một gói mỳ tôm trừ bữa, vì mì
tôm từ 1.000đ-gói nay đã lên 3.000
đồng. Những bà ve chai, hàng ngày
rau muống là thức ăn chính, giá vài
ngàn đồng một bó, giờ đành nhịn ăn
vì giá đã gấp mười lần…
Đã mấy ngày nay, cả làng, xóm
ngập lụt, tôi chưa thấy bất cứ một cán
bộ, một đầy tớ nào của dân kể từ tổ
trưởng dân phố đến thăm hỏi một câu
lấy có, để xem những con dân của
mình sống chết ra sao, ngập đến đầu
hay mới đến cổ… Tịnh không.
Những người dân quanh tôi hỏi
nhau rằng: Sao những khi đóng góp
ủng hộ bão lụt, đóng góp công ích
hoặc hàng trăm thứ đóng góp khác,
cán bộ cần mẫn và chăm chỉ thăm
nhà dân đến thế? Những đồng tiền đó
đã đi đâu? Chỗ tôi ở, những người
cán bộ của dân chỉ có trả lời được
rằng những khoản tiền đó đã được
nộp “lên trên”, còn trên là đâu thì lên
trời mà hỏi.
Ông Nguyễn Đức Nhanh có
khuyên người dân Hà Nội không nên
ra đường khi không có việc cần thiết,
người dân có sở thích chơi nước…
Khốn nỗi, người dân không ra đường
lấy gì để ăn? Không phải người dân

nào cũng ngồi trong nhà mà được
phục vụ.
Nhưng người dân đã không hoàn
toàn ỷ vào nhà nước, họ không có
khả năng tự mình đứng ra tát nước
đổ sang làng khác, họ không có khả
năng tổ chức mua máy bơm bơm cho
cạn đường phố nhà mình hay quận
mình khi cả thành phố đều ngập. Họ
chỉ tự lực tự cường bằng cách… chịu
đựng và nhờ trời. Tiếc rằng sức họ có
hạn, và Trời thì ở xa.
Hãy xem những ý kiến này được
đăng trên báo chí nhà nước đúng “lề
phải” để hiểu suy nghĩ của người dân:
Hà Minh Hiếu 11-2-2008 (Hà Nội):
Thế này thì khổ quá! Hãy làm cho
Thủ đô xanh - sạch - đẹp thế này
sao? Hỡi các vị lãnh đạo có thấu hiểu
nỗi khổ của người dân? Các vị hãy
xuống đường bằng xe máy cùng dân
những ngày này để đưa ra nhiều
quyết định đúng đắn mang tính lợi ích
cộng đồng đi. Chỗ nào cũng chỉ thấy
đưa ra cảnh lụt lội, tắc đường, thiệt
hại mà chẳng thấy có 1 vị quan chức
nào đứng ra nhận trách nhiệm về
mình?
Trần Liệu 11-2-2008: Hãy nhìn
vào sự thật này: Hà Nội đã được chi
đến 200 triệu USD cho mạng lưới
thoát nước vậy mà chỉ sau một trận
mưa mà tất cả đều ngập trong biển
nước, giao thông tê liệt, trường học
công sở đóng cửa, cắt điện trên diện
rộng. Lý do thì là bài ca muôn thuở:
quá tải, ít kinh phí... Tuy nhiên các vị
lãnh đạo hãy nhìn thẳng vào sự thật
là chất lượng các công trình thoát
nước được làm mới cũng như cải tạo
là quá kém
Nguyễn Xuân Liên 11-2-2008: Lụt
vì đi lấp ao hồ lấy đất... Cách đây
chưa xa, Hà Nội có rất nhiều hồ, ao hệ thống điều hoà nước tự nhiên- ở
khắp mọi nơi. Kẻ nào đã cho lấp hết
tất cả để lấy đất chia nhau ? Chính
chúng là kẻ đã gây nên cảnh lụt lội
này.
Họ là Tham tên là Nhũng 10-312008: Tiền dự án vào túi ai? Hà Nội
đã được chi đến 200 triệu USD cho
mạng lưới thoát nước vậy mà chỉ sau
một trận mưa mà tất cả đều ngập
trong biển nước, giao thông tê liệt,
trường học công sở đóng cửa, cắt
điện trên diện rộng. Trước đây Hà Nội
mới bé thế mà làm còn chẳng xong
bây giờ mở rộng thêm liệu các ông
lãnh đạo còn "lãnh đạo" nổi không?
Bến Hải 11-1-2008: Lãnh đạo Hà
Nội đang ở đâu? Khi miền Trung gặp
lũ, người Hà Nội theo dõi tin tức trên
truyền hình đều thấy lãnh đạo cấp
Trung ương, ví dụ như Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
và cấp tỉnh, huyện đều có mặt đi thăm
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hỏi bà con trong vùng lũ và huy động
lực lượng cứu hộ công an, bộ đội giúp
đỡ người dân. Tuy nhiên 2 ngày hôm
nay chúng ta đang chứng kiến người
dân Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn
trong cảnh lụt lội mà không hề được
sự giúp đỡ nào từ phía chính quyền
quản lý, không một cán bộ lãnh đạo
nào của Hà Nội lên truyền hình để nói
lời động viên người dân cố gắng vượt
qua thời khắc khó khăn này của thủ
đô. Thật đáng buồn!
(Trích www.laodong.com.vn)
Với những cách làm việc như vậy,
những cách thể hiện như thế với
nhân dân, thì thiết nghĩ không cần
phải hỏi lòng dân đi đâu trong những
ngày này và khi thiên tai, bão lụt. Và
qua đó, tôi càng nghi ngờ hơn lòng
yêu nước của những người đã đến
Dòng Chúa Cứu thế - Giáo xứ Thái
Hà và Tòa Khâm sứ hôm nào.
Một số người cứ đồn thổi nhau
rằng: Sở dĩ những tai họa ập đến, đó
là cơn giận của Thiên Chúa đã đổ lên
Hà Nội. Nơi mà cách đây bốn mươi
ngày đã xảy ra những điều phạm đến
Thiên Chúa. Và Đức Mẹ sầu bi còn
lưu lạc, thì còn nhiều những điều bất
ổn xảy ra. Cũng giống như ở Miến
Điện đã đối mặt với cơn bão khủng
khiếp sau khi đàn áp các nhà sư,
cũng như Trung Quốc đã chịu trận
động đất kinh hoàng sau những gì đã
xảy ra ở Tây Tạng…
Riêng tôi, tôi không nghĩ thế. Với
lòng từ bi của Thiên Chúa, Người
không để cơn giận của mình trào ra,
mà luôn mở cho những kẻ lạc lối, lầm
đường con đường quay lại với nẻo
chính, đường ngay.
Cơn giận dữ của Thiên nhiên hôm
nay, có nguyên nhân từ tổng hợp các
tội lỗi của con người đã ra sức tàn
phá nó, và cả từ những người đã
không hoàn thành nhiệm vụ lo cho
dân, giữ cho dân được yên bình như
những gì họ cần phải làm. Cũng có
trách nhiệm của mỗi chúng ta, nhiều
khi đã để cái xấu, cái hư, cái ác
ngang nhiên diễn ra mà không có một
thái độ đúng mực, để ngăn chặn từ
những ngày còn trứng nước, để đến
nay, sự bất bình thường đã biến
thành bình thường trong xã hội.
Ngoài kia, trời vẫn mưa, nước
trước thềm vẫn đang lên dần từng
nấc một.
Hà Nội,
Ngày thứ 4 của cơn Đại hồng thủy
J.B Nguyễn Hữu Vinh

Đề cập tới mối quan hệ giữa con
người với con người, Karl Marx cho
rằng: “Tất nhiên, chỉ có loài thú mới
có thể quay lưng lại với nổi đau của
loài người, để chỉ lo chăm sóc riêng
cho bộ da của nó” (Hết lời dẫn).
Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu xem:
Sau nhiều thập niên làm đệ tử trung
thành của Marx, phải chăng CSVN
đã quay lưng lại với nỗi đau của
người dân để chỉ lo chăm sóc riêng
cho bộ da của chế độ Hà Nội ? Câu
trả lời nằm trong sông nước mênh
mông ngay giữa thủ đô Hà Nội vào
các ngày từ 31-10-08 đến ngày 0211-08.
Ngày 29-05-08, tại diễn đàn của
quốc hội Hà Nội, Nguyễn Tấn
Dũng, thủ tướng CSVN đã hiên
ngang dùng văn phong của thầy địa
lý để tuyên bố rằng: “Tựa vào dãy
núi Ba Vì và hướng ra dòng sông
Hồng, Hà Nội sẽ luôn giữ được thế
rồng cuộn, hổ ngồi, tiện hướng nhìn
sông, dựa núi, tiếp nối được giá trị
khoa học và nghệ thuật trong lịch
sử hình thành và phát triển đô thị
Việt Nam”. (hết lời dẫn). Thế rồi chỉ
năm tháng sau đó, ngày 31-10-2008
và hai ngày kế tiếp, không cần phải
tựa núi Ba Vì mới có thể nhìn thấy
sông Hồng, người Hà Nội đã tận
mắt chứng kiến sông Hồng bò vào
tận sân trước, sân sau, nhà bếp, tầng
trệt của mỗi nhà. Đó là trận “đại
hồng thủy” 2008 mà Hà Nội phải
hứng chịu. Trận đại hồng thủy này
làm toàn bộ hệ thống giao thông bị
tê liệt. Trường học, công tư sở, chợ
búa trở nên bất động trong 72 giờ
đồng hồ. Qua đó, hai mươi hai
người Hà Nội tử nạn. Thiệt hại vật
chất sơ khởi là 3 ngàn tỷ đồng Việt
Nam. Dĩ nhiên trong thực tế mực độ
thiệt hại của quần chúng to lớn hơn
gấp nhiều lần. Đối diện với tai trời,
ách nước to lớn kia đảng CSVN đã
làm gì để cứu dân?

Về phía lãnh đạo đảng CSVN.
Ngày 01-11-08 (ngày thứ hai của
đại hồng thủy), Phạm Quang Nghị,
bí thư thành ủy Hà Nội, cho biết cấp
lãnh đạo vẫn an nhiên bận họp
“tổng kết vấn đề tôn giáo”.
Ngày 02-11-08, tức là ngày thứ
ba của trận lụt, nhân một chuyên đi
thăm dân cho biết sự tình, ông
Phạm Quang Nghị, một trong 14 ủy
viên bộ chính trị CSVN nói với báo
điện tử VietNam net rằng: “Do
đang đi kiểm tra dưới cơ sở nên tôi
thấy nhân dân ta bây giờ so với
ngày xưa ỷ lại nhà nước lắm.Cứ
chờ trên về, chờ cung cấp cái này,
hổ trợ cái kia chứ không đem hết
sức ra tự làm.” (hết lời dẫn). Dư
luận cho rằng ông Nghị là người vô
cảm trước nỗi đau của người dân.
Dư luận khác lại đặt câu hỏi: phải
chăng đảng CSVN chỉ chuyên lo
giữ đất đai, tiền thuế của toàn dân,
lo chia hoa hồng với tư bản ngoại
quốc, lo xuất khẩu tài nguyên quốc
gia để làm giàu riêng. Còn người
dân phải lo tự cứu trước mọi loại
thiên tai?
Ngày 04-11-08 ông Cao Đức
Phát, bộ trưởng Nông Nghiệp và
Phát Triển Nông Thôn, đưa ra nhận
xét: “Hà Nội chậm chạp trong giúp
dân.” Theo VN Express (báo của
CSVN), sau ba ngày nước lụt đã ra
khỏi Hà Nội, chiều ngày 06-11,
lãnh đạo HN mới huy động 1000
binh sĩ tiến vào thủ đô để “tìm kiếm
cứu nạn”. Cùng ngày 06-11, tiến sĩ
Đặng Nguyên Anh thuộc viện Khoa
học Xã hội VN cho đài RFA biết:
“Người dân bây giờ cũng lo tự cứu
mình thôi chứ không có một lực
lượng chủ lực để mà thực hiện việc
này cho người dân”. (hết lời dẫn).
Trong 72 giờ đồng hồ Hà Nội
lâm nguy trên biển nước, đảng
CSVN hoàn toàn vắng mặt, hoàn
toàn im hơi lặng tiếng, nếu có lên
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tiếng chăng thì chỉ là lời vô cảm, lời
trách cứ người dân chỉ biết ỷ lại nhà
nước, không biết tự cứu. Ngày 0311 nước lụt từ giã Hà Nội. Ngày 0611 quân đội CSVN mới vào Hà Nội
để “cứu nạn”. Qua tới ngày 07-11
CSVN ra lệnh cho bô Nông Nghiệp
/ Phát Triển Nông Thôn cùng với
Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Lụt Bão
Trung Ương phải vội vàng và ầm ĩ
lên tiếng kêu gọi các tổ chức quốc
tế hãy cứu giúp Việt Nam vượt
thoát những khó khăn do bảo lụt.
Sau bao nhiêu lần hoạn nạn người
dân thừa biết tiền cứu trợ của quốc
tế bao giờ cũng vào tay đảng viên,
chứ không hề tới tay người dân.
Về phía truyền thông các loại.
Trước hết hãy nói về cơ quan dự
báo thời tiết: vẫn theo tiến sĩ Đặng
Nguyên Anh, công việc dự báo thời
tiết không khó khăn, không tốn kém
nhiều nhưng không hiểu tai sao cơ
quan dự báo thời tiết của Hà Nội lại
bất động trong cơn đại hồng thủy
vừa qua. Như vậy công tác dự báo
thời tiết bất thành còn báo chí thì
sao? Báo chí có thông tin cho người
Hà Nội biết tình trạng lụt lội ở thủ
đô nông sâu như thế nào không?
Tuyệt nhiên không! Có lẽ họ sợ sẽ
vào tù theo Nguyễn Việt Chiến vì
loan tin thất thiệt chăng? Đúng vậy,
trong một bài viết trên BBC Luân
Đôn ngày 03-11-08 có đoạn ghi
nhận: báo An Ninh Thủ Đô của
CSVN ngày 02-11-08 đã ân cần
nhắc nhở báo chí ngắn gọn rằng:
“Lãnh đạo thành phố đồng thời
cũng yêu cầu các cơ quan báo chí
không được đưa tin thất thiệt, gây
dư luận không tốt” (hết lời dẫn). Từ
đó toàn bộ báo chí đi vào thế giới
của câm lặng. Kịp đến ngày 05-1108 ông Phạm Quang Nghị thông
qua báo điện tử VietNamNet ngỏ ý
xin lỗi công luận về việc ông Nghị
trên VietNamNet ngày 02-11-08 đã
trách cứ người dân quá “ỷ lại vào
nhà nước”. Điều kỳ lạ là nhân dịp
này báo VietNamNet cũng vội vàng
góp lời xin lỗi bên cạnh ông Phạm
Quang Nghị vì đã đăng tin thiếu
sót! Rõ ràng trong vụ Phạm Quang
Nghị, VietNamNet chẳng làm gì gọi
là thiếu xót. Xin lỗi ở đây là xin lỗi
giúp cho Phạm Quan Nghị bớt bị dư
luận chiếu cố. Xin lỗi ở đây là xin

lỗi để lấy lòng thượng cấp. Đó là
bản chất của báo chí quốc doanh.
Về phía những cơ quan đặc
trách phát triển đô thị.
Nhận định về cơn đại hồng thủy,
ông Phạm Quang Nghị, ủy viên bộ
chính trị cho rằng: “Thiên tai thì
không tính trước được, chỉ dự
phòng tới tần xuất trung bình thôi,
còn với đỉnh lũ cao như thế này thì
không dự phòng trước được” (hết
lời dẫn). Nhận định như vừa kể, ông
PQN có ý muốn nói: CSVN hoàn
toàn đứng ngoài mọi nguyên nhân
gây ra những thiệt hai trong trận lụt
ngày 31-10-2008. Tuy nhiên, báo
Thanh Niên Online ngày 02-11-08
lại loan tin: khu phố cổ Hà Nội do
người Pháp xây dựng trước đây có
khả năng thoát nước rất nhanh. Từ
khu phố cổ Hà Nội, chúng ta hãy
nhìn vào trung tâm đô thị mới của
Hà Nội gọi là khu Mỹ Đình. Nơi
đây, đất rộng mênh mông, nhà cửa
nguy nga với Trung Tâm Hội Nghị
Quốc Gia, với cao ốc Keangnam 70
tầng lầu. Mỹ Đình là một quần thể
kiến trúc, có tầm vóc qui mô xứng
hợp với một thủ đô lớn của thế giới.
CSVN tôn xưng Mỹ Đình như một
kiến trúc biểu tượng của nhà nước.
Thế nhưng, tất cả công trình hoành
tráng kia cộng với xe hơi các loại đã
phải ngoi ngóp trong biển nước
mênh mông. Nhìn vào thảm kịch
Mỹ Đình, tiến sĩ Huỳnh Văn
Hoàng, chủ tịch Hội Xây dựng Tp
Saigon, nói về Hà Nội như sau:
“Theo tôi, phải nghĩ lại cái khu cũ
do Pháp xây, nó tính kỹ hơn. Còn
những khu đô thị mới của Hà Nội
nguyên trước kia là đầm rau muống
được xây lên thành đô thị. Bây giờ
nó ngập kinh khủng” (hết lời dẫn)
Những trình bày ở trên cho thấy:
CSVN không thiếu chuyên viên xây
dựng đô thị. Sở dĩ xảy ra tệ trạng
Mỹ Đình là vì chế độ Hà Nội mang
bệnh “ăn thật làm dối”. Xây cất
theo kiểu ăn bớt vật liệu. Khi cần,
họ sẵn sàng dùng ciment cốt tre
thay cho cốt sắt.
Nhìn ngắm và suy nghĩ về 72
giờ đại hồng thủy taị Hà Nội, giới
quan sát nhận biết ngay rằng: dĩ
nhiên, hồng thủy là thiên tai. Thế
nhưng, thay vì ngập lụt chỉ thoáng
qua như ở khu cổ Hà Nội, khu Mỹ

Đình lại bị úng nước nhiều ngày. Sự
kiện này có nguyên nhân từ tội ác
tham ô của CSVN trong kiến thiết
đô thị. Đó là trách nhiệm không thể
chối cãi được của chế độ Hà Nội
thông qua tai họa hồng thủy. Mặc
dầu vậy, CSVN vẫn thản nhiên ứng
xử với người dân theo kiểu “Ăn cỗ
đi trước, lội nước theo sau”. Ăn cỗ
là lúc CSVN đứng lên kêu gọi quốc
tế cứu trợ. Lội nước là 72 giờ đại
hồng thủy.
Bây giờ hãy trở lại với câu
chuyên “bộ da thú” của Karl Marx.
Con thú không có khả năng chăm
sóc bộ da của nó bằng cách lột da
của những con thú chung quanh.
CSVN ác nghiệt hơn loài thú. Đảng
đã chăm sóc bộ da của đảng bằng
cách lột da của nhân dân nhằm bồi
dưỡng cho bộ da của đảng. Lợi
dụng công tác xây dựng “Hà Nội
Mới” để tham ô công quỹ kiến thiết
đô thị. Đó là lột da của nhân dân.
Nhân danh nạn nhân bão lụt để xin
quốc tế cứu trợ, sau đó tiền cứu trợ
lại vào túi riêng của đảng. Đó là lột
da nhân dân. Thế nhưng khi sông
Hồng đến thăm từng nhà, từng
người thì từ người dân, nạn nhân bị
lột da, cho đến giới lãnh đạo CS,
chánh phạm của tội ác lột da, tất cả
đều ngụp lặn trong biển nước. Hồng
thủy 2008 đã dạy cho CSVN một
bài học: mới đầu gậy ông đập lưng
dân, sau đó chính gậy ông lại đập
lưng ông. “Gây ông đâp lưng ông”
chẳng là gì khác hơn là câu chuyện:
người nào vay, người đó phải trả.
Có khi trả theo lệnh Trời. Có khi trả
theo lệnh dân. Sự việc Mỹ Đình, Hà
Nội mới, chỉ là một hồ sơ nợ.
CSVN còn vô số hồ sơ nợ khác. Nợ
dân oan. Nợ tự do tôn giáo. Nợ ước
vọng tự do dân chủ. Nợ giáo dục
ngu dân… Nợ ở đây là nợ đã lột da
của muôn dân để bồi dưỡng cho bộ
da của CS. Mỗi một lột da là một
đau đớn ngút ngàn. Những đau đớn
ngút ngàn kia không thể không dồn
đọng lại thành một lực nổ long trời,
lỡ đất. Chừng nào tiếng nổ kia đến
ngay với triều đình Hà Nội? Câu trả
lời nằm ở nổ lực kết hợp người Việt
với người Việt. Trong đó, đoàn kết
người Việt hải ngoại phải là một
đoàn kết đi đầu và mẫu mực.
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Ba mươi năm trước tại Việt
Nam, trong một buổi học tập chính
trị do ban Tuyên huấn tỉnh tổ chức,
anh Ba Tuyên huấn, ông thầy dạy
chính trị chúng tôi, dạy chúng tôi
rằng: Bây giờ, chúng ta đang ở giai
đoạn “xã hội chủ nghĩa”, nên chỉ
được ăn no mặc ấm mà thôi, chừng
nào tiến lên “cộng sản chủ nghĩa”
thì sẽ được ăn ngon mặc đẹp, và khi
lên tới “thế giới đại đồng”, thì hoàn
toàn sung sướng, làm ít hưởng
nhiều. Lúc đó, tôi tự nhủ rằng, nếu
anh Ba nói đúng, thì giai đoạn
chúng ta đang ở, thấp hơn giai đoạn
“xã hội chủ nghĩa” rất xa. Cơm ăn
độn với bo-bo, thịt heo, đường, bột
ngọt, thứ gì cũng bị quy định theo
tiêu chuẩn thì làm sao mà “no”
được. Quần áo thì mỗi năm một
người được mua 3 thước vải thì làm
sao mà “ấm” được. Trong óc tôi lúc
đó, chỉ cầu mong tiến tới được “xã
hội chủ nghĩa” để được ăn no mặc
ấm là cũng mãn nguyện lắm rồi.
Ba mươi ba năm đã thấm thoát
trôi qua. Ba mươi ba năm, thời gian
xấp xỉ nửa đời người, đủ cho một
em bé sơ sinh thành danh và các vị
cao niên nằm yên trong lòng đất. Ba
mươi ba năm, Việt Nam tiến tới
mức nào rồi?
Nếu nói là Việt Nam không tiến
bộ thì không đúng. Việt Nam cũng
được quốc tế biết tới vì đã được gia
nhập vào WTO, tổ chức Thương
mại Thế giới, đã được chọn là nơi tổ
chức SEA Games cho các nước
vùng Đông Nam Á. Mới đây, thành
phố Nha Trang cũng là nơi được tổ
chức cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. Tại
thành phố Sài Gòn và Hà Nội, các
khách sạn 4 sao, 5 sao mọc lên như

nấm, với đầy đủ phương tiện phục
vụ khách hàng. Các câu lạc bộ hạng

sang như Câu lạc bộ Lan Anh mà
chỉ có giai cấp quý phái mới đủ khả
năng để tới “thư dãn”. Các vũ
trường xa hoa lộng lẫy như vũ
trường “New Century” luôn luôn
đông nghẹt các vị tiểu thư và công
tử, con cái của các đại gia vào nhảy
và hưởng thụ thuốc “lắc”. Các vị tai
to mặt lớn tới đây giải trí, bàn
chuyện làm ăn, hẹn hò người đẹp.
Đến một nơi sang trọng thì cũng
phải tiêu xài cho xứng đáng: những
chai rượu hàng “ngoại” như VSOP,
XO… được chiếu cố tận tình. Tại
những nơi này, mỗi đêm tiêu xài cả
ngàn đô la không phải là chuyện lạ.
Việt Nam ngày nay còn có
những trường dạy tiếng Mỹ, mướn
toàn thầy giáo Mỹ và thu học phí
bằng “đô la xanh”. Giá biểu cho
mỗi học sinh từ 600 cho tới 1,000
Mỹ kim một tháng, tuỳ theo trình
độ. Việt Nam cũng có nhiều bệnh
viện tối tân, do các bác sĩ ngoại
quốc phụ trách khám bệnh và điều
trị với chi phí cắt cổ mà những
người nghèo chẳng dám mơ tưởng
bước chân vào.
Nhưng những người dân Việt
Nam được hưởng gì trên những tiến
bộ này? Dân Việt Nam không đòi
hỏi chi nhiều, chỉ mong được No
ấm và Tự do. Theo thống kê của
báo The Economist, lợi tức đầu
người của Việt Nam là 555 Mỹ kim
một năm, trong khi Thái Lan là
2,550 Mỹ kim; Phi Luật Tân: 1,040
Mỹ kim; Nam Dương: 1,160 Mỹ
kim và Singapore: 24,840 Mỹ kim
(The Economist World, 2007; tr.
158, 176, 238). Như vậy thì xin hỏi
đảng và nhà nước là dân Việt Nam
đã ấm no chưa? Về tự do thì tự do
tôn giáo đã bị nhà nước bóp nghẹt
công khai không còn chối cãi được.

Tự do ngôn luận thì Việt Nam được
Tổ chức Phóng viên không Biên
giới xếp hạng 168 trên tổng số 173
quốc gia, sau cả Lào (hạng 164) và
Cao Miên (hạng 126). Điều tức cười
là đồng minh Trung Quốc thân yêu
được xếp trên Việt Nam một bậc, và
người anh em thân thiết Cu Ba xếp
hàng dưới Việt Nam một bậc. Thế
mới biết Xã hội Chủ nghĩa khắn
khít, luôn sát bên nhau để cầm đèn
đỏ về tự do báo chí. Phải chăng đây
là một bằng cớ hiển nhiên để thế
giới thấy rõ Xã hội Chủ nghĩa là
chủ nghĩa độc tài, luôn che giấu,
bưng bít sự thực bằng quyền lực…
Xã hội Việt Nam có tiến bộ,
nhưng người dân có được chia xẻ gì
hay không? Xin nói ngay là không.
Ta hãy quan sát khu Phú Mỹ Hưng
ở Khánh Hội, một khu toàn những
biệt thự nguy nga xây cất rập khuôn
theo kiến trúc của Âu Mỹ, dĩ nhiên
là chỉ có đám cán bộ cao cấp và
đám “tư bản đỏ” mới đủ khả năng
để làm chủ. Trong khi đó, nhiều
thôn xóm xa xôi, hẻo lánh vẫn còn
nhiều nhà lá, tiêu điều. Đường mòn
chạy sâu vào thôn xóm nhiều nơi
còn là đường đất lầy lội. Những
vùng sông rạch, hai bên bờ còn
nhiều nhà sàn, cầu tiêu đặt trên
sông. Ăn uống, tắm rửa, giặt giũ,
phóng uế đều cũng trên một dòng
sông. Nhiều trẻ em vẫn phải lao
động để kiếm sống, trong lúc đáng
lẽ phải ở trong lớp học. Ngay tại các
thành phố lớn, bên cạnh những
chiếc xe bóng loáng là các dân
nghèo buôn gánh bán bưng, ăn bữa
sáng lo bữa tối.
Chuyện nổi bật nhất ở Việt Nam
là tham ô. Làm lớn thì tham ô lớn,
làm nhỏ tham ô nhỏ. Từ vụ PMU18,
cá độ đá banh cả triệu đồng bằng
tiền công quỹ, mua cả chục chiếc xe
Mercedes bằng tiền nhà nước để
biếu xén, móc ngoặc với nhau, tới
mấy chú cảnh sát công lộ, phạt xe
lưu hành trái phép bằng cách “điều
đình” miệng. Trong bệnh viện, khi
bệnh nhân muốn được chữa trị theo
đúng tiêu chuẩn thì cũng phải lo
“bao thơ” cho y tá và bác sĩ. Tướng
Trần Độ đã diễn tả trong “Nhật ký
Rồng Rắn”: “Xã hội Việt Nam ngày
nay là chế độ vô pháp luật, mà phần
đầu tiên gây ra là đảng không thể
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nào chống tham nhũng được. Vì nếu
đảng chống tham nhũng thì đảng
chống lại đảng hay sao?”
Một điểm đáng chú ý nữa là môi
trường ô nhiễm quá độ ở Việt Nam:
ngoài đường phố dầy đặc những
người, xe cộ nổ máy đinh tai nhức
óc, phun khói mù mịt, bởi vậy dân
thành phố ra đường đều đeo “khẩu
trang”. Về công nghệ, do nhà nước
thiếu kiểm tra, tham ô, bao che nên
các hãng xưởng đem các chất phế
thải đổ xuống sông, hủy diệt hoàn
toàn môi trường sinh thái. Điển hình
là công ty Vedan của Đài Loan thiết
lập một hệ thống ống cống ngầm để
xả thải các chất hoá học trực tiếp
vào sông Thị Vải, mà đáng lẽ phải
qua một giai đoạn kiểm nghiệm như
quy định. Sông này bị ô nhiễm vô
cùng nặng nề và trở thành một
“dòng sông chết”. Việc này đã được
điều tra và lập biên bản từ năm
1996. Thế mà mọi chuyện đều bị
chìm xuồng vì được bao che. Tới
năm 2004, ông Lê Viết Hưng, Giám
đốc sở Tài nguyên Môi trường còn
ký văn bản gửi Hội đồng Thi đua
Khen thưởng tỉnh Đồng Nai đề nghị
khen thưởng Vedan vì nỗ lực bảo vệ
môi trường (báo Lao Động ngày 179-2008).
Xã hội Chủ nghĩa đã đào tạo
được một giai cấp mới: đó là những
“tư bản đỏ”. Điển hình là một nữ
“đại gia” đặt làm một chiếc Rolls
Royce loại đặc biệt, các phụ tùng
của xe đều khắc tên bà. Chiếc xe
này được giao tới Việt Nam bằng
một chuyến máy bay đặc biệt. Đại
gia Huỳnh Phi Dũng, tự “Dũng lò
Vôi”, chủ nhân ông của khu du lịch
“Lạc Cảnh Đại Nam” tốn kém xây
cất hết 3000 tỷ đồng. Công tử
“Cường đô la” tự là “Cường Gia
Lai” mới trên 20 tuổi mà đã có bộ
sưu tập xe hơi đắt giá nhất của
những nước tư bản như: Rolls
Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini. Riêng chiếc xe Mercedes
SLR McLaren còn gọi là “mũi tên
bạc” cũng trị giá trên nửa triệu đô
la. Dĩ nhiên, trên bảng “phong thần”
của các “tư bản đỏ”, các vị tai to
mặt lớn trong Bộ Chính trị đều có
tên. Nếu “Bác Hồ” sống lại ngày
hôm nay, thì tha hồ mà đánh “tư
sản” và đấu tố “địa chủ”. Chẳng

phải ai xa lạ đâu “Bác”! Toàn là
người nhà cả, những người mà
“Bác” đã biết mặt, biết tên.
Nói tóm lại, sau 33 năm thay bậc
đổi ngôi, giai cấp “chuyên chính vô
sản” và giai cấp “công nhân, thợ
thuyền” đã bị đi vào quên lãng,
không còn được đảng và nhà nước
ưu ái như trong thời kỳ khó khăn
nữa. Nếu đúng như lời dạy bảo của

anh Ba Tuyên huấn trong buổi học
tập chính trị năm xưa, thì ngày nay,
các vị tai to mặt lớn trong đảng và
nhà nước đã dắt tay nhau lên tới
“Thế Giới Đại Đồng” rồi, còn đám
dân nghèo nông thôn thì đang ra sức
chạy bộ để mong leo được tới “Xã
Hội Chủ Nghĩa”.
Đan Tâm, 01-11-2008

PHIẾM SỰ ĐỜI...
Phạm Quang Nghị, Bí Thư Thành Ủy Hà nội : "Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so
với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ
cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm."

Trời buồn sướt mướt ngày đêm ?
Cho con nước lớn ướt mềm thủ đô
Thương thay thành phố là hồ
Vô tư cá lượn, ô tô dập dềnh…
Dân tình bó gối buồn tênh
Trẻ con chết đuối, giá lên đắng lòng
“Đầy tớ” còn bảo đừng mong,
Ông còn bận họp chưa xong kia mà !
Nước dâng thì sẽ bơm ra
Cớ chi hét toáng ta bà inh tai ?
Ngu thì sống chết mặc bay
Đừng mong ỷ lại vào ai cứu mình.
Rỗi mồm đừng phán linh tinh
Chờ ông đi nắm tình hình sẽ lo.
Biết điều ướt cứ nằm co
Đói thì rau mắm ăn cho đỡ phì.
Mưa to là chuyện… đôi khi
Họa trời đâu phải lỗi gì chúng ông.
Giá lên vì chợ không đông
Rau khan vì đợi nước ròng chở vô.
Nghẽn đường bởi lắm ô tô
Chết người cũng tại… ngây ngô lội sình…
Nước lên thì cứ án binh
Chờ khi nước rút lại bình thường thôi.
Thiên tai là chuyện của trời
Khó khăn chớ vấy cho người «chi dân» (phụ mẫu chi dân !)
Có thân thì giữ lấy thân
Việc gì kêu khóc trách than ầm ầm ?
Nhờ trời… dự án lên mâm
Tiền ra theo nước chia phần mà xơi.
Mặc tình nhân thế à ơi
Phải cơn đục nước, béo hơi đám cò.
Hồn ai nấy giữ mà lo
Riêng ông, ông bận mưu to kế dày.
Trời còn dâng nước đọa đày
Ông còn có cớ "ăn mày" thế gian…

My Lien N's Blog

THĂNG LONG THÀNH BIỂN
Đâu mất biển, đây ta được biển
Biển Hà thành thông tới biểnTam Sa
Thăng Long hỡi, nghìn năm một hội
Rồng sẽ lên trời giữa biển Trung Hoa.
Tư sản Đỏ đôi bờ liên hiệp lại (ý K. Marx)
Nghèo đói ơi, bốn biển lại không nhà !.

Hà Sĩ Phu 5/11/2008
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Trong vài năm trở lại đây, khi mà
các phương tiện thông tin của chính
phủ cộng sản liên tục đưa ra những
con số hấp dẫn và lạc quan về đời
sống vật chất cũng như tinh thần của
nhân dân Việt Nam thì cũng chính là
lúc mỗi người buộc phải nhìn lại đời
sống của chính mình, nhìn lại những
người chung quanh mình. Thực ra,
những con số, những thông tin mà
người dân nhận được trong mỗi
chương trình thời sự từ các phương
tiện truyền thông của chính phủ
không đủ sức thuyết phục họ, bởi
chính cuộc sống cơm áo gạo tiền và
những gì họ phải nếm trải hằng ngày
đã cho họ một cái nhìn khác. Một cái
nhìn về sự phân tầng mỗi lúc một rõ
rệt đang đe dọa đến số phận của họ
và mang lại một linh cảm không an
lành về vận mệnh đất nước. Báo hiệu
một sự phân rã.
Sở dĩ tôi không dùng những chữ
nào khác ít trầm trọng hơn hai chữ
"phân tầng" vì hiện trạng VN bây giờ
cũng chẳng có chữ nào chính xác
hơn để diễn tả. Sự phân tầng hiện ra
rõ rệt, từ chuyện nhỏ nhất cho đến
những hiện tượng mang tầm vóc vĩ
mô, từ những đơn vị địa lý nhỏ cho
đến những khu vực rộng lớn, từ giới
lao động phổ thông cho đến giới lao
động tri thức. Tất cả đều biểu hiện
một bộ mặt rạn rách [1] và phân chia
tầng bậc một cách thiếu lương tri,
khoa học.
Những phân tích trên sẽ được
công nhận sau những con số đủ sức
thuyết phục để chứng minh và chỉ rõ
nguyên nhân cũng như hậu quả của
nó.

1- Hiện trạng và những con số

(đương nhiên đây là số liệu tham
khảo từ những tổ chức có uy tín và
đã được người viết đi xác minh thực
tế thông qua những cuộc điều tra, dã
ngoại, du lịch và tìm hiểu):
- Dân số Việt Nam xấp xỉ 85 triệu
người, trong đó có 60% làm nông
(con số này được lấy từ Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội Việt Nam, trên
thực tế không dừng ở con số này, có

thể lên đến 70%) và thu nhập không
quá 1.300.000 đồng/người/năm.
- Số người lao động chất xám
chiếm 20% (con số này cũng được
lấy từ nguồn trên, thực tế số phần
trăm đạt đủ chất lượng để xếp vào
hàng trí thức rất ít, bởi những cán bộ
cộng sản cũng chen vào danh sách,
họ đang công tác lẫn lộn trong đội
ngũ này với nhiều mục đích khác do
cấp trên chỉ đạo).
- Số tư thương chiếm 15% dân số.
- Số người thất nghiệp chiếm 25%
dân số (con số này cũng được lấy từ
nguồn BLĐTBXH)
- Số người đang ở độ tuổi đi học,
chưa thể lao động được chiếm 35%
dân số.
- Số người làm nhiều nghề, lao
động thời vụ chiếm 40% dân số
Nếu cộng tất cả những thành
phần vừa kể trên lại ta sẽ có được
con số 205%. Điều này chứng tỏ rằng
sự phân bố lao động còn rất mờ nhạt
và chưa có trật tự nào, đã xảy ra sự
chồng chéo trong các thành phần,
lĩnh vực kinh tế tại Việt nam.

2- Sự phân tầng trong đời
sống Việt Nam:

- 70% tổng số nông dân có thu
nhập về nông nghiệp dưới mức tối
thiểu, không quá 700.000 đồng/
người/năm bởi giá lúa gạo tăng (1555%) không kịp bù cho giá phân bón
và thuốc trừ sâu (tăng 80-100%).
Cuối cùng nợ vẫn hoàn nợ, nguy cơ
mất đất, mất nhà, chuyển sang nghề
khác, làm thuê làm mướn là khó
tránh.
- 30% tổng số nông dân từ bỏ
ruộng đồng lên thành phố bán vé số
hoặc đi làm thuê, lao động phổ thông,
được chăng hay chớ.
- 50% tư thương luôn khai thác
nguồn lao động phổ thông một cách
rẻ mạt.
- 30% tư thương có mức thu nhập
khá cao (không thể kiểm soát) chuyên
bóc lột sức lao động từ thành phần
nghèo khó, không còn chỗ dung thân,
bị nợ nần rượt đuổi.
- 18% tư thương có tinh thần chia
sẻ, thông cảm nhưng vẫn chỉ dừng ở

mức nhằm phổ biến thương hiệu của
họ với đại chúng.
- 2% tư thương là những nhà hảo
tâm. Tuy nhiên thành phần này có
nguy cơ phá sản
Trong khi đó:
- Mức thu nhập thực của phần lớn
cán bộ nhà nước (là đảng viên cao
cấp của Đảng Cộng sản) luôn cao
gấp vài chục lần các thương gia hạng
trung và thậm chí có người còn có
mức thu cao đến vài ngàn, vài trăm
ngàn lần người bình thường. Cho dù
sức lao động (xét trên cả hai mặt: cơ
bắp và chất xám) họ bỏ ra còn kém
xa những người kia.
- Những vụ tham nhũng gây chấn
động dư luận trong nước và thế giới
thường là do những cán bộ uy tín của
Đảng gây nên và có con số rất cao,
đủ làm cho người ta liên tưởng đến
sự kiệt quệ của nền kinh tế quốc gia
và sự lũng đoạn của ngân hàng (vụ
PMU 18, Đại lộ Đông tây).
- Thái độ cửa quyền, hách dịch và
thô lỗ của các cán bộ nhà nước xảy
ra thường xuyên đối với nhân dân.
- Khoản nợ chính phủ vay nước
ngoài (bằng cách thế chấp danh dự
quốc gia) lên quá cao, tỉ lệ với sự hư
hỏng, tiêu xài trác táng của các cán
bộ cao cấp cùng gia đình (mà trong
đó con cái họ là nổi cộm).
- Những khoản tiền nhân dân phải
đóng ngày càng phình to ra như thuế
dịch vụ, thuế giao thông (đây là khoản
gây nhức nhối và bất bình nhiều nhất,
có trung bình 3 trạm thu phí giao
thông/100km đường/toàn quốc. Có
nơi lên đến 4 - 5 trạm như đoạn
đường Bình Phước - Bình Dương Sài Gòn dài chưa đến 100km đã có 5
trạm thu phí) và nhiều thứ thuế khác
khiến những người có thu nhập thấp
trở nên khốn đốn, sống co cụm
Về phía người dân:
- Những nông dân nghèo, hoặc
không đủ sức lao động tìm lên thành
phố làm thuê, làm ôsin, bán vé số.
Mức thu nhập ròng của họ khoảng
700.000đồng/tháng. Đời sống vật
chất thấp, đời sống tinh thần gần như
zero.
- Những sinh viên tốt nghiệp, ra
trường không có môi trường làm việc
đàng hoàng, không có cơ hội cống
hiến. Chuyển sang làm việc cho tư
nhân với mức lương tương đối cao
(so với lương nhà nước mà trước khi
làm việc họ phải bỏ ra một khoản tiền
lót đường) nhưng phần lớn đây lại là
những doanh nghiệp làm ăn bất
chính, có động cơ móc nối với các
quan chức cao cấp để thu lợi 1 cách
không rõ ràng. Đó cũng chính là hành
vi gián tiếp gây khủng hoảng kinh tế
cục bộ vì phần lớn công việc họ làm
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tiếp tay cho những thủ đoạn thao
túng, độc quyền, cạnh tranh không
lành mạnh và tiếp tay cho nhà nước
độc tài.
- Những trí thức có quan điểm tiến
bộ thường bị nhà nước chèn ép, đùn
đẩy vào những công việc, trách
nhiệm trái với khả năng của họ.
- Lực lượng công nhân (lực lượng
nòng cốt, tiên phong của Đảng Cộng
sản, của giai cấp vô sản) là những
người có thu nhập và đời sống tinh
thần thấp vào bậc nhất trong xã hội.
Ngoài ra, họ còn chịu những khốn
khổ, áp chế từ phía chủ doanh nghiệp
nên họ thường bất mãn và tổ chức
đình công, biểu tình. Nhưng kết quả
vẫn không mấy tốt đẹp cho họ.
Những tổ chức, hội đoàn:
- Tổ chức Công đoàn là một tổ
chức lớn và duy nhất của giai cấp
công nhân Việt Nam do Đảng Cộng
sản Việt Nam bảo trợ thành lập
nhưng lại đứng về phía Nhà nước
Việt Nam và các chủ doanh nghiệp.
Họ không nói lên được những bức
xúc của giai cấp công nhân và
thường thì toa rập với chủ doanh
nghiệp để thương lượng, dập tắt các
cuộc đình công, biểu tình nhằm đòi
hỏi những quyền lợi chính đáng của
công nhân. Công đoàn không đứng
về phía công nhân.
- Các tổ chức, hội đoàn khác như
Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Hội
Nhà văn, Hội Nhà báo, Hội Nhạc sĩ,
Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi,
Hội Bảo thọ đều được thành lập dưới
sự bảo trợ của Nhà nước Cộng sản
và hoạt động theo những tiêu chí Nhà
nước đề ra nên không mang lại hiệu
quả thiết thực nào cho người dân,
nhà báo, văn nghệ sĩ một cách đáng
kể và phần lớn là hoạt động trì trệ,
thu phí mờ ám, gây bất bình trong
nhân dân.
- Các tổ chức tôn giáo hoạt động
chịu sức ép từ phía Nhà nước Cộng
sản. Mọi hoạt động của họ chịu sự
khống chế của Nhà nước. Trong một
số trường hợp, những thành viên cấp
cao của ác tổ chức Tôn giáo là người
của công an. Và những hoạt động
tâm linh của tôn giáo chịu sự quan
sát, điều hành của Bộ Công an, trở
nên giả tạo, mị dân. Những tổ chức
Tôn giáo có tính độc lập thường bị
nhà nước chèn ép, khủng bố (điển
hình như các trường hợp: Giáo hội
Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Phật
giáo Hòa hảo, Tin lành Đêga).

3- Nguyên nhân:

- Pháp luật Việt Nam được soạn
thảo nhằm bảo vệ những quyền lợi,
củng cố sức mạnh cho đảng CSVN.
- Nhà nước Việt Nam là một nhà
nước phi pháp quyền.

- Nền giáo dục một chiều, nặng
tính tuyên truyền của Nhà nước Cộng
sản đã bóp méo suy nghĩ của người
dân, nhồi sọ và tẩy não họ, biến họ
thành một cộng đồng động vật tuân
thủ, ít có cơ hội để nhận chân đời
sống, phản tỉnh bản thân.
- Tâm lý hậu thuộc địa là căn bệnh
trầm kha của dân tộc. Nó khiến con
người tự thấy mình thấp cổ bé họng,
không dám lên tiếng đòi hỏi những
quyền lợi tối thiểu của mình. Trong
một số trường hợp, người dân chưa
nhận thức được đâu là quyền lợi của
mình.
- Để bảo vệ quyền lợi và củng cố
sức mạnh của mình, Nhà nước Cộng
sản Việt Nam sẵn sàng thực hiện
chính sách ngu dân, bán đứng danh
dự dân tộc, bán đứng lãnh thổ quốc
gia (Trường Sa, Hoàng Sa, biên giới
Việt - Trung phía Bắc đất nước, cột
mốc Ải Nam Quan) cho Trung Quốc
để được Nhà nước Cộng sản Trung
Quốc che chở, bảo hộ

4- Hậu quả:

- Những cán bộ nắm quyền lực
nhà nước trong tay tha hồ hạch sách,
vơ vét của nhân dân trên mọi phương
diện, lĩnh vực.
- Nạn tham nhũng xuất hiện với
tầng suất, mật độ ngày càng dày đặc.
- Cơ hội cho những trí thức yêu
nước và có tinh thần độc lập bị triệt
tiêu hoàn toàn.
- Nạn phe nhóm trong nội bộ Nhà
nước Cộng sản mỗi lúc một tăng cao.
- Đời sống nhân dân bị tụt hậu.
- Những người nghèo bị đẩy vào
một góc khuất của xã hội. Họ không
có cơ hội vượt thắng số phận bởi vì
khoản thu nhập của họ không đủ
trang trải cho chuyện ăn, mặc, ở..
hằng ngày.
- Những người lao động nghèo
khom lưng làm giàu cho Nhà nước,
mà nhà nước cộng sản thì không phải
của dân, do dân và vì dân mà chỉ là
sở hữu của một số ông, bà chủ mà
thôi.
- Những công nhân không đủ
sống. Nhiều sinh viên bỏ học, nếu là
nữ thì tham gia dịch vụ gái gọi, là
nam thì lao động phổ thông như phụ
hồ, làm thợ xây, tham gia các hoạt
động phi pháp, các tổ chức xã hội
đen... Ngoài ra, một số sinh viên khác
ban ngày đi học, buổi tối làm ở quán
bia ôm.
- Nông dân bỏ ruộng vì giá lúa
tăng không kịp những vật giá khác,
sinh nợ nần.
Điều này dẫn đến hiện tượng:
- Nhân dân mất niềm tin vào chính
phủ.
- Những kẻ cơ hội có chút quyền
lực nhà nước trong tay tha hồ tác oai

tác quái và cố gắng vơ càng nhiều
càng tốt để xây dựng cơ ngơi, ra
nước ngoài mua đất, mở tài khoản ở
ngân hàng nước ngoài phòng khi có
biến cố.
- Thành phần trí thức bất bình Nhà
nước.
- Giới báo chí bị bịt miệng từ trứng
nước hòng che lấp những khuyết
điểm của Nhà nước, của Đảng. Phiên
tòa xét xử hai nhà báo Nguyễn Việt
Chiến và Nguyễn Văn Hải cùng hai sĩ
quan cấp cao thuộc Bộ Công an Việt
Nam là những ví dụ điển hình vấn đề
này.
- Sự phân tầng xã hội mỗi lúc một
sâu sắc, những người dân nghèo
chịu một đời sống u tối, thành phần
có dây mơ rễ má, có quan hệ tốt với
Đảng Cộng sản Việt Nam được
hưởng một đời sống dư thừa, trác
táng.
- Nhân dân trông chờ vào một
phép màu làm thay đổi cuộc đời họ
theo chiều hướng tốt hơn.
Và, khi mọi hiện tượng, mọi biến
chứng của xã hội phát triển theo
chiều xấu đi, đương nhiên kéo theo
hệ quả lịch sử của nó. Những biến
động về chính trị, thái độ chính trị của
Nhà nước Cộng sản đối với kẻ xâm
hại lãnh thổ, đối với nhân dân giống
như giọt nước cuối cùng làm tràn vỡ
chiếc ly vốn mong manh và được làm
từ thứ vật liệu dễ vỡ, thứ vật liệu độc
tài, giả nhân đạo và phi nhân tính. Sự
phân tầng trong xã hội Việt Nam
không dừng lại ở mức vạch ra ranh
giới kẻ giàu người nghèo, kẻ sang
người hèn, kẻ quyền lực người thấp
cổ bé họng mà còn tạo ra những vết
rạn nứt tâm lý xã hội, khiến cho mâu
thuẫn xã hội ngày càng thêm căng
thẳng. Đòi hỏi một hướng giải quyết.

5- Phương hướng:

- Những người trí thức yêu nước,
có tinh thần tự do, tôn trọng nền dân
chủ, pháp trị nên bắt tay nhau, tùy
vào tình hình thực tiễn, tùy vào khả
năng hiện tại mà vận động, kêu gọi
những người cùng chí hướng cùng
bắt tay xây dựng kế hoạch cho một
nền dân chủ tương lai.
- Phải nhận thức rõ mức độ quan
trọng của việc thay đổi chế độ độc tài
Cộng sản thành một nhà nước mở đa nguyên, đa đảng, lấy tinh thần tự
do, dân chủ và pháp lý làm định
hướng hoạt động.
- Kêu gọi những người tài, vận
động những nhà hảo tâm yêu nước
cùng chung tay xây dựng đất nước
vững mạnh.
- Lấy tinh thần bảo vệ lãnh thổ,
bảo vệ những gì ông cha để lại cho
con cháu làm đầu, tuyệt đối không
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tuân phục đảng Cộng sản Trung
Quốc.
- Điều hòa tất cả các mối quan hệ
từ kinh tế, chính trị, quân sự đến văn
hóa với Mỹ và các nước phương Tây
nhằm tạo ra thế mạnh đối ngoại cho
Việt Nam để xác lập một Nhà nước
có chủ quyền lãnh thổ và biên giới,
hải đảo trước những nước có tham
vọng xâm lăng Việt Nam.
- Xây dựng một nền giáo dục mở,
tuyệt đối không lấy tuyên truyền, nhồi
sọ làm chủ trương, làm "kim chỉ nam"
như nhà nước độc tài Cộng sản đang
làm. Giảm bớt độ căng giờ học cho
học sinh, sinh viên, lấy tinh thần khoa
học sinh động và sáng tạo làm tiêu
chí giáo dục.
- Nâng cao mức an sinh xã hội,
giảm thuế nông nghiệp & tăng cường
hỗ trợ các lĩnh vực liên quan đến
nông nghiệp.
- Xây dựng một kế hoạch cụ thể
cho vấn đề thay đổi và tiếp quản Nhà
nước, phục vụ dân sinh.
Trên đây là những ý kiến chưa
đầy đủ, chờ sự đồng thuận, góp ý và
cùng hành động từ phía những người
bạn cùng có chung tinh thần yêu
nước, yêu tự do, yêu sự thật, yêu một
nền dân chủ và yêu dòng máu Việt đã
có hơn mấy ngàn năm chịu cảnh lầm
than, tủi nhục vẫn đang tiếp tục nếm
trải những bất công từ chế độ CS độc
tài. Tôi tin rằng một người không làm
gì được, nhưng khi có hai người sẽ
có bốn người, tám người, nhiều
người sẽ cùng chúng ta làm nên
vận hội, thay đổi số phận cho chính
mình và cho dân tộc, cho cộng đồng,
cho tương lai con cháu mai sau.
Chú thích:
[1] ý nói đã vượt quá sự rạn nứt
(Nguồn: Vietnam Freedom Institute) (Theo VietBao Online)

“Ngươ)i My* không bao giơ) bỏ cuộc.
Chu,ng ta không bao giơ) đâ)u ha)ng.
Chu,ng ta không trô,n tra,nh li-ch sử;
chu,ng ta la)m nên li-ch sử”
(Thượng nghị sĩ Jonh McCain)
Dẫu biết rằng trong cuộc đời sự
thất bại là lẽ tự nhiên. Bất cứ ai
cũng đều trải qua sự thất bại và theo
tôi cuộc đời con người sự thất bại là
phần nhiều, sự thành công chỉ là
thiểu số. Chúng ta những ai đã từng
trải qua thất bại và đều cảm nhận sự
đau buồn về thất bại đó.
Nỗi thất vọng rồi sẽ qua đi và
trạng thái con người sẽ trở lại cân
bằng hơn trong cuộc sống thực tại.
Thời gian sẽ là liều thuốc thần tiên
xoa lành mỗi vết thương. Âu đó
cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng cái cách
để cảm nhận và nhìn thằng vào thất
bại lại được thể hiện tuỳ theo nhận
thức và cách ứng xử ở mỗi con
người, mỗi dân tộc… Mà ở đó
chúng ta thấy sự tầm thưòng hay vĩ
đại của họ.
Nhưng có lẽ sự dũng cảm của
mỗi con người nó nằm trong cách
thể hiện để vượt qua sự thất vọng
đó, để đối mặt với nó, để tri ân nó
và vượt qua sự thất vọng đó để
hướng tới cái vĩ đại hơn. Đó là sự
hy sinh cống hiến. Đó là sự chia sẻ
tôn vinh ca người đối thủ một cách
trung thực tự đáy lòng, không tiềm
ẩn sự giả dối, giả tạo.
Không có người chiến bại !
Tôi tin là ông thương nghị sĩ
John McCain sẽ nghĩ và ứng xử như
vậy ! Với cái tuổi 72 thuộc lớp
người xưa nay hiếm, cái tuổi không
còn sự ham hố bon chen, cái tuổi
chỉ mong lấy sự an nhàn điền viên
làm vui thú. Vậy mà ông đã dám lên
võ đài so găng cùng đối thủ một
cách quyết liệt, với ý chí bền bỉ
hiếm có, để rồi ghi tên mình vào

danh sách những người thất cử có
tuổi đời già nhất trong lịch sử bầu
cử Hoa Kỳ.
Vậy điều gì đã xảy ra trong
ông???? Phải chăng là tiền bạc…
hay ham hố quyền lực??? Chắc
chắn hai điều đó không thể xảy ra ở
nước Mỹ, một quốc gia giàu có bậc
nhất thế giới, tiền bạc sẽ không phải
là sự đầu tư chính trị như ở Việt
Nam để được hưởng đặc quyền đặc
lợi và với mức lương gần 300 ngàn
đôla không phải là điều gì ghê gớm
để người ta tranh đua quyết liệt.
Với một thể chế dân chủ triệt để
như nước Mỹ thì quyền lực tổng
thống không phải là tất cả, ông ta
chỉ được thể hiện quyền lực trong
khuôn khổ hành lang pháp lý có sự
giám sát chặt chẽ của vô số các
giám sát viên. Chỉ cần sơ sẩy một
chút là ông ta bị thổi phạt ngay.
Tổng thống Nixon với vụ Watergate
đã chứng minh điều đó.
Vậy thì điều gì làm động lực
thúc đẩy ông ham hố chính trường
khi với cái tuổi gần đất xa trời như
vậy? Tôi tin là chỉ có lòng nhiệt
tình, tận tâm của một con người
chân chính đã thúc đẩy ông làm cái
việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng
tổng” mà thôi và đúng như ông
nhận xét: Với nước Mỹ điều gì cũng
có thể xảy ra.
“Tôi kêu go'i toa(n bô' nhân dân
My), như tôi thươ(ng no*i trong qua*
tri(nh vâ'n đô'ng, la( đư(ng thâ*t vo'ng
vê( như)ng kho* khăn hiê'n ta'i của
chu*ng ta. Ha)y luôn tin tưởng va(o
triển vo'ng va( sư' vi) đa'i của nươ*c
My), bởi không gi( la( không thể ở
đâ*t nươ*c na(y.
Ngươ(i My) không bao giơ( bỏ
cuộc. Chu*ng ta không bao giơ( đâ(u
ha(ng. Chu*ng ta không trô*n tra*nh
li'ch sử; chu*ng ta la(m nên li'ch sử”.
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Tôi tin vào những lời phát biểu
chân thành của ông! Tôi tin động cơ
và mục tiêu của ông là vì nước Mỹ,
vì niềm tự hào Mỹ và nhân dân Mỹ.
Tôi tin là như vậy bởi chỉ sau khi
thất cử chưa đầy 5 tiếng đồng hồ,
ông đã có bài phát biểu đi vào lòng
người như một người chiến thắng.
Phải ! Ở đây không có kẻ chiến
bại, mà chỉ có sự lựa chọn, sự lựa
chọn công tâm nhất, minh bạch nhất
và ngoạn mục nhất của nhân dân.
Vị quan toà công minh và vô tư
nhưng cũng đầy khoan dung nhất.
Ông đã vưọt qua cái tâm lý cay
cú vốn tiềm ẩn trong mỗi con người
cho dù họ là ai, bất cứ ở nơi đâu
ngoài nước Mỹ để tôn vinh, cảm
phục và thừa nhận sự thành công
của đối thủ một cách tâm phục khẩu
phục nhất. Tôi khâm phục ông.
Di sản và sự kế thừa “văn hoá
ứng xử” nước Mỹ
Cái văn hoá ứng xử của kẻ bại
trận này nó bắt nguồn tự cuộc Nội
chiến nam bắc Mỹ năm 1776, được
kết thúc bằng sự tôn vinh phía bại
trận như những người anh hùng đã
là tâm gương tốt cho các thế hệ Mỹ
noi theo và kế thừa liên tục từ đó
cho đến nay bằng những cuộc kỷ
niệm tôn vinh những người bại trận
hằng năm, để rồi tạo lên phong cách
“văn hoá ứng xử” rất Mỹ của những
ai thua trận.
Với hiện tượng văn hoá rất độc
đáo này, nó đã triệt tiêu thói ti tiện
ích kỷ của mỗi con người, nó hoá
giải sự mâu thuẫn, nhường chỗ cho
sự hận thù cay cú bằng sự cảm
thông chia sẻ, tạo lên mối quan hệ
gắn kết giữa con người với con
người với nhau. Đó chính là văn
hoá Mỹ! Đó chính là chìa khoá cho
sự thành công của nước Mỹ! Tôi
khâm phục và tôn vinh nước Mỹ!
Văn hoá Mỹ, lối sống Mỹ, con
người Mỹ và trên hết là nền dân chủ
mẫu mực Hoa Kỳ, đó là di sản mà
những nhà lập quốc Hoa Kỳ không
những đã để lại cho con cháu của
họ, mà cả các cư dân đến từ khắp
nơi trên trái đất đều muốn trở thành
công dân Mỹ.
Với những gì mà những nhà lập
quốc Hoa Kỳ để lại cho con cháu họ
sau này, còn cao hơn cả tiền bạc vật
chất. Những giá trị tư tưởng vĩ đại

đó, nó làm thay đổi cả một thời đại
và nhân cách con người, nó mãi mãi
tạo dấu ấn trong lịch sử nhân loại!
Giờ đây cuộc bầu cử đã xong,
cuộc sống sẽ trở lại yên bình, người
chiến thắng và chiến bại đều có
chung một nước Mỹ và họ đều xác
nhận có cùng mục tiêu là đưa nước
Mỹ đến những đỉnh cao mới. Họ
cùng là những người chiến thắng
bởi họ đã chứng minh cho nhân loại
biết được sức mạnh của nước Mỹ là
nằm ở chính trong tay nhân dân.
Phải ! Chỉ có nhân dân. Chỉ có
sức mạnh vô địch của nền dân chủ
mới là bất khả chiến bại và nhân
dân sẽ tôn vinh trân trọng những ai
là người có tâm huyết có mục tiêu
hết lòng phục vụ nhân dân. Sự lựa
chọn của nhân dân chỉ là tương đối
và không thể có sự lựa chọn nào
khác vì mỗi quốc gia chỉ có một vị
tổng thống mà thôi. Nhân dân là
người chiến thắng!
Trông người lại ngẫm đến ta
Có lẽ trong lịch sử bầu cử Hoa
Kỳ, chưa có cuộc bầu cử nào cử tri
lại đăng ký đi bỏ phiếu đông như
vậy, nhất là giới trẻ. Tôi nghe nói sở
dĩ ông Obama thắng cử cũng nhờ
vào phần lớn lá phiếu của giới trẻ,
và có lẽ đây cũng là kỳ bầu cử tổng
thống Hoa Kỳ được dư luận thế giới
quan tâm nhiều nhất.
Đặc biệt từ đất nước Việt Nam
xa xôi nhưng có nhiều duyên nợ với
nước Mỹ bởi quá khứ và hiện tại,
gần như nước Mỹ có một sự cuốn
hút kỳ lạ đối với con người Việt
Nam. Trong cuộc sống, ngoài ảnh
hưởng văn hoá Trung Hoa do lịch
sử thì nước Mỹ là quốc gia tạo nên
dấu ấn mạnh hơn cả trong mỗi
người dân Việt Nam. Nó bất chấp
chế độ chính trị, bất chấp cả về
không gian và thời gian để mọi
người Việt Nam bất kể ai đều dành
cho nước Mỹ những cảm xúc nhất
định. Cho dù bàn tay của chế độ độc
tài có to đến mấy cũng không thể
che khuất được ánh mặt trời. Cho
dù để phục vụ cho mưu đồ chính trị,
họ rắp tâm hướng người dân đến
các mối quan hệ khác có lợi cho họ
cũng đều trở lên vô ích.
Mấy chục năm qua họ đã cố tâm
dựng lên hình ảnh nước Nga, nhưng
sao hình ảnh đó nó vẫn nhạt nhoà

trong lòng người dân, và cho đến
hôm nay đây, khi đang viết bài này,
tôi biết có những kẻ vẫn đang ngồi
loay hoay viết dự án để tuyên
truyền về nước Nga Xô viết năm
xưa và nước Nga mới hôm nay
nhằm phục vụ cho mưu đồ chính trị
của một nhóm cầm quyền có cùng
lợi ích, bất chấp lợi ích của dân tộc
mình ra sao.
Thế mới biết những giá trị tư
tưởng lớn nó sẽ xuyên phá bất cứ
thành trì bảo thủ nào để đến với
nhân dân. Có điều nó chỉ đến nhanh
hay chậm mà thôi.
Cảm xúc của từng người dân
Việt Nam dành cho cuộc bầu cử
Hoa Kỳ thật đáng trân trọng. Với
những nhận xét, những cảm tình
dành cho các ứng cử viên, sự hân
hoan lẫn tiếng thờ dài nuối tiếc, như
có cảm tưởng họ đang bầu cho vị
tổng thống của chính họ. Thật là
điều kỳ diệu… Nhưng… xót xa và
buồn tủi làm sao khi “trông người
mà ngẫm đến ta”….
“Trông người lại ngẫm đến ta”.
Đất nước tôi biết đến bao giờ có
được cái không khí bầu cử sôi nổi
náo nhiệt như thế này ??? Biết đến
bao giờ người dân mới thực sự trở
thành ông chủ như người dân Mỹ
ngày hôm nay ??? Biết đến bao giờ
người dân mới được sống trong cái
cảm giác lựa chọn người đại biểu
ưu tú nhất mà mình có quyền lựa
chọn ???
“Trông người lại ngẫm đến ta”.
Đất nước tôi bao giờ có được những
người con ưu tú và dũng cảm như
nước Mỹ tự do dân chủ và bác ái
hôm nay ??? “Trông người lại ngẫm
đến ta”. Đau lòng làm sao khi tổ
quốc tôi vẫn đang đắm chìm trong
sự u mê tăm tối dốt nát và dẫm đạp
lên nhau để tranh đoạt quyền lực
quyền lợi một cách vô lương….
“Trông người lại ngẫm đến ta”.
Thật xấu hổ khi tổ quốc tôi vẫn bị
một nhóm người mạo nhận là đồng
bào của tôi để nhấn chìm chính dân
tộc mình xuống bùn đen tăm tối…
Biết đến bao giờ dân tộc tôi ngẩng
mặt được lên đây ???
Đôi lời nhắn gửi tới các bạn trẻ
Việt Nam
Các bạn thanh niên sinh viên
Việt Nam thân mến ! Qua một số
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thông tin, tôi được biết cuộc bầu cử
tổng thống Mỹ với phần thắng
thuộc về ông Barak Obama, ứng
viên của đảng Dân chủ, một phần là
nhờ lá phiếu của các cử tri trẻ nước
Mỹ; và cũng theo những thông tin
được cập nhật, chưa bao giờ giới trẻ
Mỹ lại quan tâm đến tình hình đất
nước của họ như hiện nay.
Thực trạng đó nói lên điều gì ?
Rõ ràng lớp trẻ là thành phần quan
trọng trong xã hội, họ có tiếng nói
nhất định và đóng góp một phần rất
lớn và sự phát triển chung của xã
hội, trong đó đặc biệt là họ ngày
càng nhận thức được tầm quan
trọng của chính trị và biểu lộ ý kiến
chính trị, vì chính trị là nền tảng cho
một quốc gia phát triển.
Chỉ có một chế độ chính trị tốt
hợp lòng dân thì mới phát huy được
sức mạnh toàn dân mà thôi. Một chế
độ chính trị tốt là một một chế độ
chính trị do chính người dân lựa
chọn và quyết định. Điều đó cũng
có nghĩa là quyền lựa chọn và quyết
định cũng nằm trong chính các bạn.
Các bạn hãy lên nhớ điều đó !
Kết luận: Nhìn vào bức tranh
dân chủ Hoa Kỳ hôm nay, chúng ta
thấy sức mạnh của một dân tộc chỉ
có thể có được khi có những con
người cùng mình hy sinh vì dân tộc.
Sẽ có những con người như thế đem
lại ánh sáng tự do và hạnh phúc cho
dân tộc tôi trong một ngày không
xa.
Tôi xin mượn lời ngài thượng
nghị sĩ Jonh McCain để nhắn gửi tới
các bạn cũng như những người Việt
Nam yêu tự do hôm nay: “Ngươ(i
My) không bao giơ( bỏ cuộc. Chu*ng
ta không bao giơ( đâ(u ha(ng. Chu*ng
ta không trô*n tra*nh li'ch sử; chu*ng
ta la(m nên li'ch sử”
Chúng ta ! Những người Việt
Nam ta cũng sẽ không bao giờ bỏ
cuộc và chúng ta sẽ làm lên lịch
sử. Nhất định là như thế!
Trân trọng!
Hà Nội, ngày 8-11-2008

Có người nghĩ rằng chính quyền
cộng sản Việt Nam hiện nay là
chính thống. Vậy chính thống là
gì ? Cộng sản Việt Nam hiện nay có
phải là chính thống hay không ?
I- Chính thống là gì ?
Chính thống hay chính tông là
dòng chính hay phái chính của một
tôn giáo hoặc một học thuyết ;
thông thường, còn có nghĩa là thứ
thiệt, đúng như vậy.
Trong chính trị, vào thời quân
chủ phong kiến, quyền hành được
trao theo kiểu cha truyền, con nối,
chính thống, chính tông có nghĩa là
con chính của nhà vua, quyền hành
được trao cho dòng chính nhà vua
và bắt đầu bằng con trưởng.
Từ quan niệm này, có người cho
rằng chính quyền cộng sản Việt
Nam hiện nay là chính thống, vì nó
được trao từ tay Bảo Đại, từ năm
1945. Tuy nhiên đây là quan niệm
lỗi thời. Và ngay cả Bảo Đại, trao
quyền cho Chính phủ Hồ Chí Minh,
nhận làm Cố vấn ; nhưng sau đó Hồ
chí Minh không giữ lời hứa, tôn
trọng tinh thần quốc gia dân tộc, tìm
cách tiêu diệt những thành phần
quốc gia, làm cho Bảo Đại phải trốn
sang bên Tàu, rồi thành lập chính
phủ quốc gia.
Để sự việc được rõ ràng, chúng
ta cũng nên có một cái nhìn sơ qua
về tình hình lịch sử lúc bấy giờ :
Ngày mồng 6 và 9 tháng 8 năm
1945, hai trái bom nguyên tử được
bỏ xuống Nhật ở Hiroshima và
Nagasaki. Nhật đầu hàng Đồng
Minh. Quân đội Nhật ở Việt Nam
như rắn mất đầu, Hồ Chí Minh
được huấn luyện bởi Đệ Tam Quốc
Tế ở Liên sô, được gửi về Việt Nam
để chờ thời cơ cướp chính quyền,
như Lénine đã cướp chính quyền ở
Nga sau Đệ nhất Thế chiến, đúng
như lời Đức Lạt Lai Lạt Ma :

«Cộng sản là loại cỏ dại, mọc ở nơi
hoang tàn của chiến tranh ; là loài
trùng độc, sinh sôi nẩy nở trong rác
rưởi của cuộc đời».
Lợi dụng tình thế đó, nhất là lợi
dụng cuộc biểu tình của công chức
Hà Nội đòi tăng lương, Hồ Chí
Minh đã ra lệnh cho Đảng Cộng sản
cho người trà trộn vào đoàn biểu
tình, lúc đầu cướp một vài công sở,
sau đó đến chỗ cướp chính quyền.
Mặc dầu có nhiều người biết rõ Hồ
Chí Minh là cộng sản, nhưng lại
nghĩ chắc ông ta sẽ đặt quyền lợi
quốc gia lên trên quyền lợi cộng
sản, nên đã không ngần ngại tham
gia chính phủ «đoàn kết quốc gia».
Ngay cả Bảo Đại cũng tuyên bố :
«Trẫm thà làm công dân một nước
độc lập, còn hơn làm vua một nước
bị trị», sau đó còn nhận làm cố vấn
cho Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thực tế
hoàn toàn trái ngược, mặc dầu Hồ
Chí Minh tuyên bố giải tán đảng
cộng sản, nhưng thực tế vẫn phục
vụ quyền lợi cộng sản ; lời nói đoàn
kết quốc gia chỉ là lý thuyết, thực tế
ông tìm cách tiêu diệt những lực
lượng quốc gia. Chính quyền đoàn
kết quốc cộng không tồn tại được
lâu. Cố vấn Vĩnh Thụy, tức cựu
hoàng Bảo Đại phải trốn sang Hồng
Kông. Bộ trưởng Ngoại giao
Nguyễn Tường Tam phải sang Nam
Kinh ; Phó Chủ tịch Nguyễn Hải
Thần phải sang Quảng Tây, và
nhiều người quốc gia khác hoặc bị
cộng sản giết, hoặc phải sống ẩn
dật, trốn tránh. Ở điểm này, ta thấy
không phải là người quốc gia không
muốn đoàn kết, không muốn hòa
giải hòa hợp, mà chính là người
cộng sản. Hơn thế nữa họ còn nói
dối trước đó, sau thì tìm cách triệt
hạ người quốc gia.
Nếu chúng ta định nghĩa chính
thống, chính tông là thiệt, là tôn
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trọng lời hứa, lời nói đi đôi với việc
làm ; thì ở điểm này, cộng sản
không có một tý gì là chính thống,
chính tông.
II- Quan niệm hiện đại của
chính thống.
Ngày hôm nay thời đại mới, thời
đại của dân chủ, người ta định nghĩa
một chính quyền chính thống dựa
trên ba tiêu chuẩn: 1) Đó có phải là
một chính quyền hợp pháp hay
không, có nghĩa là chính quyền đó
có do dân thực sự bầu lên hay
không? 2) Đó là một chính quyền
hợp hiến hay không, có nghĩa là nó
có hành sử theo đúng tinh thần hiến
pháp hay không ? 3) Tiêu chuẩn thứ
ba, đó là chính quyền đó có hành
động hợp với quyền lợi của quốc
gia dân tộc hay không ?
III- Chính quyền cộng sản Việt
Nam hiện nay có chính thống hay
không ?
Từ đó chúng ta xét chính quyền
cộng sản hiện nay có phải là một
chính quyền chính thống hay không
? Câu trả lời là không :
1- Chính quyền cộng sản hiện
nay không phải là một chính
quyền do dân bầu thực sự. Những
cuộc bầu kiểu «Đảng cử dân bầu»
chỉ là những cuộc bầu cử giả dối.
Người ta có thể nói : không có một
chính quyền cộng sản nào, từ năm
1917, khi Lénine cướp được chính
quyền tới nay, là do dân bầu ra.
Ngay từ khởi thủy, ngày 17-1-1918,
trong Quốc hội Lập hiến do dân
Nga dân chủ bầu ra, thành phần đối
lập với Lénine chiếm đa số, thành
phần của Lénine bị rơi vào thiểu số,
Quốc hội Lập hiến này chỉ họp có
một ngày rồi bị Lénine giải tán. Và
từ đó cho tới nay, không có một
cuộc bầu cử nào tại những nước
cộng sản là tự do, dân chủ thực sự ;
tất cả chỉ là trò hề, giả dối, và vẫn
tiếp tục cho tới ngay hôm nay với
những nước cộng sản còn lại, trong
đó có Việt Nam. (1)
2- Chính quyền cộng sản hiện
nay có phải là một chính quyền
hợp hiến hay không ? Câu trả lời
cũng là không, vì ngay đối với Hiến
pháp hiện hành 1992 do chính họ
làm ra, họ vẫn vi phạm ; như trong
đó có ghi rõ chính quyền tôn trọng
những quyền tự do căn bản của

người dân, như quyền tự do ngôn
luận và báo chí, thế mà họ có tôn
trọng đâu ! Theo Bản Tường trình
hàng năm về quyền tự do báo chí
trên thế giới của tổ chức Phóng viên
không biên giới (Reporters sans
Frontières), thì Việt Nam được xếp
vào 5 nước hạng chót. Theo tổ chức
Quan Sát Nhân quyền Quốc tế
(Human Right Watch), thì Việt
Nam cũng đứng trong 5 nước đội
sổ. Quả thật là mắc cỡ !!!
3- Chính quyền cộng sản hiện
nay có hành động vì quyền lợi của
quốc gia dân tộc hay không ? Câu
trả lời là không. Đó là một chính
quyền phản quốc đã dâng đất
nhượng biển cho Trung Cộng. Nó
bắt đầu bằng Công hàm của Phạm
Văn Đồng gửi cho Chu Ân Lai ngày
14-9-1958, công nhận yêu sách 12
hải lý của Trung Cộng, làm cho
nước này gây khó dễ trong vấn đề
chủ quyền của Việt Nam đối với 2
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Nó tiếp tục với 2 Hiệp ước về biên
giới năm 1999 và về lãnh hải năm
2000, dâng cho Trung Cộng 792
km2 đất liền, trong đó có ải Nam
Quan lẫn thác Bản Giốc, và cả hàng
chục ngàn km2 mặt biển. Chính vì
vậy mà hải quân Trung Cộng đã bắn
vào ngư phủ Việt Nam, trong khi đó
thì lãnh đạo cộng sản Việt Nam và
Trung Cộng cụng li ở Hà nội, chúc
mừng «Tình Hữu nghị Muôn đời
Thắm tươi», được ghi bằng những
chữ vàng.
Đó là một chính quyền hại dân !
Thật vậy, có thể nói từ lúc Hồ Chí
Minh và Đảng Cộng sản nổi lên
cướp chính quyền ngày 19-8-1945,
rồi họ Hồ đọc «Bản Tuyên ngôn
Độc lập» ngày 2-9 ở quảng trường
Ba đình, trên thục tế Hồ chí Minh
và Đảng Cộng sản đã đặt đất nước
và dân tộc Việt Nam vào gông cùm
của Đệ tam Quốc tế Cộng sản, biến
nước chúng ta thành bãi chiến
trường trong cuộc tranh hùng tư
bản-cộng sản ; dân tộc chúng ta là
nạn nhân phải chịu biết bao là cuộc
chiến đau thương.
Không những thế, họ Hồ còn
nhập cảng lý thuyết Mác-Lê, chủ
trương đấu tranh giai cấp, bạo động
lịch sử, một lời kêu gọi nội chiến
triền miên, đưa đến cảnh con đấu

cha, vợ tố chồng, bạn bè tìm cách
sát hại lẫn nhau.
Đau thương cho dân tộc Việt, đó
là lý thuyết này đã bị chối bỏ tại
ngay những nước được xem là cái
nôi của nó như Nga sô và Đông
Đức. Thế mà giới lãnh đạo cộng sản
Việt Nam hiện nay vẫn giữ nó, như
Lời Mở đầu của Hiến Pháp hiện
hành cộng sản Việt Nam : «Lý
thuyết Mác-Lê là nền tảng của chế
độ» là «Ánh sáng soi đường cho
chế độ».
Chính quyền cộng sản hiện nay
tiếp tục là một chính quyền phản
dân, hại nước, không nghĩ gì đến
quyền lợi của quốc gia, dân tộc.
Chính quyền này không phải là một
chính quyền chính thống, cả theo
nghĩa cổ điển và hiện đại của 2 chữ
này. Đó là một chính quyền phản
nước, hại dân, đi ngược lại trào lưu
của văn minh nhân loại là tự do, dân
chủ, tôn trọng nhân quyền. Ngày
nào còn chính quyền này, thì Việt
Nam vẫn bị coi là một trong những
nước nghèo đói nhất thế giới, vẫn là
một trong những nước đội sổ về tự
do ngôn luận, tự do báo chí và tôn
trọng nhân quyền.
(1) Xem thêm «Cách mạng tháng
10, ngày đại họa của dân tộc Nga
và cũng là đại họa cho nhân loại»,
ở http://perso.orange.fr/chuchinam/

Xin góp tay phổ
biến bán nguyệt san
này cho Đồng bào
quốc nội
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Trước hết, cần minh xác về khái
niệm mặt trận. Thông thường 2 chữ
này có nghĩa tiền tuyến, nơi đang xảy
ra giao tranh bằng quân sự. Đó là
nghĩa đen. Nhưng mặt trận cũng có
nghĩa bóng, chẳng hạn khi nói mặt
trận văn hóa, mặt trận ngoại giao...
Ngoài ra, mặt trận còn có thể là một
tổ chức đấu tranh tập hợp nhiều đoàn
thể đảng phái nhằm tranh thủ một
mục tiêu chính trị nào đó, không nhất
thiết bằng võ lực.
Đó là những khái niệm thông
thường, trước khi có cuộc chiến ý
thức hệ do chủ trương đấu tranh giai
cấp mang tính toàn cầu, toàn diện.
Từ khi có cuộc chiến này với thuộc
tính “toàn cầu, toàn diện”, mặt trận chỉ
có một nghĩa – nghĩa đen. Mặt trận ở
đây chính là tiền tuyến, tại đó người
cộng sản dùng những võ khí tinh thần
hơn là vật chất. Trong chiến tranh
toàn diện, mọi thứ đều có thể là võ
khí thì mọi nơi đều có thể là tiền
tuyến hay mặt trận.
Theo chiến lược sách lược liên
minh Lênin, đặc biệt sách lược “mặt
trận thống nhất” được Stalin áp dụng
tại Trung Quốc giữa thập niên 20, mặt
trận còn là một hình thức sách lược
đấu tranh. Nó thay đổi tùy nơi, tùy lúc,
tùy theo cao trào hay thoái trào cách
mạng (chữ của Stalin).
Trong trường hợp này, nó như
chiếc áo mà đảng cộng sản chọn mặc
cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế.
Cũng theo sách lược liên minh Lênin,
mặt trận còn mang ý nghĩa của bộ
mặt ngoài che giấu thực chất phía
trong. Mặt trận luôn được điều khiển
bởi đảng cộng sản nằm làm nòng cốt
ở bên trong nên cũng có thể bảo là
một thứ mặt nạ của đảng cộng sản.
Những tính chất này đều được thể
hiện với Mặt trận Việt Minh.
Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh
1930-1931 và cuộc Cải Cách Ruộng
Đất 1953-1955 đánh dấu hai thời
điểm quan trọng trong quá trình hoạt
động của Hồ Chí Minh thì Mặt Trận
Việt Minh và Mặt Trận Dân Tộc Giải
Phóng Miền Nam là những tổ chức
gắn liền với sự nghiệp của Hồ Chí
Minh, nhất là Mặt Trận Việt Minh do
Hồ Chí Minh khai sinh ngày 19 tháng
5 mà sau này ông nói là ngày sinh
của ông.
Có thể coi hai tổ chức này như hai
con thuyền đã giúp Hồ Chí Minh vượt

qua sóng gió. Và, cũng như mọi con
thuyền, cả hai tổ chức đều mang
chung số phận bị dẹp bỏ sau khi đi tới
bến bờ mong muốn để chỉ còn được
sống lại vào những lúc cần xác định
lý tưởng của Hồ Chí Minh.
Với rất nhiều người, Mặt Trận Việt
Minh cũng như Mặt Trận Dân Tộc
Giải Phóng Miền Nam là những lực
lượng qui tụ các phần tử yêu nước
hình thành do yêu cầu giành độc lập
hoặc chống ngoại xâm. Hồ Chí Minh
là người sáng lập và trực tiếp lãnh
đạo Mặt Trận Việt Minh, là người hỗ
trợ tích cực cho Mặt Trận Dân Tộc
Giải Phóng Miền Nam Việt Nam. Cả
hai tổ chức đều nhờ Hồ Chí Minh để
thâu đoạt thắng lợi, hoàn thành nhiệm
vụ lịch sử đối với đất nước. Lý tưởng
mà Hồ Chí Minh theo đuổi đã được
kể là dựa trên nền tảng hình thành từ
tính chất đáp ứng nguyện vọng dân
tộc chính đáng của hai tổ chức trên.
Tương đồng và dị biệt giữa thực
tế với nhận định được nêu trên ra
sao?
Theo tài liệu của Cộng Sản Việt
Nam, Mặt Trận Việt Minh ra đời tại
hang Pac Bó tỉnh Cao Bằng ngày 195-1941 theo sáng kiến của Hồ Chí
Minh trong một phiên họp được gọi là
Hội Nghị kỳ 8 Trung Ương Đảng
Cộng Sản Việt Nam. Hồ Chí Minh chủ
tọa Hội Nghị với tư cách đại diện Đệ
Tam Quốc Tế. Số người có mặt gồm
Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ,
Hoàng Quốc Việt, Phùng Chí Kiên và
một đại biểu Bắc Kỳ, một đại biểu
Trung Kỳ. (1) “Hội nghị khẳng định:
Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách
mạng là giải phóng dân tộc… Trong
lúc này, khẩu hiệu của Đảng ta là
trước hết phải làm sao giải phóng cho
được các dân tộc Đông Dương ra
khỏi ách của giặc Pháp–Nhật… nếu
không giải quyết được vấn đề dân tộc
giải phóng, không đòi được độc lập,
tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng
những toàn thể quốc gia dân tộc chịu
mãn kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của
bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng
không đòi lại được.
“Theo sáng kiến của đồng chí
Nguyễn Ái Quốc, hội nghị đã quyết
định thành lập mặt trận dân tộc thống
nhất rộng rãi mang tên Việt Nam Độc
Lập Đồng Minh (gọi tắt là Việt Minh)
nhằm liên hiệp hết thảy các giới đồng
bào yêu nước không phân biệt giàu

nghèo, già trẻ trai gái, không phân
biệt tôn giáo và xu hướng chính trị…”
(2)
Việt Nam những sự kiện lịch sử
1919-1945 ghi lại chi tiết hơn: “Phân
tích tình hình thế giới, nghị quyết của
Hội Nghị nhận định: Nếu cuộc chiến
tranh đế quốc lần trước đã đẻ ra Liên
Xô, một nước xã hội chủ nghĩa, thì
cuộc chiến tranh đế quốc lần này sẽ
đẻ ra nhiều nước xã hội chủ nghĩa, sẽ
do đó mà cách mạng nhiều nước
thành công… Hội Nghị tán thành nghị
quyết của hai hội nghị Trung ương
trước đó về việc chuyển hướng chỉ
đạo chiến lược và sách lược nhằm
nêu cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc
lên hàng đầu. Theo đề nghị của
Nguyễn Ái Quốc, ngày 19-5-1941, Hội
Nghị quyết định thành lập Việt Nam
Độc Lập Đồng Minh Hội (gọi tắt là
Việt Minh) thay cho Mặt Trận Dân Tộc
Thống Nhất Phản Đế Đông Dương và
đặt ra nhiệm vụ giúp đỡ các dân tộc
Lào và Campuchia thành lập mặt trận
của mình. Các tổ chức của Việt Minh
sẽ là các Hội Cứu Quốc. Hội Nghị
quyết định tiếp tục chủ trương tạm
gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất
để tranh thủ mở rộng mặt trận dân
tộc” (3)
Những dòng ghi vắn gọn trên cho
thấy rõ Mặt Trận Việt Minh không hề
theo đuổi mục tiêu đấu tranh cho
nguyện vọng dân tộc. Sự ra đời của
tổ chức chỉ nhắm khai thác tâm lý
quần chúng để gây dựng lực lượng
và củng cố vị thế của Đảng Cộng Sản
tùy theo từng giai đoạn. Những ngày
trước đó, Đảng Cộng Sản nấp dưới
chiêu bài Mặt Trận Dân Tộc Thống
Nhất Phản Đế Đông Dương thành lập
tháng 11-1939, vì không thể công
khai đấu tranh sau biến cố Xô Viết
Nghệ Tĩnh. Trước nữa, Đảng Cộng
Sản đã lập Mặt Trận Phản Đế vào
tháng 11-1930 và Mặt Trận Dân Chủ
vào năm 1936.
Hình thức mặt trận nẩy sinh từ
quan điểm chiến lược sách lược
Lênin nhắm tập họp, liên minh với các
lực lượng, kể cả thành phần thù địch
nhưng cần khai thác trong thời gian
trước mắt hay một thời khoảng nào
đó. Vì thế, mặc dù coi mọi giai cấp
đều là kẻ thù của giai cấp Vô Sản,
Mặt Trận Việt Minh vẫn chuyển
hướng chỉ đạo để hô hào liên hiệp hết
thảy các giới đồng bào yêu nước
không phân biệt giàu nghèo, già trẻ,
trai gái, không phân biệt tôn giáo và
xu hướng chính trị và nêu chủ trương
tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng
đất để tranh thủ mở rộng mặt trận dân
tộc.
Chuyển hướng và tạm gác chắc
chắn chỉ là những việc mang tính giai
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đoạn chứ không phải hướng nhắm
thực sự cuối cùng. Cho nên, Douglas
Pike đã hết lời ca ngợi Hồ Chí Minh:
“Thiên tài số một của Hồ là tổ chức…
Hầu hết những thắng lợi chính trị của
Hồ trong thời kỳ tiền Việt Minh là kết
quả của tài tổ chức: tạo dựng, xử
dụng và đưa ra ánh sáng một cách
thuận lợi một chuỗi những tổ chức
mặt trận thống nhất, cái sau bao giờ
cũng cao hơn cái trước, mỗi cái đều
tăng cường quyền lực của đảng, mở
rộng thêm sự ủng hộ của cơ sở quần
chúng và loại trừ đối lập (rivals). Kỹ
thuật (loại trừ) này gồm có việc bao
lấy tổ chức đối lập đưa nó vào trong
một cộng đồng xã hội rộng lớn hơn
như một phương cách làm lu mờ căn
cước riêng của nó và như một màn
mở đầu để chặt mất đầu, không còn
lãnh tụ nên phải tan rã...” (4)
Không chỉ trong thời kỳ tiền Việt
Minh mà các thời kỳ sau cũng mang
cùng tính chất. Thực tế xã hội Việt
Nam giai đoạn này cho thấy Đảng
Cộng Sản Việt Nam không thể thành
công nếu cứ tiếp tục hô hào đấu tranh
giai cấp và cải cách ruộng đất như
những năm 1929-1930. Chính sách
thực dân và thái độ tàn nhẫn của
người Pháp đối với dân chúng đã tạo
sự căm phẫn ngay nơi nhiều người
Pháp. Andrée Viollis đã ghi lại không
biết bao nhiêu cảnh sống uất nghẹn
của người dân Việt Nam: “Từ khi tôi
đến Huế, vào mỗi sáng tôi thường bị
đánh thức bởi giọng khàn gắt của
những người còn say rượu, mắng bồi
bếp “Đồ súc vật, mày có đến
không?... Phải mất bao nhiêu thời giờ
mới gọi được mày? Đến mau… sàlù… Đôi khi tôi nghe thấy tiếng ghế đổ
loảng xoảng, tiếng giầy dép quăng
ném loạn xạ… Một bà Pháp, đốc học
trường Nữ ở Huế lái xe hơi, đụng té
hai người nhà quê gánh rau vào
thành phố. Họ bị thương nhẹ. Bà nọ
đang tính bồi thường thì một viên
chức nổi giận vì đám nhà quê dám
hỗn xược đòi tiền một bà đầm. Y vừa
đánh hai người kia vừa la lối: “Nếu
tao mang súng theo thì tao giết tụi
bay rồi. Cút đi! Đừng vác mặt đến đây
nữa, nếu không sẽ biết tay tao”. Hai
người đàn bà tội nghiệp mất cả gánh
rau, mặt đầy máu, lấm lét bỏ trốn mà
vẫn mừng đã thoát nạn”. (5)
Cảnh ngoài đường phố đó không
đáng gì so với cảnh một nhà giam
năm 1929-30 mà Andrée Viollis
chứng kiến: “Tôi nhận ra hai hàng tù
nhân, chân bị cùm, ngồi hay nằm sát
chặt lấy nhau. Mỗi căn có 200 người.
Tất cả đều nhìn chúng tôi bằng con
mắt tuyệt vọng và sốt nóng vừa giơ
bàn tay ra van nài… Mặt của họ nám
đen, khô đét, má hóp, môi chảy ra nứt

nẻ, cánh tay thì đầy mụn nhọt và vết
thương. Hầu hết đều ghẻ hoặc bị
chấy rận dày vò… Cả ngày người ta
chỉ tháo cùm cho họ hai lần, mỗi lần
mười phút để lo việc cần. Họ chỉ có
quyền rửa mặt mỗi tuần một lần… Họ
tiều tụy đến nỗi nhiều người không
chống lại nổi bệnh kiết lị mà hầu hết
đều bị. Mỗi sáng, người ta đến lấy
những xác chết đem đi. Trung bình có
hai hoặc ba người chết mỗi ngày
trong một căn.” (6)
Andrée Viollis ghi lại một sự việc
xảy ra tại nhà tù ngày 29-5-1931: “Hai
tên Lê Dương Van Bargen và Layon
lấy cưa xén tóc một phạm nhân để
giỡn. Nghịch chán, Van Bargen rút
súng lục bắn vào đùi phạm nhân rồi
hất vào phòng giam. Một lúc sau, Van
Bargen lại chĩa súng bắn xối xả vào
các phạm nhân. Tất cả đều bị
thương. Chúng chất các phạm nhân
bị thương lên xe đưa đến một nơi
vắng vẻ dùng súng lục bắn chết từng
người, quăng xác vào bụi. Ra tòa,
Van Bargen khai là chỉ bắt chước cấp
trên thường chém đầu phạm nhân để
giỡn chơi. Tên quan ba Doucin khai
do nhà giam chật hẹp, số phạm nhân
lại quá nhiều nên phải giết bớt đi”. (7)
Đó là cách đối phó với các đảng
viên Việt Nam Quốc Dân Đảng trước
và sau thời gian xẩy ra cuộc khởi
nghĩa Yên Báy. Những tên cai tù giết
người được tòa tuyên bố trắng án
trong khi một số tù nhân bị tử hình.
Một chứng nhân người Pháp khác là
Louis Roubaud (8) đã ghi lại phản
ứng của nhiều người tù trước tòa.
Trong phiên xử ngày 26-5-1930 tại
Phú Thọ, Nguyễn Văn Toại không
chờ Tòa lên tiếng đã nói: “Tôi nhận
hết!” Tòa hỏi: “Anh có phải đảng viên
Việt Nam Quốc Dân Đảng không?”
Toại đáp: “Tôi chỉ là một người Việt
Nam. Tôi thương xót đồng bào tôi bị
cực khổ nên tôi tham gia tấn công
đồn binh Pháp”. Nguyễn Văn Toại
mới 33 tuổi và là một trong 5 người bị
chém đầu tại Phú Thọ ngày 22-111930.
Cùng trong phiên xử đó, một
người khác dõng dạc nói trước Tòa:
“Tôi không có chân trong hội kín hội
hở nào hết. Tôi là người Việt Nam, tôi
có bổn phận phải đánh đuổi người
Pháp ra khỏi đất nước tôi để khôi
phục nền độc lập cho Tổ Quốc”. Ngày
23-6-1931, trước khi bị đưa ra hành
quyết tại Hỏa Lò, Lê Hữu Cảnh đã
tươi cười nói với linh mục Dromet:
“Chết vì tổ quốc, lên Thiên Đường
nhanh lắm”. Nhượng Tống ghi lại
hình ảnh cuối cùng của Lê Hữu Cảnh:
“Người ta trông thấy anh hớn hở khi
hô xong câu “Việt Nam vạn tuế!” rồi
đâm đầu vào máy chém” (9)

Cuộc sống tủi nhục đọa đày dưới
ách thống trị tàn khốc đã khiến toàn
cõi Việt Nam là một lò lửa hận thù
ngùn ngụt đối với thực dân Pháp
đúng như L. Bonnafont đã viết trong
Trente ans de Tonkin: “Hòn Gay
không đem lại gì cho chúng ta, ngoại
trừ mối căm thù của hàng ngàn cu-li”
(10). Nguyện vọng giành độc lập cho
Tổ Quốc là nguyện vọng chung của
hết thẩy mọi người vì đó là lối thoát
duy nhất cho cảnh sống đói rét dưới
roi vọt. Đó cũng là lý do khiến Đảng
Cộng Sản thấy cần vận dụng chiêu
bài giải phóng dân tộc và tạm thời
che kín chủ trương đấu tranh giai
cấp.
Ngay Đào Duy Anh khi mới tham
gia đấu tranh trong đảng Tân Việt
cũng phát biểu: “Không thể căn cứ
vào một giai cấp nào để lấy đảng viên
được, tầng lớp thợ thuyền còn quá ít
ỏi và chưa có đường lối rõ rệt, trong
khi tầng lớp nông dân cũng chưa
thuần nhất và ít giác ngộ về đường
lối” (11). Trên thực tế từ ngày 18-111930 Trung Ương Đảng Cộng Sản
Đông Dương đã gửi chỉ thị tới các
cấp ủy Đảng “khẳng định lại đường lối
chiến lược và sách lược của Đảng
trình bày trong Luận Cương, nhấn
mạnh tới tầm quan trọng của công tác
xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất
mà trong giai đoạn lịch sử này việc tổ
chức Hội Phản Đế Đồng Minh là chủ
trương đúng đắn và cấp thiết”. (12)
Như thế, 11 năm trước khi Mặt
Trận Việt Minh ra đời, công tác xây
dựng mặt trận dân tộc thống nhất đã
được minh thị là một công tác mang
tầm chiến lược và sách lược của Đệ
Tam Quốc Tế tức không phải sáng
kiến của một cá nhân nào, kể cả Hồ
Chí Minh.
Năm 1930, theo thẩm định tình
hình, Đảng cần chiêu bài Phản Đế
nên Mặt Trận Phản Đế Đồng Minh
xuất hiện. 6 năm sau, sự thắng thế
của Mặt Trận Bình Dân trên chính
trường Pháp khiến chiêu bài Dân Chủ
thích hợp hơn nên Phản Đế Đồng
Minh được thay thế bằng Mặt Trận
Dân Chủ. Rồi tình hình lại xoay
chuyển khiến xuất hiện Mặt Trận
Thống Nhất Dân Tộc Phản Đế Đông
Dương ngày 18-11-1939. Sau đó,
chiêu bài Phản Đế tỏ ra không cuốn
hút bằng chiêu bài Độc Lập nên Mặt
Trận Việt Nam Độc Lập Đồng Minh ra
đời.
Ưu điểm của sách lược vận dụng
mặt trận không chỉ là tính hấp dẫn
của những chiêu bài đối với quần
chúng mà nằm ngay trong thái độ
khác biệt về ý thức giữa những người
đấu tranh không cộng sản và thuộc
hàng ngũ cộng sản.
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Người Cộng Sản được rèn giũa,
nhắc nhở thường xuyên về bạn và
thù, không lúc nào quên vấn đề chủ
yếu trong liên minh là phải nắm vững
thế chỉ đạo bằng mọi giá, kể cả vu
cáo triệt hạ, ám toán tiêu diệt những
kẻ gây trở ngại. Trong khi đó, người
không cộng sản bước vào mọi cuộc
liên minh với sự tin cậy thiện chí hợp
tác của bất kỳ ai, sẵn sàng chấp nhận
bất kỳ vai trò nào miễn là có người
cùng chia xẻ nhiệm vụ đấu tranh.
Cho nên, người Cộng Sản gần
như không gặp khó khăn trong sự
thực hiện các mưu đồ mà Douglas
Pike đã mô tả là bao lấy tổ chức đối
lập đưa vào một cộng đồng rộng lớn
hơn làm lu mờ căn cước riêng của nó
và chặt mất đầu, không còn lãnh tụ
nên phải tan rã...
Với những người sôi sục nhiệt
tâm chống Thực dân để giành độc lập
nhưng chưa từng tham gia tổ chức
đấu tranh nào, mức thuận lợi càng
lớn hơn cho Cộng Sản, nhất là sự
hoàn toàn mờ mịt về chủ thuyết Cộng
Sản. Cho tới thập niên 1970, đại đa
số dân chúng Việt Nam vẫn nghĩ về
Cộng Sản như một tập thể chủ
trương bạo động để bênh vực người
nghèo khó, chống lại cường quyền áp
chế và những kẻ giàu sang độc ác.
Khi đã vượt qua tâm trạng e dè
với phương pháp bạo động, không
mấy ai còn băn khoăn tìm hiểu tổ
chức mình sẽ tham gia là Cộng Sản
hay không Cộng Sản. Ngay trong giới
trí thức, thậm chí giữa những người
đang hoạt động đảng phái, vẫn có
luận điệu “Danh xưng tổ chức là gì
không quan trọng, chỉ cần chung sức
đánh Tây thôi. Cộng Sản hay không
cộng sản cũng là người Việt Nam
đang sống trong nô lệ và mong mỏi
độc lập như mình.”
Ý kiến về đảng phái của nhà cách
mạng lão thành Huỳnh Thúc Kháng
được Võ Nguyên Giáp ghi lại chính là
bằng chứng cụ thể cho cách suy nghĩ
về quốc gia và cộng sản đương thời:
“Tới Hà Nội gặp chúng tôi, cụ Huỳnh
tỏ ý lo lắng về cái mà cụ gọi là tình
hình “đảng tranh” hiện thời. Theo ý cụ
thì Việt Minh, Việt Nam Cách Mệnh
Đồng Minh đều tranh đấu cho dân,
các vị lãnh đạo đều là những người
yêu nước đã bôn ba hải ngọai, giờ
phải đặt quyền lợi quốc gia lên trên,
phải đoàn kết lại, không nên xung đột
vì chuyện đảng phái”. (13)
Hơn nữa, người trong nước đã có
thói quen trông chờ sự tiếp sức từ
bên ngoài kể từ khi phong trào Đông
Du được Phan Bội Châu phát động.
Tin tức đấu tranh từ Trung Hoa, Thái
Lan luôn là nguồn hứng khởi và đề tài
bàn thảo.

Sau Cách Mạng Tân Hợi 1911
Trung Hoa, chính Phan Bội Châu đã
ngả theo xu hướng canh tân, chủ
trương dân chủ hóa, hô hào làm cách
mạng xã hội để hình thành tổ chức
Việt Nam Quang Phục Hội. Lớp trí
thức trẻ trong nước cũng choáng
ngợp trước nhiều nguồn ánh sáng tư
tưởng Tây Phương và Việt Nam
Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái
Học đã tiếp nối Phan Bội Châu không
ngừng hô hào làm cách mạng xã hội.
Điểm quan trọng là không có sự phân
biệt rạch ròi về cách mạng xã hội theo
tinh thần Tam Dân Chủ Nghĩa của
Cách Mạng Tân Hợi Trung Hoa mà
Phan Bội Châu đề xướng với cách
mạng xã hội theo tinh thần giai cấp
đấu tranh của Đệ Tam Quốc Tế.
Toàn bộ khung cảnh thực tế đấu
tranh chính trị tại Việt Nam giữa
người cộng sản với người không
cộng sản là một thiểu số kín đáo kiên
trì theo đuổi mưu đồ thâu tóm trọn
quyền lực và một tập thể ngay tình,
chân thực luôn sẵn sàng chấp nhận
bất kỳ ai tuyên bố đòi đập lập đều là
bạn. Kết quả, sách lược dân tộc
thống nhất đã làm tan rã các tổ chức
không cộng sản, thu hút thêm người
về cho đảng Cộng Sản.
Trên thực tế, qua các cửa ngõ
không cộng sản như Tâm Tâm Xã,
Phục Việt, Tân Việt, Tổng Hội Sinh
Viên… những người trẻ như Vương
Thúc Oánh, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng
Sơn, Trần Phú, Lê Hồng Phong,
Nguyễn Thị Minh Khai, Đào Duy
Anh… đã bị cuốn hút để trở thành
đảng viên nòng cốt của Cộng Sản.
Sau một quá trình huấn luyện, nhất là
sau khi được chọn lọc gửi đi thụ huấn
tại Mạc Tư Khoa, những người trên
đều thay đổi ý niệm về đường hướng
đấu tranh.
Lúc này, họ đã thuộc về một lực
lượng mới với một sứ mạng mới là
giải phóng nhân dân lao động toàn
thế giới. Cuộc chiến mà họ bước vào
do lòng yêu nước thúc đẩy chỉ còn là
một bộ phận nhỏ trong cuộc chiến mà
họ vừa giác ngộ. Họ ý thức rõ rệt điều
đó và còn được chỉ dẫn kỹ lưỡng để
khai thác những cuộc chiến cục bộ
như thế nào để hoàn thành sứ mạng
mới mà họ đã chọn lựa.
Những người không cộng sản chỉ
nhìn thấy Mặt Trận là một hình thức
kết hợp mọi người tạo thành lực
lượng đấu tranh đánh đuổi kẻ thù
thực dân Pháp giành lại nền độc lập
dân tộc và những người cùng tham
gia Mặt Trận đều là đồng chí.
Khi bước vào Mặt Trận, những
phần tử hoặc tổ chức không cộng sản
đều tự đồng hóa với Mặt Trận theo
tinh thần hòa nhập để chung lo công

việc. Mọi nhiệm vụ do Mặt Trận đề ra
là nhiệm vụ của mình và mục tiêu Mặt
Trận nhắm tới là mục tiêu phụng sự
của mình.
Nhưng người Cộng Sản đã được
chỉ thị rõ ràng để không quên rằng họ
chỉ tạm thời gác lại chủ trương giai
cấp đấu tranh và Mặt Trận là một vỏ
bọc cần thiết trong giai đoạn. Họ là
người thuộc về Đảng, tức cái nhân
của Mặt Trận. Nhiệm vụ chủ yếu của
họ là phát triển và củng cố cái nhân
chứ không xả thân cho mục tiêu của
cái vỏ.
Chính vì thế, họ phải nắm quyền
chủ động trong Mặt Trận để giữ vững
các điều kiện thuận lợi cho việc phát
triển và củng cố Đảng. Mặt Trận chỉ là
vỏ bọc nên cũng như chiếc áo. Mỗi
trường hợp, mỗi hoàn cảnh cần có
những chiếc áo khác nhau nên nắm
vững quyền chủ động có nghĩa là
tránh bị lệ thuộc chiếc áo để luôn luôn
ứng phó kịp thời với mọi tình huống
hầu bảo vệ hữu hiệu cho cái nhân.
Cộng Sản không đồng hóa với
Mặt Trận mà vận dụng Mặt Trận như
một công cụ phục vụ cho mục đích
của mình. Tương quan giữa Đảng
Cộng Sản với Mặt Trận là tương
quan giữa người chỉ huy với kẻ thừa
hành. Thêm nữa, Mặt Trận không
đơn thuần là một danh xưng hay một
hình thức tổ chức mà chính là một
trận tuyến.
Đối với Cộng Sản, những người
cùng tham gia Mặt Trận chưa hề là
đồng chí mà còn có thể là kẻ thù.
Cộng Sản mời gọi những người này
tham dự liên minh để lợi dụng, chinh
phục hoặc giăng bẫy thanh toán. Liên
minh trong quan điểm chiến lược
sách lược Cộng Sản là một cuộc
chiến dưới hình thức sống chung hòa
bình trong lúc kẻ thù bị ru ngủ bởi
hình thức đó.
Đấu tranh giai cấp là cuộc chiến
liên tục và trường kỳ dưới mọi hình
thức để giành mục tiêu thiết lập nền
chuyên chính vô sản trên toàn thế
giới nên không thể ngưng diễn tiến
một ngày một giờ nào và ở bất kỳ nơi
đâu. Mặt Trận là trận tuyến trên đó
cuộc chiến liên tục diễn ra với những
kẻ thù tuy đang là đồng minh nhưng
không theo cộng sản.
Ý nghĩa chứa đựng trong danh từ
Mặt Trận đối với Cộng Sản là ý nghĩa
này chứ không phải ý nghĩa theo
cách hiểu của người không cộng sản
vẫn được trưng dẫn để thuyết phục
các đối tượng quần chúng.
(Còn tip m t kỳ)
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Phần đông du khách Việt Nam
đến viếng Malacca, Mã Lai (cạnh
eo biển giữa Mã Lai & Singapore)
đều khá ngạc nhiên về kiến trúc của
thành phố cổ này không khác gì Hội
An của ta. Từ mái ngói, cổng chùa,
cửa hàng, con hẽm, cho tới cả món
cơm gà hấp…
Đến khi ghé vào nhà Bảo tàng
Lịch sử ở khu Tháp Đồng hồ (Clock
Tower), người ta mới khám phá ra
điểm chung của Malacca và Hội
An: Cả hai cùng nằm trên bản đồ
hải hành của Thủy sư Đô đốc TQ
Trịnh Hòa cách đây đã 600 năm.
Trịnh Hòa (Zheng He / Cheng
Ho), sinh năm 1371, tên thật là Mã
Hòa (Ma Ho), thuộc dòng dõi một
gia đình chiến tướng Mông Cổ từng
viễn chinh rồi định cư ở Makkah, Ả
Rập Saudi, và theo đạo Hồi. Trong
triều nhà Minh, Trịnh Hòa được biết
đến dưới tên gọi là Mã tam bảo
Thái giám, có tài thủy chiến, thông
thạo tiếng Ả Rập, am hiểu cả thiên
văn, địa lý. Đến năm 1404, Thái
giám Mã Hòa được hoàng đế Vĩnh
Lạc (tức Minh Thành tổ Chu Đệ,
con thứ tư của Minh Thái tổ Chu
Nguyên Chương) sắc phong cho đổi
tên hoàng tộc thành Trịnh Hòa.
Cùng thời, một thái giám người

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao
Lê Dũng vừa thông báo Tuần
dương hạm Trịnh Hòa của Trung
Quốc sẽ cặp cảng Đà Nẵng từ ngày
18-11 đến ngày 22-11-2008. Cùng
lúc, Ban Tuyên giáo Trung ương lại
chỉ thị cho dàn truyền thông ở đây
"tuyên truyền chừng mực, không ồn
ào" và nên dùng tên phiên âm là
Zheng He thay vì từ Hán Việt là
Trịnh Hòa.
Vậy, Trịnh Hòa là ai? Có liên hệ
gì tới Việt Nam? Vì sao Hà Nội lại
phải sợ húy kỵ?

VN tên là Nguyễn An (vốn là một
kiến trúc sư, do Hồ Hán Thương
con của Hồ Quý Ly cống nạp để
được Bắc Triều sắc phong chức An
Nam Quốc Vương) cũng từng được
Minh Thành Tổ Chu Đệ giao cho
trọng trách xây dựng thành Bắc
Kinh (tên cũ là Yên Kinh) từ năm
1404, đến năm 1420 mới hoàn tất.
Năm 1405, Chu Đệ sai sứ sang
Việt Nam đòi đất Lộc Châu. Hồ
Quý Ly và Hồ Hán Thương sai Cát
địa sứ Hoàng Hối Khanh cắt đất của
59 thôn ở Cổ Lâu dâng cho nhà
Minh. Đó là giai đoạn khởi đầu thời

Minh thuộc của VN ta, trước khi
người anh hùng áo vải đất Lam Sơn
Lê Lợi dấy binh dựng cờ khởi nghĩa
giành lại độc lập cho nước nhà.
Cũng bắt đầu từ năm 1405, kéo
dài cho đến 1433, Trịnh Hòa đã chỉ
huy các đoàn chiến thuyền và
thương thuyền TQ thực hiện bảy
chuyến viễn dương chu du qua 37
nước ven biển Thái Bình Dương,
Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương,
tổng cộng gần 300.000 cs, tương
đương với hơn 7 vòng trái đất.
Chuyến xuất phát của hạm đội
Trịnh Hòa vào năm 1405 (tức 87
năm trước chuyến thám hiểm của
Christopher Columbus) bao gồm
317 chiến thuyền và thương thuyền
chở tơ lụa, vàng bạc, khí cụ… với
27.870 thủy thủ, binh lính, thông
ngôn, thương nhân, thầy thuốc và
các nhà địa lý Tàu. Đa phần các
thương thuyền này dài khoảng
100m, tương truyền rằng chiếc soái
hạm dài đến 140m (tức gấp 5 lần
chiếc tàu của Columbus khám phá
ra Tân đại lục lúc gần cuối thế kỷ
15, và gấp đôi chiếc tàu hơi nước
đầu tiên xuyên Đại Tây Dương 4
thế kỷ sau nó). Trên hải trình đi vào
vịnh Thái Lan rồi xuyên eo biển
Malacca để vòng qua Ấn Độ
Dương, cảng đầu tiên đoàn tàu này
ghé lại chính là Hội An.
Trong những chuyến sau đó,
hạm đội củaTrịnh Hòa đã hướng
đến vịnh Ba Tư, Biển Đỏ, ghé lại
Mogadishu, Matindi, Mombassa,
Zanzibar và có thể họ đã đến cả
Mozambique. Đến chuyến thứ bảy,
họ đến châu Phi, và có giả thuyết
cho rằng họ đã khám phá ra châu
Mỹ trước cả Columbus. Tuy nhiên
trên đường về, vào năm 1433, Trịnh
Hòa đã qua đời sau khi ghé hải cảng
cuối cùng là Calicut, nam Ấn Độ.
Trịnh Hòa đã được thủy táng trên
biển Ấn Độ, theo nghi thức Hồi
giáo, cùng với bộ phận trên người
từng bị cắt và ướp giữ khi làm thái
giám (để đầu thai nguyên vẹn kiếp
sau, theo cách tin của người TQ).
Hạm đội Trịnh Hòa, vào đầu thế
kỷ 15, chính là niềm tự hào tột đỉnh
của TQ về sức mạnh thiên triều trên
cả mặt biển. Trịnh Hòa đã đặt nền
móng chủ nghĩa thực dân của TQ
trên những vùng đất từ Đông Nam
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Á qua tới Ấn Độ và vịnh Ba Tư mà
phải non thế kỷ sau đó, các đế quốc
thực dân Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh
và Tây Ban Nha mới đến (theo dấu
đoàn thám hiểm Vasco de Gama đi
vòng từ phía tây châu Phi).
Theo học giả Nguyễn Huy Đức
ở Pháp trên một bài khảo cứu về các
chuyến viễn dương của Trịnh Hòa,
thì "Nhiệm vụ của hạm đội này là
thám hiểm các đại dương và làm
cho thiên hạ nể sợ 'oai trời' mà chấp
nhận triều cống nhà Minh. Trong
ngày khánh thành Cấm Cung (năm
1421), Trịnh Hòa đã đưa về Bắc
Kinh các vua chúa và sứ thần từ các
nước Á châu, Ả rập, Phi châu để
vào chầu Hoàng đế Vĩnh Lạc. Sự
việc này chứng tỏ rằng nhà Minh đã
chủ trương áp đặt hệ thống triều
cống lên những quốc gia mà họ đã
đặt chân đến".
Cùng thời với các chuyến hải
hành của Trịnh Hòa là giai đoạn nhà
Minh chiếm đóng VN (1406-1427),
với các tên thái thú Trương Phụ,
Mộc Thạnh, Hoàng Phúc, Lý Bân,
Mã Kỳ… Trong đó, Hoàng Phúc là
kẻ thi hành triệt để chủ trương của
Minh triều là đồng hóa dân ta. Sách
VN Sử Lược của Trần Trọng Kim
viết: "Từ khi nhà Minh sang cai trị
An Nam, dân ta phải khổ nhục trăm
đường, tiếng oan không kêu ra
được, lòng tức giận ngấm nghía ở
trong tâm can, chỉ mong mỏi ra cho
khỏi đống than lửa".
Tình hình trong nước bấy giờ
được mô tả là dân tình điêu linh cực
khổ nhất trong các thời Bắc thuộc,
vì lẽ: "những người An Nam như
Nguyễn Huân, Lương Nhữ Hốt, Đỗ
Duy Trung theo hàng nhà Minh,
khéo đường xu nịnh, được làm quan
to, lại càng ỷ thế của giặc, làm
những điều tàn bạo hung ác hơn
người Tàu. Vả, trong những lúc
biến loạn như thế, thì những đồ
tham tàn gian ác, không có nghĩa
khí, không biết liêm sỉ, lại càng đắc
chí lắm, cho nên dân tình cực khổ,
lòng người sầu oán".
Xem ra, thời nay không khác là
bao. Trong cuộc tranh luận về chủ
quyền lãnh thổ giữa VN và TQ, Bắc
Kinh đã viện dẫn các chuyến hải
hành của hạm đội Minh triều để lập
luận rằng Trịnh Hòa đã khám phá ra

Hoàng Sa và Trường Sa, và dùng đó
để phản bác các chứng cứ chủ
quyền của Việt Nam trên hai quần
đảo này từ nhiều thế kỷ trước đó.
Lãnh đạo Hà Nội, trong tư thế
chư hầu khăn quàng đỏ của TQ, đã:
- ký công hàm 14-9-1958 công nhận
chủ quyền của TQ trên quần đảo
Trường Sa;
- không dám lên tiếng khi Quốc vụ
viện TQ ban bố lệnh sáp nhập quản
lý hành chánh huyện/thị xã Tam Sa
bao gồm cả Trường Sa lẫn Hoàng
Sa vào tháng 11-2007;
- khủng bố các cuộc tuần hành của
thanh niên sinh viên VN phản đối
vụ Tam Sa, tháng 12-2007;
- bắt nguội, đàn áp, truy bức và áp
án những người biểu tình phản đối
vừa nói, kể cả nhà báo tự do Điếu
Cày, ngày 20-4-2008;
- ruồng bố sinh viên thanh niên VN
có ý định tuần hành phản đối TQ,
ngược lại, bảo kê cho "du khách
TQ" độc quyền biểu tình ủng hộ
cuộc rước đuốc Olympic ngang qua
Sài Gòn ngày 29-4-2008;
- ngoan ngoãn chấp nhận "tuân thủ
nghiêm túc nhận thức chung giữa
lãnh đạo cấp cao hai nước" và bảo
đảm sự ổn định của vùng biển mà
TQ gọi là biển Nam Trung Hoa,
cũng như không tiến hành bất kỳ
hành động nào làm phức tạp tình
hình (Nguyễn Tấn Dũng, 25-102008).
- rập đầu trước Ủy viên Thường vụ
BCT/TQ Chu Vĩnh Khang, rằng:
"trước sau như một, luôn hết sức coi
trọng, chân thành mong muốn và
làm hết sức mình để phát triển quan
hệ hợp tác toàn diện, hữu nghị
truyền thống với Trung Quốc theo
phương châm 16 chữ vàng và tinh
thần 4 tốt" (Nông Đức Mạnh, 2910-2008).
Một tháng sau khi TT Nguyễn
Tấn Dũng khấu kiến Bắc Kinh và
Ủy viên BCT/TQ Chu Vĩnh Khang
tham quan Hà Nội, chiến hạm Trịnh
Hòa (chứ không phải là bất kỳ một
chiến hạm nào khác) của TQ ghé
cảng Đà Nẵng. Lãnh đạo tối cao của
Hà Nội lại ra chỉ thị cho dàn báo
chính quy tránh nói tục danh Trịnh
Hòa, và ra lệnh chỉ được phép tuyên
truyền chừng mực. Tại sao?

Năm 2005, TQ tổ chức linh đình
một lễ kỳ niệm 600 chuyến hải hành
đầu tiên của Trịnh Hòa. Năm 2006,
TQ cho trình chiếu một bộ phim 40
tập để tôn vinh "Trịnh Hòa – Một
Columbus của TQ", với các tài tử
gạo cội Đạo Quốc Cường thủ vai
Chu Đệ, Lý Tiểu Lộ thủ vai Hoàng
hậu… Đây là màn giáo đầu tập
huấn về vị trí, vai trò và truyền
thống bá quyền của TQ đối với các
lân bang nói riêng và cả thế giới,
nếu cần, nói chung.
Kế đến, tuần dương hạm Trịnh
Hòa là một chiến hạm tối tân, hạ
thủy năm 1987, từ bấy đến nay đã
từng ghé Trân Châu Cảng và nhiều
hải cảng quốc tế phương Tây. Gần
đây, nó được điều quay về "thăm
viếng" các quốc gia trong vùng
Đông Nam Á. Trong số đó, nhiều
người cho rằng điểm ghé thăm quan
trọng nhất của chiến hạm Trịnh Hòa
trong vùng này là Việt Nam, nhằm
chuyển tải một số "thông điệp" cần
thiết:
- biểu dương cho nhân dân VN
nhìn thấy sức mạnh cơ bắp về cả 3
mặt kinh tế - chính trị - quân sự của
Bắc Kinh, và vị trí bá chủ biển
Đông của TQ;
- biểu dương cho nhân dân VN
nhìn thấy thế tranh chấp thượng
phong của TQ thông qua lập luận
Trịnh Hòa khám phá ra các quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa;
- biểu dương cho nhân dân VN
nhìn thấy thành quả TQ khống chế
lãnh đạo VN thông qua các cuộc
khấu kiến, gần nhất là với TT
Nguyễn Tấn Dũng và TBT Nông
Đức Mạnh…
*
Thông qua chiến hạm Trịnh
Hòa, tinh thần "Hữu Nghị" của Bắc
Kinh đồng nghĩa với "Khuất Phục".
Đảng và nhà nước quang vinh đã
cúi đầu thần phục. Chỉ thị "tuyên
truyền chừng mực" và tránh kỵ húy
Trịnh Hòa đã trọng thị biểu dương ý
chí khuất phục cao độ đó trước
thiên triều. Còn nhân dân Việt Nam
anh hùng thì sao? Ta cần làm gì để
tỏ thái độ đối với sứ quán và lãnh sự
quán TQ tại VN, trong dịp này, và
liên tục cho đến ngày đánh dấu tròn
một năm vụ việc Tam Sa?
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Như

nhiều quốc gia trên thế
giới, Đài Loan cũng bị tác động bởi
sự suy thoái kinh tế toàn cầu. Điều
này ảnh hưởng thế nào đến tầng lớp
lao động từ Việt Nam sang? Linh
mục Nguyễn Văn Hùng, giám đốc
tổ chức bất vụ lợi có tên Văn phòng
Trợ giúp Pháp lý cho Công nhân
Việt tại Đài Loan, cho biết dù kinh
tế xuống dốc và gặp nhiều khó
khăn, người ở trong nước vẫn tiếp
tục được công ty môi giới Việt Nam
và Đài Loan đưa sang đây làm việc.
Chi phí đóng cho công ty môi
giới trước khi đi là từ 7.000 cho đến
gần 9.000 đôla:
“Qua đến Đài Loan rồi, nhất là
trong thời gian gần đây, thì chỉ
trong vòng hai tháng hoặc ba tháng
những công ty mà họ đi làm khai
phá sản, công nhân hoặc bị công ty
môi giới cho về nước hoặc làm thủ
tục đổi chủ.
Nhưng với sự suy sụp kinh tế
của Đài Loan thì không có chủ
nhận, do đó sau hai tháng thì những
người này sẽ bị trả về nước, mà khi
bị trả về nước thì họ sẽ mất trắng.
Có những người công ty môi giới
còn thương tình họ giúp trả lại một
nửa hoặc một phần ba tiền môi giới.
Vẫn theo Linh mục Nguyễn Văn
Hùng, điều ông muốn nói ở đây là
công nhân Việt Nam không biết
được thông tin thực tế ở Đài Loan:
“Vì vậy nên tìm hiểu cho kỹ lưỡng
và tốt nhất là không nên qua Đài
Loan lúc này.”
Nhiều khó khăn trước mắt
Một số công nhân Việt Nam từ
các công ty khai phá sản và đóng
cửa đã tìm đến văn phòng của linh
mục Nguyễn Văn Hùng để nhờ ông
giúp làm thủ tục đổi chủ. Thế nhưng
cái khó trước mắt là:
“Cứ mỗi thứ Năm chúng tôi đưa
công nhân ra đó thì chừng 6 cho đến
70 công nhân Việt Nam đổi chủ,

trong lúc chỉ có 3 hoặc 4 chủ và mỗi
chủ nhận một người thôi. Cho nên
số công nhân Việt Nam chờ đổi chủ
rất là đông.
“Một điều tôi cũng xin trình bày
ở đây luôn là có một số anh chị em
công nhân Việt Nam bị môi giới
Việt Nam và môi giới Đài Loan
giấu thông tin, nói là qua bên này
làm một ngày từ bốn đến sáu tiếng
làm thêm mà làm trong nhà máy.
“Nhưng mà khi qua bên này thì
lại đưa họ đi làm những những công
việc không đúng như ghi trong hợp
đồng. Như vậy tiền lương của họ
thay vì nhận được như hứa hẹn của
công ty môi giới thì họ chỉ nhận
khoảng chừng hơn 100 mỹ kim.
“Hồi tối hôm qua tôi nhận được
nhiều cú điện thoại của những anh
chị em đi qua công ty môi giới
Vinamoto từ Lạng Sơn. Họ trả 140
triệu tiền Việt, khoảng chừng 8.500
cho đến 9.000 mk, qua bên đây đưa
vào những công ty làm không đúng
trong hợp đồng. Họ chỉ nhận được
một tháng lương 4.000 tiền Đài
Loan, tương đương hơn 100 mk.”
Không việc làm, không chủ
nhân
Đó là tình trạng hiện tại của
những công nhân Việt sang Đài
Loan năm bảy tháng trở lại đây. Từ
văn phòng của linh mục Nguyễn
Văn Hùng ở Đào Viên, cách Đài
Bắc 100 kilômét, anh Nguyễn Văn
Hoài, quê ở Hà Tĩnh, qua Đài Loan
tháng 03-2008, kể cho biết chi phí
môi giới là 7.200, tiền học với tiền
ăn tính riêng, tổng cộng tiền đóng
cho công ty môi giới Than Quảng
Ninh là 7.800, phải vay ngân hàng
đến 90%:
“Sang đây thì môi giới bảo là
được làm công xưởng, mà sang đây
là ông chủ bắt nhà em đi làm công
trường mà làm chỗ không hợp pháp
ấy. Cái chỗ ấy là đất không được
qui hoạch công an không cho làm

mà ông chủ vẫn bắt bọn em làm nên
thường phải làm trốn. Em làm được
năm tháng giờ hiện tại em đang ở
văn phòng cha Hùng nhờ sự giúp đỡ
để đổi chủ, vì là công ty bắt bọn em
đi làm chỗ không hợp pháp, nếu bị
công an bắt thì họ cho về nước.” Từ
tháng 8 đến giờ, anh Hoài không có
việc làm, không có chủ nào nhận.
Người thứ hai, chị Phí Thị
Nhung, quê ở Bắc Giang, sang Đài
Loan từ tháng 2-2008, qua trung
gian công ty môi giới Vạn Xuân ở
địa phương, sau đó chuyển lại cho
công ty Sông Hồng của Đài Loan:
“Công ty Sông Hồng của người Đài
Loan đưa sang bên này chứ em
không biết ông chủ là ai. Chính xác
đóng cho công ty môi giới Sông
Hồng lúc em vào là tám nghìn tám,
mà em đưa cho người giới thiệu
7.000, sau đó họ thu tiền học của
em hết 500 đô nữa. Em sang làm
công nhân trong công ty ép giấy
bóng, được hai tháng thì công ty
đấy không có việc làm. Cứ sáng làm
thì chiều nghỉ, thậm chí có tháng
em chỉ làm mười lăm buổi thôi. Một
tháng không tính lương cơ bản mà
tính theo lương mình làm. Họ nói
năm nay họ không có việc làm, họ
cho em đổi chủ. Em sang được ba
tháng thì đổi chủ, đổi chủ được gần
hết thì môi giới bảo cho em về
nước, sau đó em đến nhờ văn phòng
cha Hùng gia hạn cho em.”
Cho đến lúc này chị Phí Thị
Nhung vẫn chưa kiếm được chủ
mới: “Giờ kiếm chủ khó lắm, có lần
bọn em đi mấy chục người ra, họ
nhận có một người. Em thấy sang
đây thì lương không đúng với hợp
đồng. Khi em nói với nhà chủ thì
nhà chủ bảo là không có việc làm
thì không có tiền, cả người Đài
Loan đi làm cũng thế. Khi mình gọi
môi giới thì môi giới họ không đến,
bao giờ nhà chủ gọi thì môi giới
mới đến. Em cảm thấy như môi giới
phục vụ nhà chủ chứ không phải
phục vụ mình. Gọi môi giới bên
Việt Nam thì họ còn không nhấc
máy. Em thất ngiệp hơn ba tháng
rồi, mà đến 24 tháng 11 này mà
không có người nhận và cha không
giúp em gia hạn được là em có thể
bị về nước.”
Về không thể, ở không xong
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Thanh Trúc cũng gặp được một
nhóm 5 anh công nhân khác cùng
cảnh ngộ như anh Hoài hay chị
Nhung. Cả 5 sang Đài Loan hơn 3
tháng, qua trung gian công ty Xuất
nhập Khẩu Lao động Halasuco ở Hà
Nội, với hợp đồng ba năm làm việc
cho công ty điện tử Fusin.
Anh Nguyễn Hồng Quảng, quê ở
Nghệ An, sang Đài Loan tháng Bảy
năm nay, cho Thanh Trúc biết: “Em
đi là hết 7.400, trước khi đi thì ký
hợp đồng sang đây làm công ty điện
tử. Nhưng mà qua đây một hai
tháng không có việc thì em làm quét
dọn. Bây giờ công ty trả cho em về
nước thì bảo đền bù cho em là
5.000. Nhưng mà em không chấp
nhận bởi vì 5.000 đó về Việt Nam
mới trả. Em sợ là về Việt Nam em
sẽ cũng bị lừa luôn, họ không trả
cho em đâu. Hôm nay thì họ cho
môi giới đến công ty để giải quyết
hợp đồng. Trong hợp đồng của họ
em đọc được là do em tự nguyện về
chứ họ không trả em về, em thấy
như thế là không hợp lý nên em
không ký. Nếu mà ký theo họ thì
nhà em về nước họ lật lại thì em
mất hết.”
Tiếp lời anh Quảng, anh Bùi Bá
Đẳng, quê ở Hải Dương, cũng được
hứa hẹn qua Đài Loan thì làm cho
công ty Fusin chuyên sản xuất bảng
mạch điện tử: “Đấy thì em nộp vô
công ty Halasuco là 6.700 đôla, em
đi tháng Tám năm 2008. Thế mà em
sang đây là chỉ có đi lau nhà, quét
dọn, lau kính và lau những bồn rửa
tay của công ty này. Bây giờ đùng
một cái lại cho em về nước thì em
bảo em không biết tại làm sao cho
em về nước, trong khi tất cả những
công việc em vẫn làm đầy đủ.
“Hôm nay môi giới đến bắt em
ký vào cái tờ là không đảm bảo qui
định công ty, phản đối công ty, tự
nguyện chấm dứt hợp đồng, biểu
hiện không tốt, kiểm tra không đầy
đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Thế là em
không ký vào cái tờ đấy vì là không
đúng với sự thật. Mà công ty cắt
cho em nghỉ từ thứ Sáu tuần trứơc,
mà nó còn bảo không mua cơm cho
bọn em ăn. Bên môi giới hôm nay
đến mặc cả là em về nước họ trả em
5.100. Thì là em cũng nhờ bên cha
là giúp em có thể lấy thêm được

hơn không. Họ cho em về thì em về,
nhưng mà số tiền em đi bây giờ trả
em như thế thiệt thòi quá.”
Đó là tình cảnh khó xử của các
công nhân Việt sang ĐL chưa được
1 năm, vào khi nền kinh tế bản xứ
và công ăn việc làm dành cho người
lao động chân tay bị ảnh hưởng từ
tình trạng suy thoái và bất ổn.
Thường đồng hành cùng những
nỗi cực nhọc của công nhân lao
động Việt Nam sang Đài Loan
trứơc nay, linh mục Nguyễn Văn
Hùng nói thêm: “Đáng nhẽ họ nhận
được mỗi tháng khoảng chừng 500
mỹ kim, nhưng mà khi qua đây họ
bị trừ đủ thứ tiền, tiền ăn, tiền ở,
tiền khám sức khỏe, tiền tiết kiệm
rồi tiền bảo hiểm. Cái người mà
điện thoại cho tôi đó, đang còn làm
việc trong công ty và công ty này
cũng đang trong thời kỳ phá sản.”
Còn anh Hoài, chị Nhung, anh
Quảng, Anh Đẳng thì kể với Thanh
Trúc là nếu mọi chuyện cứ êm xuôi
đúng như trong hợp đồng, nghĩa là
công việc ổn định, lương hướng đều
đặn thì chỉ cần 2 năm 7 tháng ai
cũng có thể thanh toán hết số nợ 8,
9 ngàn đô đã vay ngân hàng để nộp
cho môi giới trước khi đi. 

Phố 5, Phường An Hoà, TP Rạch
Giá, khiến một số cư dân này phản
ứng:
"Tôi cũng có miếng đất ở khu
Lâm Quang Ky mà bây giờ mấy
ổng sắp sửa cưỡng chiếm 3 ngàn
mấy trăm mét vuông. Tôi thấy rằng
ông nhà nước ổng làm như vậy thì
hẹp cho chúng tôi quá, vì đất cát
này đã 3 đời gia đình chúng tôi khai
thác rồi. Bây giờ mấy ổng lấy rồi
bồi thường giá quá rẻ. Trời ơi cái
này thì oan ức rồi. Họ thường cho
tụi tui có bao nhiêu đâu ? Có mấy
ngàn đồng/mét vuông trong khi họ
bán bạc triệu. Họ hỏi ý kiến tôi là
có giao đất không. Tôi nói là tôi
không giao, còn mấy ông có cưỡng
chế thì cưỡng chế. Tới nhà tôi họ
mang theo dân phòng tự vệ, xách
gậy theo nữa kìa. Quá bức hiếp tụi
tui rồi. Tôi bị mất 2.400 mét vuông.
Nhưng mà thực tế là tôi sẽ bị mất
tới 5 ngàn mét vuông. Mà bây giờ
họ cưỡng chế đất của tôi tới đâu thì
tôi sẽ kiện tới đó. Bây giờ trước mắt
tôi có 5.400 mét vuông, mà họ lấy
trước mắt 2 ngàn ngoài mét vuông
thì tôi kiện cái đó trước. Còn lại 3
ngàn mét vuông mà họ sẽ triển khai
thì tôi sẽ kiện tiếp".
Thanh Quang: Người sau cùng

Tình trạng người dân bị cưỡng

mà quý vị vừa nghe là anh Lê Mỹ
Đức thuộc trong số người bị ảnh
hưởng bởi "Dự Án Lấn Biển Kiên
Giang" này. Qua cuộc trao đổi với
chúng tôi, anh Đức giải thích:
Anh Lê Mỹ Đức: Nói chung có
đầu phải có đuôi. Cái đầu là TP
Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang
trình với Thủ tướng chính phủ xin
mở rộng TP Rạch Giá, thì được Thủ
tướng chấp nhận cho phép từ năm
1998, với quy mô dự án là 420 ha.
Thanh Quang: Tức là mở rộng
lấn ra biển ?
Anh Lê Mỹ Đức: Vâng, lấn ra
biển. Khi nới rộng như vậy thì phải

chiếm đất đai oan ức tiếp diễn trong
nước, khi nhiều hộ dân trong vụ
"Dự Án Lấn Biển Kiên Giang" phản
ứng mạnh mẽ trước hành động của
chính quyền địa phương mà họ cho
là làm sai pháp luật trong việc thu
hồi và đền bù đất đai để phát triển
dự án.
Mua bạc ngàn, bán bạc triệu
Thanh Quang: Thưa quý vị, dự
án mà chính quyền Kiên Giang
đang tiến hành, mệnh danh "Dự Án
Lấn Biển Kiên Giang", hiện ảnh
hưởng tới hằng trăm hộ dân tại Khu
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có mốc và ranh. Nói chung trên bản
đồ tỷ lệ 1/500 thể hiện dự án này rất
là rõ. Cơ sở để UBND tỉnh Kiên
Giang làm văn bản pháp lý trình lên
Thủ tướng gồm bản đồ và tờ trình,
và được quyết định 1178 của Thủ
tướng Chính phủ cho phép.
Trong quyết định nói rất rõ dự
án mở rộng này Đông giáp Rạch
Sỏi là ở chỗ nào, Tây giáp đâu lấn
ra biển. Cái mốc từ bờ cũ là Đê
Quốc Phòng – tức bờ ranh, là từ Đê
Quốc Phòng trở ra biển phía Tây
500 mét. Tây là giáp biển phía Tây,
mặt Đông là giáp thị xã Rạch Sỏi,
mặt Nam là giáp đường Lâm Quang
Ky và một mặt nữa lá giáp với TP
Rạch Giá cũ.
Lấn biển hay lấn đất
Thanh Quang: Như vậy khi
thực hiện dự án lấn biển đó, giới
cầm quyền đã thực hiện như thế nào
mà cư dân than phiền là cưỡng
chiếm đất của họ ?
Anh Lê Mỹ Đức: Trong quá
trình thực hiện dự án thì ban quản lý
và cấp chính quyền địa phương của
tỉnh thực hiện sai. Họ lấn vô đất của
dân khoảng 50-60 mét thay vì lấn ra
biển, và kéo dài toàn tuyến là 7 cây
số, thì diện tích đất họ lấy trái phép
tương đương 42 ha.
Thanh Quang: 42 ha ta đất này
ảnh hưởng bao nhiêu hộ dân ?
Anh Lê Mỹ Đức: Ảnh hưởng
252 hộ dân. Trong giai đọan 1 và
giai đọan 2 này, họ trực tiếp xử lý
khoảng 47 hộ dân.
Thanh Quang: Anh nói xử lý là
họ làm gì ?
Anh Lê Mỹ Đức: Tức là họ
cưỡng chế, lấy đất đó, lấy trái pháp
luật đó.
Thanh Quang: Họ lấy lý do gì
để thực hiện hành động này ?
Anh Lê Mỹ Đức: Họ mượn cớ
Ban Quản lý Dự án Công trình Lấn
Biển. Thì bên này tụi tôi cũng phản
ứng mạnh mẽ qua nhiều bài báo,
nhiều đơn khiếu nại, rằng "mấy ông
lấn biển chứ đâu phải lấn đất dân".
Quy mô Dự án Lấn Biển, chính
phủ phê chuẩn rất rõ ràng, có nghĩa
là từ Đê Quốc Phòng trở ra biển
phía Tây 500 mét. Bây giờ anh lại
lấy ngược vô đất phía bên trong của
dân 50-70 mét này mà với diện tích

42 ha đất thành phố thì tính ra biết
bao nhiêu là tiền của ?
Thanh Quang: Khi họ lấy đất
của dân như anh vừa trình bày thì
họ có bồi thường cho dân không ?
Anh Lê Mỹ Đức: Năm 2000,
ông UB tỉnh ổng ra quyết định thu
hồi đất của 252 hộ dân, với diện
tích là 42 ha. Năm 2000 ổng ký
nhưng không dám triển khai cho
dân vì vào thời điểm đó UBND tỉnh
Kiên Giang không được phép thu
hồi đất của dân với số lượng đất lớn
như vậy.
Theo luật VN thì vào thời điểm
đó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
chỉ được phép thu hồi có 2 ha thôi,
đất nông nghiệp đó. Còn nếu như
trên lượng này thì phải cơ quan của
Bộ hoặc Thủ tướng chính phủ.
Nhưng ảnh ký để ảnh phòng hờ.
Tới năm 2005, tụi tôi kiện cáo
quá đi thì ảnh mới hoảng hồn và
đưa ra văn bản nầy, nhưng không
triển khai. Ảnh lấy cái mốc thời
điểm đó, thường cho tụi tôi đất
nông nghiệp lọai 4, với giá 8 ngàn
đồng/mét vuông. Sau tụi tôi đấu
tranh quá ảnh tăng thêm 5 ngàn nữa
thành 13 ngàn đồng/mét vuông.
Thanh Quang: Như vậy so với
thời giá thì tiền bồi thường đó như
thế nào ?
Anh Lê Mỹ Đức: Nếu theo nghị
định vào thời điểm đó thì nó cũng
chênh lệch thôi. Nhưng về nguyên
tắc họ làm sai hết. Từ năm 2000 cho
tới năm nay là 2008, thì tính coi,
nhà nước VN tung ra biết bao nhiêu
quyết định, thay đổi bao nhiêu quy
chế về luật đất đai ?
Bây giờ chúng tôi chỉ căn cứ như
vầy, là lấy đất vào thời điểm nào thì
ra quyết định vào thời điểm đó. Thứ
hai là lấy đất làm gì phải thông báo
rõ cho chúng tôi biết, phải ghi vào
nội dung quyết định là thu hồi đất
để làm gì. Nhà nước chỉ được phép
thu hồi đất khi liên quan đến an
ninh quốc phòng, công cộng, sân
chơi, trường học, bệnh viện… nói
chung tất cả những việc lợi ích quốc
gia, công ích.
Thanh Quang: Như vậy trên
thực tế giới cầm quyền Kiên Giang
thu hồi số đất này để làm gì ?
Anh Lê Mỹ Đức: Trên thực tế,
hiện nay họ đã bán đất của chúng

tôi cho những đối tượng khác là 94
sổ đỏ mà báo chí VN đã ghi nhận,
và Tổng Thanh tra Chính phủ VN
cũng đã xác nhận như vậy. Đất tụi
tôi ở đời này đời thứ nhất có, đời
thứ hai có, đời thứ ba có. Họ cưỡng
đoạt vô cớ. Họ đưa máy ủi, xe vô
chặt phá cây.
Thanh Quang: Họ có hành
hung gì bà con không ?
Anh Lê Mỹ Đức: Họ không
dàm hành hung, bởi tụi tôi không
chống đối, mà chỉ chống đối trên
pháp luật thôi. Tụi tôi yêu cầu mấy
ổng làm đúng theo pháp luật. Còn
không, tụi tôi sẽ nhờ tới cơ quan
ngôn luận, báo chí, hoặc là biểu
tình. Trong tuần lễ rồi, bà con đã
biểu tình. Tôi yêu cầu bà con muốn
gì cứ thưa kiện TP, UBND tỉnh,
tỉnh ủy Kiên Giang. Muốn gì cứ lên
trình bày với họ. Nếu tỉnh không
giải quyết, chúng tôi sẽ đi TP HCM
và Hà Nội.
Thanh Quang: Bây giờ một
cách cụ thể thì người dân đã phản
ứng như thế nào ?
Anh Lê Mỹ Đức: Rất là quyết
liệt. 47 hộ dân đã kéo lên gặp các
nhà chức trách, nhưng họ không
giải quyết, tránh né, trốn né. Tụi tôi,
bước thứ nhất, 47 hộ dân này phải
làm việc với cơ quan cấp tỉnh, TP
với lại tỉnh ủy Kiên Giang trước đã,
xem coi họ xử lý như thế nào. Nếu
không xong, tui tôi sẽ đi Hà Nội.
Nhưng trên thực tế tụi tôi đã đối
thọai rất nhiều rồi.
Thanh Quang: Như vậy kết quả
sơ khởi ra sao ?
Anh Lê Mỹ Đức: Họ vẫn làm
càng, vẫn làm bậy.
Thanh Quang: Nhân đây xin
anh mô tả tình hình dân oan bị mất
đất đai, tài sản ở Kiên Giang, nói
chung, như thế nào ?
Anh Lê Mỹ Đức: Nói chung rất
nhiều nơi dân bị mất đất, thí dụ như
Kiên Lương, Hà Tiên, rừng U Minh
cũng bị lấy đất bừa bãi. Đảo Phú
Quốc cũng vậy. Tất cả những dự án
gì mà dính tới đất đai đều gặp rắc
rối.
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