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      Trong thần thoại Hy Lạp, có điển tích mang tên “Chiếc giường của Procuste”. Procuste là một tên cướp 
vùng Attique chuyên hành hạ các du khách y bắt được bằng cách đặt họ nằm trên một chiếc giường (y có hai chiếc, một 
ngắn một dài) và chặt bớt hoặc kéo dãn chân của họ cho vừa chiếc giường ấy. Việt Nam ta cũng có thành ngữ tương 
đương: “Đẽo chân cho vừa giày” dùng để chỉ mọi toan tính muốn bắt người ta theo một kiểu mẫu duy nhất, một lối suy nghĩ 
hay hành động duy nhất. 
 Đây là phương cách của các chế độ độc tài, nhất là độc tài cộng sản, vốn mang tính toàn trị ! Năm 1963, giữa lúc 
nhân tâm miền Bắc chưa hết cơn khủng khiếp và xã hội miền Bắc chưa hết cơn hoảng loạn vì những hậu quả rợn người, 
đầy chết chóc máu lệ của cuộc Cải cách ruộng đất và vụ Nhân văn Giai phẩm, thì Hồ Chí Minh thản nhiên công bố một tín 
điều : “Đảng là đạo đức ! là văn minh !” Động từ “là” trong câu này mạnh gấp nhiều lần động từ “có”, vì nó muốn nói văn minh 
đạo đức chính là bản chất của đảng hay đảng là hiện thân của đạo đức văn minh ! Dĩ nhiên trong thâm tâm ai cũng hiểu đó là 
thứ «đạo đức cách mạng» : đấu tố ân nhân, lên án cha mẹ, giết vợ bỏ con, phản bội chiến hữu, trù dập văn nhân nghệ sĩ mà 
Hồ Chí Minh và hàng lãnh đạo CS thời ấy là tấm gương, cũng như văn minh ấy là thứ văn minh phá vỡ những giá trị nhân 
bản, truyền thống của dân tộc như nhân, nghĩa, lễ, trí, tín... thứ văn minh tiến lên thời đại đồ sắt (theo nghĩa sắt máu) và… đồ 
đểu như lời thi sĩ Bùi Minh Quốc còn mô tả gần đây : “Quay mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa ! Cả một thời đểu cáng 
đã lên ngôi !” Thế nhưng Cộng sản vẫn tìm mọi cách cưỡng ép toàn dân miền Bắc phải tin theo «chân lý thời đại» do họ Hồ 
ban ra ấy. Chẳng hạn qua những vần thơ quái đản của các văn nô chế độ mà mọi người, nhất là giới trẻ phải học thuộc và 
áp dụng. Ví dụ bài thơ ca tụng tên đồ tể Stalin, kẻ đã tàn sát 10 triệu dân Nga và là kẻ duyệt xét đề án Cải cách ruộng đất 
của Việt Cộng: «...Ngày mai dân có ruộng cày. Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai? Ơn này nhớ để hai vai. Một vai ơn Bác một 
vai ơn Người. Con còn bé dại con ơi. Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông!...» (Tố Hữu, Đời đời nhớ Ông, 1953). Hoặc bài thơ 
ca ngợi đảng của Xuân Diệu : «...Trong đời cũ trái tim ngoài ngực. Tôi thoi thóp đêm ngày đau nhức... Đảng dạy tôi phân biệt 
tự nguồn. Đảng đã cho tôi xương sống của tâm hồn...» (dù sau này Xuân Diệu có thú nhận : mỗi lần ngâm «thơ Bác» thì nhỏ 
nước mắt để được mua ít ký thịt!?!). Hay bài thơ của Chế Lan Viên : «Đảng ở đâu phân phối trái vườn thơm. Đây ta đuổi 
ruộng mặn đồng chua thành ngon ngọt... Ta nghĩ chuyện nghìn năm chưa kịp nghĩ. Và đôi mắt thần của Đảng chiếu tầm xa» 
(Nghĩ về đảng, 1966). Chỉ đến cuối đời, Chế Lan Viên mới nói thật về chế độ qua bài thơ «Bánh vẽ » (1991). 
 Đi cùng với «tín điều» ngổ ngáo khoác lác nói trên của HCM (mà người ta còn thấy trên các bích chương cổ vũ bầu 
cử «Quốc hội» năm 2007) là những câu khẩu hiệu như “Đảng là thần thánh, là ưu việt!” (câu nói lên gân của tổng bí thư 
Leonid Brejnev giữa lúc chế độ Liên xô sắp sụp đổ), như «Ý đảng, lòng dân», «Nghe theo Đảng ! Nói theo đài !», như «Dân 
tin đảng ! Đảng tin dân !», Đảng là «của dân, do dân, vì dân» (thành ngữ ăn cắp của Abraham Lincoln, tổng thống HK)... Rồi 
cả một nền tuyên truyền, giáo dục bắt buộc mọi người phải coi «Bác» và «Đảng» như ân nhân của đất nước, của từng 
người, như nguồn chân lý và công lý của xã hội, phải coi xã hội chủ nghĩa là ưu việt, là đích tới của văn minh nhân loại, ai 
hiểu ngược lại mà bày tỏ ra hay làm ngược lại là không thể sống nổi. Tất cả khiến toàn thể miền Bắc rồi cả nước bị lôi vào 
cuộc chiến huynh đệ tương tàn, bị dùng vào những cuộc thí nghiệm cuồng điên, những cuộc tổng diễn tập (kiểu nói của 
Phạm Quang Nghị) chết người, hết của... Chẳng lạ gì mà khi Georges Marchais, tổng bí thư đảng CS Pháp (1972-1994) 
tuyên bố kiểu tổng kết vụ Liên xô và Đông Âu sụp đổ: «Globalement positif» (Xét chung là tích cực !), thì liền bị tờ Le Figaro 
hay Le Monde gì đó (hai nhật báo lớn nhất của Pháp) sửa lại : «Globalement vomitif» (Xét chung là đáng nôn mửa !)  
 Dầu vậy, tại Việt Nam hiện thời, não trạng Procuste của hàng lãnh đạo CS vẫn thâm căn cố đế, chân cẳng (nghĩa là 
tâm trí) của hơn 80 triệu dân vẫn bị kéo cho vừa chiếc giường, bị đẽo cho vừa chiếc giày mà đảng luôn sắm sẵn. Toàn thể 
bộ máy chính trị, toàn thể bộ máy nhồi sọ (trên các phương tiện truyền thông và qua các giáo khoa mọi cấp) ngày đêm căng 
kéo, đẽo gọt không ngừng. Chiếc giường hay chiếc giày đó mang nhiều tên gọi khác nhau. Trên phương diện chính trị thì 
đấy là «dân chủ tập trung», là «chủ quyền hơn nhân quyền», là «xã hội chủ nghĩa chỉ tạm thời bị khủng hoảng», dù ai cũng 
biết rằng dân chủ kiểu ấy là dân chủ vỏ, còn ruột là độc tài đảng trị, rằng nhân quyền của mọi người dân phải hy sinh cho chủ 
quyền của toàn đảng, và rằng xã hội chủ nghĩa đã bị vứt vào sọt rác lịch sử từ lâu ! Trên phương diện kinh tế thì đó là «kinh 
tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa», dù ai cũng hiểu đấy là kinh tế tư bản hoang dã chỉ làm giàu sụ đảng viên 
cán bộ có chức quyền ! Trên phương diện ngoại giao với lân bang thì đó là châm ngôn «phải biết sống cận kề nước lớn» 
như xưa rày bằng cách nhượng đất nhường biển, đang khi nhân dân -qua lịch sử- đều biết tổ tiên đã hiếu hòa, thậm chí triều 
cống Đại Hán sau khi đã đánh cho nó liểng xiểng tả tơi ! Mới đây, tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 26 của VC (1-10/12/2008, 
quy tụ gần 700 đại biểu), tổng bí thư Nông Đức Mạnh thản nhiên khẳng định : «Tổ quốc ta còn nghèo khổ nhưng đàng 
hoàng» ( !?!), dù mấy năm nay trong ngành ngoại giao VN đã có vụ việc đại sứ tại Hoa Kỳ mò sò, lãnh sự tại Nhật Bản sờ 
mông, tham tán tại Anh quốc côn đồ và bí thư tại Nam Phi buôn lậu... Trên phương diện pháp luật thì đó là «pháp chế xã hội 
chủ nghĩa», là «tự do trong khuôn khổ» dù ai cũng biết thứ pháp chế đó thực chất chỉ là luật rừng, luật tiền, luật đảng, và 
rằng khuôn khổ tự do đó là chậu cảnh, bể nước chứ không phải là giòng sông hay biển cả cho con cá bơi lội. Kết cục các 
phiên tòa thì bao giờ cũng là công thức bất di dịch : «Tất cả các bị can đã ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội trước tòa để � 
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... được hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước» !?! Vụ án 8 giáo 
dân Thái Hà hôm 08-12 mới rồi là bằng chứng hùng hồn cho thứ luật pháp tùy tiện 
quái đản này. Cả một bản cáo trạng đao to búa lớn, đầy dẫy những vu cáo trơ trẽn, 
những ngụy biện nực cười thế mà đảng vẫn đưa ra cách trang nghiêm đĩnh đạc để 
bắt mọi người phải công nhận. Quả là «xử đúng cũng được, xử sai cũng được, xử 
hòa cũng được, xử thắng cũng được, xử thua cũng được...» (lời chánh án Tòa án 
Nhân dân Tối cao Trịnh Ngọc Dương). Nhưng giáo dân Thái Hà có công nhận 
phiên xử, bản án ấy hay không thì mọi người đã rõ ! (trừ ai chỉ nghe báo đài VC !) 
 Trên phương diện thông tin, chiếc giường hay chiếc giày đó nay mang cái tên 
mới do thứ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đặt : «Đi lề bên 
phải». Toàn bộ báo chí cứ «thẳng đàn [không phải «thẳng đàng»] mà đi, mà nói» 
dưới cây gậy và củ cà rốt của đảng. Cứ theo đuôi của Nguyễn Thế Thảo mà cắt 
xén rồi xuyên tạc thả giàn câu nói của Đức Tổng Giám mục Hà Nội, cứ bám mông 
của Nguyễn Đức Nhanh mà vu khống giáo xứ Thái Hà phá hoại tài sản, gây rối trật 
tự trị an ! Dám đi giữa đường hay đi bên trái thì nhớ số phận của Nguyễn Việt 
Chiến và Nguyễn Văn Hải! Chưa hết, qua thứ trưởng bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, 
đảng còn muốn ngang nhiên đẽo chân, dẫn đường cho báo chí Nhật Bản trong vụ 
PCI, khiến toàn bộ nước Nhật, từ nhân dân, chính phủ tới báo chí đang cho Việt 
Nam một bài học đích đáng nhớ đời ! Gần đây thôi, cũng chính Đỗ Quý Doãn 
(đươ5c báo Tiê ̀n Phong 28-11-2008 trích đăng) đã đi5nh nghĩa blog là hoa 5t đô5ng 
mang yếu tố cá nhân: "Yếu tố này quy định blog không đại diện cho một tổ chức 
hay thông tin chính thống nào cả. Những blogs vượt quá thông tin cá nhân là sai 
quy định, trái pháp luật !" Thành ra cấm các bloggers bày tỏ và chia sẻ quan điểm 
về các vấn đề chính trị, xã hội ! Để răn đe, Giám đốc Trung tâm Bách khoa lo về an 
ninh internet là Nguyễn Tử Quảng (một tay công an mạng hạng gộc), nói rằng theo 
dự thảo luật đang được bàn cãi, "những người vi phạm có thể bị phạt tiền tới 
12,000 đô Mỹ và án tù tới 12 năm" mà y cho là "rất xứng đáng đối với những ai cố 
ý phổ biến những tin thất thiệt về tôn giáo, hệ thống chính trị, nhà nước và chính 
phủ". Đang khi đó thì toàn thể thế giới đều công nhận blog “là một trang mạng cá 
nhân hoặc của một nhóm các cá nhân, là nơi để mỗi cá nhân tự do bày tỏ suy 
nghĩ, tình cảm, thái độ, quan điểm; là tờ báo mạng của cá nhân hoặc nhóm, được 
thường xuyên cập nhật” và “blogger được coi là nhà báo công dân” (Wikipedia), 
dựa trên điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.  
 Nói tóm lại, đảng CS đang tạo ra tạo ra cho nhân dân VN một chiếc giường, 
một chiếc giày mang cái tên chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại : «văn hóa 
đảng» ! Khái niệm này do chính cựu trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương 
Nguyễn Khoa Điềm phát minh ra năm 2005 và được trình bày hàng tuần trên 
truyền hình VC. Ngoài văn hóa đại lục, văn hóa dân tộc, văn hóa dân gian, văn hóa 
tôn giáo ra, nay dân Việt lại biết thêm một thứ văn hóa đặc biệt nữa là “văn hóa 
đảng”. Đảng đã cầm quyền hơn 60 năm rồi, mà là cầm quyền tuyệt đối, cho nên 
mọi chuyện từ nhỏ đến lớn đều liên quan đến đảng. Văn hóa là một chuyện vô 
cùng quan trọng trong đời sống xã hội nên đảng phải “quan tâm” và muốn rằng 
nhờ đảng mà dân Việt có thêm một nền văn hóa mới : đó là tùng phục, mến yêu, 
đề cao đảng, đó là tin đảng như thần chân lý và thần công lý, đó là hãy cứ gian dối,
bạo hành nếu cần vì ích lợi của đảng, đó là đặt quyền lợi của đảng trên quyền lợi 
của nước, của dân, đó là «sống chết mặc bây, quyền đầy đảng nắm» !!! 
 Trong thần thoại chiếc giường nói trên, cuối cùng tên cướp Procuste đã bị 
người hùng Thésée bắt y chịu chính hình phạt mà y đã sáng tạo. Nhân dân và lịch 
sử cũng sẽ hành xử với tên Procuste cộng sản như thế thôi !    BAN BIÊN T�P 
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 Kính gửi: 
- Ông Felix Salgado Macedonia, 
chủ tịch Hội đồng thành phố 
Acapulco 
- Các thành viên Hội đồng thành 
phố Acapulco  
- Toàn thể cư dân thành phố 
Acapulco, Mexico 
 Chúng tôi, những người Việt 
Nam sống tại Việt Nam cũng như 
đang cư trú tại nhiều quốc gia trên 
thế giới, rất ngạc nhiên và đau buồn 
trước việc Hội đồng thành phố 
Acapulco quyết định dựng tượng 
Hồ Chí Minh tại đại lộ Miguel 
Aleman, đại lộ chính thành phố 
Acapulco. Quyết định này dựa trên 
ý nghĩ cho rằng Hồ Chí Minh đã 
"đóng góp to lớn cho công cuộc 
dành độc lập cho Việt Nam và cho 
hòa bình, hợp tác và đoàn kết giữa 
các quốc gia".   
 Là những người VN, chúng tôi 
xin khẳng định cùng quí vị là Hồ 
Chí Minh, không những đã hoàn 
toàn không có những đóng góp kể 
trên, mà ngược lại y chính là kẻ đã 
gây bao tai họa cho nhân dân VN và 
cũng là kẻ đã tiếp tay gieo rắc chủ 
nghĩa Cộng Sản, một chủ nghĩa đã 
bị toàn thể nhân loại lên án. 
 Những sự kiện sau đây xác quyết 
kết luận trên: 
 - Tôn thờ chủ nghĩa cộng sản, 
HCM đã áp dụng những kỹ thuật sắt 
máu, những phương thức bạo lực 
của chủ nghĩa này trong việc đánh 
đổ chế độ thực dân tại Việt Nam, 
gây nên bao nhiêu chết chóc. Cũng 
trong thời gian này, đã có nhiều 
quốc gia Á, Phi dành được độc lập 
bằng những phương thức ôn hòa, 
giảm thiểu được nhiều thiệt hại về 
nhân mạng tài sản.    
 - Là cán bộ của cộng sản quốc 
tế, Hồ Chí Minh đã thực hiện những 

chính sách cai trị vô cùng man rợ 
gây ra nhiều thảm họa cho dân tộc 
Việt Nam. Chỉ trong chiến dịch cải 
cách ruộng đất trong những năm 
1953-1956, đã có gần 200,000 
người đã bị sát hại trong đó, một số 
không nhỏ bị chôn sống. hoặc bị xử 
tử bằng dao, súng. 
 - Và mặc dù đã qua đời, HCM 
đã để lại một di sản vô cùng tàn hại 
cho dân tộc VN. Đó là đảng CSVN, 
con đẻ của HCM, tập đoàn đang cai 
trị Việt Nam. Với chủ trương sắt 
máu, đi ngược lại với nhân bản, 
đảng CSVN đã và đang thống trị 
Việt Nam bằng bạo lực, độc tài, độc 
đoán, phi dân chủ, phản nhân 
quyền.     
 - Còn đối với "sự hòa bình, hợp 
tác và đoàn kết giữa các quốc gia", 
hãy nghe nhà văn và cũng là triết 
gia nổi tiếng người Pháp Jean-
François Revel nhận xét: "Dựa vào 
khát vọng tự do để ngự trị, đó là 
phương pháp Hồ Chí Minh, rất mực 
trung thành tuân theo phương pháp 
của nhân vật tồi tệ Lênin. Phương 
pháp này đã tàn phá những nơi 
khác: Cambốt, Êthiôpi, Môzambich, 
Algiêri, Cuba, Angôla. Đằng sau 
cuộc chiến tranh giải phóng, một 
cuộc chiến đấu giành quyền sống 
bình đẳng, trong đó các chiến sĩ 
thành thật hiến thân, luôn ẩn dấu 
âm mưu của những  kẻ cầm đầu 
chống lại tự do và quyền con 
người." 
 Với những sự kiện trên, chúng 
tôi long trọng và khẩn thiết kêu gọi 
Ông Chủ tịch và Hội đồng thành 
phố, cùng toàn thể cư dân của thành 
phố Acapulco, Mexico, hãy hủy bỏ 
việc dựng tượng Hồ Chí Minh tại 
đại lộ Miguel Aleman, bên cạnh 
tượng của nhà tranh đấu bất bạo 
động lừng danh Mahatma Gandhi. 

Hủy bỏ việc này, chẳng những sẽ 
phù hợp với ước nguyện đích thực 
của nhân dân Việt Nam, mà còn 
biểu tỏ lòng tôn kính đối với Ông 
Mahatma Gandhi, một vĩ nhân đúng 
nghĩa, được mọi người kính nể.  
 Muốn biết thêm chi tiết về các 
tội ác của Ông Hồ Chí Minh, xin 
vào http://crimesofhochiminh.com/ 
 Ngày 5 tháng 12 năm 2008 
 1- Khối 8406, VN (Lm Phan 
Văn Lợi, Đại diện). 2- Cộng đồng 
Người Việt Tự do Liên bang Úc 
Châu (Ô. Nguyền Thế Phong, Chủ 
tịch). 3- Liên hội Người Việt 
Canada (Ô. Ngô V. Út, Tổng thư 
ký). 4- Cộng đồng Người Việt Quốc 
gia Montreal, Canada (Bác sĩ Trần 
Đình Thắng, Ct). 5- Cộng đồng 
Người Việt Quốc gia Tự do tại Pháp 
(Bác sĩ Phan Khắc Tường, Ct). 6- 
Cộng đồng VN Tỵ nạn Cộng sản 
Hòa Lan (Ô. Nguyễn Liên Hiệp, 
Ct). 7- Cộng đồng VN tại Liège, 
Vương quốc Bỉ (Ô. Lê Hữu Đào, 
Ct). 8- Cộng đồng VN Hoa Kỳ (Ô. 
Nguyễn V. Tần, Ct). 9- Cộng đồng 
Người Việt Quốc gia Arizona (Ô. 
Phạm Sinh, Ct).10- Cộng đồng 
Người Việt Quốc gia Dallas (Ô. 
Thái Hóa Tố, Ct). 11- Cộng đồng 
Người Việt Quốc gia Fort Worth 
(Ô. Nguyễn Xuân Hùng, Ct). 12- 
Cộng đồng Người Việt Quốc gia 
Houston (Luật sư Hoàng Duy Hùng, 
Ct). 13- Cộng đồng Người Việt 
Quốc gia San Antonio (Ô. Phan 
Quang Trọng, Quyền Ct). 14- Cộng 
đồng Người Việt Quốc gia Tucson, 
Arizona (Ô. Lê Cường, Ct). 15- 
Cộng đồng Người Việt Pomona 
Valley (Bác sĩ Võ Đình Hữu, Ct). 
16- Cộng đồng Người Việt Tampa 
Bay, FL (Ô. Vũ Đình Vượng, Ct). 
17- Cộng đồng VN Bắc California 
(Ô. Nguyễn Ngọc Tiên, Ct). 18- 
Cộng đồng VN tại Colorado (Ô. 
Nguyễn Vạn Thắng, Ct). 19- Cộng 
đồng VN Philadelphia (Ô. Nguyễn 
Đình Toàn, Ct). 20- Cộng đồng VN 
Thống hợp Georgia (Ô. Ngô Thanh 
Lâm, Ct). 21- Cộng đồng VN vùng 
Thủ đô HTĐ, Maryland và Virginia 
(Ô. Đỗ Hồng Anh, Ct). 22- Hiệp hội 
Người Việt San Diego (BS Lê Tiến 
Dũng, Ct).  
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 Ngày hôm nay, cách đây 60 năm, 
tại Paris, Pháp quốc, đã được công 
bố một bản văn căn bản mà cả thế 
giới giờ đây xem là văn bản nền cho 
một nền văn minh mới của nhân loại, 
bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân 
quyền, thông qua vào ngày 10 tháng 
12 năm 1948. 
 Tưởng chúng ta cần nhắc lại, bản 
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền là 
một sản phẩm của Liên hiệp quốc, hy 
vọng mới nhất của nhân loại sau Thế 
chiến II, một cuộc chiến đẫm máu và 
tàn sát kinh hoàng nhất trong lịch sử 
loài người, với tham vọng chấm dứt 
những hiện tượng dã man như 
Holocaust, trong đó 6 triệu người Do 
thái đã bị giết hay đưa vào lò nướng 
của Hitler, hoặc như những “cánh 
đồng chết” ở Kampuchia sau này 
dưới thời Pol Pot. 
 Vì thế bản Tuyên ngôn Quốc tế 
Nhân quyền đã chi tiết hoá những 
quyền cá nhân và công dân mà tất cả 
mọi người trên thế giới cần phải được 
quyền hưởng, không phân biệt chủng 
tộc, màu da, tôn giáo, địa phương 
hay phái tính (Điều 2). Theo bản 
Tuyên ngôn, tất cả mọi người sinh ra 
tự do và bình đẳng về mặt phẩm cách 
cũng như về quyền lợi. Ai cũng có 
quyền sống, tự do, và an toàn thân 
mạng. Chế độ nô lệ bị nghiêm cấm, 
cũng như các hình thức đối xử và 
hình phạt ác độc, mất nhân phẩm. Tất 
cả mọi người phải được luật pháp 
bảo vệ đồng đều, cũng như sự riêng 
tư về chỗ ở, gia đình, và thư từ cần 
được bảo đảm. Người nào bị cáo 
buộc một tội phạm phải được coi là 
vô tội cho đến khi chứng minh được 
là thực sự có tội. Bản Tuyên ngôn 
còn đặc biệt đề cao các quyền tự do 
tư tưởng, lương tâm, ngôn luận, tôn 
giáo và tín ngưỡng, cũng như tập 
hợp. Quyền của các vị thành nhân lấy 
người mình chọn và lập gia đình cũng 
được công nhận. Và khẳng định trong 
bản Tuyên ngôn là quyền được giáo 
dục và sở hữu tài sản. 
 Về lao động, Tuyên ngôn Quốc tế 
Nhân quyền công nhận quyền tự do 
lựa chọn công việc làm của mình, 

quyền mưu tìm những điều kiện làm 
việc thuận lợi, lương bổng công bằng, 
và quyền được bảo vệ chống lại sự 
thất nghiệp. Người lao động có quyền 
lập và tham gia các công đoàn. “Mọi 
người có quyền hưởng một mức 
sống đủ để bảo vệ sức khoẻ và sự an 
sinh của chính mình và gia đình 
mình.” 
 Bản Tuyên ngôn còn khẳng định 
là ai cũng có quyền rời nước mình 
hay nước nào khác và có quyền trở 
lại. Ai cũng có quyền có một quốc tịch 
và thay đổi quốc tịch đó. Ai cũng có 
quyền tham gia vào chính quyền của 
nước mình, với ý của dân là căn bản 
cho uy quyền của Nhà nước. 
 Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân 
quyền sau đó được củng cố bằng hai 
Công ước Quốc tế, một về các Quyền 
Chính trị và Dân sự và một về các 
Quyền Xã hội, Kinh tế và Giáo dục, 
mà một quốc gia ký kết bắt buộc phải 
tôn trọng. Cộng hoà Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam đã long trọng ký vào 
hai Công ước Quốc tế này từ tháng 9 
năm 1982. 
 Như vậy, hôm nay, nhân dịp 60 
năm kỷ niệm ngày Quốc tế Nhân 
quyền, chúng tôi, đại diện cho 3 triệu 
người Việt hải ngoại, một lần nữa 
khẳng định những quyền bất khả xâm 
phạm của 86 triệu dân Việt Nam ở 
trong nước. Chúng tôi cũng đòi hỏi 
nhà cầm quyền Hà Nội phải triệt để 
tôn trọng những cam kết của mình đối 
với Liên hiệp quốc và thế giới ngõ 
hầu VN có thể vươn lên và thực sự là 
một nước văn minh, dân chủ và tự 
do, xứng đáng đứng bên cạnh các 
quốc gia tân tiến của nhân loại. 
 H�i ngo�i, ngày 10-12-2008 
 DANH SÁCH CÁC T� CH�C 
Đ�NG KÝ TÊN VÀO TUYÊN CÁO 
NÀY: 
 1- Nghị hội Toàn quốc Người Việt 
tại Hoa kỳ (Ô. Nguyễn Ngọc Bích, Ct). 
2- Liên hội Người Việt Canada (Ô. 
Ngô Văn Út, Tổng thư ký). 3- Cộng 
Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc 
Châu (Ô. Nguyễn Thế Phong, Ct). 4- 
Trung tâm Việt Nam, Hannover, Cộng 
hoà Liên Bang Đức (Ô. Lâm Đăng 

Châu, Đại diện). 5- Phong Trào Quốc 
Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn, Tân Tây 
Lan (LM Nguyễn Hữu Lễ, Đại diện). 
6- Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam (Ô. 
Trần Quốc Bảo, Ct). 7- Mạng Lưới 
Nhân Quyền Việt Nam (GS. Nguyễn 
Thanh Trang, Trưởng Ban Phối Hợp). 
8- Liên minh Nhân quyền Việt Nam 
(GS. Nguyễn Chính Kết, Đại diện). 9- 
Hội Cử Tri Việt Mỹ (Bà Jackie Bông 
Wright, Ct). 10- Tổ Chức Quốc Tế 
Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản (BS. 
Nguyễn Thể Bình, Ct). 11- Uỷ ban 
Tranh đấu Nhân quyền cho Việt Nam 
(Bà Nguyễn Hồng Liên, Ct). 12- Uỷ 
Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam 
(Bà Ngô Thị Hiền, Ct). 13- Viện Quốc 
tế về Việt Nam (GS. Đoàn Viết Hoạt, 
Ct). 14- Cộng Đồng Người Việt Quốc 
Gia Dallas (Ô. Thái Hóa Tố, Ct). 15- 
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Fort 
Worth (Ô. Nguyễn Xuân Hùng, Ct). 
16- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia 
Montreal, Canada (Ô. Trần Đình 
Thắng, Ct). 17- Cộng Đồng Người 
Việt Quốc Gia tại Tucson, AR (Ô. Lê 
Cường, Ct). 18- Cộng đồng Việt Nam 
vùng DC, Maryland và Virginia (Ô. Đỗ 
Hồng Anh, Ct) 

 T.B.- Đính kèm là bản Lên tiếng 
của Uỷ ban Nhân quyền Việt Nam, trụ 
sở ở Hà Nội, đánh dấu hai năm thành 
lập Uỷ ban (dù như hai sáng lập viên 
của Uỷ ban, Luật sư Nguyễn Văn Đài 
và Luật sư Lê Thị Công Nhân, hiện 
đang còn ở trong tù). 
 
ỦY BAN NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 

KỶ NIỆM 2 NĂM THÀNH LẬP 
UBNQVN – TÔN VINH CÁC NHÀ 
HOẠT ĐỘNG NHÂN QUYỀN VIỆT 

NAM 
 Hà Nội, ngày 10-12-2008 
 Cách đây 60 năm, ngày 10 tháng 
12 năm 1948 gần 200 quốc gia trên 
thế giới đã cùng nhau thông qua bản 
Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế tại 
Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc. Việt 
Nam dưới sự cầm quyền của giới 
lãnh đạo độc tài toàn trị cộng sản 
cũng đã tham gia ký cam kết thực 
hiện theo bản Tuyên Ngôn Nhân 
Quyền Quốc Tế vào năm 1988. 
Nhưng trên thực tế trong suốt 20 năm 
qua nhà nước cộng sản Việt Nam 
không những không tôn trọng văn 
kiện quan trọng này của thế giới mà 
chính họ đã đặt bút ký, ngược lại nhà 
nước cộng sản Việt Nam ra sức dùng 
đủ mọi thủ đoạn hết sức tinh vi để 
đàn áp, ngăn chặn và trù dập hết sức 
khốc liệt những người muốn tham gia 
tranh đấu đòi hỏi nhân quyền cho 
người dân Việt Nam. Nhà nước cộng 
sản Việt Nam nằm dưới sự kiểm soát 
độc tài toàn trị của giới lãnh đạo độc 
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đảng cộng sản, cũng dùng mọi nguỵ 
biện dối trá đối với thế giới văn minh 
để cố gắng che dấu những hành vi vi 
phạm nhân quyền trầm trọng đối với 
người dân Việt Nam. Mặt khác họ 
chưa bao giờ có bất kỳ một hành 
động nào để công bố bản Tuyên 
Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế này cho 
toàn thể nhân dân Việt Nam được 
biết, hay là có những hoạt động nhằm 
tôn vinh những nhà hoạt động nhân 
quyền. Ngược lại họ chụp mũ và quy 
kết cho những nhà hoạt động nhân 
quyền tại Việt Nam bằng những tội 
danh hết sức mơ hồ theo điều 88 bộ 
luật hình sự của nhà nước độc tài 
cộng sản: “tuyên truyền chống nhà 
nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam…”!, đã bắt giam và bỏ tù hàng 
loạt những người hoạt động dân chủ, 
nhân quyền tại Việt Nam trong các 
chiến dịch khủng bố, đàn áp nhân 
quyền của nhà nước độc tài cộng sản 
Việt Nam, các đỉnh điểm đàn áp là 
vào tháng 3 năm 2007, và tháng 9 
năm 2008. 
 Dựa trên tinh thần của bản Tuyên 
Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, và thấy 
rằng nhân quyền là hết sức quan 
trọng đối với mỗi người dân Việt 
Nam, Uỷ Ban Nhân Quyền Việt Nam 
đã được tự thành lập ngày 10 tháng 
12 năm 2006 trong cao trào ngày 
càng dâng lên của các hoạt động đấu 
tranh đòi dân chủ nhân quyền cho 
người dân tại Việt Nam, bất chấp mọi 
đe doạ khủng bố, đàn áp từ phía nhà 
cầm quyền độc tài cộng sản Việt 
Nam, để đấu tranh đòi hỏi nhân 
quyền phải được thực thi triệt để, các 
quyền tự do căn bản của con người 
phải được trả lại cho người dân VN. 
 Nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập 
Uỷ Ban Nhân Quyền Việt Nam, chúng 
tôi hết sức ca ngợi và tôn vinh mọi cố 
gắng nỗ lực vượt khó của tất cả các 
nhà hoạt động dân chủ nhân quyền 
cho người dân Việt Nam, chúng tôi 
hết sức hoan nghênh và chúc mừng 
các nhà hoạt động dân chủ nhân 
quyền Việt Nam đã được trao các giải 
thưởng của các tổ chức nhân quyền 
quốc tế cũng như của các Sáng Hội 
Việt Nam nhằm khích lệ động viên 
tinh thần và những đóng góp hết sức 
cần thiết của các nhà tranh đấu cho 
dân chủ nhân quyền tại Việt Nam.  
 Trong dịp này chúng tôi cũng 
hết sức thiết tha yêu cầu các Tổ 
chức tranh đấu nhân quyền, các 
Chính phủ ủng hộ tự do dân chủ 
trên thế giới hãy kịp thời lên tiếng, 
làm áp lực mạnh mẽ để ngăn chặn 
các vi phạm nhân quyền tại Việt 
Nam, kêu gọi nhà cầm quyền độc 
tài toàn trị Cộng sản Việt Nam phải 
trả tư% do ngay lâ%p tưć và vô điê ̀u 

kiê %n cho như(ng ngươì tranh đấu 
dân chủ nhân quyền đã bi % bắt 
giam, câ ̀m tu ̀ trong thơì gian qua 
va ̀ trả la %i mọi quyền tự do căn bản 
cho người dân Việt Nam. 
 Dưới đây là danh sách các nhà 
bất đồng chính kiến ôn hoà, các tù 
nhân chính trị hiện đang bị giam trong 
nhà tù của nhà nước độc tài toàn trị 
cộng sản Việt Nam trong thời gian 
vừa qua: 
 Đã xét xử - có án tù : 
  1- Nguyễn Văn Thuỳ. Tín đồ 
PGHH. Bị bắt: 22-04-2006. Án tù: 5 
năm. 2- Lê Nguyên Sang. Bác Sĩ. 
Đảng Dân Chủ Nhân Dân. 14-08-
2006. 4 năm. 3- Nguyễn Bắc 
Truyễn. Luật sư. Đảng Dân Chủ 
Nhân Dân. 14-08-2006. 3 năm 6 
tháng. 4- Huỳnh Nguyên Đạo. Nhà 
báo. Đảng Dân Chủ Nhân Dân. 14-
08-2006. 2 năm 6 tháng. 5- Nguyễn 
Văn Thơ. Tín đồ PGHH. 02-10-2006. 
6 năm. 6- Dương Thị Tròn. Tín đồ 
PGHH. 02-10-2006. 4 năm. 7- Lê Văn 
Sóc. Tín đồ PGHH. 04-11-2006. 6 
năm. 8- Nguyễn Thanh Phong. Dân 
oan tỉnh Long An. 13-10-2006. 3 năm. 
9- Trần Quốc Hiền. Luật sư. Hiệp hội 
đoàn kết công nông Việt Nam. 12-01-
2007. 5 năm. 10- Nguyễn Văn Lý. 
Linh mục công giáo. 18-02-2007. 8 
năm. 11- Nguyễn Phong. Cử nhân. 
Đảng Thăng Tiến Việt Nam. 17-02-
2007. 6 năm. 12- Nguyễn Bình 
Thành. Thợ điện. Đảng Thăng Tiến 
Việt Nam. 17-02-2007. 5 năm. 13- 
Hoàng Thị Anh Đào. Đảng Thăng 
Tiến Việt Nam. 19-02-2007. 2 năm tù 
treo. 14-  Lê Thị Lệ Hằng. Giáo viên. 
Đảng Thăng Tiến Việt Nam. 18-02-
2007. 18 tháng tù treo. 15- Lê Thị 
Công Nhân. Luật sư. Đảng Thăng 
Tiến Việt Nam. Uỷ Ban Nhân Quyền 
Việt Nam. 06-03-2007. 3 năm. 16- 
Nguyễn Văn Đài. Luật sư. Uỷ Ban 
Nhân Quyền Việt Nam. 06-03-2007. 4 
năm. 17- Phạm Bá Hải. Kinh doanh. 
Tổ chức Bạch Đằng Giang. 07-09-
2006. 5 năm. 18- Nguyễn Ngọc 
Quang. Thợ trang trí nội thất. Tổ 
chức Bạch Đằng Giang. 02-09-2006. 
3 năm. 19- Vũ Hoàng Hải. Xây dựng. 
Tổ chức Bạch Đằng Giang. 05-09-
2006. 2 năm. 20- Trương Quốc Huy. 
Thành viên diễn đàn Paltalk. 18-08-
2006. 6 năm. 21- Hàng Tấn Phát. Sài 
Gòn. 23-09-2005. 6 năm. 22- Trần 
Thị Lệ Hồng. Kinh doanh. Hiệp hội 
Đoàn Kết Công Nông Việt Nam. 15-
11-2006. 3 năm. 23- Đoàn Văn Diên. 
Hiệp hội Đoàn Kết Công Nông Việt 
Nam. 15-11-2006. 4 năm 6 tháng. 24- 
Phùng Quang Huyền. Hiệp hội Đoàn 
Kết Công Nông Việt Nam. 15-11-
2006. 18 tháng. 25- Hồ Thị Bích 
Khương. Công nhân. Dân Oan Nghệ 

An. 25-04-2007. 2 năm. 26- Trương 
Minh Đức. 1960. Nhà báo. 05-05-
2007. 5 năm. 27- Trương Minh 
Nguyệt. Giáo sư nông cơ. Hội Ái Hữu 
Tù Nhân Chính Trị & Tôn Giáo. 04-
06-2007. 4 năm. 28- Nguyễn Văn 
Ngọc. Kinh doanh. Nhóm Người Việt 
Nam Yêu Nước. 28-02-2007. 4 năm. 
29- Trịnh Quốc Thảo. Kinh doanh. 
Nhóm Người Việt Nam Yêu Nước. 
28-02-2007. 2 năm. 30- Lương Văn 
Sinh. Dân oan. Thành viên Khối 
8406. 10-01-2008. 2 năm. 31-  
Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày). Nhà 
Báo. Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. 20-
04-2008. 2 năm 6 tháng. 32- Nguyễn 
Thị Cẩm Hồng. Dân oan. 15-08-
2008. 18 tháng tù. 33- Lê Thị Kim 
Thu. Dân oan Đồng Nai. 29-08-2008. 
18 tháng tù giam.  
 Còn bị tạm giam - chưa xét xử : 
  34- Ngô Lướt. Dân oan Bình 
Thuận. Bị bắt: 03-08-2007. 35- 
Nguyễn Xuân Nghĩa. Nhà văn. Ban 
điều hành Khối 8406. 10-09-2008. 36- 
Phạm Văn Trội. Cử nhân. Thành 
viên UBNQVN. 10-09-2008. 37- Trần 
Đức Thạch. Nhà thơ. 10-09-2008. 
38- Ngô Quỳnh. Sinh viên. 10-09-
2008. 39- Nguyễn Văn Túc. Nông 
dân. 10-09-2008. 40- Phạm Thanh 
Nghiên. Thành viên Khối 8406. 18-
09-2008. 41- Vũ Hùng. Giáo viên. 18-
09-2008. 42- Nguyễn Văn Tính. 
Chiến sĩ dân chủ. 24-09-2008. 43- 
Nguyễn Kim Nhàn. Trưởng nhóm 
dân oan Bắc Giang. 25-09-2008. 44- 
Phạm Văn Đồng (bút danh Phạm 
Hồng Đức). Nhà văn. 26-11-2008. 
 

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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 Kính gửi :  
- Quý Vị dân cử các nước tự do, 
- Quý Tổ chức Nhân quyền Thế giới 
- Quý Cơ quan Truyền thông Việt 
Nam và quốc tế 
cùng Đồng bào khắp nơi trong và 
ngoài nước, 
 Kính thưa Quý vị, 
 Quyết định thành lập thành phố 
Tam Sa của Trung Quốc để quản trị 
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa vào ngày 2-12-2007 đã làm trỗi 
dậy lòng yêu nước của người dân 
Việt Nam một cách mãnh liệt. Bất 
chấp sự ngăn cản của nhà cầm 
quyền CSVN, ngày 9-12-2007, 
hàng trăm thanh niên sinh viên và 
đồng bào đã quyết tâm xuống 
đường biểu tình phản đối tại Sài 
Gòn và Hà Nội với nhiều biểu ngữ 
như "Hãy trả lại Hoàng Sa Trường 
Sa cho Việt Nam", “Yêu cầu Trung 
Quốc tôn trọng Việt Nam, chấp 
hành luật pháp quốc tế”, “Đừng coi 
thường Dân Việt Nam!”... 
 Chẳng những nhà cầm quyền 
CSVN không làm theo nguyện vọng 
người dân để bảo toàn tài sản quốc 
gia mà họ còn thẳng tay trù dập, bắt 
bớ giam cầm những người mạnh 
dạn bày tỏ lòng yêu nước, họ đã 
thẳng tay đàn áp mọi cuộc biểu tình 
ngay tuần lễ sau đó và nhiều lần kế 
tiếp nữa, và đã bắt bớ, bỏ tù tất cả 
những người lên tiếng phản đối 
hành động xâm lược của Trung 
Quốc. Nhiều người đã bị bắt và bị 
đánh đập dã man ngày 29-4-2008, 
ngày mà đuốc Thế vận hội Bắc 
Kinh 2008 dừng chân tại Việt Nam.  
 Tiêu biểu cho nhóm người này 
chính là cô Phạm Thanh Nghiên, 
sinh viên Ngô Quỳnh, nhà văn 
Nguyễn Xuân Nghĩa, dân oan 
Nguyễn Văn Túc, nhà giáo Vũ 
Hùng, nhà thơ Trần Đức Thạch, kỹ 
sư Phạm Văn Trội, ông Nguyễn 

Kim Nhàn... Tất cả những người 
này đã bị bắt vào tháng 9 vừa qua 
và gia đình vẫn chưa hề được gặp 
mặt trong suốt gần 3 tháng nay. 
Ngoài đợt này, nhà báo Ðiếu Cày 
Nguyễn Văn Hải cũng đã bị kết án 
30 tháng tù giam vào đầu tháng 9-
2008. 
 Chúng tôi nhiệt liệt biểu dương 
tinh thần yêu nước và sự can đảm 
của những người đang bị giam cầm 
nói trên. Chúng tôi đồng thanh tố 
cáo trước dư luận quốc tế hành 
động bất xứng và vi phạm nhân 
quyền của nhà cầm quyền CSVN. 
 Kính thưa Quý Vị, 
 Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày 
Quốc tế Nhân quyền, chúng tôi kính 
mong đồng bào khắp nơi tiếp tay 
vận động chính giới các nước tự do 
và các tổ chức nhân quyền trên thế 
giới áp lực nhà cầm quyền CSVN 
phải tôn trọng các quyền tự do phát 
biểu, tự do hội họp của người dân 
Việt Nam.  
 Đây là điều mà các nước trong 
cộng đồng Liên hiệp Âu Châu đã 
khuyến cáo Việt Nam qua Nghị 
quyết vừa thông qua ngày 22-10-
2008, qua đó Quốc hội Âu châu đã 
yêu cầu Việt Nam bãi bỏ các luật 
pháp nhằm kết tội các nhà bất đồng 
chính kiến hay các hoạt động tôn 
giáo căn cứ theo khái niệm mơ hồ 
xâm phạm "an ninh quốc gia", để 
các luật này không áp dụng cho 
những cá nhân sử dụng các quyền 
cơ bản của họ về tự do ngôn luận, 
tự do hội họp, tự do lập hội và tự do 
tín ngưỡng. 
 Từ đầu năm 2008, Việt Nam là 
một trong những thành viên không 
thường trực của Hội đồng Bảo an 
Liên Hiệp quốc thì không thể có 
những hành vi vi phạm nhân quyền, 
xâm phạm an ninh của người dân 
một cách trắng trợn như hiện nay. 

 Chúng tôi khẩn thiết thỉnh cầu 
đồng bào khắp nơi ở nước ngoài gửi 
thư vận động các vị dân cử can 
thiệp mạnh mẽ trên tinh thần nhân 
đạo và đòi hỏi bình đẳng trước pháp 
luật như đã từng can thiệp cho 
chúng tôi trước đây. Sự lên tiếng 
của Quý vị sẽ nói lên sự quan tâm 
và hậu thuẫn của cộng đồng người 
Việt đối với những người đang tích 
cực tham gia công cuộc đấu tranh 
quyết giành lại tự do dân chủ cho 
dân tộc Việt Nam. 

 Ngày 12 tháng 12 năm 2008 
 Đồng ký tên 
 Những người đã từng bị CSVN 
bỏ tù hay quản thúc vì đấu tranh 
cho tự do dân chủ tại Việt Nam 
 1- Lm Chân Tín. 2- Dương Thị 
Xuân. 3- Dương Văn Nam. 4- Đỗ 
Nam Hải. 5- Hoàng Tiến. 6- Hoàng 
Trung Kiên. 7- Kim Văn Duy. 8- Lê 
Quốc Quân. 9- Lê Thanh Tùng. 10- 
Lư Thị Thu Duyên. 11- Nguyễn 
Công Bằng. 12- Ms Nguyễn Hồng 
Quang. 13- Lm Nguyễn Hữu Giải. 
14- Nguyễn Khắc Toàn. 15- 
Nguyễn Quốc Hải. 16- Nguyễn 
Quốc Quân. 17- Nguyễn Thị Thanh 
Vân. 18- Nguyễn Vũ Bình. 19- 
Phạm Mỹ Phố. 20- Phạm Quế 
Dương. 21- Lm Phan Văn Lợi. 22- 
Tt Tọa Thích Thiện Minh. 23- Trần 
Anh Kim. 24- Trần Khải Thanh 
Thủy. 25- Trần Khuê. 26- Trương 
Văn Ba. 27- Vũ Thanh Phương. 
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 Vừa qua, trên mạng Internet tung 
ra hai tài liệu nhằm chống phá Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
(GHPGVNTN). Một tài liệu giả thủ bút 
của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng 
Độ viết “Lời Cam Kết” gửi “cơ quan 
Công an thành phố Hồ Chí Minh”, và 
một bài viết có tựa đề “Nhận định về 
“Quyết nghị 9 điểm” của GHPGVN 
TN” ký tên Thích Siêu Phương. Cả 
hai tài liệu giả dùng địa chỉ giả của 
Hòa thượng Thích Không Tánh gửi đi 
cốt được giới Phật tử lưu ý tìm đọc. 
  Dù tung ra ngày 22-11-2008, 
nhưng thư thủ bút “Lời Cam Kết” giả 
viết ngày 9-2-1995. Nội dung là Hòa 
thượng Thích Quảng Độ “cam kết” 
với công an : “vĩnh viễn chấm dứt mọi 
liên hệ và những hành động dẫn đến 
vi phạm luật pháp của Nhà nước”. 
Hòa thượng hứa “sẽ tìm một nơi yên 
tĩnh xa thành phố để tiếp tục phiên 
dịch và hoàn thành bộ “Phật Quang 
Đại từ điển” xem như “nguyện vọng 
tha thiết nhất trong cuối cuộc đời tu 
hành” của Hòa thượng. 
  Ngày 25-11 vừa qua chúng tôi đã 
phát hành Thông cáo báo chí vạch 
trần sự giả trá của công an cộng sản. 
Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cuộc 
phỏng vấn Đại lão Hòa thượng của 
Phóng viên Ỷ Lan. Toàn bộ cuộc 
phỏng vấn dài 27 phút đã được 
truyền thanh trên Đài Phật giáo Việt 
Nam phát về Việt Nam hôm tối thứ 
sáu 28-11. 
  Ba ngày trước đó, liên tiếp hai 
hôm 25 và 26-11, Đài Á châu Tự do 
đã phát hai chương trình, tổng cộng 
khoảng 13 phút, về phần Hòa thượng 
nhắc tới “Lời Cam Kết” giả và đại 
quan việc phiên dịch bộ Phật Quang 
Đại từ điển trong tù. 
  Qua cuộc phỏng vấn, Hòa thượng 
Thích Quảng Độ xác nhận sự giả 
mạo của “Lời Cam Kết”. Đặc biệt Hòa 
thượng nhắc tới việc hi hữu là công 
trình phiên dịch bộ “Phật Quang Đại 
từ điển” gần tám nghìn trang trong 
thời gian bị quản chế ở tỉnh Thái Bình 
miền Bắc rồi tiếp tục sau đó qua các 
trại tù Ba Sao và Thanh Liệt (B14). 

Hòa thượng tiết lộ từ sự kiểm soát 
khắc khe của công an cho đến việc 
cướp công trình của Hòa thượng 
ngày ra tù năm 1998. 
  Xin mời bạn đọc theo dõi toàn bộ 
cuộc phỏng vấn 27 phút do Phòng 
Thông tin Phật giáo Quốc tế chép lại 
dưới đây. Những tiêu đề do chúng tôi 
đặt thêm cho dễ đọc : 

Công an giả mạo chữ viết nhái 
theo tuồng chữ Hòa thượng 
viết trong bộ Phật Quang Đại 

từ điển 
 Ỷ Lan: Kính bạch Đại Lão Hoà 
Thượng Thích Quảng Độ, mấy ngày 
vừa qua trên mạng Internet tung ra 
hai tài liệu, trong đó có bức thư thủ 
bút "Lời Cam Kết" của Hoà Thượng 
gửi cho cơ quan Công An TP.HCM. 
Nội dung là Hoà Thượng ngỏ lời cam 
kết chấm dứt mọi liên hệ và những 
hành động dẫn đến vi phạm luật pháp 
của nhà nước, và Hoà Thượng hứa 
sẽ tìm một nơi yên tĩnh xa thành phố 
để tiếp tục phiên dịch và hoàn thành 
bộ Phật Quang Đại Từ Điển xem như 
nguyện vọng tha thiết nhất trong cuối 
cuộc đời tu hành của Hoà Thượng. 
Xin Hoà Thượng cho biết thủ bút "Lời 
Cam Kết" này có do Hoà Thượng viết 
hay không? 
  HT Quảng Độ:  Vấn đề này hiện 
quan trọng đây. Trước hết là tôi trả lời 
rằng cái bản đấy hoàn toàn là tôi bây 
giờ mới được đọc. Lý do mà người ta 
viết trong bản này, lý do chính đó là vì 
tôi muốn tìm cái nơi an tĩnh để mà 
hoàn thành bộ “Phật Quang Đại Từ 
Điển”. 
 Bộ này tôi bắt đầu phiên dịch khi 
còn đang bị quản thúc, lưu đày ở 
ngoài Vũ Đoài vào năm 1982. Lúc đó 
mới làm được một ít, ngoài đó thiếu 
phương tiện. Tôi quyết định phải đi về 
trong Miền Nam mới có phương tiện 
để làm, thì tôi có viết thư cho ông Mai 
Chí Thọ. 
  Lúc đó tôi yêu cầu, đòi hỏi họ là 
đưa tôi ra đây quản chế như thế này 
đã 10 năm rồi, từ 1982 đến 1992, 
mười năm rồi mà không giải quyết 

như thế nào cả. Bây giờ tôi yêu cầu 
ông [Thọ] giải quyết cho dứt khoát, tôi 
có tội thì đưa ra toà đàng hoàng, mà 
không có tội thì phải giải chế cho tôi 
để tôi trở về Miền Nam. Tôi hẹn trong 
một tháng mà các ông không trả lời là 
tôi tự ra về. 
 Tự ý rời bỏ nơi quản thúc miền 
Bắc năm 1992 
 Lúc đó tôi chờ đúng một tháng 
không ai trả lời cả, thì tôi quyết định 
ra về. Đi cùng tôi có những 30 người 
ở xã Vũ Đoài. Họ cũng muốn theo 
vào nên họ mua vé cho họ và cả cho 
tôi. 11 giờ sáng mai là sang bên Nam 
Định lên tàu đi về. Thế nhưng 4 giờ 
chiều hôm trước đó có hai người 
công an ở Hà Nội về nói rằng là ông 
không được về. Tôi trả lời là tôi đã nói 
rõ rồi, không được về thì cho tôi biết 
sớm để tôi quyết định. Chứ giờ đến 
hôm nay ông mới về, mà sáng mai tôi 
lấy tàu đi về miền Nam rồi. Họ mua 
sẵn hết cả vé rồi, bây giờ làm thế 
nào ? Số tiền đó người ta phải đi vay 
đi mượn, mà mình không đi coi như 
mất thôi. Như vậy, thì tôi cứ về đấy 
thôi. Chứ hoãn thì tôi không hoãn. Họ 
[công an] để cho về nhưng họ theo 
dõi từ đấy vào đến Sài Gòn.  
 Còn cái lý do trong thư gọi là "Lời 
Cam Kết" có nói lý do yên tĩnh ở xa 
thành phố. Yên tĩnh ở đâu bằng yên 
tĩnh trong nhà tù ? Tôi thấy trong nhà 
tù yên tĩnh nhất, không còn phải đi 
tìm đâu nữa. Bất cứ nhà tù nào ! Tôi 
đã trải qua nhiều nhà tù. Ở miền Nam 
như ở Phan Đăng Lưu thì một mình 
trong cái xà lim rất nhỏ, rất hẹp, một 
mình suốt trong gần 2 năm trời, 
không được tiếp xúc với ai thì cái đó 
là rất yên tĩnh. Rồi đến lúc ra ngoài 
Vũ Đoài (Bắc Việt) thì cũng một mình 
một cái chùa hẻo lánh, nhỏ, ngay 
giữa cánh đồng. Chả ai lai vãng, thì 
như vậy quá yên tĩnh rồi chứ việc gì 
phải đi tìm sự yên tĩnh ? Cho nên cái 
lý do họ đưa ra là trái rồi.  
 Vụ xử án 5 năm tù và 5 năm 
quản chế vì cứu trợ nạn dân lũ lụt 
 Tôi về miền Nam năm 1992, tôi 
tiếp tục làm bộ [Phật Quang Đại] từ 
điển đó. Và đến 1994 thì tôi có gửi 
cho ông Đỗ Mười một tập “Nh�n đ
nh 
v� nh�ng Sai lm tai h�i c�a Đ�ng 
C�ng S�n Vi�t Nam đ�i v�i Dân t�c 
và Ph�t Giáo Vi�t Nam”. Ngày 19-8-
1994 tôi gửi cho ông Đỗ Mười. Sau 
đó tôi ra đi cứu trợ. Năm ấy ở miền 
Nam đồng bằng sông Cửu Long lụt 
lớn lắm nên chúng tôi đi cứu trợ. Cứu 
trợ được vài chuyến, thì đến ngày 
mùng 04-01-1995 họ bắt. Bắt lúc đó 
đông người lắm. Tôi nhớ có Hòa 
thượng Nhật Ban, Hòa thượng Không 
Tánh rồi Đại đức Trí Lực, rồi cả các 
Cư sĩ Đồng Ngọc, Nhật Thường. 
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Những vị đó người ta bắt trước. Họ 
bắt các vị đó ngày 12-11-1994. Còn 
tôi mãi đến mồng 4-01-1995 tôi mới bị 
bắt. Trong thời gian tôi chưa bị bắt thì 
có một đoàn công an từ Hà Nội vào 
Saigon, xuống dưới chùa Vạn Đức 
của ngài Trí Tịnh họp. Trong đó có 
Hòa thượng Trí Tịnh và Minh Châu, 
họ hỏi ý kiến xem rằng là bắt tôi thì có 
lợi hay hại gì không. Lợi gì mà hại 
gì ? Họ hỏi như thế thì Hòa thượng 
Minh Châu không nói gì. Riêng Hòa 
thượng Trí Tịnh thì có nói rằng : “Tôi 
đã bảo các ông đánh rắn phải đánh 
dập đầu !”. Thế là mấy hôm sau tôi bị 
bắt. Còn Ôn Huyền Quang ở ngoài 
kia thì chùa Phước Hội chuyển sang 
Phước Quang cách đến 10 cây số. 
Họ lấy bao nhiêu tài liệu, cả con dấu 
cũng mất ở đấy. Họ thu hết. Hôm 04-
01-1995 họ giam tôi ở trại giam trên 
đường Nguyễn Văn Cừ ở giữa Sài 
Gòn này. Mãi đến ngày 15-08-1995 
họ mới đưa ra tòa. Đưa ra tòa xét xử 
hôm ấy riêng tôi với Hòa thượng 
Không Tánh mỗi người 5 năm tù 
giam, tôi thì thêm 5 năm quản chế. 
Xử xong trong một ngày, từ sáng đến 
chiều, rồi họ đưa về trại. Hôm tòa xử 
đông người vào xem mà nó không 
cho vào. Chỉ có công an thôi, còn tất 
cả người xem Tăng Ni, Phật tử rất 
đông ở ngoài, đứng ngoài hàng rào. 
Tòa án nó ở tòa án cũ của Pháp ngày 
xưa. Rất đông người ở ngoài nhìn 
vào, không cho ai vào cả, ở trong chỉ 
có công an và các quan tòa. 
 Tôi đoán chắc là hôm ấy ở ngoài, 
Phòng Thông tin [Phật giáo Quốc tế] 
cũng bận rộn lắm, vận động khá rộng. 
Tôi đoán như thế. 
 Theo luật thì 2 tuần lễ sau người 
bị xử có quyền kháng án. Nếu thấy 
oan hay gì thì kháng án để họ xử lại. 
Độ một tuần lễ sau, công an vào nói 
với tôi : “Ông có kháng án không ?”. 
Tôi bảo : “Thôi, quan tòa xử sao thì 
tôi chịu thế thôi chứ chả kháng án làm 
chi”. Thế rồi họ ra. Ba bốn ngày sau 
họ lại trở lại, họ bảo : “Ông nên kháng 
án đi !”, thì tôi đã nói lần trước rồi, là 
tôi không có kháng. Tôi ở tù thì cũng 
nhàn lắm chứ có sao, việc gì đâu phải 
kháng. Ở đâu thì cũng ăn cũng làm 
việc thôi. Ở đây thì tôi có việc làm rồi. 
Trước khi vào tù tôi đã vận động, nói 
khó với họ là để xin đưa theo bộ từ 
điển Phật Quang mà tôi đang làm dở. 
Đặc biệt lắm, bao nhiêu lần nói với 
họ, rất khó khăn. Tôi nói công việc 
này ông cứ xem đi, nó có 7 tập, mỗi 
tập một nghìn trang bằng chữ Hán, 
ông cứ xem. Ông cứ về Thanh Minh 
Thiền viện, thầy Thanh Minh sẽ đưa 
cho ông xem, cứ xem từng trang một 
xem có giấu diếm gì không. Ông thấy 
không có hại gì, không chứa gì trong 

đó thì cho tôi đưa vào tù để tôi làm. 
Tôi ngồi trong tù có việc tôi làm, đồng 
thời cũng để giúp các thế hệ tương lai 
họ có tài liệu tra cứu, tham khảo để 
học tập. Tôi có nói rõ như thế. Mãi 
mấy lần, về sau họ mới xét, họ bàn 
với nhau rồi đồng ý cho đưa vào. 
 Sự kiểm soát gắt gao ở hai trại 
Ba Sao và Thanh Liệt, rồi Công an 
cộng sản cướp giật công trình 
phiên dịch 
 Đến lúc mà tôi không kháng án thì 
họ quyết định đưa tôi ra ngoài Ba 
Sao. Ngày hôm sau tôi đi, thì ngày 
hôm trước thầy Thanh Minh đưa cả 
bộ [Phật Quang Đại] từ điển ấy vào 
cho tôi để đưa ra ngoài Bắc tôi làm 
việc. Thế nhưng họ không cho tôi 
cầm theo. Chính công an cầm theo. 
Khi ra đến trại Ba Sao mấy hôm sau 
họ mới đưa bộ từ điển vào cho. 
Không phải chỉ có 7 tập từ điển thôi 
mà còn 100 tập vở nữa. 100 tập vở 
học trò loại lớn dài như trang giấy 
dùng bây giờ, khổ cũng rộng có kẻ 
dòng chứ không đánh số trang. Vào 
đấy một tuần sau, tôi hỏi họ bây giờ 
ông cho tôi bắt đầu làm việc, thì họ 
đưa một tập thôi. Tôi bảo một tập 
không đủ, đưa cả 7 tập bởi vì tập một 
có nhiều từ liên quan đến tập 2, tập 3, 
tập 4 thì phải có hết mới làm được. 
Còn vở, còn bút nữa. Bút cũng sắm 
đủ 100 bút nguyên tử, bút máy đấy và 
100 tập giấy do thầy Thanh Minh 
xách vào. Nhưng họ giữ hết, chỉ có 7 
tập từ điển là họ đưa cho tôi một lúc 
để tham khảo. 100 tập giấy họ giữ, 
bút họ cũng giữ. Giấy cứ mỗi lần họ 
phát cho một tập, họ đánh số mỗi tập 
80 trang. Thế rồi họ phát cho một cái 
bút. Họ đề ở trang bìa ngoài cùng, 
ông cán bộ  nào trực nhận ngày đó có 
trách nhiệm trông coi tù nhân ngày 
đó, ông giao thì ông viết tên ông, cán 
bộ tên gì, chức vụ gì, giao ngày nào, 
tháng nào, mỗi tập 80 trang ghi rõ 
như thế rồi họ mới giao cho mình tập 
đó. Hết tập đó trả cho họ, họ mới giao 
tập mới. Bút cũng thế, viết hết mực 
bút này thì phải trả quản bút hết mực 
cho họ, họ mới cho bút mới. Họ kiểm 
soát như thế đấy. Kiểm soát như thế 
cũng tốt, vì tôi có công việc làm. 
 Tôi làm hết ở trong tù cho đến lúc 
được đặc xá ngày 02-09-1998. Về thì 
họ lại không trả. Gần một trăm tập mà 
tôi đã dịch rồi, có chữ hết cả rồi. Họ 
bắt phải làm đơn xin. Làm đơn cho 
ông trưởng trại để mà xin đưa các tập 
đó về. Tôi nói không hợp lý. Bởi vì tôi 
đã xin đưa vào làm ở đây, lúc tôi về 
ông phải trả lại coi như của mà tôi gửi 
ông thôi. Mà tôi đâu có gửi, ông giữ 
chứ tôi có gửi ông đâu. Cũng như tư 
trang khác, như quần áo, tiền nong ở 
ngoài người ta tiếp tế cho tôi, bây giờ 

còn thừa chưa tiêu hết thì ông phải 
trả lại. Tôi đâu có cần làm đơn xin 
đâu. Tại sao các tập này lại phải làm 
đơn xin ? Nếu như thế thì tôi không 
xin đâu, các ông để lại mà dùng, tôi 
về tôi làm lại. Thế là tôi về tôi phải 
làm lại mất 2 năm trời, vì những công 
việc tôi làm trong nhà tù họ không trả. 
Họ bắt tôi làm đơn xin, tôi không xin. 
Vô lý ! Việc gì phải xin ? Họ giữ của 
mình, họ giữ tất cả, tiền nong có ai 
đưa vào họ cũng thu giữ hết, lấy cái 
vốn đó họ mượn đầu heo nấu cháo, 
họ mở cantine họ bán hàng cho mình. 
Họ mua hàng ở ngoài về, quả chuối ở 
ngoài giả dụ một đồng bạc thì họ bán 
cho người tù năm đồng bạc. Họ ăn 
như thế đấy! Nhưng cái giấy này thì 
họ giữ làm gì ? Nhai giấy không 
được. Nhưng họ chỉ gây phiền hà ra 
cái chuyện bắt gì mình cũng phải làm. 
Bắt tôi xin tôi không xin. Tôi về tôi bỏ 
ra hai năm trời tôi làm lại. Tôi không 
xin ai hết. Xin phải hợp lý cơ. Như 
mình đói mình đi xin ăn, người ta cho 
thì mình cảm ơn. Còn cái này của 
mình mà họ giữ chứ mình đâu có gửi. 
 Nhái chữ để mạo hóa “Lời Cam 
Kết” giả 
 Thì bây giờ tôi nói thế, có nghĩa là 
có liên hệ tới cái gọi là “Lời Cam Kết” 
này. Có thể là họ đã nghiên cứu, họ 
xem nét chữ của tôi viết trong những 
tập giấy tôi đã viết Từ điển, viết cách 
như thế nào, chữ a, chữ b, d, c như 
thế nào chẳng hạn. Thì bây giờ đây 
những chữ trong “Lời Cam Kết” nó 
đại khái không đúng một trăm phần 
trăm. Nhưng mà cũng giống chữ tôi. 
Mà chữ ở đây là chữ trong gần một 
trăm tập giấy tôi đã viết Từ điển mà 
họ giữ lại mười mấy năm nay. Có thể 
họ tra, họ bắt chước từng chữ một. 
Nhưng cũng có những chữ không 
giống một chút nào. Tám phần mười, 
chín phần mười, chứ không phải là 
hoàn toàn. Cái này có thể là chữ họ 
bịa cách đó. Còn cái nội dung này thì 
cũng không dễ gì. Họ cũng nói đến 
thế hệ tương lai như tôi đã nói với họ 
khi xin đưa bộ từ điển vào tù mà 
làm. Đây là văn hoá chung, không 
những của Phật giáo mà còn là văn 
hoá dân tộc những thế hệ sau họ rất 
cần. Khi học hỏi, tra cứu, nghiên cứu 
là rất cần. Cho nên tôi xin đưa vào 
đây để làm, chứ nếu không thì tôi làm 
làm chi.  
 Như vậy là “Lời Cam Kết” này 
hoàn toàn không có sự thật. Tôi xác 
định như vậy để cho các vị biết. Cái lý 
do là họ có thể nhái chữ của tôi trong 
gần một trăm tập mà họ giữ lại mười 
mấy năm nay. 
 Ỷ Lan : Như vậy thì kính xin Hòa 
thượng cho biết vì sao một bức thư 
viết từ năm 1995, mà nay đến tháng 
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11 năm 2008, lại đưa ra công bố trên 
mạng Internet để làm gì ? với mục 
đích gì, bạch Hòa thượng ? 
 HT Quảng Độ:  Như tôi vừa nói 
đấy, tôi đâu có viết mà bảo rằng có. 
Bản thân tôi có viết “Lời Cam Kết” 
đâu mà nó có, nó đưa ra ? Còn bây 
giờ nó đưa ra là có cái lý do : Giáo 
hội gần đây, như quý vị biết, không 
may xẩy ra những việc trong nội bộ. 
Có một số Tăng Ni kéo bè kéo phái 
Về Nguồn rồi Thân hữu Già Lam, 
Tăng Ni Hải ngoại. Bây giờ vẫn còn 
hậu quả. Nhân cớ này họ ném đá 
giấu tay, tung ra cái này để tiếp tay 
cho những người chống đối, ly khai 
Giáo hội đấy. Chứ tại sao mấy năm 
trước không đưa ra ? Mà mấy năm 
trước có đưa ra cũng không có thì 
làm gì đưa ra được. Bây giờ đây họ 
phải nhái, họ mượn tay người trong 
Phật giáo đánh phá Giáo hội. Cho 
nên bây giờ họ mới đưa ra. 
 Ỷ Lan : Bạch Hòa thượng, trước 
đây trên một hai Trang nhà ở hải 
ngoại không có cảm tình với Phật 
giáo cũng đã loan tải những “Lời cam 
kết” tương  tự của Hòa thượng gửi 
Công an vào thập niên 80. Như vậy, 
có lúc nào trong quá khứ Hòa thượng 
từng viết lời “sám hối” như thế với 
Công an hay Nhà nước Việt Nam 
không, bạch Hòa thượng ? 
 HT Quảng Độ:  Đã không có cảm 
tình với Phật giáo thì nói làm chi. Họ 
đã không có cảm tình với Phật giáo… 
Họ làm cách nào ? Thực tế, là như 
thế này, từ suốt ba mươi mấy năm 
nay từ năm 1975 đến bây giờ thái độ 
tôi, hành động tôi với Nhà nước là 
như thế nào ? Cứ suy đấy mà ra. Cho 
đến giờ phút này, tôi chưa qụy lụy 
trước Nhà nước. Tôi chưa cúi đầu 
trước Nhà nước. Tôi không ghét gì 
họ, oán gì họ. Nhưng bởi họ làm toàn 
đi ngược lại quyền lợi của đất nước, 
của dân tộc thôi. Cho nên tôi không 
thể nào cúi đầu phục vụ họ được. 
  Đến bây giờ các vị biết rõ là đến 
cả đất nước họ cũng bán đi. Hoàng 
Sa, Trường Sa các thứ đấy. Một nhà 
lãnh đạo đất nước, một ban lãnh đạo 
đất nước có tròn bổn phận đối với đất 
nước, với dân tộc không ? Một người 
trách nhiệm bảo tồn đất nước, cai trị 
nhân dân, phục vụ nhân dân, bảo tồn 
lãnh thổ, bảo tồn tổ quốc mà giờ giữ 
không được, đến nỗi phải bán, phải 
nhượng. Như vậy mà bắt người dân 
phải cúi đầu phục mạng thế nào 
được ? 
 Cho nên đến bây giờ tôi chưa 
phục. Chưa phục vì lý do đó. Khi nào 
các ông làm hoàn toàn lấy lại được 
đất nước. Bây giờ các ông có trách 
nhiệm phải đòi lại tất cả những tấc 
đất, phần đất, phần biển mà các ông 

đã bán hay nhượng. Không thể để cái 
gánh nặng ấy cho thế hệ kế các ông. 
Các ông phải làm tròn bổn phận đối 
với đất nước và nhân dân. Làm cũng 
như người giữ tuồng. Trước khi vào 
hậu trường các ông phải để cho sân 
khấu sạch sẽ một chút để những vai 
diễn trò đến sau, người ta lên người 
ta không phải vất vả quét dọn cái sân 
khấu. Bây giờ đây ông bán nước thì 
thế hệ kế tiếp ông… Ông thu tiền, ông 
hối lộ, ông tham nhũng rồi ông đưa đi 
thụ hưởng ở nước ngoài. Đất nước ở 
nhà mất nước ai đòi ? Thế hệ sau 
chắc gì đòi được ? Rồi phải sống 
cuộc đời nô lệ ngoại bang. Không 
ngoại bang này thì ngoại bang khác. 
Bây giờ các ông cứ làm thử như các 
vua đời Lý, đời Trần, hay nhà 
Nguyễn, nhà Lê đi. Bởi vì như nhà 
Lê, vua Lê Thánh Tông nói đừng để 
mất một tấc đất của tổ tiên. Còn bây 
giờ ông để mất bao nhiêu đất chứ có 
phải tấc, bao nhiêu cây số vuông, 
hàng nghìn cây số vuông. Dân mình 
Tàu nó bắn giết như thế mà các ông 
làm ngơ ! Nó quy định cái chỗ đánh 
cá chung, hai bên đều chung, thì nó 
đánh được, mình ra mình đánh cá nó 
giết, nó bắn mà các ông cứ gục đầu 
mà chịu. Bảo làm sao tôi kính, tôi 
phục làm sao được. Cho nên tôi đối 
lập đến cùng. 
  Chừng nào lấy lại được đất, trả lại 
quyền người dân được tự do hạnh 
phúc thật sự, dân chủ hoàn toàn, 
nhân quyền được tôn trọng, toàn vẹn 
lãnh thổ, thì tôi cúi đầu tôi lạy các 
ông. Chừng nào các ông chưa làm tôi 
chưa lạy đâu. Bịa chuyện này chuyện 
kia mà chống phá, lợi dụng, mượn 
tay những kẻ ở ngoài chống phá Giáo 
hội. Cứ trực tiếp đi nào, pháp lý 
không dám trả lại cho Giáo hội… 
 Chín điểm hành hoạt ưu tiên 
của Giáo hội 
 Ỷ Lan : Kèm với Lời cam kết nói 
trên, bạch Hòa thượng còn có bài viết 
của Sư Thích Siêu Phương dưới tiêu 
đề “Nhận định về Quyết Nghị 9 điểm 
của GHPGVNTN”. Bài viết chống lại 
Quyết Nghị 9 điểm của Giáo hội. Kính 
xin Hòa thượng cho biết vị sư này là 
ai ? Sư có ở trong GHPGVNTN 
không ? Và xin Hòa thượng cho biết 
nội dung cùng những điểm trọng yếu 
trong Quyết nghị 9 điểm của Hội đồng 
Lưỡng Viện, Gíao hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất ban hành hôm 15.11 
vừa qua ? 
 HT Quảng Độ:  Trước nhất tôi trả 
lời 9 điểm này trọng yếu như thế nào. 
Nói chung thì tất cả 9 điểm đều trọng 
yếu hết. Giáo hội đã nêu ra cái gì là 
nó nghiêm trọng. Nó quan yếu Giáo 
hội mới nêu. Nhưng chỉ có cái là mình 
chia ra những cái ưu tiên. Cái gì cần 

làm trước thì làm trước. Cái gì làm 
sau thì làm sau. Trước sau gì rồi 
cũng phải đòi hỏi cho bằng hết. 
 Trước mắt vấn đề quan trọng nhất 
là “Toàn vẹn lãnh thổ”. Giải quyết 
làm sao vấn đề Hoàng Sa, Trường 
Sa, thác Bản Giốc, ải Nam Quan ? 
Đòi hỏi nhà cầm quyền phải làm cho 
rõ, bán bao nhiêu ? nhượng bao 
nhiêu ? Còn lại bao nhiêu ? Phải cho 
nhân dân biết rõ. Chứ bây giờ nhân 
dân thắc mắc lắm, toàn quốc thắc 
mắc lắm, chỉ không nói ra được thôi. 
Nói ra là bỏ tù, cho nên họ không 
dám nói. Chứ giờ cho họ nói họ sẽ 
nói ngay. Họ đã nghi ngờ như vậy mà 
không giải quyết rõ, thành ra họ 
không tin gì các ông nữa. Cái tín 
nhiệm của các ông ngày càng bị xói 
mòn. Ưu tiên một mà Giáo hội muốn 
cho rõ ràng, đó là vấn đề Toàn vẹn 
lãnh thổ. 
  Thứ hai là dân chủ, nhân quyền, 
tự do tôn giáo phải thực hiện cho 
bằng được. Đấy là ưu tiên thứ hai. 
Cho nên cứ từng cái một, mà cái 
trước nhất là buộc Nhà nước này 
phải công bố rõ ràng về lãnh hải, lãnh 
thổ của mình. Đã nhượng bộ bao 
nhiêu và còn bao nhiêu. Nếu đã 
nhượng bộ bao nhiêu, bán bao nhiêu 
phải đòi lại, nếu bán phải mua lại. 
Còn nếu họ lấy thì phải đòi lại, trả lại 
cho nhân dân Việt Nam. Trước sau gì 
các ông cũng phải giải quyết. Các 
ông ngồi đây được nghìn năm à ? 
Làm gì nắm giữ được chính quyến 
đến nghìn năm ? Mặc dầu các ông 
mong đấy. Muôn năm cơ mà, các ông 
từng nói muôn năm kia mà. Nhưng 
không cái gì tồn tại muôn năm được 
đâu ! 
 Thế cho nên cái ưu tiên thứ nhất, 
rồi đến ưu tiên dân chủ, nhân quyền, 
tự do mình cũng phải đạt đến. Nếu 
giải quyết vấn đề thứ nhất là phải có 
vấn đề thứ hai. Tức là toàn dân phải 
được tự do thật sự, bày tỏ rõ ý kiến 
của mình, tư tưởng của mình, rồi lấy 
cái đó cùng cái sức đồng thuận ấy, 
các điểm kia lần lượt sẽ làm hết. 
  Điều thứ hai, cái thầy Siêu 
Phương này thật sự tôi chả biết thầy 
ấy ở đâu, ở chùa nào. Trong Giáo hội 
từ ngày tôi làm việc Giáo hội đến giờ, 
khi bắt đầu phục hoạt cũng như trước 
75 không thấy thầy Siêu Phương này 
ở trong Giáo hội hay ở giáo hội nào, 
hay vị sư Việt Nam nào quen biết 
đâu. Không những thế, cả các thầy 
gọi là Viên Giáo, Viên Thành cũng 
mới đây viết về bài thơ Giấc Mơ lạ 
của tôi, rồi Viên Giác… 
 Đại ý như vậy, thực sự không biết 
nguồn gốc của các vị. Nếu biết các vị 
là các sư, nhất là sư thuộc thành viên 
Giáo hội thì càng tốt. Các vị đến 
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thẳng yêu cầu Viện Hóa Đạo triệu tập 
một buổi họp cho đông đủ, rồi các vị 
ra trước Hội đồng Lưỡng Viện trình 
bày các việc mà các vị đã viết trong 
những bài như thế, phải trái như thế 
nào. Chúng tôi còn có ý kiến để giải 
quyết hay góp ý. Chứ còn viết mà 
không cho biết rõ như vậy tôi cho là 
những bài viết nặc danh mà thôi. 
  Cổ nhân có nói rằng là chỉ nói hay 
viết những gì mình ký được tên thôi. 
Còn xét ra không ký được tên thật 
của mình thì đừng nói, đừng viết. Đấy 
là nguyên tắc hành xử của con người 
là vậy. Còn đây Siêu Phương đâu 
biết là ai ?! Kể cả Viên Giáo tôi cũng 
không biết. Ngoài Giáo hội có hay 
không thì tôi không biết. Tôi ít được đi 
đâu suốt ba muơi năm nay, có được 
đi đâu đâu, cứ trong xó nhà như thế 
này thôi. Nhưng ở trong GH thì tôi có 
thể nói không có vị nào tên là Siêu 
Phương, có tên là Viên Giáo, có tên 
là Viên Giác hay Viên Thành, v.v… 
 Như vậy, những bài viết này tôi có 
ý kiến chứ không phải không. Nhưng 
tôi không nói. Nói làm chi với những 
người đã giấu tên ? Cứ coi như là 
một cái thư nặc danh. Mà đã là thư 
nặc danh thì nó không có giá trị gì. 
Việc gì mình mất thì giờ về những thứ 
đó. Tuy nhiên, đây là đối với tôi thôi. 
Đối với các vị khác, nhất là đối với 
Phòng Thông tin [Phật giáo Quốc tế] 
nếu cần phải lên tiếng thì Phòng 
Thông tin có quyền lên tiếng. Còn tôi, 
tôi không bàn gì mấy bài viết này, tôi 
coi như nó vô giá trị. Giá như đối diện 
mà nói với tôi, đến thẳng Thanh Minh 
Thiền viện này đặt vấn đề với tôi, tôi 
sẵn sàng nói, trả lời, bàn thảo để làm 
thế nào như các vị cho là tan rã như 
thế thì làm thế nào hàn gắn lại được 
không. Mình xây dựng, chứ viết đả 
phá thì ai viết không được. Nặc danh 
thì mình không đáng nói. 
  Ỷ Lan : Xin cám ơn Đại lão HT. 
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Đấu tranh hoà 
bình, bất bạo động. 
Vạch trần mặt thật  

Hồ Chí Minh. 
Giải thể chế độ 

Cộng sản độc tài. 
 

 
 Kính gởi:  
- Hội đồng Giám mục Việt Nam, 
- Đức Tổng Giám mục Giáo phận 
Hà Nội, 
- Quý Linh mục và Giáo dân Giáo 
xứ Thái Hà, Hà Nội. 
 Đồng kính gởi:  
- Đồng bào Việt Nam trong và 
ngoài nước cùng Thân hữu quốc tế. 
 Kính thưa Quý Đức Cha, Quý 
Cha, Quý Anh Chị Em giáo dân 
cùng toàn thể Quý vị. 
 Kể từ ngày 15-08-2008 (khi một 
số giáo dân Thái Hà phá đổ một 
đoạn tường xây bất hợp pháp để vào 
Linh địa Đức Bà cũ đang bị nhà 
cầm quyền CSVN bất công chiếm 
đoạt) và ngày 19-09-2008 (khi nhà 
cầm quyền thực hiện những hành vi 
cướp bóc: tước đoạt Tòa Khâm sứ 
cũ rồi Linh địa Đức Bà cũ, để làm 
nên những công trình mỵ dân: xây 
hai vườn hoa Hàng Trống và 1 
tháng 6), nhiều phản ứng thuận 
nghịch đã xảy ra và nhiều vấn đề 
quan trọng đã được đặt lại.  
 Cùng với vô số cộng đoàn Công 
giáo Việt Nam lẫn ngoại quốc, vô 
số cá nhân lẫn tập thể yêu chuộng 
công lý và sự thật giữa Đồng bào và 
khắp thế giới, đại diện cho nhóm 
Linh mục Nguyễn Kim Điền, vốn 
đang dấn thân tranh đấu cho tự do 
tôn giáo và dân chủ nhân quyền tại 
Việt Nam, chúng tôi xin có bức thư 
hiệp thông này gửi đến Quý Đức 
Cha, Quý Cha, Quý Anh Chị Em và 
toàn thể Quý vị. 

 1- Trước hết, chúng con hoàn 
toàn nhất trí với bài Quan điểm 
ngày 25-09-2008 của Hội đồng 
Giám mục Việt Nam, trong đó:  
 a- Quý Đức Cha đã dựa trên 
Tuyên ngôn quô3c tê3 Nhân quyê4n 
của Liên Hiê6p Quô3c năm 1948, điều 
17 để đòi hỏi nhà cầm quyền Việt 
Nam trả lại cho người dân quyền sở 
hữu đất đai vốn đi liền với quyền 

sở hữu nhà cửa và quyền sở hữu 
phương tiện mưu sinh. Như thế là 
Quý Đức Cha đã đòi lại cho toàn 
dân một nhân quyền cơ bản và 
gián tiếp kết án một nguyên tắc bất 
công, phi lý, gây nên bao vụ tham 
nhũng khiếu kiện, đồng thời là một 
yếu tố cơ bản cho sự tồn tại của chế 
độ Cộng sản toàn trị độc tài: “Đất 
đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà 
nước đại diện chủ sở hữu” (Hiến 
pháp Việt Nam năm 1992 điều 17-
18, Luật đất đai năm 2003 điều 5). 
 b- Quý Đức Cha đã dựa trên đa6o 
đư3c nghê 4 nghiê6p để đo4i hỏi những 
ngươ4i la4m công ta3c truyê4n thông, 
vốn hết thảy là công cụ của Nhà 
cầm quyền, phải tôn tro6ng sư6 thâ6t 
trong việc đưa tin tư3c va 4 hi 4nh ảnh, 
nhâ 3t la4 khi liên quan đê3n danh dư6 va 4 
uy ti3n của ca3 nhân lẫn tâ 6p thể. Như 
thế là Quý Đức Cha đã đòi lại cho 
toàn dân một nhân quyền cơ bản 
là quyền được hưởng chân lý, 
gồm có quyền được nghe cũng 
như được nói sự thật, và gián tiếp 
kết án thứ đạo đức Cách mạng rất 
quái đản của Cộng sản: những gì có 
lợi cho đảng đều tốt, kể cả gian dối, 
ngụy biện, lọc lừa.  
 c- Quý Đức Cha đã dựa trên 
truyê4n thô3ng văn ho3a, đa6o đư3c của 
dân tộc (và văn minh nhân loại) vô3n 
nhâ 3n ma 6nh đê3n ti 4nh tương thân 
tương a 3i va4 sư6 ha4i ho4a trong xa ̃ hô6i, 
để đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN 
(và toàn thể bộ máy cai trị) phải 
châ3m dư3t mo6i hi 4nh thư3c ba6o lư6c, 
trong ha 4nh đô6ng cũng như trong 
ngôn tư4, bằng vũ khí cũng như bằng 
hành chánh. Như thế là Quý Đức 
Cha đã đòi lại cho toàn dân một 
nhân quyền cơ bản là quyền được 
có một nhà nước pháp quyền, một 
chế độ pháp trị, và gián tiếp kết án 
hai nguyên tắc ứng xử vô luân lẫn 
sai lầm của Cộng sản: “Chuyên 
chính vô sản” và “Cứu cánh biện 
minh cho phương tiện”! 
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 2- Thứ đến, chúng con chân 
thành hiệp thông với Đức Tổng 
Giám mục Giáo phận Hà Nội 
trong những gì Đức Cha đã nói, 
đã làm và đã chịu. 
 a- Chúng con nhiệt liệt hoan 
nghênh lời khẳng định của Đức Cha 
trong bài phát biểu trước UB Nhân 
dân Thành phố Hà Nội ngày 20-09-
2008: “Tôn giáo là quyền tự nhiên 
con người được hưởng chứ không 
phải là ân huệ do Nhà nước ban 
qua cơ chế xin-cho”. Như thế là 
Đức Cha đã đòi lại cho toàn dân 
một nhân quyền cơ bản là quyền 
tự do tôn giáo lẫn tín ngưỡng và 
gián tiếp kết án Pháp lệnh tín 
ngưỡng và tôn giáo, vốn là một sợi 
xích sắt năm vòng (chi phối và kiểm 
soát quy chế, nhân sự, hoạt động, tài 
sản lẫn liên lạc của các Giáo hội) 
cũng như là phương tiện biến các 
Giáo hội thành công cụ của nhà cầm 
quyền.  
 b- Chúng con hết sức tán thành 
thái độ của Đức Cha là nhất quyết 
đòi lại Tòa Khâm sứ, tài sản chính 
đáng của Giáo hội (và nhiều cơ sở 
khác của Giáo phận sau này) chứ 
không làm đơn xin nhà cầm quyền 
cấp phát cho. Như thế là Đức Cha 
đã trực tiếp đánh vào tử huyệt 
của chế độ Cộng sản: công hữu 
(mà thực chất là đảng hữu) về đất 
đai và vào Nghị quyết số 23 do 
Quốc hội khóa 11 ban hành ngày 
26-11-2003 “về nhà đất do Nhà 
nước đã quản lý, bố trí sử dụng 
trong quá trình thực hiện các chính 
sách quản lý nhà đất và chính sách 
cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 
1 tháng 7 năm 1991”. Đây là một 
văn bản vi hiến, vô luật, tạo cơ sở 
pháp lý cho nhà cầm quyền cướp 
bóc vĩnh viễn tài sản của cá nhân 
lẫn tập thể, nhất là tập thể tôn giáo. 
 c- Chúng con hoàn toàn đồng ý 
với lời nhận định của Đức Cha cũng 
trong bài phát biểu ngày 20-09-
2008: “Chúng tôi đi nước ngoài rất 
nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi 
cầm hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng 
bị soi xét…”. Đây là lời tố cáo sắc 
bén nhắm vào chế độ Cộng sản 
với hai bộ máy cai trị là đảng và 
nhà nước. Chính họ là nguyên nhân 
chủ yếu đang làm cho Việt Nam 
lâm cảnh nhục nhã ê chề vì một nền 

chính trị chuyên chế chà đạp quyền 
sống, một nền pháp lý chỉ có luật 
rừng và luật tiền, một nền kinh tế 
tồi dở khiến đất nước mãi đói nghèo 
và tụt hậu, một nền giáo dục chủ 
yếu đầu độc, ngu dân và kinh 
doanh, một nền y tế cắt cổ dân 
nghèo và coi thường nhân mạng, 
một nền hành chánh khống chế 
công dân, tham ô nhũng lạm, một 
nền an sinh xã hội tồi tệ với nạn ô 
nhiễm môi sinh, khai thác sức lao 
động, bán thanh niên thiếu nữ làm 
lao nô tình nô, một nền ngoại giao 
đầy tai tiếng với những vụ buôn lậu 
đủ thứ, bỏ bê công nhân xuất khẩu, 
bóc lột và theo dõi kiều bào, một 
nền an ninh quốc phòng ngày càng 
để mất đất biển, tài nguyên quốc gia 
và khiếp nhược trước ngoại bang 
xâm lấn… 
 d- Chúng con vô cùng công 
phẫn trước việc Đức Cha đã bị viên 
chủ tịch UB Nhân dân Thành phố 
Hà Nội buộc tội trong Công văn 
cảnh cáo ngày 21-09-2008 cũng 
như trong cuộc triệu tập ngoại giao 
đoàn ngày 15-10-2008. Những lời 
đao to búa lớn tố cáo Đức Cha “kích 
động lôi kéo, xuyên tạc sự thật, lợi 
dụng tôn giáo, coi thường pháp 
luật, vi phạm có hệ thống, miệt thị 
dân tộc đất nước, đi ngược lợi ích 
quốc gia và giáo hội, chẳng còn uy 
tín trước nhân dân và giáo dân, 
không đáng giữ chức vụ Tổng giám 
mục địa phận Hà Nội…”, những lời 
đó (cộng với giọng điệu a tòng của 
hầu hết bộ máy truyền thông công 
cụ) vừa vu khống xuyên tạc, vừa 
hỗn xược xấc láo, vừa vượt quá 
quyền hạn và trách nhiệm. Tất cả 
chỉ làm nổi bật bộ mặt một nhà cầm 
quyền coi thường công luận, chà 
đạp luật pháp, mất hết lương tri và 
lương tâm, mù quáng tin tưởng vào 
dối trá và bạo lực. Họ đáng bị chính 
những lời mà họ đã giáng xuống 
trên Đức Cha! 

 3- Sau cùng, chúng con thương 
mến chia sẻ số phận mà Quý Cha 
và Quý Anh Chị Em Giáo dân 
Thái Hà đang phải gánh chịu. 
 a- Chúng con hết sức khâm phục 
công cuộc đấu tranh đòi công lý mà 
Quý Cha đang lãnh đạo Giáo xứ 
thực hiện với những thái độ xứng 

trở thành gương chung: kiên trì đối 
thoại trong hòa nhã, sốt sắng cầu 
nguyện để hoán chuyển lòng người, 
quyết liệt bênh vực lẽ phải và sự 
thật cách bất bạo động, nhẫn nhục 
chịu những đòn thù hèn hạ và bạo 
tàn, nhất định đòi lại tài sản chính 
đáng của Giáo hội chứ không làm 
đơn xin xỏ một nhà cầm quyền bất 
công. 
 b- Chúng tôi đặc biệt bày tỏ mối 
hiệp thông sâu xa với Bà Ngô Thị 
Dung, Anh Thái Thanh Hải, Anh 
Nguyễn Đắc Hùng, Bà Lê Thị Hợi, 
Ông Lê Quang Kiện, Ông Phạm Trí 
Năng, Bà Nguyễn Thị Nhi, Bà 
Nguyễn Thị Việt vốn sẽ bị đưa ra 
tòa án nhân dân quận Đống Đa ngày 
8-12-2008 tới đây vì tội gọi là “phá 
hoại tài sản, gây rối trật tự công 
cộng”. Toàn thể mọi người trên thế 
giới (ngoại trừ các lãnh đạo CSVN) 
và chúng tôi biết Quý Anh Chị Em 
hoàn toàn vô tội. Không những thế, 
Quý Anh Chị Em còn là những tín 
hữu chứng nhân đích thực, vì đã 
mạnh mẽ bênh vực cho sự thật và 
công lý, cho tự do và quyền lợi của 
Giáo hội, và nay đang phải chịu 
thay đòn “giận cá chém thớt”, kiểu 
trả thù hèn hạ của CS nhằm dằn mặt 
những ai dám đòi lại các nhân 
quyền cơ bản, các tài sản tinh thần 
và vật chất chính đáng của công 
dân.  
 Chính những kẻ ra lệnh, chỉ đạo 
hay diễn tuồng xét xử Anh Chị Em 
mới thật là những kẻ đang phá hoại 
tài sản đất nước qua một chính sách 
quản lý xã hội, điều hành kinh tế 
ngu dốt và gian tham, cưỡng bức và 
lường gạt, đang cướp bóc tài sản 
các tôn giáo, dòng họ và cá nhân 
bằng những chủ trương thâm độc, 
những luật lệ bất công, những biện 
pháp mờ ám… Chính họ đang gây 
rối trật tự công cộng bằng luật rừng 
và luật tiền thay vì luật pháp, bằng 
cả một bộ máy cai trị áp bức, bòn 
rút, khai thác tận kiệt hơn là phục 
vụ quần chúng và thăng tiến an 
sinh, bằng cả một màng lưới kiểm 
soát, theo dõi và trấn áp hơn là bảo 
vệ và cổ vũ những ai đòi hỏi quyền 
làm người. Chính những kẻ đó -với 
bao sai lầm và tội ác từ hơn 60 năm 
nay- mới đáng bị đưa ra tòa xét xử. 
Thật sự thì họ đã và đang bị xét xử 
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trước tòa án của lương tâm, của 
công luận, và thế nào cũng sẽ bị xét 
xử trước tòa án của nhân dân, của 
lịch sử và của Thiên Chúa một ngày 
gần đây thôi.  
 Cuối cùng, chúng tôi xin toàn 
thể Đồng bào trong lẫn ngoài nước 
và Thân hữu quốc tế hãy tiếp tục 
hướng lòng về Giáo phận Hà Nội, 
Giáo xứ Thái Hà, đặc biệt trong 
ngày 08-12. Xin Quý vị thông tin và 
vận động chính giới và báo giới 
quốc tế bênh vực cho các nạn nhân 
của công lý tại Việt Nam lúc này. 
Phần các Giáo sĩ, Tu sĩ và Giáo dân 
cùng Nhân dân tại Hà Nội, chúng 
tôi đề nghị Quý vị tới trước “tòa án” 
quái đản của cường quyền trong 
ngày xét xử để biểu tình (giăng biểu 
ngữ, hô khẩu hiệu) trong bất bạo 
động, y như Đức Hồng Y Jaime Sin 
bên Philippin đã làm và đã thanh 
toán được những chế độ bạo tàn 
tham nhũng.  
 Nguyện xin Thiên Chúa, Thẩm 
Phán Tối Cao, ban phúc lành cho 
Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Anh 
Chị Em và toàn thể Quý vị. 
 Viết tại Việt Nam ngày 03-12-
2008, lễ thánh Phanxicô Xavie, 
người đã đem Tin Mừng Sự thật và 
Công lý đến cho các Dân tộc Á 
châu.  
 Đại diện Nhóm Linh mục 
Nguyễn Kim Điền 
- Linh mục Têphanô Chân Tín 
- Linh mục Phêrô Ng. Hữu Giải 
- Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý 
- Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi 

 

 Phiên tòa sơ thẩm xử 8 giáo dân 
Thái Hà đã kết thúc, các bị cáo nhận 
những bản án treo, cải tạo không 
giam giữ và cảnh cáo. Bản án đã 
tuyên, những người dân vô tội đã về 
với gia đình. Thế nhưng chuyện đến 
đó là đã hết hay chưa? Nhiều suy 
nghĩ, ưu tư sau một phiên tòa để lại 
cho mỗi người chúng ta một cách 
nghĩ khác nhau.  
 Phiên tòa công phu khẩn trương 
và tốn kém - rất nghiêm trọng?  
 Sau những gì hệ thống chính 
quyền và các cơ quan pháp luật đã 
làm với mấy nạn nhân Thái Hà như 
kết tội trên báo chí, trên truyền hình, 
bắt họ như bắt tội phạm nguy hiểm. 
Cáo trạng viết đi viết lại mấy lần. Tòa 
chưa xử đã cho rằng bỏ lọt tội phạm 
điều tra lại… diễn ra nhanh không 
ngờ. Phiên tòa “công khai” được mở 
tận tầng 4 của UBND phường, những 
người tham dự phiên tòa công khai 
phải có giấy phép, những người thân 
thích không được dự tòa vì “hội 
trường không đủ chỗ”…  
 Báo chí đã nói về “vụ án” này quá 
nhiều, có lẽ cũng không kém vụ án 
công an Vũ Xuân Trường buôn ma 
túy là mấy. Vì vậy, nhiều người dân 
đã nghĩ: “Vụ này, mấy tay giáo dân ấy 
không què thì cũng bị thương, được 
các cơ quan quan tâm thế là họa đến 
nhà rồi. Mọt xác là cái chắc dù có tội 
thật hay không”.  
 Chưa hết, trước khi xử một vài 
ngày (dù đã lùi lại mất mấy ngày so 
với kế hoạch để… “sửa chữa”), cả hệ 
thống công an, công quyền phải chạy 
đôn chạy đáo thông báo cho các 
phường, tổ dân phố “Đề nghị nhân 
dân không đến đó. Không được tụ tập 
đông người bất luận chỗ nào”… phải 
di chuyển bao nhiêu rào sắt ngăn 
chặn các ngõ phố, chốt chặn các đầu 
đường… để xử cho yên tâm.  
 Ngày xử, hàng trăm công an, cảnh 
sát cơ động, cảnh sát tôn giáo, cảnh 
sát điều tra thành phố, phường, 
quận… dày đặc bủa vây khu vực xử 
án. Người dân Thái Hà, Hoàng Cầu 
bảo nhau: “Nếu đợt lụt lội tháng trước, 
được lực lượng này đến để giúp đỡ 
thì phúc đức cho dân biết mấy, chắc 
sẽ không có đến mấy chục mạng ra đi 
oan uổng! Và chắc khi thấy họ, dân 

sẽ chạy đến ôm mà hôn, đâu có thái 
độ như bây giờ. Chẳng lẽ nhiệm vụ 
của đám này chỉ là để trấn áp nhân 
dân mà thôi”!? Hệ thống máy móc 
dày đặc, tối tân, máy dò vũ khí, roi 
điện, dùi cui, bình xịt hơi cay… được 
trang bị không thiếu một thứ gì, y như 
chuẩn bị cho một cuộc chống khủng 
bố quốc tế.  
 Đường Hoàng Cầu, nơi có UBND 
phường dùng xử án, vốn có nhiều 
ngõ ngách, bờ hồ rộng và thoáng. 
Nhiều người nghĩ: Ừ thì họ đưa ra đó 
xử công khai cũng được, thoáng và 
có chỗ cho dân xem xét xử như thế 
nào! Vậy nhưng tất cả đã nhầm lẫn. 
Tòa không có bất cứ một tiếng vọng 
nào được lọt ra ngoài, không một 
chiếc loa hay màn hình cho dân 
chúng! 
 Đứng trước cửa khu vực xử án, 
tôi nói đùa với 1 công an rằng: “Xử 
tám giáo dân tay không, đập mấy hòn 
gạch mà huy động cả hệ thống tối tân 
như như sắp xử tội phạm chiến tranh 
nguy hiểm. Nếu Mỹ bắt được Bin 
Laden thì chắc phải sang VN học 
quận Đống Đa cách bảo vệ!”. Tôi 
chưa bao giờ đi dự tòa. Giờ nhìn 
cách bố trí bảo vệ phiên tòa mấy cục 
gạch này, tôi không hiểu tại sao ở VN 
lại có phiên tòa mà người nhà bị cáo 
xông vào đánh quan tòa chạy tán 
loạn được.  
 Một người dân chép miệng: “Vẽ 
chuyện! Ngân sách – tiền dân lại chi 
đấy chứ ai. Mấy ông bà giáo dân xưa 
nay vẫn hiền hoà, cả năm nay dù bị 
đánh, bị xịt hơi cay có bao giờ làm gì 
bạo động đâu mà vẽ lắm thế? Khốn 
khổ cái thằng dân!”. Tôi đùa: “Bà này 
lại mất cảnh giác cách mạng rồi! Biết 
đâu bọn xấu nó lẫn lộn trong đấy phá 
hoại, gây rối thì sao?”. Được lời như 
cởi tấm lòng, bà làm luôn một tràng 
như chưa bao giờ được xả: “Chú bảo 
ai gây rối? Chỉ có đám công an đứng 
chung với bọn thanh niên tình nguyện 
gào thét, đánh các cha, nhổ nước bọt 
chửi bới và xịt hơi cay chứ giáo dân 
tôi thì hoàn tòan không thèm chơi bài 
bẩn thỉu hèn hạ cắn trộm ban đêm 
đấy đâu nhé! Làm gì thì cũng làm cho 
đàng hoàng mới đáng tư cách con 
người, nhất là những thằng cán bộ 
như chú”. Thật chẳng dại nào giống 
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dại nào, thì ra bà ấy tưởng tôi là cán 
bộ ở đó, tôi vội đánh bài chuồn.  
 Trấn áp được lòng yêu nước 
của nhân dân, không đè bẹp được 
tinh thần của các tín hữu.   
 Vụ xử này để lại một chi tiết mà 
các cán bộ chính quyền cũng như 
công an hay các ban ngành liên quan 
cần suy nghĩ.  
 Cả tuần trước, khi được tin Trung 
Quốc đã có kế hoạch xâm chiếm biển 
đông của Việt Nam bằng kế hoạch 
khai thác dầu khí 30 tỷ đô la, trên 
mạng có nhiều thông tin kêu gọi biểu 
tình tỏ lòng yêu nước khá công phu 
và rầm rộ vào ngày 6-12-2008. Chiều 
hôm kia, lên mạng đọc blog của một 
vài người mới thấy ảm đạm thay cho 
lòng yêu nước hiện nay. Một bloger 
thuật lại rằng khi đến đó, chỉ có một 
nhóm 6 nam và một nữ với hàng mấy 
chục công an! Bó tay và chán nản, 
anh ta chạy về lên blog than phiền về 
tinh thần yêu nước của họ.  
 Vậy là qua mấy cuộc biểu tình bất 
thành vì bị trấn áp, thanh niên và 
nhân dân đã không mặn mà với việc 
đến để bị trấn áp nữa. Nhà nước đã 
thành công trong việc trấn áp biểu thị 
lòng yêu nước của người dân.  
 Nhưng sáng nay, khi thấy đoàn 
người nườm nượp kéo về Thái Hà và 
đi dự tòa, chắc những người có tí đầu 
óc không thể bỏ qua mà không suy 
nghĩ. Dòng người tuốn về từ muôn 
phương, xa gần đều có mặt, đến từ 
sáng sớm đưa các nạn nhân đến tòa. 
Các nạn nhân ra trước vành móng 
ngựa trong trang phục đẹp nhất: nữ 
áo dài đỏ, nam complê thắt cà vạt. 
Ánh mắt đỏ hoe của các tín hữu bên 
những ánh mắt rạng rỡ của các nạn 
nhân đã là điều lạ.  
 Những tín hữu đến từ khắp nơi 
này đã từng nếm mùi hơi cay, roi 
điện, nay lại nhìn thấy tận nơi cách bố 
trí “hoành tráng” của nhà nước trong 
phiên tòa xử nhân dân này, thì lẽ 
thường ai chẳng chạy “mất dép”? 
Nhưng ngược lại, họ vẫn bất chấp tất 
cả, không kể nắng nôi, khó khăn và 
vất vả nguy hiểm. Họ cũng không 
ngại những ống kính của công an cứ 
nhằm mặt họ mà quay, mà chụp như 
đe dọa. Họ vẫn đến để ngồi cả ngày 
chờ xem cổ vũ cho những tín hữu họ 
chưa quen, thậm chí có người còn 
chưa biết mặt. Đó là điều lạ lùng hơn! 
 Tôi nói với một cán bộ công an: 
“Những người này mới đúng là t� 
giác khác với những người dân t� 
phát hôm đến phá Đền Giêrađô hôm 
trước anh nhỉ?”. Cán bộ công an này 
trả lời “Hôm đó cũng là đoàn thanh 
niên, phụ nữ và quần chúng tự phát 
đấy chứ”. Tôi cười bảo: “Chính ông 
Phạm Quang Nghị đã nói dân bây giờ 

khác dân ngày xưa, ỷ lại nhà nước 
lắm chứ không tự giác đấy thôi? Khi 
lụt lội ngập nhà, chết người của nhà 
họ mà họ còn không tự giác, lấy đâu 
ra đám đi phá nhà người khác và hò 
hét gây rối ban đêm thế hả ông? Thử 
không thuê tiền, họ đâu thừa thời gian 
đi hò hét cả đêm, đâu dư sức đi phá 
nhà người khác? Nhưng ở đây ông 
thấy đấy, họ chẳng có tiền, cũng 
chẳng được gì cả ngoài sự nguy 
hiểm, vậy mà họ vẫn đến, thế mới là 
tự giác chứ!”.  
 Nhiều chi tiết khá vui bên ngoài 
phòng xử án. Khi những tín hữu hát 
bài hát “Kinh Hoà bình” nhiều chiến 
sỹ cảnh sát cơ động còn lẩm nhẩm 
hát theo và nhịp tay, nhịp chân rất 
đúng điệu. Nhiều người ngạc nhiên, 
nhưng thật ra, các chiến sĩ này chắc 
đã từng túc trực Thái Hà một thời 
gian không ít nên thuộc lòng. Cũng có 
những chiến sĩ cười rất tươi với các 
em đến dự tòa ngoài khoảng không 
này. Cuộc sống trong gian nan vẫn có 
những niềm vui nho nhỏ.  
 Như vậy, bạo lực và trấn áp, lực 
lượng cảnh sát dày đặc cũng đã 
không đè bẹp được tinh thần hiệp 
thông đồng trách nhiệm của các tín 
hữu công giáo. Thật kiên cường và 
bất khuất. Hàng ngàn nhành lá Thiên 
tuế vẫy chào đón các nạn nhân khi đi 
vào tòa. Những bó hoa đẹp nhất và 
tươi nhất đã dành cho họ khi ra khỏi 
tòa dù chưa biết sẽ bị kết án thế nào. 
Sự khẳng định họ đã vượt qua sợ 
hãi, vượt qua gian nan để nối kết với 
nhau nên 1 là điều không thể bàn cãi.  
 Cũng thú vị ở điều này: những 
hành động nhục mạ, bêu riếu những 
ngày qua của hệ thống loa phường 
đến truyền hình nhà nước đã không 
có tác dụng làm cho giáo nhụt chí 
như mong muốn. Ngược lại, biến cố 
Thái Hà đã làm cả khối người từ 
muôn nơi kết lại và gắn bó với nhau 
hơn. Chưa có lúc nào, những tín hữu 
Công giáo thấy thân ái và đoàn kết 
như những lúc này.  
 Phiên tòa đầu voi, đuôi chuột… 
nhắt  
 Những tưởng vụ án “nghiêm 
trọng” vì hậu quả là mấy viên gạch cũ 
được chuẩn bị công phu, tốn kém và 
mệt nhọc cả hệ thống này, sẽ khiến 
tòa tuyên án tử hình cũng nên. 
Nhưng rốt cục tòa đã tuyên một bản 
án nhẹ nhàng và “ngọt ngào” nữa, 
nếu những người này thực sự có tội.  
 Luật sư Lê Trần Luật cho biết: Vui 
nhất là khi tòa ra một câu hỏi: “Viện 
kiểm sát đề nghị mức án nhẹ nhàng 
như vậy, nghĩa là không bị giam giữ, 
vậy các bị cáo thấy thế nào”? Lẽ 
thường, với những bị cáo của nhà 
nước, khi nhận được bản án đơn 

giản thế, biết mình sẽ được về nhà và 
chấm dứt những ngày bị giam cầm 
khổ sở, đa số sẽ bằng lòng mà vui 
mừng nói lời cảm ơn. Lời đề nghị một 
bản án nhẹ nhàng như một miếng 
mồi ngon để mong nhận được từ các 
giáo dân nạn nhân một lời cảm ơn và 
yên phận. Nhưng Tòa đã nhầm! Tất 
cả đều không chấp nhận và kêu oan, 
họ không chấp nhận bản án mà Tòa 
đã cố tình đặt ra cho có. Vì sao vậy? 
Dù bản án đối với họ coi như không 
có, nhưng họ đã không chấp nhận! 
Họ đã xác quyết rằng việc đập hàng 
rào là hoàn toàn xác đáng vì đã xây 
bất hợp pháp trên đất của cha ông 
họ, của nhà thờ. Bà Việt, khi được hỏi 
là việc đập tường có vi phạm pháp 
luật không, đã hỏi lại tòa: “Nếu tôi 
đưa gạch đến nhà ông để xây và ông 
đập đi thì có gọi là vi phạm pháp luật 
không”?  
 Truyền thông nhà nước - lại ma 
đưa lối quỷ dẫn đường  
 Tối 8-12, trên Truyền hình Hà Nội 
và VTV, cũng như các báo Hà Nội 
mới, Vietnamnet… có đăng bài về 
phiên tòa này. Vẫn là câu chuyện “Ma 
đưa lối quỷ dẫn đường/Cứ lần theo 
bước đoạn trường mà đi” (Kiều, 
Nguyễn Du), tại các bản tin vẫn là 
luận điệu dối trá: “Các bị cáo đã cúi 
đầu nhận tội”. Luật sư Lê Trần Luật 
khi nghe đã phải thốt lên: “Làm gì có 
chuyện nhận tội!”. Một blogger viết: 
“Chả trách có người ghét nhà báo vì 
hay nói sai sự thật”. Còn tôi, tôi nghĩ 
rằng: không chỉ là có người mà là rất 
nhiều người, nếu vẫn có những 
người muốn nghe sự thật.  
 Trên tờ Vietnamnet, Tuyết Nhung 
đã hành nghề kiểu “bán miệng nuôi 
trôn” bằng những lời lẽ hết sức ngớ 
ngẩn và ngu xuẩn: “Các bị cáo đã 
nhiều lần tập trung rất đông người, có 
lúc lên đến 1.000 người ở khu đất 178 
Nguyễn Lương Bằng” – mặc dù ở đây 
chỉ có 8 bị cáo, và cáo trạng không hề 
có một dòng nào nói về việc họ tập 
trung ai cả. Trên tờ Hà nội mới viết: 
“Tại phiên tòa, các bị cáo đều đã cúi 
đầu nhận tội, thừa nhận mình đã có 
các hành vi sai trái, vi phạm pháp 
luật”. Trong khi Vietnam net viết: “Tại 
phiên tòa, nhiều bị cáo vẫn ngoan cố 
chối tội”. Còn Vietnam Express viết: 
“Trước tòa, các bị cáo thừa nhận có 
hành vi đập phá tường, cùng nhiều 
người tập trung cầu nguyện nhưng 
kh�ng đ
nh h� không gây �n ào, 
không gây r�i tr�t t� công c�ng và 
h�y ho�i tài s�n”. Quả thật, cha ông 
đã dạy rằng: “Nói dối hay cùng”. Hệ 
thống truyền thông nhà nước đã tự vả 
vào mặt nhau đôm đốp!  
 Có lẽ cũng cần phải kết thúc câu 
chuyện này bằng một câu ngay trên 
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Vietnamnet: “Một số phần tử quá 
khích đã lợi dụng tình hình xuyên tạc 
sự thật, gây chia rẽ, ảnh hưởng đến 
khối đại đoàn kết dân tộc”. Vấn đề là 
ai đã lợi dụng tình hình giáo dân thấp 
cổ bé họng, không có tiếng nói để 
xuyên tạc sự thật gây chia rẽ, kỳ thị 
tôn giáo, làm ảnh hưởng đến khối đại 
đoàn kết dân tộc thì cần phải xác định 
rõ ràng và cần phải xử lý nghiêm?  
 Hà N�i, l� M� Vô nhi�m. 
 

 Tháng 12 năm nay, nhân loại kỷ 
niệm sinh nhật lần thứ 60 của bản 
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. 
được Đại Hội đồng Liên Hiệp quốc 
ban hành vào ngày 10-12-1948 
trong bối cảnh hoang tàn của thế 
giới sau trận đệ nhị thế chiến, văn 
kiện này đã xác định rõ rằng việc 
bảo đảm những quyền căn bản của 
con người là hành động thiết yếu để 
tôn vinh nhân phẩm, và đồng thời, 
việc tôn trọng nhân quyền cũng là 
yếu tố cần thiết để bảo vệ công lý 
và hoà bình trên thế giới, tránh cho 
nhân loại cảnh tàn phá thảm khốc 
như vừa phải trải qua. Cho đến nay, 
bản Tuyên Ngôn này vẫn được coi 
là mẫu mực cho việc bảo vệ quyền 
con người. Tuy nhiên, mặc dù nó đã 
được gần 200 nước hội viên của 
Liên Hiệp Quốc cam kết tôn trọng, 
nhưng tại một số quốc gia, những 
quyền căn bản của con người vẫn bị 
chà đạp một cách có hệ thống và 
trường kỳ, mà Việt Nam được coi là 
một trường hợp điển hình. 
 Khi gia nhập Liên Hiệp Quốc 
vào năm 1977, CSVN đã cam kết 
tôn trọng bản Tuyên Ngôn Quốc Tế 
Nhân Quyền, nhưng trên thực tế, 
người dân Việt Nam chưa hề được 
hưởng bất cứ một quyền căn bản 
nào như đã được minh định trong 
văn kiện nói trên. Những quyền đó 
được nêu lên một cách tổng quát 
như tại Điều 3: "Mọi người đều có 
quyền sống, quyền tự do và an toàn 

cá nhân", hay Ðiều 7: "Tất cả mọi 
người đều bình đẳng trước pháp 
luật, và phải được bảo vệ một cách 
bình đẳng, không kỳ thị phân biệt". 
Bản Tuyên Ngôn cũng nêu lên một 
số hành động cụ thể như tại Ðiều 5: 
"Không một người nào phải chịu 
cực hình, tra tấn, hay bất kỳ hình 
thức đối xử, hoặc trừng phạt bất 
nhân, hay có tính cách lăng nhục", 
hoặc Ðiều 9: "Không một ai bị bắt 

bớ, cầm tù hay lưu đày một cách 
độc đoán", hay Ðiều 12: "Không 
một ai bị xâm phạm một cách độc 
đoán về đời sống riêng tư, gia đình, 
nhà ở, hay thư tín, cũng như bị xúc 
phạm danh dự hay tiếng tăm của 
mình", hoặc Điều 17: "Không ai có 
thể bị tước đoạt tài sản của mình 
một cách độc đoán".  
 Đề cập đến đời sống tinh thần 
của con người, bản Tuyên Ngôn 
minh định về khiá cạnh tôn giáo 
trong Ðiều 18: "Mọi người đều có 
quyền về tự do tư tưởng, nhận thức 
và tôn giáo. Quyền này bao gồm cả 
quyền tự do thay đổi tôn giáo hay 
tín ngưỡng, cũng như quyền tự do 
biểu lộ tôn giáo hay tín ngưỡng của 
mình, với tư cách cá nhân hay tập 
thể, ở nơi công cộng hay nơi chốn 
riêng, bằng sự truyền dạy, thực 
hành, thờ phượng và áp dụng các 
nghi thức đạo giáo", và về khiá 
cạnh chính trị như trong Ðiều 19: 
"Mọi người đều có quyền tự do 
ngôn luận và bày tỏ quan điểm", và 
Ðiều 20: "Mọi người đều có quyền 
tự do hội họp và lập hội". Đặc biệt, 
bản Tuyên Ngôn còn đề cập cả đến 
việc tham gia điều hành đất nước 
như trong Ðiều 21: "Mọi người đều 
có quyền tham gia vào việc điều 
hành xứ sở của mình, một cách trực 
tiếp hay qua các đại biểu được 
tuyển chọn một cách tự do".  
 Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân 
Quyền còn minh định rất nhiều chi 

tiết khác liên quan đến những quyền 
căn bản mà bất cứ người dân nước 
nào, ở đâu, cũng có quyền được 
hưởng. Tuy nhiên, mới chỉ duyệt 
qua một vài Điều nói trên, người ta 
đã thấy nhân quyền của dân Việt đã 
bị CSVN tước đoạt trắng trợn. 
 Đã có rất nhiều trường hợp đất 
đai của người dân hay các đoàn thể 
tôn giáo bị chính quyền cộng sản 
cưỡng chiếm. Không giáo hội nào 
không bị cộng sản cướp đoạt nhà 
thờ, chùa chiền, tu viện, hay trường 
học, nhà thương… Không miền nào 
không có những dân oan bị cướp 
đoạt nhà cửa, ruộng vườn, đất đai… 
Đó mới chỉ là một phần rất nhỏ 
trong toàn bộ chính sách ăn cướp 
của cộng sản Việt Nam. Nếu phải 
bổ túc, sẽ cần một danh sách rất dài, 
kể cả việc cống nạp đất đai của cha 
ông cho ngoại bang, hay đàn áp 
những người yêu nước... Chính sách 
này đã kéo dài nhiều thập niên… 
 Tuy nhiên, cũng trong thời gian 
dài đó, CSVN đã luôn luôn gặp phải 
sự chống đối mạnh mẽ, và cho đến 
nay, những dấu vết rõ rệt của một 
chế độ bị quốc tế khinh miệt và 
người dân bất tuân phục đã thể hiện 
rõ rệt qua 2 sự kiện mới nhất vừa 
xẩy ra. 
 Sự kiện thứ nhất là việc Nhật 
Bản tạm ngưng viện trợ ODA cho 
Việt Nam. Ta6i Hô6i nghi 6 ca3c nha4 ta4i 
trơ6 cho Việt Nam diễn ra ơ ̉Ha 4 Nô6i 
vào đầu tháng 12, Đa6i sư3 Nhâ6t Bản 
Mitsuo Sakaba tuyên bố "ngưng ca,c 
khoản viê.n trơ. ODA của Nhâ.t trong 
thời gian tới cũng như đông lạnh 
ngân khoản 700 triệu đô la đã được 
chuẩn cấp". Đây là phản ứng cương 
quyết của Nhật Bản trước những vụ 
tham nhũng trắng trợn của CSVN 
PMU18 và PCI. Đây cũng là lần 
đầu tiên một quốc gia cấp viện trợ 
cho VN đã lấy một quyết định mạnh 
mẽ như vậy, đặc biệt Nhật Bản là 
nước đứng đầu trong số những quốc 
gia cấp viện cho VN hàng năm.  
 Nếu nhớ lại vào giữa tháng 11 
vừa qua, thủ tướng CSVN Nguyễn 
Tấn Dũng trong kỳ họp thứ 4 của 
quốc hội bù nhìn đã hứa hẹn "sẽ xử 
lý vụ PCI, làm rõ tới đâu, xử lý tới 
đó", và vào cuối tháng 11 chủ tịch 
nhà nước CSVN Nguyễn Minh 
Triết khi tham dự hội nghị thượng 
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đỉnh APEC 16 tại thủ đô Lima, Peru 
đã hội kiến với thủ tướng Nhật Bản 
Taro Aso và cam kết "kiên quyết 
chống tham nhũng và sẽ làm rõ các 
nghi vấn liên quan đến vụ Công ty 
tư vấn quốc tế Thái Bình Dương 
(PCI) hối lộ quan chức VN để xử lý 
nghiêm khắc", thì quyết định ngày 
hôm nay của Nhật ngầm cho hiểu 
rằng họ coi lãnh đạo cộng sản Việt 
Nam chỉ là những tên ăn cắp và nói 
dối… Trên web-site của đài BBC 
khi loan tải tin tức này, đã có rất 
nhiều độc giả trong nước bầy tỏ ý 
kiến hoan nghênh quyết định của 
chính phủ Nhật Bản. Điều này cho 
thấy người dân trong nước biết rõ 
hơn bao giờ hết lãnh đạo CSVN đã 
làm ô uế danh dự của nước VN, và 
cương quyết không để đảng cộng 
sản đồng hoá với dân tộc Việt Nam. 
 Hình ảnh một khối dân tộc đoàn 
kết đối đầu với chế độ độc tài còn 
rõ ràng hơn qua việc CSVN xử án 8 
giáo dân Thái Hà hôm đầu tuần. 
Những người này bị truy tố về 2 tội 
danh "huỷ hoại tài sản" và "gây rối 
trật tự công cộng" trong vụ cầu 
nguyện đòi lại đất đai của giáo xứ bị 
nhà nước chiếm đoạt. Phiên toà đã 
phải thực hiện trong cái thế tiến 
thoái lưỡng nan của nhà nước cộng 
sản, và tất cả những gì diễn ra 
quanh phiên toà này lại chính là một 
bản cáo trạng đối với chế độ độc tài. 
 Trước tiên với bản án "treo" và 
"cảnh cáo" đối với 8 người bị truy 
tố, dù trên căn bản vẫn là việc xử án 
ngang ngược và 8 giáo dân này sẽ 
còn kháng án, nhưng điều này cho 
thấy nhà nước đã phải chùn tay, 
khác với luận điệu hùng hổ cũng 
như những lời cáo buộc nặng nề 
trên các cơ quan ngôn luận quốc 
doanh trước đó. Bản án này thể hiện 
mức độ suy nhược của chế độ trước 
quyết tâm đòi công lý của giáo dân, 
chẳng phải cộng sản có lòng "từ 
tâm" hay đã "biến thái". 
 Kế đến, lần đầu tiên người ta 
thấy một cuộc biểu dương lực lượng 
diễn ra trước pháp đình cộng sản. 
Dù đã dựng nhiều hàng rào, huy 
động lực lượng công an hùng hậu, 
nhưng cộng sản vẫn không ngăn cản 
được nhiều ngàn giáo dân sát cánh 
bên nhau, với tấm hình Nữ Vương 
Hoà Bình đeo trên ngực, với cành 

thiên tuế cầm trên tay, và khẩu hiệu 
bênh vực những người bị xử án 
dương cao trên đầu… Một khối 
người quyết tâm và hiền hoà đứng 
đọc kinh Hoà Bình, đã có sức mạnh 
vạn năng khiến công an không thể 
đàn áp. Đây là minh chứng cụ thể 
cho sức mạnh của bất bạo động, của 
"Chính nghĩa thắng hung tàn", của 
"Chí nhân thay cường bạo", hoá 
giải mọi luận điệu tuyên truyền xám 
của cộng sản cho rằng đấu tranh "ôn 
hoà" là "hoà giải" với chế độ! 
 Diễn biến của sự việc cho thấy, 
8 giáo dân Thái Hà chính là những 
chiến sĩ điển hình của cuộc đấu 
tranh đòi công lý. Thái độ hiên 
ngang cùng với phát biểu kiên 
cường của họ trước quan toà cộng 
sản cho thấy họ đã không chịu 
khuất phục trước cường quyền. Họ 
đã đi ra khỏi pháp đình với tư thế 

của những người chiến thắng, và họ 
đã được Gx TH đón chào trân trọng 
như những vị anh hùng. Mọi người 
đã mang đến những bó hoa đầy mầu 
sắc để trang điểm cho một ngày 
đáng ghi nhớ của Gx TH nói riêng, 
và của người dân VN nói chung. 
 Hai sự việc vừa kể trên cho thấy, 
đây là bước ngoặt quan trọng trên 
con đường đi đòi công lý của người 
VN. Nỗ lực đấu tranh kiên trì của 
chúng ta trong nhiều năm qua đã lột 
được mặt nạ của một tập đoàn gian 
manh và tham tàn. Với thái độ của 
quốc tế cũng như người dân như đã 
thể hiện, mọi người đều nhìn thấy 
rõ thế suy yếu của chế độ độc tài. 
Chắc chắn, chặng cuối của con 
đường lấy lại dân chủ, công lý và 
nhân quyền đang ở trước mắt của 
chúng ta. ������� 
 

MAU VÙNG D�Y C�U NƯ�C 
  Gà đã gáy và trời bắt đầu sáng 
  Lửa xâm lăng Tàu Hán đốt biên thùy 
  Việt cộng Hồ chẳng dám nói năng chi 
  Sao chửa dậy hỡi toàn quốc dân Việt !  
  Sao còn ngủ để mắt mù tai điếc 
 Mặc Tàu Mao chém giết cháu con Rồng 
 Chiến thuyền Mao tràn ngập khắp biển Đông 
 Đoạt gần hết Hoàng-Trường Sa hải đảo. 
  Mạnh, Triết, Dũng, Trọng v.v... Việt gian vô đạo 
  Theo Tàu Mao nô lệ cáo Bắc Kinh 
  Bán nước buôn dân tội đáng tử hình 
  Trảm chính họ, nêu ô danh vạn kỷ. 
 Lý Thường Kiệt danh thơm triều dại Lý 
 Hãy noi gương quyết chí chống Tàu man 
 Diệt cộng Hồ đoàn kết giữ giang san 
 Gà đã gáy mau băng ngàn cứu nước. 
  Vai kề vai toàn dân vui tiến bước 
  Thề hy sinh sau trước cũng một lần 
  Nguyện đuổi Tàu lấy lại đất, biển Đông 
  Không hổ thẹn với cha ông, tổ quốc. 
 Đau, nhục lắm nếu làm dân nước mất ./. 

TTX. Montréal, 28-11-2008 

NÓI SAO LÀM V�Y! 
Mừng Bns Tự do Ngôn luận đoạt giải Nhân quyền 2008 

   Tự lực cùng nhau ra báo này 
   Do lòng chống cộng độc tài đây 
   Ngôn hành lương cố quyết tâm giữ * 
   Luận biện vững vàng cộng đắng cay 
   Xứng ý đọc hoài không muốn nghỉ 
   Đáng truyền bá rộng vẻ vang thay 
   Đoạt phần danh dự vì kiên quyết 
   Giải thể cộng ta bằng báo này./. 

Dzoãn Thư�ng, Pasadena 11-12-2008 
*Ngôn hành lương cố: Nói sao làm vậy 
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 Nhằm kỷ niệm 60 năm Ngày 
ban hành Bản Tuyên ngôn Quốc tế 
Nhân quyền (QTNQ) (1948-2008), 
Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã 
quyết nghị chọn khẩu hiệu “Công lý 
và Phẩm giá cho tất cả mọi người 
chúng ta” (Justice and Dignity for 
All of us) làm chủ đề phát động cho 
các sinh họat trên tòan thế giới 
trong năm 2008. 
 Như ta đã biết, ngay từ khi Bản 
Tuyên ngôn QTNQ được ban hành 
vào ngày 10-12-1948 tại thành phố 
Paris, thủ đô nước Pháp, thì Bà 
Eleanor Roosevelt, cựu Đệ nhất Phu 
nhân Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng : 
Bản Tuyên ngôn này có thể coi như 
là một Đại Hiến chương cho tòan 
thể nhân loại ngày nay (Magna 
Carta for all mankind). Và đến năm 
1966, thì Liên Hiệp Quốc đã biểu 
quyết thông qua 2 văn kiện chi tiết 
nữa để bổ túc về phương diện thực 
hành cho Bản Tuyên ngôn này; đó 
là “Công ước quốc tế về Quyền Dân 
sự và Chính trị” (International 
Covenant on Civil and Political 
Rights), và “Công ước quốc tế về 
Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa” 
(International Covenant on Econo-
mic, Social and Cultural Rights). Và 
phải đến năm 1976, sau khi đa số 
các quốc gia trên thế giới đã phê 
chuẩn 2 công ước này, thì Liên 
Hiệp Quốc mới ban hành “Bộ Luật 
Quốc tế về Nhân quyền” (The Inter-
national Bill of Human Rights). Bộ 
luật này bao gồm Bản Tuyên ngôn 
QTNQ và hai Công ước nói trên.  
 Như vậy là phải mất gần 30 
năm, kể từ ngày công bố Bản Tuyên 
ngôn năm 1948, nhân lọai mới hòan 
thành được một Bộ Luật Nhân 
quyền đầu tiên trong lịch sử lòai 
người. Đây là một thành quả đáng 
kể trong suốt một quá trình tìm 

kiếm lâu dài của bao nhiêu thế hệ 
con người, nhằm tạo được một thế 
giới thuận hòa và nhân ái, xứng hợp 
với địa vị cao quý của mỗi cá nhân 
là một thành viên của cộng đồng 
nhân lọai.   
 Tiếp theo, trong vòng 30 năm 
qua các tổ chức bảo vệ và phát huy 
nhân quyền đã nở rộ tại hầu hết các 
quốc gia trên thế giới. Trong số này, 
có nhiều tổ chức hoạt động trên 
phạm vi toàn cầu; điển hình như 
Human Rights Watch (Theo dõi 
Nhân quyền), Reporters Sans Fron-
tières (Phóng viên Không Biên 
giới), tổ chức Green Peace (Hoà 
bình xanh nhằm bảo vệ môi sinh) 
v.v… Riêng tổ chức Ân xá Quốc tế 
(Amnesty International) được thành 
lập sớm nhất từ đầu thập niên 1960, 
thì đã không ngừng tranh đấu để 
bảo vệ các tù nhân lương tâm, mà 
cho đến nay sau hơn 40 năm hoạt 
động, họ đã can thiệp và giải thoát 
được cho trên 40.000 tù nhân lương 
tâm khắp thế giới. Có thể nói các tổ 
chức nhân quyền với quy mô lớn 
như thế này là nòng cốt của Xã hội 
Dân sự Toàn cầu (Global Civil 
Society). Họ đã và còn đang đóng 
vai trò “làm đối trọng” đối với các 
quốc gia trên thế giới, bắt buộc các 
chính quyền phải tôn trọng Nhân 
phẩm và Quyền Con người của 
công dân nước mình. Đó là niềm an 
ủi và chứa chan hy vọng cho nhân 
loại trong thế kỷ XXI hiện nay. 
 Đặc biệt, kể từ ngày chế độ độc 
tài toàn trị của Cộng sản bị sụp đổ 
tại Đông Âu và ở Nga từ hai chục 
năm nay, thì sự phục hồi xã hội dân 
sự gắn liền với quá trình dân chủ 
hoá tại các quốc gia này đã diễn ra 
một cách ngoạn mục, gây thêm 
niềm tin tưởng đầy phấn khởi lạc 
quan cho mọi dân tộc cùng khắp thế 

giới. Đó là một “quá trình tiến bộ 
không thể đảo ngược” được nữa 
(Irreversible process) riêng về mặt 
“Phẩm giá và Quyền Con người”.   
 Hưởng ứng với sự phát động của 
Liên Hiệp Quốc, các chính quyền 
cũng như các tổ chức phi chính phủ 
(NGO) tại khắp nơi đều đã rầm rộ 
phát huy sáng kiến trong việc tổ 
chức nhiều hội nghị quốc tế và các 
cuộc tập hợp quần chúng nhằm giải 
quyết những vấn đề liên quan thiết 
thực đến sự công bằng xã hội, đến 
quyền sống và phẩm giá của người 
dân trong bất kỳ quốc gia nào. Cụ 
thể như việc trên 100 quốc gia vừa 
hội họp tại thủ đô Oslo nước Na Uy, 
để ký kết vào ngày 3-12-2008 một  
Hiệp định quốc tế bãi bỏ việc sản 
xuất bom chùm (cluster munitions) 
là loại võ khí đã và còn đang gây 
chết chóc, thương tật cho hàng chục 
triệu thường dân vô tội tại nhiều nơi 
trên thế giới. Như vậy là đa số các 
quốc gia thành viên của Liên Hiệp 
Quốc đã ký, mặc dầu một số nước 
lớn như Mỹ đã không đồng ý với 
việc bãi bỏ này. 
 Cũng vào ngày 3-12 này, tại thủ 
đô Islamabad của Pakistan, chính 
quyền đã phát động “Ngày Quốc Tế 
người Khuyết Tật” (International 
Day of Disabled Persons) nhằm kêu 
gọi việc tìm cách chăm sóc cho 650 
triêụ người khuyết tật tức là chiếm 
đến 10% tổng số trên 6 tỷ người 
hiện đang sinh sống trên hành tinh 
trái đất chúng ta.   
 Và vào chính ngày 10-12 là 
Ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm 
nay, thì tại nhiều thành phố như 
Pittsburgh, New York, Toronto, 
London, Paris v.v… Ân xá Quốc tế 
cũng sẽ tổ chức buổi thắp nến và ký 
thư đòi hỏi việc trả tự do cho các tù 
nhân lương tâm (prisoners of 
conscience) hiện đang bị giam giữ 
tại nhiều nơi khắp thế giới.    
 Riêng giới nghệ sĩ, thì từ vài 
năm qua họ đã kết hợp với nhau 
trong một tổ chức lấy tên là “Hội 
Nghệ sĩ phục vụ Nhân quyền” 
(Artists for Human Rights – 
AFHR). Tổ chức này do Bà Ann 
Archer sáng lập và quy tụ được 
nhiều nghệ sĩ có tên tuổi cùng nhau 
theo đuổi việc nâng cao ý thức và 
giáo dục về nhân quyền tại khắp 
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nơi, thông qua phương tiện sáng tạo 
nghệ thuật và các cuộc triển lãm tại 
nhiều khu vực đông dân cư. Gần 
đây hoạ sĩ Hồ Thành Đức và người 
bạn đời là hoạ sĩ Bé Ký đã được 
mời tham gia sinh hoạt với tổ chức 
này tại thành phố Los Angeles, 
California.   
 Tại VN, thì ngay tại quốc nội 
cũng đã có sự hưởng ứng Ngày 
Quốc tế Nhân quyền năm nay. Cụ 
thể như tờ báo Tự do Ngôn luận của 
Khối 8406 trong số 64 phát hành 
ngày 1-12-08 đã có bài xã luận 
mạnh mẽ trưng dẫn những vi phạm 
nhân quyền của chính quyền CS Hà 
Nội trong những năm tháng gần 
đây. Đúng là một bản cáo trạng 
phơi bày tính cách tàn bạo, bất nhân 
và vô luân của chế độ độc tài toàn 
trị trên quê hương đất nước chúng 
ta. Tờ báo còn cho đăng tải nguyên 
văn Tuyên ngôn QTNQ, mà từ bao 
lâu nay chính quyền cộng sản đã 
không chiụ cho phổ biến rộng rãi 
nơi công chúng, mặc dầu họ đã ký 
kết tham gia các Công ước quốc tế 
về Nhân quyền từ năm 1982. Các 
“tờ báo chui” khác, nhất là các 
mạng internet, các blog, thì cũng 
mạnh dạn lên tiếng kêu gọi quần 
chúng ý thức và tích cực hưởng ứng 
tham gia Ngày Nhân quyền 10-12 
này, đăc biệt nhân dịp kỷ niệm năm 
thứ 60 Ngày ban hành TNQTNQ.  
 Tại hải ngoại, thì sinh hoạt về 
nhân quyền lại càng khởi sắc hơn vì 
mọi người được tự do tham gia các 
sinh hoạt dân chủ, nhân quyền. Đặc 
biệt là giới trẻ là con em chúng ta, 
họ đã hội nhập thoải mái với dòng 
chính trong môi trường hàn lâm đại 
học, cho nên sự hưởng ứng đồng 
nhịp với phong trào nhân quyền của 
thế giới hiện đại lại càng có cơ hội 
phát triển thuận lợi hơn. Cụ thể như 
giới trẻ đã tích cực tham gia vào 
chiến dịch “Chống Nạn Buôn 
Người” (Anti Human Trafficking) 
để bênh đỡ cho nạn nhân bị bán đi 
làm “cô dâu” ở Đài loan, ở Đại 
Hàn, hoặc làm nô lệ tình dục ở 
Cambodia, hay bị bóc lột sức lao 
động ở nhiều nước tại Trung Đông, 
Mã lai  v.v… 
 Đáng chú ý là từ mấy năm nay, 
Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam 
đều tổ chức Lễ Trao giải Nhân 

quyền hằng năm vào Ngày Nhân 
quyền đầu tháng 12 mỗi năm. Và 
năm 2008 này, Lễ Kỷ niệm 60 năm 
Ngày ban hành Bản Tuyên ngôn 
QTNQ sẽ được tổ chức tại thành 
phố Westminster, California, vào 
Chủ nhật 14-12, đồng thời cũng sẽ 
trao Giải Nhân quyền cho Thượng 
toạ Thích Thiện Minh, Nhà báo 
Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải và Ban 
Chủ biên Bán nguyệt san Tự do 
Ngôn luận. Nhưng có điều trớ trêu 
là cũng như mọi năm, “không một 
vị nào trong số người được lãnh giải 
nói trên lại có thể đi qua Mỹ để trực 
tiếp tham dự Lễ Trao giải Thưởng 
Nhân quyền này cho mình” ! Sự 
vắng mặt  này kể thật đáng buồn, 
nhưng  nó lại càng tố cáo tính cách 
bất nhẫn của chế độ cộng sản Hà 
Nội hiện nay mà thôi.   
 Nhìn chung về toàn cuộc trên thế 
giới, thì suốt 60 năm qua, nhân loại 
đã đạt được nhiều tiến bộ rất đáng 
kể về mặt phát huy và tôn trọng 
Nhân quyền và Phẩm giá con người. 
Nhưng trong thực tế, ta vẫn còn 
phải chứng kiến hằng ngày, hằng 
giờ tại khắp nơi trên thế giới hiện 
nay, những sự bóc lột, bất công đàn 
áp tàn bạo còn đầy dẫy, nhan nhản 
ra đó. Vì thế, những người thật tâm 
ưu tư đến hạnh phúc của bà con ruột 
thịt với mình, thì không thể quá chủ 
quan, khinh xuất được. Chúng ta đã 
có một số đóng góp cụ thể nhất định 
vào công cuộc tranh đấu cho Phẩm 
giá và Quyền con người, nhưng 
trước mặt vẫn còn vô vàn vô số 
những điều bất cập, bất công, bất 
như ý trên đất nước Việt nam thân 
yêu, mà chúng ta không thể khoanh 
tay bất động, làm ngơ để mặc cho 
người Cộng sản vẫn cứ nắm độc 
quyền “một mình một chợ, tự tung 
tự tác” mãi mãi được nữa. 
 Kỷ niệm Ngày NQ năm 2008 
này, chúng ta nhiệt tình tham gia, 
sát cánh cùng với toàn thể nhân loại 
tiến bộ trên khắp hành tinh trái đất, 
trong quyết tâm thực hiện cho bằng 
được “Công lý và Phẩm giá cho tất 
cả mọi người chúng ta”. Đó là Đạo 
lý, là Lương tâm, là Lẽ phải, là Tình 
yêu thương chân thật của con người 
trong thời đại ngày nay vậy./.   

 California, tháng 12 năm 2008 

 7 ph� n� kêu g�i nhà cm 
quy�n CSVN tr� t� do cho 
ch�ng và thân nhân nhân 
Ngày Qu�c t� Nhân quy�n 

 VNhân ngày Quốc tế Nhân quyền 
10-12-2008, bà Nguyễn Thị Nga, vợ 
nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Hải 
Phòng, bà Lý Thị Tuyết Mai, vợ nhà 
giáo Vũ Hùng, Hà Tây, chị Nguyễn Thị 
Huyền Trang, vợ cử nhân Phạm Văn 
Trội, Hà Tây, bà Bùi Thị Rề, vợ nông 
dân Nguyễn Văn Túc, Thái Bình, bà 
Nguyễn Thị Lộc, vợ dân oan Nguyễn 
Kim Nhàn, Bắc Giang, cô Phạm 
Thanh Loan, chị ruột cô Phạm Thanh 
Nghiên, Hải Phòng và bà Dương Thị 
Hài, vợ nhà dân chủ Nguyễn Văn 
Tính, Hải Phòng, đã gởi đến Nhà cầm 
quyền CSVN, 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, Đồng 
bào Việt Nam rong và ngoài nước một 
bức thư đại ý như sau: 
 “Nhân kỷ niệm lần thứ 60 ngày 
Quốc tế Nhân quyền, chúng tôi là vợ 
và thân nhân của các nhà bất đồng 
chính kiến đã bị công an VN bắt từ 
ngày 10 tháng 9 năm 2008, hiện đang 
bị giam tại nhà tù Hỏa Lò 1, tức B14 
Hà Nội, gồm nhà văn Nguyễn Xuân 
Nghĩa, giáo viên Vũ Hùng, Phạm Văn 
Trội, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Kim 
Nhàn, Phạm Thanh Nghiên và Nguyễn 
Văn Tính, đồng kêu gọi chính phủ 
nước CHXHCNVN trả tự do cho 
Chồng và Thân nhân chúng tôi. 
 “Từ năm 1982, Việt Nam đã đặt bút 
ký, cam kết tôn trọng và không vi 
phạm các quyền cơ bản của con 
người, được qui định cụ thể trong bản 
Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 
như quyền tự do tư tưởng, tự do lập 
hội, tự do ngôn luận, tự do bày tỏ 
quan điểm. Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế 
Nhân Quyền là khuôn mẫu chung để 
các quốc gia, dân tộc hướng tới trong 
tinh thần tôn trọng các giá trị nhân 
quyền mang tính toàn cầu, và không 
vì bất cứ lý do gì có thể diễn giải theo 
ý hướng ngầm cho mục tiêu đàn áp 
các tiếng nói bất đồng. Mặc dù vậy, 
chồng, thân nhân và bạn bè của 
chồng chúng tôi như nhà thơ Trần Đức 
Thạch, Ngô Quỳnh, v.v…hiện đã bị 
nhà nước Việt Nam bắt, cáo buộc vi 
phạm điều 88, luật hình sự, cho rằng 
họ đã “làm ra và tàng trữ các tài liệu 
chống nhà nước CHXHCNVN”. 
 Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi nhà 
nước CHXHCNVN chấm dứt đàn áp, 
tôn trọng các qui định trong bản Tuyên 
ngôn Quốc Tế Nhân quyền mà Việt 
Nam đã ký và trả tự do cho Chồng và 
Thân nhân chúng tôi”. 
 Bức thư đã được phóng lên mạng 
toàn cầu cùng ngày. 
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 Kế họach đề cao đảng CSVN có 
nhiều thành tích bảo vệ quyền con 
người  đã bị các cơ quan tuyền 
truyền của đảng vạch áo cho người 
xem lưng ngay trong ngày Việt 
Nam kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn 
Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp 
Quốc (10-12-1948− 10-12-2008). 
 Báo Điện tử của Chính phủ viết : 
"Trong 60 năm qua, Việt Nam luôn 
tôn trọng, thúc đẩy, bảo vệ các 
quyền và tự do cơ bản của con 
người theo nguyên tắc của Hiến 
chương Liên Hợp Quốc và các 
chuẩn mực quốc tế về quyền con 
người mà Việt Nam đã tham gia… 
Sau khi trở thành thành viên các 
công ước nhân quyền đầu tiên từ 
năm 1981, Việt Nam tiếp tục hoàn 
chỉnh hệ thống pháp luật, từng bước 
thể chế hóa quyền con người phù 
hợp với điều kiện trong nước và tiêu 
chuẩn về quyền con người được 
cộng đồng thế giới thừa nhận." 
 Tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn 
luận của đảng khoe: "Sau hơn 30 
năm đấu tranh để giành lại chủ 
quyền dân tộc, từ năm 1977, VN trở 
thành thành viên của LHQ, và cũng 
từ đó, VN đã tham gia nhiều hơn 
vào sinh hoạt của cộng đồng thế 
giới, trong đó có việc tham gia vào 
các công ước quốc tế về nhân 
quyền, và tích cực đóng góp vào các 
hoạt động bảo vệ nhân quyền trên 
phạm vi thế giới. Nhân 60 năm 
Tuyên ngôn QTNQ, chúng ta hướng 
tới các giá trị cao quý về quyền con 
người, ủng hộ các hoạt động mang 
lại nhân quyền ở mọi quốc gia, phê 
phán bất kỳ hành động nào xâm hại 
tới quyền con người. Đồng thời 
chúng ta quyết tâm phấn đấu mạnh 
mẽ hơn nữa để đưa sự nghiệp cách 
mạng VN tới thắng lợi mới, để mục 
tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội 

công bằng, dân chủ, văn minh" trở 
thành một hiện thực trên Tổ quốc 
của chúng ta." 
 Trúc Thanh viết trên Báo Điện 
tử của Trung ương Đảng : "Con 
người được coi là nhân tố tạo dựng 
xã hội "Dân giàu, nước mạnh, công 
bằng, dân chủ và văn minh". Nhà 
nước thực thi pháp luật, công dân 
thực hiện tốt các quyền của mình 
theo Hiến pháp và pháp luật, đảm 
bảo hưởng thụ nhân quyền của tất 
cả mọi người… Có thể khẳng định 
hệ thống pháp luật VN về cơ bản đã 
đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho 
việc thúc đẩy, bảo vệ và phát triển 
quyền con người, quyền công dân."  
 Ba hình ảnh tiêu biểu này có nói 
được gì về quyền con người ở VN 
ngày nay ? 
 Trước hết, khi nói chỉ có "quyền 
con người" khi những quyền này 
"phù hợp với điều kiện trong nước" 
không có gì là bất hợp lý nếu tất cả 
mọi người dân, kể cả những người 
có chức, có quyền và từ trên xuống 
dưới đều được hưởng như nhau và 
cùng chia sẻ trách nhiệm giống 
nhau theo hòan cảnh của đất nước. 
 Nhưng ở VN, trong chế độ Cộng 
sản độc tài đảng trị như hiện nay thì 
"điều kiện" được hưởng "quyền con 
người" lại do đảng quyết định và 
nhà nước quản lý bằng quyết định 
hành chính theo những điều kiện có 
lợi cho đảng cầm quyền và những 
người được lòng chính quyền. 
 Tỷ dụ như quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo và tự do báo chí 
đều có ghi trong Hiến pháp và Luật 
pháp là quyền của mọi công dân, 
nhưng nhà nước chỉ cho các Tổ 
chức Tôn giáo được phép hoạt động 
nếu những người cầm đầu các Tôn 
giáo này chịu làm theo điều kiện 
của nhà nước. 

 Còn về hoạt động báo chí thì nhà 
nước không cho tư nhân ra báo. Chỉ 
có Đảng, Nhà nước và các tổ chức 
chính trị, xã hội của đảng mới được 
quyền ra báo. Các đài phát thanh và 
truyền hình cũng do nhà nước làm 
chủ . Và những người làm báo, dù 
là đảng viên hay không, đều phải 
phục vụ và tuyên truyền cho đảng 
và chính sách của nhà nước. 
 Do đó khi VN nói những quyền 
mà người dân trong nước đang được 
hưởng cũng phù hợp với những 
"tiêu chuẩn về quyền con người 
được cộng đồng thế giới thừa nhận" 
là nói gian. Không có "cộng đồng 
thế giới" nào lại thừa nhận những 
thứ "quyền gỉa vờ, quyền bánh vẽ" 
như thế. 
 Thứ hai, việc tờ Nhân Dân nói 
VN từng tham gia các hoạt động 
bảo vệ nhân quyền với cộng đồng 
thế giới hay đã "ủng hộ các hoạt 
động mang lại nhân quyền ở mọi 
quốc gia, phê phán bất kỳ hành 
động nào xâm hại tới quyền con 
người" là những hành động ngoại 
giao phô trường đầy kịch tính diễn 
ra tại các diễn đàn quốc tế. 
 Bởi vì từ khi Chính phủ Cộng 
sản VN trở thành thành viên các 
công ước nhân quyền từ năm 1981, 
chưa có năm nào VN thoát khỏi bị 
cộng đồng thế giới, đặc biệt các Tổ 
chức Nhân quyền, Tự do Tôn giáo, 
Liện hiệp Châu Âu, Quốc hội Hoa 
Kỳ, chỉ trích đã vi phạm các Công 
ước này. 
 Còn lập luận của cán bộ Tuyên 
giáo Trúc Thanh cho rằng "hệ thống 
pháp luật VN về cơ bản đã đáp ứng 
được yêu cầu đặt ra cho việc thúc 
đẩy, bảo vệ và phát triển quyền con 
người, quyền công dân" là nói đãi 
bôi, chỉ lọt lỗ tai những công dân 
đảng viên và những người trong các 
tổ chức theo đảng trong MTTQ. 
 Quyền công dân của người VN 
đã bị đảng tước bỏ từ khi họ lên 18t. 
Các  quyền bầu đại diện cho mình 
điều hành việc nước cho đến quyền 
tự quyết định thể chế chính trị cho 
mình cũng do đảng quyết định theo 
theo điều kiện "đảng cử dân bầu" thì 
người dân có quyền gì trong chế độ 
độc tài hiện nay ?  
 BÀI CA NHÂN QUYỀN 
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 Do đó mà ta không lấy làm lạ 
khi phải đọc nhan nhản đó đây, 
trong ngày kỷ niệm 60 năm Tuyên 
ngôn Quốc tế Nhân quyền, nhiều 
"bài ca" Tuyên ngôn nhân quyền 
"một chiều" của đảng CSVN như đã 
viết trong "Chỉ thị 12/TW của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng CS VN 
khóa VII ngày 12-7-1992".  
 Văn kiện cơ bản này định nghĩa 
về nhân quyền theo quan niệm của 
CSVN như sau : "Quyền con người 
là giá trị chung của nhân loại; khái 
niệm quyền con người có tính giai 
cấp sâu sắc; giải phóng con người 
gắn liền với giải phóng dân tộc, giai 
cấp, xã hội; lợi ích cá nhân, lợi ích 
tập thể và lợi ích toàn xã hội gắn kết 
chặt chẽ với nhau; quyền dân chủ, 
tự do của mỗi cá nhân không tách 
rời nghĩa vụ và trách nhiệm công 
dân; quyền con người gắn với 
quyền dân tộc cơ bản và thuộc 
phạm vi chủ quyền quốc gia; và 
quyền con người luôn gắn với lịch 
sử, truyền thống và phụ thuộc vào 
trình độ phát triển kinh tế xã hội của 
đất nước." (Báo đảng, 10-12-08) 
 Từ lập luận phản dân chủ này, 
Hương Giang còn không biết 
ngượng khi viết trên Báo Diện từ 
Chính phủ (10-12-2008) : "Thực thi 
nhân quyền phải gắn liền với bảo vệ 
nền độc lập dân tộc, chủ quyền và 
an ninh quốc gia. Đảng, Nhà nước 
kiên quyết chống lại luận điệu thù 
địch coi nhân quyền cao hơn chủ 
quyền; nhân quyền không biên giới 
quốc gia; quá nhấn mạnh tính phổ 
biến của nhân quyền mà coi nhẹ các 
yếu tố có tính đặc thù về lịch sử, 
văn hoá, dân trí, trình độ phát triển 
kinh tế, xã hội hay coi tự do, lợi ích 
cá nhân cao hơn lợi ích cộng đồng, 
quốc gia, dân tộc…, để đi đến sao 
chép một cách máy móc mô hình 
dân chủ, nhân quyền của nước này 
áp đặt cho nước khác, chia rẽ khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất 
ổn định từ bên trong." 
 Vậy thế nào là "nhân quyền" 
không chia rẽ dân tộc, không gây 
mất ổn định bên trong ? Nhân 
quyền mà cũng có thứ này, thứ khác 
hay mầu này, mầu nọ thì đâu phải là 
quyền của con người ? Chỉ có người 
Cộng sản mới nhìn nhân quyền ra 
nhiều mầu sắc như thế.  

  Đào Duy Quát, chuyên gia cao 
cấp Ban Tuyên giáo Trung Ương, 
Tổng Biên tập Báo điện tử ĐCSVN 
cũng cố "tát nước theo mưa": "Hiện 
nay đâu đó có một số tổ chức cá 
nhân phê phán chúng ta vi phạm 
dân chủ nhân quyền. Về cơ bản và 
tổng thể các loại ý kiến đó là xuyên 
tạc, vu cáo, với ý đồ can thiệp vào 
nội bộ của ta, phá hoại sự ổn định 
công tác của nước ta. Về vấn đề này 
chúng ta cần kiên định quan điểm: 
quyền con người là giá trị chung 
của nhân loại. Quyền con người 
trong thời đại ngày nay phải gắn với 
độc lập dân tộc, chủ quyền quốc 
gia. Bảo đảm quyền con người cho 
dân tộc ta phải dựa trên bản chất 
của chế độ xã hội, đặc thù về cộng 
sản và văn hóa của dân tộc. Chúng 
ta không chấp nhận sự áp đặt mô 
hình dân chủ nhân quyền của nước 
ngoài cho VN." (Báo Điện tử Trung 
ương đảng, 10-12-2008) 
 Quát viết tiếp : "Những khác biệt 
nào đó về quyền con người giữa các 
quốc gia dân tộc chỉ có thể được 
giải quyết trên nguyên tắc đối thoại, 
bình đẳng, tôn trọng chủ quyền 
quốc gia, không can thiệp vào công 
việc nội bộ của nhau. Chúng ta đã 
tổ chức đối thoại nhân quyền với 
EU, Mỹ, Australia… Đối với chúng 
ta quyền con người, cũng như 
quyền công dân, quyền phải đi đôi 
với nghĩa vụ. Không thể hiểu nhân 
quyền chỉ có quyền tự do mà không 
có trách nhiệm và nghĩa vụ." 
 Các Tổ chức Nhân quyền trên 
thế giới, Quốc hội Hoa Kỳ, Bộ 
Ngoại giao Mỹ và Liên hiệp Châu 
Âu đã mất khá nhiều thời giờ đối 
thoại với Nhà nước VN về những vi 
phạm nhân quyền và hạn chế các 
quyền tự do ở VN, nhưng phiá VN 
vẫn trơ như gỗ, đá. Phiá các viên 
chức VN đã chứng minh họ bị dị 
ứng mỗi khi phải đương đầu với các 
vấn đề nhân quyền và các quyền tự 
do nên  không ai ngạc nhiên khi 
thấy trong ngày kỷ niệm 60 năm 
Tuyên ngôn QTNQ, luận điệu 
chống quan điểm nhân quyền 
"không theo ý của đảng CSVN" đã 
đồng loạt bùng lên trong các cơ 
quan báo chí của Ban Tuyên giáo. 
 Trúc Thanh là một trong số cán 
bộ tuyên truyền làm nhiệm vụ 

chống chế này : "Trong tình hình 
hiện nay giải quyết các vấn đề bức 
xúc của xã hội cần cảnh giác với 
những luận điệu sai trái, thù địch 
coi nhân quyền cao hơn chủ quyền, 
nhân quyền không biên giới quốc 
gia, quá nhấn mạnh tính phổ biến 
của nhân quyền mà coi nhẹ các yếu 
tố có tính đặc thù về lịch sử, văn 
hóa, dân trí, trình độ phát triển kinh 
tế-xã hội hay coi tự do, lợi ích cá 
nhân cao hơn lợi ích cộng đồng 
quốc gia dân tộc để đi đến sao chép 
một cách máy móc mô hình dân 
chủ, nhân quyền của nước này áp 
đặt cho nước khác hay lợi dụng 
nhân quyền để can thiệp vào công 
việc nội bộ quốc gia, chia rẽ khối 
đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn 
định chính trị, xã hội…" 
 Nhưng không chỉ viết trơ trẽn 
như thế, Trúc Thanh còn khoe nhiều 
"thành tích" không có thực của đảng 
CSVN : "Đại hội VI của Đảng 
CSVN trong đường lối đổi mới đã 
khẳng định lấy dân làm gốc, thực 
hiện công khai dân chủ. Năm 1998, 
Đảng CSVN đã đề ra "Quy chế dân 
chủ ở cơ sở" mà nội dung cơ bản là: 
"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra". Hội nghị lần thứ ba (khóa 
X) của Trung ương Đảng đã chủ 
trương mở rộng công khai, nghiên 
cứu ban hành luật về quyền được 
thông tin của công dân. Luật Báo 
chí nước CHXHCNVN quy định: 
"Nhà nước tạo điều kiện để công 
dân thực hiện quyền tự do báo chí, 
tự do ngôn luận trên báo chí", "Báo 
chí không bị kiểm duyệt". Quyền tự 
do tín ngưỡng, tôn giáo được đảm 
bảo, dựa trên quan điểm "Tín 
ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu của 
một bộ phận nhân dân, đang và sẽ 
tồn tại, cùng dân tộc trong quá trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội".  
 Ai cũng biết những điều được 
gọi là "Quy chế dân chủ ở cơ sở", 
"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra", hay "tự do báo chí, tự do 
ngôn luận trên báo chí" chẳng qua 
chỉ là những khẩu hiệu để tuyên 
truyền, chúng không có giá trị gì 
trong đời sống hằng ngày của 83 
triệu người dân Việt Nam. 
 Chỉ bằng đó vấn đề thôi, không 
cần phải đợi người Cộng sản vạch 
áo cho người xem lưng thì mọi 
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người mới biết có dân chủ, tự do và 
nhân quyền ở VN hay không ?  

........................................ 
 * Vụ án PCI Nhật hối lộ PMU VN:  
 Ngày 19-11-08 ông Huỳnh Ngọc 
Sỹ, Giám đốc Ban quản lý dự án đại 
lộ Đông Tây bị đình chỉ chức vụ, 
trước đó 5 tháng ông đã bị báo chí 
Nhật tố giác ăn hối lộ 820.000 USD từ 
công ty tư vấn Nhật PCI. Ngày 11-11-
08 các bị cáo Nhật trong PCI đã thú 
nhận trước tòa án Tokyo là đã đưa số 
tiền hối lộ nầy cho quan chức VN. 
Công tố viện Nhật còn khẳng định 
PCI đã cam kết đưa cho ông Sỹ tổng 
cộng 2,6 triệu USD, tương đương 10 
% giá trị hợp đồng để PCI được nhận 
các hợp đồng tư vấn liên quan đến 
các dự án trên. Dư luận trong nước 
đã không còn tin những lời hứa của 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “cương 
quyết chống tham nhũng”, “làm rõ tới 
đâu, xử lý tới đó”… Từ lúc bị tố cáo, 
cán bộ Sỹ vẫn giữ chức giữ quyền, 
thì hỏi rằng với thời gian 5 tháng, ông 
Sỹ có đủ thời gian tham mưu cùng 
đồng bọn để che lấp chia chác số tiền 
2,6 triệu USD. 
 Vài tháng trước Bộ Ngoại giao VN 
còn căn cứ lời phủ nhận của chính 
Ban quản lý dự án, tuyên bố “không 
có hành vi tiêu cực như báo chí đã 
đưa”. Vì quen thói bịt miệng báo chí 
trong nước, phía VN còn lên giọng 
rao giảng với báo chí Nhật: “chúng ta 
đề nghị phía Nhật Bản trong khi vụ 
việc đang được điều tra chưa có kết 
luận cuối cùng, các cơ quan truyền 
thông của Nhật Bản cũng như của VN 
đều không nên đưa tin”. (xem thêm 
tin nầy ở cuối bài) 
 * Hối lộ của Việt kiều Mỹ với 
quan chức hàng không & dầu khí 
Việt Nam: 
 Đầu tháng 9-2008 tòa án Mỹ truy 
tố 3 Việt kiều vì đã hối lộ các quan 
chức hàng không và dầu khí để bán 
các thiết bị cho các dự án liên quan 
đến dịch vụ bay ở Vũng Tàu. Sồ tiền 
được hối lộ, theo lời khai của 3 bị cáo 
là 150.000 USD. Một trong 3 bị cáo 
nói rằng phần lớn thiết bị mà họ cung 
cấp có thể mua tại chỗ với giá rẻ hơn 

rất nhiều, nhưng các quan chức VN 
đã chọn mua từ họ với giá cao vì 

những khoản “hoa hồng” hậu hỉ, ít 
nhất  trên dưới 10 %  để “lại quả”… 
 * Thụy Điển cảnh cáo tham 
nhũng viện trợ ODA:  
 Tham tán Đại sứ quán Thụy Điển 
tại VN, bà Molly Lien, trong cuộc 
phỏng vấn của Vietnamnet ngày 26-
11-08 đã cảnh cáo các quan tham 
VN: “Tham nhũng trong các dự án có 
sử dụng nguồn vốn ODA (hỗ trợ hợp 
tác và phát triển) là điều không bao 
giờ được chấp nhận. Hỗ trợ hợp tác 
phát triển của Thụy Điển chẳng hạn, 
chính là tiền mà mỗi người dân Thụy 
Điển đã đóng thuế cho Chính phủ của 
Thụy Điển. Những khoản tiền đó 
được sử dụng với mục đích giúp đỡ 
các nước khác như Việt Nam xóa đói 
giảm nghèo, xây dựng một xã hội dân 
chủ và không có tham nhũng.” Trước 
việc báo chí VN bị “kiểm duyệt”, bà 
nói rõ: “Báo chí được coi là một yếu 
tố trọng tâm trong cuộc chiến chống 
tham nhũng. Điều này cũng đã được 
Việt Nam công nhận và đã được thể 
hiện rõ trong Luật phòng, chống tham 
nhũng và trong dự thảo Chiến lược 
phòng, chống tham nhũng quốc gia. 
Chúng tôi tin rằng để báo chí có thể 
thực hiện nhiệm vụ của mình một 
cách có hiệu quả, họ phải được tiếp 
cận thông tin một cách đầy đủ. Báo 
chí phải được phép phản ánh một 
cách trung thành mọi vấn đề - kể cả 
tiêu cực lẫn tích cực - liên quan đến 
tham nhũng và chống tham nhũng”. 
Được hỏi về số vụ tham nhũng phát 
hiện trong năm 2008 giảm 14% so vụ 
việc cùng kỳ năm trước với 379 vụ 
được phát hiện, bà Molly Lien phân 
tích: “Có thể hiểu số vụ việc tham 
nhũng trong thời gian qua đã ít hơn 
nhưng cũng có thể hiểu còn nhiều vụ 
tham nhũng hơn con số nói trên chưa 
được phát hiện. Khó có thể nhận định 
toàn diện về kết quả công việc chỉ 
tiến hành trong một giai đoạn nhất 
định. Theo tôi, có vẻ như vẫn có một 
khoảng cách giữa các luật lệ và hành 
động thực tiễn liên quan đến vấn đề 
này. Theo tôi, để phát hiện ra các vụ 
tham nhũng nhiều hơn, cần đảm bảo 

cho mọi người làm việc ở cả khu vực 
công, tư, báo chí, các cá nhân có thể 
công bố rộng rãi những thông tin liên 
quan đến các trường hợp tham nhũng 
mà họ biết. Họ phải được đảm bảo 
niềm tin rằng các cơ quan mà họ 
cung cấp thông tin về tham nhũng có 
quyền năng hành động, sẵn sàng xử 
lý các thông tin đó”. Rõ ràng đại diện 
sứ quán Thụy Điển đã nhận xét là 
sau khi kết án tù các nhà báo tố cáo 
tham nhũng trong vụ PMU 18, báo chí 
được lệnh “câm như hến” hay “phải đi 
đúng lề bên phải”, và rồi ai cũng 
“hiểu” là tham nhũng sẽ “bớt” đi…  
 Khi nói về tài sản của cán bộ công 
chức VN: “Ở Việt Nam, thu nhập của 
mọi người đến từ nhiều nguồn khác 
nhau. Công chức ngoài lương cơ bản 
còn có những nguồn thu nhập khác 
rất khó kiểm soát. Có những công 
chức thu nhập cơ bản chỉ tương đối 
nhưng họ lại có thể mua nhà nên 
khiến nảy sinh câu hỏi tiền có từ 
đâu. Bất cứ nỗ lực nào thúc đẩy sự 
minh bạch, có thể kiểm soát thu nhập 
của công chức đều quan trọng. Tuy 
nhiên, khi ban hành mỗi điều khoản 
quy định, chúng ta phải tính tới việc 
nó sẽ được thực hiện, triển khai hiệu 
quả như thế nào.”… 
 * Nhân viên sứ quán VN ở Nam 
Phi mua “lậu” sừng tê giác:  
 Dư luận trong nước cảm thấy 
nhục nhã ê chề cho ngành ngoại giao 
VN. Bản tin của chương trình điều tra 
50/50 ngày 17-11-2008 của kênh 
truyền hình Nam Phi SABC đã cho 
phát hình đoạn băng Video ghi lại 
cảnh nhân viên Tòa đại sứ VN tại thủ 
đô Pretoria đang giao dịch mua bán 
sừng tê giác với một tay buôn lậu 
trước cửa sứ quán. Trước chứng cứ 
rõ ràng, Đại sứ VN  ông Trần Duy Thi 
phải xác nhận người của sứ quán 
xuất hiện trong đoạn băng chính là bà 
Bí thư thứ nhất Vũ Mộc Anh. Ông Thi 
cho biết nữ cán bộ nầy “kiên quyết 
khẳng định” không tham gia buôn 
sừng tê giác. Chương trình 50/50 cho 
biết thêm, tháng 7-2007 hai công dân 
VN từng bị bắt tại sân bay Nam Phi 
do mang theo 4 chiếc sừng tê giác. 
Hồi đầu năm nay 2008, 18 kg sừng tê 
giác cũng bị chính quyền Nam Phi thu 
giữ khi được vận chuyển từ Nam Phi 
về Hà Nội. Nỗi “nhục” khó tả là đoạn 
phim còn chiếu lá cờ đỏ sao vàng bay 
phấp phới và những lời bình muốn 
“độn thổ” về tệ nạn buôn sừng tê giác 
của người Việt. Hai năm trước từng 
có trường hợp Tùy viên thương mại 
Khánh Toàn bị phát hiện có liên quan 
tới việc buôn lậu sừng tê giác trái 
phép. Theo đồn đại sừng tê giác có 
khả năng giúp “nam nhi” trong chuyện 
chăn gối và rất đắt giá ở VN, một mẩu 
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bé tý sừng tê giác giá tới 150 triệu 
đồng mà chưa biết thật hay giả. 
 Những chuyện “tai tiếng” của sứ 
quán VN thì “hết thuốc chữa” như  hối 
lộ tham nhũng, làm giấy tờ giả mạo 
hay giấy “thật” (con dấu, chữ ký thật) 
nhưng “dỏm” (không đúng sự thật). 
Người VN trong cuộc khi cần giấy tờ 
đều rõ chuyện nầy… 
 * Chính phủ Tiệp quyết định từ 
16-11-2008 ngưng cấp Visa cho 
người VN từ nay đến cuối năm.  
 Theo báo chí Tiệp, trích lời Bộ 
trưởng Nội vụ nước nầy, nguyên 
nhân khiến Praha phải quyết định 
cứng rắn vì tình trạng tội phạm người 
Việt tại đây đã gia tăng đáng ngại. Trả 
lời thông tấn xã CTK của Tiệp, bộ 
trưởng Nội vụ Ivan Langer cho biết 
ông lo ngại về hoạt động tội phạm 
nghiêm trọng và tăng nhanh trong 
cộng đồng VN tại Séc. Ông cũng nói 
thêm rằng các biện pháp cụ thể sẽ 
được đưa ra để “bảo vệ nước Cộng 
hòa Séc trước những hoạt động tội 
ác”. Được biết tệ nạn buôn bán hàng 
giả, hàng nhái mác, trốn thuế và trồng 
cần sa trong cộng đồng người Việt, 
cùng những băng đảng tội phạm có tổ 
chức. Hiện nay có khoảng 60.000 
người Việt sinh sống tại Tiệp, thống 
kê của chính phủ Tiệp cho biết chính 
thức 45.000 người Việt có thẻ định cư 
dài hạn. Người Việt là cộng đồng 
ngoại quốc đông thứ ba sau người 
Slowakia và Ukraine. 
 Báo chí Tiệp cũng nhắc lại là hôm 
tháng 1.2008, phe đối lập ở Séc đã 
cáo buộc nhân viên Sứ quán Tiệp tại 
Hà Nội tham nhũng và nhận hối lộ 
hàng loạt trong việc cấp thị thực Visa. 
Tháng 3.2008 việc cấp thị thực tại tòa 
đại sứ Tiệp ở Hà Nội phải ngưng 2 
tuần vì lý do nầy. 
 * Tin chuyển ngân ngoại tệ trái 
phép liên quan tới “Nhà Viethaus” 
ở Berlin:  
 Theo tin của tờ Công an Nhân dân 
ngày 3-10-2008: “Một “đại gia” tại 
Đức nhờ Hải (tiếp viên hàng không) 
mang về VN giúp số tiền 335.000 
euro để thanh toán gấp cho một số 
đối tác kinh doanh tại VN. Ngày 2/10, 
Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT & 
CV Công an TP Hồ Chí Minh cho biết 
vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối 
với Nguyễn Hoàng Hải (36 tuổi, HKTT 
số 61A Đinh Tiên Hoàng, phường Lý 
Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).  
 Trước đó ngày 12/9, cơ quan 
CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra 
Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị 
can để tạm giam và lệnh khám xét đối 
với Nguyễn Hoàng Hải về hành vi 
"Vận chuyển trái phép tiền tệ qua 
biên giới", xảy ra tại Cửa khẩu Sân 
bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.…  

 Tại cơ quan điều tra, Nguyễn 
Hoàng Hải khai nhận: Hải quen thân 
với vợ chồng Hùng, Thủy (cư ngụ tại 
Đức), Hùng là Tổng giám đốc Công ty 
Viethaus AG và Thuỷ làm việc tại một 
đại lý bán vé máy bay và dịch vụ du 
lịch tại Đức. Trong chuyến công tác 
làm nhiệm vụ tiếp viên cho chuyến 
bay lộ trình Hà Nội - Đức - TP Hồ Chí 
Minh - Hà Nội, thời gian nghỉ tại Đức, 
Nguyễn Hoàng Hải có liên lạc điện 
thoại hỏi thăm vợ chồng Hùng, sau đó 
Thuỷ hẹn gặp Hải tại khách sạn và 
gửi Hải mang về Việt Nam giúp số 
tiền 335.000 euro. Thủy nói cho Hải 
biết mục đích số tiền này là để thanh 
toán gấp cho một số đối tác kinh 
doanh tại Việt Nam, khi về đến Việt 
Nam thì em của Thuỷ sẽ liên lạc qua 
điện thoại với Hải để nhận tiền. Tiền 
được Thuỷ bỏ vào một số phong bì 
dán kín. Do có mối quan hệ thân thiết 
nên Hải nhận mang về giúp Thủy số 
tiền trên. Trong số 335.140 euro bị 
Hải quan kiểm tra phát hiện có 140 
euro là tiền của Hải. Hành vi sai phạm 
của Ng. Hoàng Hải rất nghiêm trọng, 
cần phải được xử lý trước pháp luật.” 
 Trong vụ nầy báo CAND chỉ đích 
danh “Hùng là Tổng giám đốc Công ty 
Viethaus AG” (tức Nguyễn Xuân 
Hùng, còn gọi là Hùng râu, em ruột 
cựu Tổng cục trưởng Hàng không VN 
Nguyễn Xuân Hiển từng gây nhiều tai 
tiếng). Trước đây 6 tháng TT Nguyễn 
Tấn Dũng đi Âu châu có ghé Berlin 
đến tham dự buổi khánh thành nhà 
Viethaus nầy (bên vùng Đông Bá Linh 
cũ), tuyên truyền là Trung tâm Văn 
hóa VN lớn nhất nước Đức, nay vỡ lở 
ra là nơi “mờ ám” tiền bạc, dù các 
đương sự khẳng định là chuyện tiền 
bạc riêng của vợ Hùng, chứ không 
liên quan đến “nhà văn hóa Viethaus”. 
Dư luận tin rằng các phe nhóm trong 
nước “đá” nhau vì “rửa tiền không 
sạch, chia chác không đều” (!?)… 
 Tai tiếng trong dư luận Đức những 
năm trước về hình ảnh người VN 
buôn bán thuốc lá lậu, những cảnh 
thanh toán rùng rợn giữa băng đảng 
Mafia thuốc lá người Việt, đa số đi từ 
miền Bắc đến Đông âu, tìm cách đến 
Đức (phần lớn ở vùng phía Đông), coi 
thường luật pháp, đã làm mất uy tín 
người Việt sinh sống tại Đức. 
 

 10% “l�i qu�” và nh�ng “v�t n�t” 
  Đ�i l� đông tây 
 Ông Sakashita Haruo, người có 
mặt ở TP.HCM ngay từ khi dự án Đại 
lộ đông tây bắt đầu, khai rằng số tiền 
mà công ty tư vấn quốc tế Thái Bình 
Dương (PCI) trực tiếp hối lộ ông Sỹ, 
tổng cộng, có thể lên tới 2 – 3 triệu 
USD. Ông Huỳnh Ngọc Sỹ, giám đốc 
ban quản lý dự án đại lộ đông tây, 

TP.HCM, là quan chức mà cơ quan 
công tố Nhật vừa chính thức đề nghị 
VN “phối hợp điều tra”.   
 Ông Sakashita có mặt ở TP.HCM 
từ năm 2001, lúc đó dự án Đại lộ đông 
tây đang ở giai đoạn 1, giai đoạn thiết 
kế và đưa ra mức dự toán của công 
trình. Khi ấy, PCI chỉ là một trong 
nhiều bên cùng tham gia tư vấn. Đến 
tháng 3-2003, PCI ký được hợp đồng 
với ban quản lý dự án, đảm trách tư 
vấn về quản lý triển khai. Sakashita 
khai rằng khi ấy, ông đã cùng với cấp 
trên ở Hà Nội là Sakano Tsuneo đề 
nghị và được “giám đốc Sỹ” cho ký 
hợp đồng tư vấn giai đoạn 2 mà không 
qua đấu thầu. “Gđ Sỹ” sau đó còn ba 
lần ký “thay đổi nội dung” hợp đồng 
với PCI. Sở dĩ có được sự “giúp đỡ” 
này, theo ông Sakashita, là ngay từ 
năm 2001, cả ông và ông Sakano đã 
“hứa với Gđ Sỹ”, để đền ơn, PCI sẽ 
đưa cho ông khoản hối lộ tương 
đương  10% giá trị hợp đồng. 
 Tiền hối lộ được đưa thành nhiều 
lần vì theo ông Sakashita, “số tiền khá 
lớn, vả lại sau khi ký hợp đồng vẫn 
còn nhiều việc cần được Gđ Sỹ tạo 
điều kiện”. Khi đưa tiền hối lộ, ông 
Sakashita khai: “Chúng tôi và Gđ Sỹ 
thống nhất rằng, tôi và ông Sakano sẽ 
trao đổi thống nhất với Gđ Sỹ thời gian 
và kim ngạch đưa cho Gđ Sỹ”. Ông 
Sakashita khẳng định, “10% hối lộ” 
này là tiền lấy từ nguồn vốn thực hiện 
dự án đại lộ đông tây”, nguồn vốn mà 
Nhật cho VN vay theo cam kết ODA 
giữa hai chính phủ. 
 Một lãnh đạo CA Tp.HCM cho biết 
nội vụ hiện đang được một cơ quan 
điều tra của bộ CA thụ lý. Trong lịch 
sử chống tham nhũng ở VN, hiếm khi 
“đương sự nhận hối lộ” khai nhận 
hành vi phạm tội của mình. Nhưng, so 
với những vụ “nhận hối lộ” đã được xét 
xử tại VN, hiếm khi có vụ nào cơ quan 
điều tra nhận được nhiều lời khai chi 
tiết và rõ ràng đến thế. Có ít nhất 
820.000 USD trong tổng số tiền đã 
đưa hối lộ được các ông Kunio 
Takasu, Sakas-hita và Sakano nhớ và 
khai rõ từng chi tiết. Mặc dù tất cả số 
tiền hối lộ này đều được “trao tận tay” 
bằng tiền mặt, nhưng lời khai của các 
quan chức PCI cho phép cơ quan điều 
tra xác định rất rõ: phần lớn số tiền hối 
lộ này được rút tiền mặt ra tại TP.HCM 
vào đúng thời điểm mà các ông 
Sakashita, Takasu bay đến TP.HCM 
và sau đó gặp ông Sỹ. 
 Theo một người Nhật có điều kiện 
tiếp xúc với các tài liệu điều tra, cơ 
quan công tố Nhật còn gửi kèm theo 
hồ sơ một số hình ảnh, đồng thời đề 
nghị cơ quan điều tra Việt Nam điều 
tra nhà riêng và truy tìm tất cả mọi tài 
sản có liên quan đến gia đình ông 
Huỳnh Ngọc Sỹ. Tất nhiên, tính xác 
thực của những lời khai này còn phải 
được điều tra và nếu thực sự đã “nhận 
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hối lộ”, ông Huỳnh Ngọc Sỹ chỉ có thể 
bị một toà án ở Việt Nam kết tội… 

(Huy Đức, www.sgtt.com.vn, 8.9.08) 

�������������������������������������������� 
 Khi du lịch ở Cairo tôi gặp một 
thanh niên người Ðức ở cùng một 
khách sạn, cùng ngồi uống cà phê 
trong một quán vắng vẻ. Vì lý do xã 
giao bắt buộc, hai người phải chào 
hỏi nhau, và sau vài câu chuyện 
vãn, một câu hỏi tự nhiên là: "Anh 
ở nước nào tới đây?" 
 Khi biết quê quán anh ta ở thành 
phố Hannover, Ðức quốc tới, tôi hỏi 
thăm anh có biết về ngôi chùa Việt 
Nam nổi tiếng tại đó không? Anh 
biết tiếng, nhưng anh chưa có dịp 
thăm chùa vì đã đi làm việc ở Berlin 
từ lâu. Khi nghe tôi từ California 
sang đây và là người Việt Nam, anh 
thú nhận chưa đi thăm Việt Nam 
bao giờ. Nhưng anh lại hỏi tôi ngay 
một câu: "Tại sao nước lụt lớn đến 
chết người như vậy? Chỉ mưa thôi 
mà?" 
 Tôi phải nghĩ mấy giây mới hiểu 
câu hỏi của anh. Có một bản tin cũ 
mấy tuần trước về cảnh lụt lội ở Hà 
Nội, đã đăng trên báo Người Việt 
trước khi tôi rời California! Nhưng 
không thể ngờ người nước khác họ 
cũng chú ý đến tin đó; đến nỗi một 
người Ðức trẻ tuổi, đang đi công tác 
ở Ai Cập, mà lại quan tâm đến tin 
mưa và lụt ở Hà Nội như vậy! Quả 
thật là bất ngờ! Chắc lâu lắm báo 
chí nước họ mới có một tin quan 
trọng về nước Việt Nam đáng đọc, 
và anh ta muốn tỏ ra có chú ý đến 
nước Việt Nam nên mới hỏi thăm 
về chuyện này. 
 Là người Việt Nam thì vốn tính 
sĩ diện. Tôi cố giải thích cho anh 
hiểu rằng thành phố Hà Nội được 
thiết kế từ hơn thế kỷ trước, khi 
người ta ước tính dân số lên cao 

nhất chỉ tới mấy trăm ngàn. Mấy 
năm gần đây dân số mới tăng, giờ 
lên tới bốn triệu người, thành ra hạ 

tầng cơ sở không đủ đáp ứng! 
 "Nhưng chết đến 55 người thì 
nhiều thật!" Anh bạn trẻ vẫn tỏ ý 
thương xót. Tôi công nhận chuyện 
ấy thật khó hiểu! Không thể nào tự 
bào chữa cho nước mình được, tôi 
đánh trống lảng, quay sang hỏi anh 
ta tới Ai Cập dự hội nghị về cái gì, 
chỉ cốt bỏ qua chuyện Hà Nội Lụt. 
 Làm người Việt Nam, dù ở đâu, 
đi đâu, mình cũng chia sẻ tiếng tốt 
hay tiếng xấu của nước Việt Nam. 
Mình chưa kịp khoe khoang bốn 
ngàn năm văn hiến mà người ta đã 
hỏi thăm chuyện lụt lội chết người 
ngay ở thủ đô (sắp kỷ niệm 1000 
năm lịch sử), thì mình cũng chia sẻ 
nỗi xấu hổ với đồng bào mình vậy. 
Là đồng bào thì phải chịu trách 
nhiệm chung với nhau cả. Cũng 
may trong mấy ngày sắp tới đây tôi 
sẽ không gặp người Nhật Bản nào 
cả. Tội nghiệp cho mấy người bạn 
tôi ở Nhật Bản, chắc họ vẫn bị 
những người chung quanh hỏi thăm 
về vụ công ty PCI hối lộ ở Việt 
Nam! Không ai nỡ chối rằng mình 
không chịu trách nhiệm nào về 
những chuyện đó! 
 Tôi cảm thấy nhục khi nghe tin 
hôm qua chính phủ Nhật Bản đã 
chính thức thông báo cúp bớt viện 
trợ phát triển ODA theo lối tín dụng 
lãi suất nhẹ cho Việt Nam. Họ nói 
rõ, tạm ngưng cho đến khi nào đảng 
Cộng Sản Việt Nam chứng tỏ họ có 
thể trừ nạn tham nhũng, hối lộ. 
Nghe tin đó, người Việt Nam ở bất 
cứ phương trời nào cũng cảm thấy 
nhục nhã. Không biết báo chí bên 
Ðức có loan báo tin này như tin 
mưa lụt ở Hà Nội hay không. Người 
Việt Nam ở khắp thế giới có thể 
được người ngoại quốc hỏi thăm về 

câu chuyện này. Một anh bạn tôi ở 
Zurich, Thụy Sĩ nhưng hay làm việc 
và tiếp xúc với người Nhật ở đó, 
không biết có người nào hỏi thăm 
anh chuyện này chưa? Anh giải 
thích ra sao? 
 Quý vị độc giả đã biết rồi, 
chuyện các viên chức của công ty 
PCI bị đưa ra tòa án ở Tokyo và họ 
khai đã nộp tiền hối lộ cho mấy 
quan chức cộng sản ở Sài Gòn trong 
vụ Dự án Xa lộ Ðông Tây. Dân 
chúng Nhật Bản đều đọc tin đó trên 
báo chí. Vụ PMU 18 ở Hà Nội hơn 
hai năm trước, tiền bị ăn cắp cũng 
có tiền viện trợ ODA của NB nữa. 
 Dân Nhật được biết chuyện PCI 
hối lộ từ gần một năm nay rồi, ai 
đọc báo cũng biết tên ông Huỳnh 
Ngọc Sĩ, người đã đòi PCI đút lót 2 
triệu 6 đô la. Nhưng "Ban Chỉ đạo 
Trung ương Phòng chống Tham 
nhũng" của đảng cộng sản VN vẫn 
tuyên bố trong vụ này họ chưa thấy 
có gì cụ thể cả! Cái cụ thể sờ sờ 
trước mắt bây giờ là cả nước chịu 
nhục nhã. Họ có thấy hay không? 
 Một điều nhục là ông đại sứ 
Nhật Bản Mitsuo Sakaba đã công 
bố tin cúp viện trợ trong một cuộc 
họp báo, ngay trong ngày họp đầu 
tiên của hội nghị các nguồn cấp 
viện cho nước ta. Tiếng Anh gọi họ 
là các "đô-no" (donors), gồm các 
quốc gia và các định chế quốc tế, 
mỗi năm họp một lần như lần này. 
Các quan chức cộng sản VN có vẻ 
ngớ ra, không ngờ cái tin bị cúp 
hàng tỷ đô la viện trợ được tung ra 
giữa công chúng! Thật là nhục nhã! 
 Nếu khéo "ngoại giao" hơn, 
nghĩa là nếu muốn tỏ vẻ kính trọng 
chủ nhà một chút thôi, chính phủ 
Nhật có thể cho tin xấu này được 
tiết lộ ra theo cách khác, nhè nhẹ và 
chầm chậm. 
 Tại sao chính phủ Nhật không 
thông báo cho chính phủ Nguyễn 
Tấn Dũng biết trước một ngày, rồi 
chính họ loan báo tin buồn này 
trước khi họp hội nghị? Sau đó, khi 
báo chí hỏi, ông đại sứ Nhật chỉ gật 
đầu xác nhận là đủ rồi. Làm như 
vậy sẽ giữ được thể diện, không 
phải riêng thể diện của đám lãnh tụ 
cộng sản tham nhũng mà cũng nên 
bảo vệ mặt mũi cho cả dân tộc Việt 
Nam 84 triệu người nữa chứ! 
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 Công bố việc cắt viện trợ trước 
công chúng đã là một tin làm mất 
mặt nước chủ nhà rồi, nhưng ông 
Ðại sứ Mitsuo Sakaba còn nặng tay 
hơn nữa. Ông nói thẳng lý do cúp 
tiền là vì chính quyền cộng sản VN 
tham nhũng quá. Ông nói viện trợ 
Nhật sẽ được tiếp tục trở lại khi nào 
đảng CSVN cộng tác với chính phủ 
Nhật thiết lập một hệ thống bài trừ 
tham nhũng có hiệu quả. 
 Nói cách khác, Ðại sứ Mitsuo 
Sakaba tố cáo thẳng trước một hội 
nghị quốc tế rằng những món viện 
trợ cho nước Việt Nam chỉ nuôi một 
bọn tham nhũng. Dù thương yêu 
muốn giúp 84 triệu người dân VN 
đến mấy, chính phủ Nhật cũng 
không thể chấp nhận cảnh tiền bạc 
do dân Nhật đóng thuế bị bọn ăn 
cướp CSVN lấy bỏ túi như vậy! Có 
thể coi đây là một cái tát vào mặt 
nhóm người cầm quyền ở nước ta. 
 Nhật Bản là quốc gia viện trợ 
cho Việt Nam nhiều nhất, số tiền 
Nhật cho bằng một phần ba tổng số 
các nước. Các nước khác sẽ lấy đó 
làm gương. Tất cả các nước cấp 
viện sẽ phải đặt câu hỏi này: Tại sao 
chính phủ Nhật Bản có can đảm 
công khai buộc tội đám người gian 
tham này, và Nhật Bản đã đưa ra 
biện pháp trừng phạt, còn chính phủ 
nước mình vẫn ngậm miệng, lại còn 
bỏ tiền ra nuôi tiếp cho chúng béo 
phì ra? Tại sao chính phủ Nhật Bản 
có tinh thần trách nhiệm đối với dân 
chúng họ, còn chính phủ các nước 
khác lại không thận trọng hơn trong 
việc đem tiền nuôi bọn kẻ cắp? 
 Nếu chính phủ các nước cấp 
viện không tự đặt câu hỏi đó, thì 
chính người dân và báo chí các 
nước đó sẽ có lúc đặt câu hỏi. Và 
kết quả sẽ không phải chỉ có số tiền 
viện trợ cho 84 triệu người Việt 
Nam sẽ bị giảm bớt. Hậu quả đau 
đớn nhất là nỗi nhục nhã cả một 
nước phải chịu, do một bọn cầm 
quyền thối nát gây ra! 
 Một nước phải ngửa tay xin tiền 
đã là nhục rồi. Nhưng trong thế giới 
bây giờ có bao nhiêu nước nghèo 
vẫn được các nước giầu viện trợ, 
nước mình cũng ngang hàng với 
nhiều nước Á Châu, Phi Châu khác, 
cho nên nỗi nhục này còn nhịn 
được. Nhưng đã đi xin tiền rồi, đem 

tiền bố thí về nhà rồi, trong nhà còn 
ăn cắp của nhau nữa, nhục nhã làm 
sao đây! Ăn cắp trâng tráo như thế 
mà bọn họ cứ tiếp tục bao che tội 
cho nhau mấy chục năm nay, cả 
nước không ai dám nói gì, không 
dám làm gì cả, không thấy là nhục 
hay sao? 
 Ăn cắp những số tiền lớn một 
cách vô liêm sỉ đến nỗi chính phủ 
nước ngoài họ phải ngưng cho tiền 
vì sợ dân của họ phản đối! Ðại sứ 
Nhật Bản đã nói rằng dân chúng 
nước ông không cho phép chính 
phủ đem tiền cho những nước 
nghèo để lọt vào tay bọn căn cắp. 
Người Nhật đang tự hỏi nhau tại sao 
nước Việt Nam nhiều kẻ cắp thế! 
Niềm tủi nhục đó cả nước phải chịu 
đựng cho đến bao giờ? 
 Sáu tháng nay dân Nhật Bản ai 
cũng biết sự tích ông Huỳnh Ngọc 
Sĩ được lì xì hàng triệu đô la Mỹ 
bằng tiền mặt, còn báo chí Việt 
Nam thì không ai dám đi tìm hiểu 
xem ông ta sống thế nào, nhà cửa, 
gia đình ra sao, con cái học hành ở 
đâu. Không phóng viên nào dám đi 
tìm phỏng vấn các người cộng sự 
hay cấp chỉ huy của ông ta cả. Phải 
cắn răng ngậm miệng, không dám 
hỏi, không dám nói như vậy cho 
đến bao giờ? 
 Chúc các bạn may mắn, khi ra 
ngoài đường, đi du lịch, không gặp 
người Nhật Bản nào cả. Giống như 
ông bạn trẻ người Ðức gặp tôi ở 
Cairo, tự nhiên tò mò hỏi tại sao 
thành phố Hà Nội bị lụt khiến mình 
lúng túng. Làm người Việt Nam lúc 
nào mình cũng muốn bảo vệ thể 
diện cho đất nước. Nhưng làm sao 
bảo vệ được thể diện của ông 
Huỳnh Ngọc Sĩ và các đồng chí của 
ông ta bây giờ? �������� 
 
 

 Theo đảng Cộng Sản Việt Nam, 
hậu thân của đảng Lao Động và đảng 
Cộng Sản Đông Dương (CSĐD), 
ngày 19-12-1946 là Ngày Toàn quốc 
Kháng chiến chống thực dân Pháp. 
Tuy nhiên, mở lại những tài liệu lịch 
sử về những năm 1945, 1946, thì 
những tài liệu nầy cho thấy ngày 19-
12-1946 chỉ là ngày bùng nổ cuộc 
tranh chấp giữa đảng CSĐD và Pháp 
mà thôi. Xin hãy bắt đầu với chủ 
trương của đảng CSĐD sau khi cướp 
chính quyền năm 1945. 
 1- CHỦ TRƯƠNG ĐỘC QUYỀN 
CỦA VIỆT MINH 
 Sau khi cướp chính quyền, Hồ Chí 
Minh tuyên bố thành lập chế độ Việt 
Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) 
và trình diện nội các Việt Minh (VM) 
đầu tiên ngày 2-9-1945. Gần 10 ngày 
sau, HCM triệu tập hội nghị Trung 
ương đảng CSĐD tại Hà Nội ngày 11-
9-1945 (1) để bàn về đường lối của 
đảng CSĐD trong tình hình mới. Hội 
nghị đã đưa ra nguyên tắc căn bản là 
đảng CSĐD nắm độc quyền điều 
khiển mặt trận VM, và một mình 
thực hiện cách mạng (2). Đảng 
CSĐD nắm độc quyền mặt trận VM. 
Mặt trận VM đang nắm chính quyền, 
điều khiển chính phủ. Như vậy có 
nghĩa là đảng CSĐD độc quyền cai trị 
đất nước. Để thực hiện chủ trương 
nầy, đảng CSĐD đưa ra các kế hoạch 
đối nội và đối ngoại như sau. 
 2- KẾ HOẠCH ĐỐI NỘI: CƯƠNG 
QUYẾT ĐỘC QUYỀN 
 Để độc tôn quyền lực, trong khi tổ 
chức chính quyền, cai trị đất nước, 
đảng CSĐD và VM thi hành hai kế 
hoạch đối nội chính: 
 Thứ nhất, VM tổ chức “tiêu diệt 
tiềm lực” (3) nghĩa là giết tất cả 
những thành phần đối lập, không theo 
VM, tuy không chống nhưng có khả 
năng tiềm ẩn sẽ gây nguy hại cho VM 
trong tương lai. Vấn đề nầy không 
cần trở lui vì đã có quá nhiều tài liệu 
và nhiều người biết. Chỉ xin nhắc lại 
trong hai năm 1945, 1946, trước khi 
chiến tranh bùng nổ, VM giết ít nhất 
khoảng 100,000 người trên toàn 
quốc, từ thành phố đến nông thôn, từ 
những nhân vật danh tiếng nhất trong 
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cả nước, đến những viên chức làng 
xã, những chức sắc tôn giáo địa 
phương không theo VM (4).  
 Do đang cầm quyền, trong hai 
năm 1945-1946, VM thành công trong 
kế hoạch giết tiềm lực. Lúc đó không 
còn ai hay thế lực nào có thể cạnh 
tranh với VM. Tuy nhiên sự thành 
công của VM làm hại không ít cho 
tiềm lực nhân tài của đất nước. 
 Thứ hai, VM đình chỉ hiến pháp 
năm 1946. Nguyên vào cuối năm 
1945, VM gặp ba đối lực cùng một 
lúc: Lãnh tụ các đảng phái theo chủ 
nghĩa dân tộc như Việt Nam Quốc 
Dân Đảng (VNQDĐ), Việt Nam Cách 
mạng Đồng Minh Hội (Việt Cách) từ 
Trung Hoa trở về Việt Nam sau chiến 
tranh, quyết liệt chống đối Hồ Chí 
Minh và mặt trận VM. Các tướng lãnh 
Quốc Dân Đảng Trung Hoa đưa 
khoảng 200,000 quân vào Việt Nam 
theo tối hậu thư Potsdam. Sau khi tái 
chiếm miền Nam, người Pháp tiến 
quân từ miền Nam ra miền Bắc, tái 
chiếm toàn bộ Đông Dương. (Về các 
việc nầy xin xem phía dưới.)  
 Trong khi tình hình căng thẳng, do 
sự đòi hỏi của các đảng phái theo chủ 
nghĩa dân tộc, VM tổ chức bầu cử 
Quốc hội Lập hiến ngày 6-1-1946. 
Cuộc bầu cử đưa đến kết quả là tất 
cả đại biểu do VM đưa ra đều đắc cử, 
chiếm đại đa số trong quốc hội. 
Trường hợp điển hình là VM yêu cầu 
cựu hoàng Bảo Đại ra ứng cử dân 
biểu. Ông không tranh cử mà vẫn đắc 
cử (5).  
 Quốc hội soạn xong bản hiến 
pháp và thông qua ngày 9-11-1946, 
gồm “Lời nói đầu”, 7 chương và 70 
điều. Đây là bản hiến pháp đầu tiên 
của người Việt Nam. “Lời nói đầu” 
của bản hiến pháp nhấn mạnh: “Đoàn 
kết toàn dân, không phân biệt giống 
nòi [sắc tộc], gái trai, giai cấp, tôn 
giáo. Đảm bảo các quyền tự do dân 
chủ. Thực hiện chính quyền mạnh mẽ 
và sáng suốt của nhân dân.” 
 Hiến pháp mới được quốc hội 
thông qua, chứ chưa được chính phủ 
ban hành. Khi đó, Trung Hoa (Quốc 
Dân Đảng) đã rút quân về nước; các 
lãnh tụ VNQDĐ và Việt Cách, theo 
chủ nghĩa dân tộc đều bị khủng bố, 
đã tránh mặt hay bỏ qua Trung Hoa; 
và VM ký liên tiếp hai hiệp ước Sơ bộ 
(6-3-1946) và Tạm ước (14-9-1946) 
với Pháp, nghĩa là đã tạm hòa với 
Pháp. Vì vậy VM không còn ai chống 
đối hay gây khó khăn, nên ngày 14-
11-1946, quốc hội gồm đa số là đại 
biểu của VM, tuyên bố đình chỉ thi 
hành hiến pháp vừa thông qua (6).  
 Sở dĩ hiến pháp bị đình chỉ vì nếu 
hiến pháp được chính phủ ban hành, 
thì VM và đảng CSĐD phải chịu sự 

ràng buộc của hiến pháp, không thể 
độc tôn quyền lực, không thể muốn 
làm gì thì làm, vì việc cai trị đất nước 
phải dựa trên căn bản hiến pháp. 
Hiến pháp năm 1946 đã chết yểu 
trước khi được khai sinh.  
 Không có hiến pháp, VM cai trị 
bằng sắc lệnh và nghị quyết. Nghị 
quyết là quyết định của một nhóm 
người trong một hội nghị đưa ra, theo 
chủ quan chính trị và quyền lợi của 
nhóm người đó, có thể thay đổi theo 
hoàn cảnh. Nghị quyết khác với nghị 
định. Nghị định là một văn bản pháp 
lý do chính quyền dựa trên luật lệ 
quốc gia lập ra. Trong chế độ cộng 
sản đảng trị, nhà nước VM hoạt động 
theo những nghị quyết của đảng bộ 
cộng sản các cấp, từ trung ương 
xuống địa phương, chứ không theo 
luật pháp quy định. Vì vậy, nhà nước 
VM không cần đến hiến pháp để 
tránh bị hiến pháp khắc chế. 
 3- KẾ HOẠCH ĐỐI NGOẠI: 
NHƯỢNG BỘ ĐỂ DUY TRÌ QUYỀN 
LỰC 
 Về đối ngoại, VM chủ trương 
thương thuyết và nhượng bộ các thế 
lực ngoại quốc để duy trì quyền lực 
của VM. Trước khi thế chiến thứ hai 
chấm dứt ở Á Châu, từ Potsdam 
(ngoại ô Berlin, thủ đô nước Đức), 
Anh, Hoa Kỳ và Trung Hoa Dân Quốc 
(Tưởng Giới Thạch) gởi cho Nhật 
Bản tối hậu thư ngày 26-7-1945. 
Theo tối hậu thư nầy, ba nước Đồng 
minh buộc Nhật Bản đầu hàng vô 
điều kiện, và quy định rằng ở Đông 
Dương quân đội Trung Hoa sẽ giải 
giới quân đội Nhật ở phía bắc vĩ 
tuyến 16, và quân đội Anh sẽ giải giới 
quân đội Nhật ở phía nam vĩ tuyến 16 
(ngang qua Tam Kỳ). Đặc biệt, tối hậu 
thư Potsdam không nói ai sẽ cai trị 
Đông Dương sau khi quân Nhật bị 
giải giới. Pháp liền lợi dụng điểm nầy 
để đem quân tái chiếm Việt Nam. 
 Sau khi Nhật đầu hàng, Lư Hán 
chỉ huy quân Trung Hoa, cùng bộ 
tham mưu đến Hà Nội ngày 11-9-
1945, đóng bản doanh ở phủ toàn 
quyền Pháp cũ. Thế là Hồ Chí Minh lo 
thương thuyết, hối lộ các tướng lãnh 
Trung Hoa (Đoàn Thêm, tr. 14), để Lư 
Hán giúp đứng trung gian với các 
đảng phái theo chủ nghĩa dân tộc, và 
để Lư Hán không quấy nhiễu VM khi 
rút quân về.  
 Về phía Pháp, quân đội Pháp theo 
quân đội Anh, tái chiếm Nam Kỳ 
tháng 9-1945. Ngày 27-2-1946, đô 
đốc D'Argenlieu, cao ủy Pháp tại 
Đông Dương, vội vàng tổ chức cuộc 
hành quân “Bentré”, chuyển 21,000 
quân từ miền Nam ra Hải Phòng, để 
tái chiếm Bắc Kỳ (7).  

 Trong khi đó, ngày 28-2-1946, tại 
Trùng Khánh, hai bên Pháp−Trung 
Hoa ký kết hiệp ước, theo đó Trung 
Hoa chịu rút quân ra khỏi Việt Nam từ 
ngày 1 đến 15-3, và chậm nhất là 
ngày 31-3-1946, để cho quân Pháp 
thay thế. Ngược lại, Pháp trả về cho 
Trung Hoa các tô giới Pháp ở Trung 
Hoa, bán cho Trung Hoa thiết lộ Vân 
Nam, sửa đổi quy chế người Hoa ở 
Đông Dương... 
 Vào chiều ngày 5-3-1946, chiến 
hạm Pháp xuất hiện ở ngoài khơi Hải 
Phòng. Tại Hà Nội, được tin nầy, Hồ 
Chí Minh báo cho Jean Sainteny, đại 
diện Pháp ở phía Bắc, rằng Hồ Chí 
Minh sẵn sàng ký hiệp ước với Pháp. 
Vào chiều ngày 6-3-1946, tại số 38 
đường Lý Thái Tổ, Hà Nội, Hồ Chí 
Minh, với tư cách chủ tịch chính phủ 
Liên hiệp kháng chiến, ký thỏa ước 
Sơ bộ với Pháp. Theo thỏa ước nầy: 
Pháp thừa nhận Việt Nam là một 
quốc gia tự do (état libre), có chính 
phủ riêng, nghị viện riêng và tài chính 
riêng trong Liên Bang Đông Dương 
và trong Liên Hiệp Pháp (điều 1); Việt 
Nam sẵn sàng tiếp đón quân đội 
Pháp đến thay thế quân đội Trung 
Hoa để giải giáp quân đội Nhật (điều 
2).  
 Khi tuyên bố thành lập nước 
VNDCCH, Hồ Chí Minh đã hô các 
lời thề chống Pháp, trong đó lời thề 
thứ ba nguyên văn như sau: “Nếu 
Pháp đến xâm lăng lần nữa thì chúng 
tôi xin thề: không đi lính cho Pháp, 
không làm việc cho Pháp, không bán 
lương thực cho Pháp, không đưa 
đường cho Pháp” (8). Tại sao nay Hồ 
Chí Minh lại sẵn sàng tiếp đón quân 
đội Pháp đến thay thế quân đội Trung 
Hoa? 
 Nhượng bộ Pháp trong thỏa ước 
Sơ bộ để duy trì quyền lực, nhưng 
VM vẫn chưa yên tâm. Việt Minh gởi 
phái đoàn tham dự hội nghị Đà Lạt (4-
1946), rồi hội nghị Fontainebleau ở 
Paris (7-1946). Để cho chắc chắn, Hồ 
Chí Minh còn đi theo phái đoàn Phạm 
Văn Đồng sang Paris. Phạm Văn 
Đồng thất bại, lên đường về nước. 
Hồ Chí Minh ở lại Paris một mình mật 
đàm với bộ trưởng Pháp quốc Hải 
ngoại để cố gắng đạt được thỏa hiệp 
với Pháp. Trong cuộc phỏng vấn của 
báo Franc-Tireur ở Paris, Hồ Chí 
Minh nói: “Tôi không muốn trở về Hà 
Nội tay không. Tôi muốn khi trở về 
nước sẽ đem về cho nhân dân Việt 
Nam những kết quả cụ thể với sự 
cộng tác chắc chắn mà chúng tôi 
mong đợi ở nước Pháp...” (9).   
 Thế rồi, “Lúc đó gần nửa đêm, 
ngày 14 tháng chín nầy, một người 
đàn ông mảnh khảnh và gầy còm, 
mặc áo nhà binh, ra khỏi khách sạn 
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Royal-Monceau, đại lộ Hoche. Đó là 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đi bộ, ông ta 
tiến về ngôi nhà gần đó, số 19 đại lộ 
Courcelles, nơi ông Moutet còn thức. 
Hồ Chí Minh đến để nói với Moutet 
rằng ông ta chấp nhận ký bản tạm 
ước. Việc ký kết diễn ra ngay tức 
khắc, trong phòng của vị bộ trưởng...” 
(dịch từ Philippe Devillers, tr. 307).         
 Tại sao sau khi ký thỏa ước Sơ 
bộ, Hồ Chí Minh lại còn đến tận Paris 
để xin ký bản Modus Vivendi (Tạm 
ước) do người Pháp soạn thảo và áp 
đặt? Câu trả lời chắc chắn không phải 
vì nền độc lập dân tộc Việt Nam. Nếu 
quả thật Hồ Chí Minh và đảng CSĐD 
hy sinh cho dân tộc, cho đất nước, 
khi Pháp mới trở lại Sài Gòn, thì ngay 
từ đầu VM vận động toàn dân chống 
Pháp.  
 Trong khi đó, cũng ngay từ những 
ngày đầu, VM kiếm cách thương 
lượng riêng với Pháp ở trong Nam 
cũng như ở ngoài Bắc, đồng thời 
kiếm cách giết hết tất cả những nhà 
yêu nước Việt Nam chống Pháp 
nhưng không theo đường lối của VM 
từ Nam chí Bắc, gây chia rẽ trong các 
lực lượng chính trị. Làm như thế, Hồ 
Chí Minh và VM tự loại bỏ hết tiềm 
năng và sức mạnh dân tộc, tự làm 
yếu kém tiềm lực kháng Pháp của 
người Việt Nam. 
 Ngang đây, hoạt động của Hồ Chí 
Minh và VM cho mọi người thấy rõ là 
lý do duy nhất khiến Hồ Chí Minh ký 
liên tiếp hai thỏa ước nhượng bộ 
Pháp năm 1946, chỉ vì sự sống còn 
của đảng CSĐD và VM mà thôi. 
 4- NGÀY 19-12-1946: CHIẾN 
TRANH GIỮA ĐẢNG CSĐD VÀ 
PHÁP 
 VM càng nhượng bộ, Pháp càng 
tiến tới. Pháp đưa quân thay thế quân 
Trung Hoa khi quân Trung Hoa rút lui 
khỏi các thành phố Tourane tức Đà 
Nẵng (26-3), Đông Hà (26-3), Huế 
(27-3), Đồng Hới (28-3), Vinh (29-3), 
Thanh Hóa (30-3), Ninh Hòa (30-3), 
Thái Bình (31-3), Nam Định (31-3-
1946)... Quân Pháp tiến chiếm cao 
nguyên miền Trung tháng 6-1946 (10) 
 Sau những chạm trán lẻ tẻ trên 
đây, Pháp chiếm Bắc Ninh ngày 4-8-
1946. Ngày 17-8-1946, Pháp cử 
tướng Morlière làm Uỷ viên Cộng Hòa 
kiêm Tư lệnh Quân lực Pháp tại miền 
Bắc. Ông được lệnh của phủ cao ủy 
Pháp ở Sài Gòn là kiểm soát quan 
thuế ở Hải Phòng kể từ 10-10-1946. 
Hồ Chí Minh gởi thông điệp phản đối 
Morlière ngày 11-11-1946. Pháp lại 
cử quân chiếm Lạng Sơn ngày 24-11-
1946. Cũng trong ngày 24-11-1946, 
Pháp dùng phi cơ oanh tạc và chiến 
hạm tấn công Hải Phòng, gây thiệt 
hại nặng nề cho người Việt.   

 Cao ủy D'Argenlieu về Pháp từ 
ngày 12-11-1946. Trung tướng Jean 
Valluy, nắm quyền cao uỷ Pháp tại 
Đông Dương, ra lệnh cho thiếu tướng 
Morlière, chỉ huy quân Pháp ở Bắc 
Kỳ, và đại tá Débes phải làm chủ tình 
hình Hải Phòng và kiểm soát thuế 
quan. Ngày 28-11, Pháp tăng viện 
cho sư đoàn 9 Bộ binh và ngày 2-12-
1946, Pháp hoàn toàn làm chủ Hải 
Phòng. Chiến dịch Hải Phòng của 
Pháp khiến từ 200 đến 300 dân Việt 
bị chết, 23 người Pháp chết, 83 bị 
thương và 6 mất tích. (Các sự kiện 
nầy theo tài liệu của Đoàn Thêm và 
Chính Đạo).    
 Tại Pháp, cuộc bầu cử ngày 10-
11-1946 đem thắng lợi cho các đảng 
khuynh tả, trong đó đảng CS Pháp 
dẫn đầu, đưa đến sự sụp đổ của nội 
các Georges Bidault (28-11-1946). 
Léon Blum thuộc đảng Xã Hội lập 
xong chính phủ mới ngày 16-12. 
Marius Moutet vẫn giữ chức bộ 
trưởng Pháp quốc Hải ngoại. Ngày 
18-12-1946, chính phủ Léon Blum cử 
bộ trưởng Pháp quốc Hải ngoại là 
Marius Moutet sang Đông Dương, tìm 
hiểu tình hình tại chỗ, nhưng ngày 22-
12-1946, Moutet mới lên đường qua 
Đông Dương, 
 Trong khi đó, tại Việt Nam, quyền 
cao ủy Jean Valluy ra Hải Phòng họp 
với Morlière, Débes và Sainteny ngày 
17-12. Nội dung cuộc họp không 
được tiết lộ. Có tài liệu viết rằng trong 
cuộc họp nầy, Valluy đã nói: “Tụi nhà 
quê muốn đánh nhau, chúng sẽ toại 
nguyện!” (Nguyên văn: “Les Nhacs 
veulent la bagarre? Ils l'auront!”) 
(Philippe Devillers tr. 352.) Như thế, 
trong khi chính phủ thiên tả Pháp ở 
Paris chủ trương tìm kiếm một giải 
pháp chính trị, thì các tướng lãnh 
Pháp ở Đông Dương quyết tâm tấn 
công VM. 
 Tại Hà Nội, ngày 18-12-1946, 
quân Pháp trao cho VM hai tối hậu 
thư. Tối hậu thư thứ nhất, Pháp đòi 
VM hủy bỏ chướng ngại vật ở Hà Nội. 
Tối hậu thư thứ hai, Pháp cho biết 
nếu VM không duy trì được an ninh, 
thì quân Pháp sẽ phụ trách an ninh 
kể từ 20-12-1946. (Chính Đạo tr. 
370.) Pháp nắm việc an ninh, có 
nghĩa là Pháp làm chủ Hà Nội. Pháp 
làm chủ Hà Nội có nghĩa là sinh 
mệnh của chính phủ VM và đảng 
CSĐD sẽ nằm trong tay quân Pháp. 
 Đó là điều VM không thể nhượng 
bộ được. Vì vậy, trong hai ngày 18 và 
19-12-1946, Hồ Chí Minh mở hội 
nghị Trung ương đảng CSĐD tại 
Vạn Phúc (Hà Đông). Hội nghị quyết 
định phát động chiến tranh chống 
Pháp trên toàn quốc, đồng thời hội 
nghị thông qua đường lối trường kỳ 

kháng chiến của Trường Chinh cũng 
như báo cáo kế hoạch quân sự của 
Võ Nguyên Giáp và “Lời kêu gọi toàn 
quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh” 
(11) [Chú ý: Tài liệu về hội nghị Vạn 
Phúc do phía CSVN đưa ra sau sự 
kiện 19-12-1946 hơn 50 năm.] 
 Ba điều đáng ghi nhận từ cuộc 
họp nầy:  
 1) Đảng CSĐD đã được tuyên bố 
giải tán ngày 11-11-1945, nhưng thực 
tế vẫn hoạt động, và nay họp tại Vạn 
Phúc, đảng CSĐD để quyết định 
chiến tranh, quyết định luôn đường lối 
trưòng kỳ kháng chiến và kế hoạch 
quân sự.  
 2) Lúc đầu VM chủ trương thương 
lượng với Pháp, ký thỏa ước Sơ bộ 
(6-3-1946) và Tạm ước (14-9-1946), 
nhưng nay Pháp đòi nắm quyền an 
ninh ở Hà Nội, dồn VM vào thế cùng. 
Không thể để bị bắt, VM phải tìm 
cách thoát thân khỏi Hà Nội. Lúc đó 
VM yếu thế, không đủ sức đánh 
Pháp, nhưng VM vẫn ra tay tấn công 
trước, hô hào kháng chiến, nhằm có 
lý do chính đáng để VM và đảng 
CSĐD rút lui khỏi Hà Nội trong 
danh dự.  
 3) Hồ Chí Minh không hỏi ý kiến 
quốc hội là cơ quan quyền lực tối 
cao của người Việt lúc đó, hay ban 
thường vụ quốc hội, gồm những 
người luôn luôn có mặt ở Hà Nội, mà 
chỉ hỏi ý kiến trung ương đảng 
CSĐD để phát động chiến tranh. 
Như thế, có nghĩa là chiến tranh nầy 
là chiến tranh giữa đảng CSĐD và 
Pháp, chứ không phải giữa dân tộc 
Việt Nam và Pháp. 
 Theo điều thứ 29 của Hiến Pháp 
ngày 9-11-1946, thì “muốn tuyên 
chiến thì phải có hai phần ba số nghị 
viện có mặt bỏ phiếu thuận.” Sau đó, 
điều thứ 38 ghi rằng: “Khi Nghị viện 
không họp được, Ban thường vụ cùng 
với Chính phủ có quyền quyết định 
tuyên chiến hay đình chiến.” Tuy hiến 
pháp nầy không được ban hành và bị 
bãi bỏ ngày 14-11-1946, tức 5 ngày 
sau khi được quốc hội thông qua, 
nhưng lúc đó ban thường trực quốc 
hội gồm 18 người đã được bầu lên và 
đang có mặt ở Hà Nội.  
 Nhớ lại lịch sử nước ta thời nhà 
Trần (1226-1400), vào tháng 11 năm 
Giáp thân (1284), được tin nhà 
Nguyên (Trung Hoa) gởi quân tấn 
công nước ta, vua Trần Nhân Tông 
(trị vì 1279-1293) triệu mời các bô lão 
khắp nước đến điện Diên Hồng ở 
kinh đô Thăng Long để tham khảo ý 
kiến. Tất cả những người có mặt 
đồng thanh trả lời là: "Phải đánh" 
(Quyết chiến).  
 Vào thế kỷ 13, việc đi lại khó khăn, 
triệu mời đại biểu dân chúng không 
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dễ, Trần Nhân Tông còn hỏi ý dân để 
chống ngoại xâm. Trong khi đó, giữa 
thế kỷ 20, Hồ Chí Minh không triệu 
tập quốc hội, và cũng không triệu tập 
ban thường vụ quốc hội chỉ gồm 18 
người, lúc đó đang có mặt tại Hà Nội, 
để tham khảo ý kiến, mà chỉ hỏi ý 
đảng của ông ta tức đảng CSĐD.  
 KẾT LUẬN 
 Khi mặt trận VM lên cầm quyền 
ngày 2-9-1945, đảng CSĐD quyết 
định là đảng nắm độc quyền điều 
khiển mặt trận VM, và một mình thực 
hiện cách mạng. VM và đảng CSĐD 
tiêu diệt tất cả những thành phần đối 
kháng. Hành động nầy thúc đẩy 
những người theo chủ nghĩa dân tộc, 
đối lập với VM cộng sản, vào thế 
chẳng đặng đừng, vì bản năng sinh 
tồn, phải cộng tác với Pháp để chống 
VM. Tự VM đẩy người khác đi về 
phía Pháp, rồi VM lại kết án những 
người nầy là tay sai của Pháp. Vì vậy, 
hố chia rẽ dân tộc càng ngày càng 
trầm trọng. 
 Cần chú ý là khi Pháp nhờ người 
Anh, đưa quân tái chiếm miền Nam 
từ tháng 9-1945, tổ quốc VN đã thực 
sự lâm nguy từ đó. Dầu vậy, ngay ở 
Nam Bộ, VM không kêu gọi toàn dân 
chống Pháp. Ngày 22-8-1945, Jean 
Cédile nhảy dù xuống Tây Ninh thì 
ngày 27-8, chủ tịch UB Hành chánh 
Nam bộ Lâm thời của VM là Trần Văn 
Giàu (đảng viên CS) bí mật tìm gặp 
để thương thuyết riêng với Pháp. 
Hành động lén lút của Giàu bị giới 
chính trị SG lúc đó kết tội phản bội. 
 Khi Pháp tiến quân ra Bắc, Hồ Chí 
Minh cũng xin thương thuyết, qua tận 
Paris để xin ký hiệp ước. Cuối cùng, 
chỉ khi không còn thương thuyết 
được nữa, hết cách thỏa thuận, VM 
mới quyết định đánh Pháp, vì VM và 
đảng CSĐD lâm nguy, chứ không 
phải vì tổ quốc Việt Nam lâm nguy. 
 Để vượt thoát cơn nguy biến, VM 
lừa phỉnh và lợi dụng lòng yêu nước 
của dân chúng Việt Nam, kêu gọi 
toàn dân nổi lên kháng chiến chống 
Pháp. Vinh quang và quyền lực thì 
VM ôm lấy một mình, không chia 
sẻ cho ai cả. Nhục nhã và nguy 
biến, thì VM kêu gọi toàn dân gánh 
vác. Do đó, không thể gọi ngày 19-
12-1946 là ngày toàn quốc kháng 
chiến, mà chỉ là ngày bắt đầu cuộc 
chiến giữa VM, đảng CSĐD với Pháp.  
 Trong khi đó, chống ngoại xâm là 
truyền thống lâu đời của người Việt 
Nam. Từ khi người Pháp đặt nền bảo 
hộ năm 1884, người Việt Nam liên tục 
nổi lên chống Pháp. Nay nghe VM 
kêu gọi kháng chiến chống Pháp, dân 
chúng Việt Nam nô nức hưởng ứng 
ngay vì lòng yêu nước, thương nòi, 
chứ dân chúng hoàn toàn không 

nghi ngờ và không hay biết những 
âm mưu và thủ đoạn mà lúc đó VM 
giấu kín. Nhờ vậy, Hồ Chí Minh, mặt 
trận VM và đảng CSĐD mới thoát 
khỏi nguy cơ có thể bị Pháp tiêu diệt 
vào năm 1946. 
 (Toronto, ngày 01-12-2008) 

 CHÚ THÍCH 
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trị. Vào năm 1951, khi đảng CSĐD 
chia thành ba đảng cộng sản Việt, 
Miên, Lào, Hồ Chí Minh lấy tên đảng 
Việt Nam là đảng Lao Động, khi đó 
mới bắt đầu có bộ chính trị. 2- 
Philippe Devillers, Histoire du Viet-
Nam de 1940 à 1952, Paris: Éditions 
du Seuil, 1952, tr. 143. [Điều nầy về 
sau được đảng Cộng Sản Việt Nam 
thể hiện bằng điều 4 chương 1 hiến 
pháp năm 1992 của Cộng Hòa Xã 
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.] 3- Từ ngữ 
“giết tiềm lực” hay “tiêu diệt tiềm lực” 
là do chính VM đặt và nói truyền khẩu 
với nhau, chứ VM và CSĐD không 
viết trong tài liệu công khai. (Dò hỏi 
sau 1975). 4- Nếu tính trung bình mỗi 
tỉnh hay thành phố VM giết khoảng 
2,000 thì 50 tỉnh và thị xã trên toàn 
quốc là đủ 100,000 người. Riêng đạo 
Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo, mỗi 
đạo mất khoảng 10,000 người dưới 
tay VM. 5- Cựu hoàng Bảo Đại cho 
biết khi ở Thanh Hóa, VM cho người 
đến mời ông ứng cử. Ông không ký 
đơn và không tranh cử mà vẫn được 
đắc cử ở Thanh Hóa với số phiếu 
92%. (Bảo Đại, Con rồng Việt Nam, 
California: Nguyễn Phước tộc xuất 
bản, 1990, tt. 221-222). 6- Đoàn 
Thêm, Hai mươi năm qua, 1945-
1964, Sài Gòn: 1965, California: Nxb 
Xuân Thu tái bản, không đề năm, tr. 
28. [Vừa qua, tại Việt Nam cũng xảy 
ra một chuyện tương tự: Trước đây, 
quốc hội CHXHCNVN tuyên bố kế 
hoạch thử nghiệm rằng ngày 25-4-
2009, 385 xã trên toàn quốc sẽ làm 
thí điểm bầu cử trực tiếp chủ tịch xã.  
Ngày 15-11-200 quốc hội lại quyết 
định quyết định đình chỉ kế hoạch 
nầy. (BBCVietnamese.com ngày 16-
11-2008). 7- Stein Tonnesson, “La 
paix imposée par la Chine: l’accord 
Franco-vietnamien du 6 mars 1946”, 
trong Les cahiers de l’institut d’his-
toire du temps présent, Charles-
Robert Ageron v à Philippe Devillers 
chủ biên, số 34, tháng 6-1996, tr. 36-
38. 8- Tô Tử Hạ và một số tác giả, 60 
năm chính phủ Việt Nam 1945-2005, 
Hà Nội: Nxb. Thông Tấn, 2005, tr. 26. 
9- Hồ Chí Minh toàn tập, [tập] 4, tr. 
607. 10- Chính Đạo, Việt Nam niên 
biểu, tập A: 1939-1946, Houston: 
Nxb. Văn Hóa, 1996, tt. 324 -340. 11- 
Lê Mậu Hãn chủ biên, Đại cương lịch 

sử Việt Nam, tập III, Hà Nội: Nxb. 
Giáo Dục, 2001, tr. 48 và Bộ Quốc 
phòng, Từ điển bách khoa quân sự 
Việt Nam, Hà Nội: Nxb. Quân Đội 
Nhân Dân, 2004, tt. 503-504. 
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 Cuộc biểu tình phản đối Trung 
Quốc của sinh viên thanh niên Việt 
Nam hôm 6-12-2008 đã bị lực lượng 
an ninh dày đặc dập tắt ngay từ đầu. 
Sự việc diễn tiến như sau: 
 Bức xúc trước việc tập đoàn dầu 
khí Trung Quốc bỏ ra gần 30 tỉ Mỹ kim 
để khai thác dầu khí trên vùng biển 
đông thuộc chủ quyền của Việt Nam, 
sáng thứ Bảy 6-12-2008, thanh niên 
sinh viên trong nước đã tổ chức biểu 
tình trước các cơ quan ngoại giao của 
Trung Quốc ở Hà Nội và Sài Gòn để 
phản đối. Tại Sàigòn, có khoảng 70 
hay 80 sinh viên tụ tập gần khu vực 
toà Tổng lãnh sự Trung Quốc trên 
đường Nguyễn thị Minh Khai và vài 
nhóm sinh viên khác cũng có mặt gần 
Nhà thờ Đức Bà. Tuy nhiên, do biết 
trước, công an đã điều xe jeep và xe 
chuyên dụng của cảnh sát bao quanh 
hồ Con Rùa, và cả khu Diamond 
Plaza… Khu công viên từ nhà thờ Đức 
Bà ngó qua bị công an ngồi chiếm hết. 
Thành ra cuộc biểu tình đã không thực 
hiện như ý muốn. 
 Tại Hà Nội, trên đường đến nơi tụ 
họp, sinh viên Nguyễn Tiến Nam cho 
đài RFA biết: "Tôi đang ở khu vực 
trường đại học Bách khoa. Có một số 
các bạn sinh viên đã bắt xe buýt đi ra 
khu vực 46 Hoàng Diệu (tòa đại sứ 
Trung Quốc). Các sinh viên thuộc các 
đại học khác như đại học Công 
nghiệp, đại học Kinh tế quốc dân… thì 
lên những chuyến xe 32, chuyến xe 
02, về để tụ tập trước 46 Hoàng Diệu". 
 Khi đến trước Đại sứ quán Trung 
Quốc, anh Nam thấy rất nhiều công an 
đã có mặt tại đấy, khoảng 70 người. 
Họ ép buộc các sinh viên rời khu vực 
Đại sứ quán Trung Quốc. Riêng sinh 
viên Phạm Hùng Vỹ thì bị bắt về đồn. 
Tại phường công an Điện Biên, quận 
Ba Đình, anh Phạm Hùng Vỹ đã kể lại: 
"Vào khoảng 7giờ 30 sáng, tôi đã có 
mặt ở khu vực cách đại sứ quán Trung 
Quốc 46 Hoàng Diệu khoảng 300 mét 
và đến khoảng 9 giờ rưỡi thì tôi ra 
đứng cùng với các anh em sinh viên. 
Sau đó các anh em sinh viên có nói 
rằng là chúng ta có thể đưa cờ lên 
không thì tôi bảo: thứ nhất ở đây 
không có qui luật nào cấm chúng ta tụ 
tập, thứ hai là không có một qui định 
nào cấm người ta cầm cờ Tổ quốc 
mình cả. Thế là tôi cùng một số anh 
em sinh viên nữa, bắt đầu đưa cờ ra 
và đứng đối diện với Đại sứ quán 



Tự Do Ngôn Luận * Bán Nguyệt San 
 

 

  

Số 64 * Trang  27

Trung Quốc số 46 Hoàng Diệu. Chỉ 
tầm 3 phút thôi thì rất nhiều người họ 
vây chúng tôi lại và lúc đầu họ bảo 
rằng là không được tụ tập ở đây, sau 
đó thì họ đẩy chúng tôi đi". 
 Theo Hi�n Vy, phóng viên RFA 

2008-12-09 

 HÀ NỘI – Mùa thu năm rồi, khi 
cảnh sát xung đột với những giáo 
dân Công giáo biểu tình phản đối 
nhà nước trưng thu đất đai của giáo 
hội, dư luận Việt Nam đã không cần 
dựa vào những sự giải thích đã 
được “gọt dũa” trong nền truyền 
thông vốn bị nhà nước kiểm soát. 
Họ có thể đọc hết thảy tin tức về 
chuyện này trên các blogs. 
 Hình ảnh và tin tức của báo chí 
phương Tây về những buổi cầu 
nguyện bị nhà nước cấm đoán hôm 
tháng Chín năm rồi đã được dịch và 
đăng tải trên thế giới blog (blog-
sphere) của người VN nơi mà hầu 
như cái gì cũng được đăng tải -- từ 
cần sa ma túy, tình dục, cưới hỏi và 
bệnh AIDS cho đến những chỉ trích 
thẳng thừng đối với nhà nước CS. 
 Cho đến nay nhà nước thường 
có thái độ phớt lờ. Nhưng viên 
chức nhà nước ở Bộ Thông tin và 
Truyền thông áng chừng như 
đang mất dần sự kiên nhẫn. Họ 
nói rằng họ đang chuẩn bị những 
luật lệ mới nhằm hạn chế những 
blogs với những vấn đề cá nhân – 
có nghĩa là miễn đề cập đến vấn 
đề chính trị. 
 Blogs và những báo mạng đưa 
tin nhưng không có giấp phép của 
nhà nước đã có tác dụng tăng ảnh 
hưởng lên quần chúng kể từ khi nhà 
nước có cuộc trấn áp những nhà báo 
Việt Nam và điều này chẳng khác gì 
một gáo nước lạnh tạt lên nền 
truyền thông chính thống của VN. 
 Hôm tháng Sáu, hai nhà báo 
được biết rất năng nỗ tường thuật 
một trường hợp tham nhũng lớn của 
nhà nước đã bị bắt và một trong hai 

người này đã bị kết án hai năm rưỡi 
tù ở. Bốn người khác bị thu hồi thẻ 
báo chí sau khi đăng một loạt bài 
trên trang đầu để công khai chỉ trích 
sự bắt bớ này. 

 Các bloggers phản ứng ngay lập 
tức: “Chúng ta chiến đấu qua hai 
cuộc chiến để giải thoát chúng ta ra 
khỏi xiềng xích của chủ nghĩa đế 
quốc và thực dân, với niềm hy vọng 
là (chúng ta) có được những nhân 
quyền căn bản,” cô Võ Thị Hảo, 
một họa sĩ và nhà văn, đã viết trên 
blog của chính cô. “Ngay cả nhà 
nước thực dân Pháp đã cho phép 
báo chí tư nhân, cho phép các đảng 
phái đối lập hoạt động và tự do 
ngôn luận.” 
 Những cảm nghĩ như thế không 
bao giờ xuất hiện trên báo chí vốn 
bị nhà nước Việt Nam kiểm soát; 
thay vào đó, báo chí nhà nước 
thường bị tràn ngập với những câu 
chuyện đáng thán phục dành cho 
những nhà lãnh đạo đất nước hay 
những mẫu chuyện về sự quan liêu 
chán như cơm nếp nát ở công sở. 
 Trong chuyện tường thuật về 
những buổi cầu nguyện được tổ 
chức bởi Giáo hội Thiên Chúa giáo 
nhằm yêu cầu nhà nước trả lại 
những khu đất đã bị trưng thu mấy 
thập niên trước đây, giới truyền 
thông nhà nước đã miêu tả những 
người biểu tình như những kẻ vô 
trật tự, không tôn trọng pháp luật, 
trong lúc những bloggers lại trình 
bày những người biểu tình như là 
những người qủa cảm và có kỷ luật. 
 “Tôi có được thông tin từ những 
blogs mà tôi không bao giờ tìm thấy 
được ở báo chí nhà nước,” cô 
Nguyễn Thu Thủy nói, cô Thủy là 
một blogger nghiên cứu, tìm tòi về 
những niềm tin tôn giáo và đời sống 
gia đình. “Mọi người đều có quyền 
bày tỏ ý kiến,” cô trả lời qua cuộc 
phỏng vấn. 

 Khoảng chừng 20 triệu trong 
tổng số 86 triệu dân Việt Nam sử 
dụng internet, theo con số của nhà 
nước cho hay. Trong lúc những 
bloggers được nhiều người biết đến 
tập trung ở các thành phố lớn, thì 
những quán cáfé-internet có thể 
được tìm thấy khắp mọi nơi trên đất 
nước Việt Nam ngoại trừ những 
vùng xa xôi hẻo lánh. 
 Bất kỳ sự chỉ trích chính phủ nào 
cũng là điều không ai có thể nghĩ 
đến chỉ một vài năm về trước, 
nhưng hôm nay các bloggers đôi khi 
chỉ trích nhà nước gay gắt, kịch liệt. 
 Osin, một blogger được nhiều 
người biết đến ở thành phố Hồ Chí 
Minh đã lên tiếng trách móc những 
viên chức cao cấp của nhà nước 
Việt Nam vì chuyện thuê phi cơ bay 
đi họp những buổi họp quốc tế. 
 “Một người cầm đầu nhà nước 
không nên dùng phi cơ thuê để khoe 
khoang, gây ấn tượng ở người 
khác” Osin viết, chỉ rõ rằng khi thủ 
tướng Thái Lan thăm Việt Nam 
trước đây, ông bay bằng phi cơ của 
hãng hành không dân sự. “Tiếng 
tăm của một chính trị gia không tùy 
thuộc vào chuyện ông ta có thể bay 
vòng vòng trong một chiếc phi cơ 
lớn. Nó tùy thuộc vào chuyện ông ta 
có trân trọng tiền thuế của người 
dân đóng hay không.” 
 Hãng Thông tấn AP (The Asso-
ciated Press) đã yêu cầu một cuộc 
phỏng vấn nhưng các viên chức của 
Bộ Thông tin và Truyền thông đã 
không trả lời. 
 VN hiện chưa thẳng tay như 
nước láng giềng Trung Quốc đang 
làm trong việc đàn áp những nội 
dung internet họ không thích. VN 
đã ngăn chận một vài trang mạng 
được điều hành bởi những người 
Việt sống ở hải ngoại mà nhà nước 
VN cho rằng đây là một hăm dọa 
chính trị. Nhưng VN đã không làm 
khó dễ chuyện vào mạng Yahoo 
360, là một diễn đàn blogging cực 
kỳ phổ biến với giới trẻ VN. 
 “Cũng lạ là họ đã chọn lựa thái 
độ không ngăn chận mạng này,” 
Rebecca MacKinnon, một giáo sư ở 
Đại học Hương Cảng (Hong Kong) 
người đã từng viết về chính sách 
Internet của Trung Quốc nói. 
“Người ta gỉa định là bởi vì nhà 
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nước VN không muốn đối phó với 
cái hậu qủa phản đối dữ dội nó có 
thể gây nên.” Tuy thế, thỉnh thoảng 
nhà nước cố gắng dằn mặt như một 
ví dụ để làm gương cho những 
người đi qúa xa. 
 Một blogger khác được biết đến 
như Điếu Cày đã bị kết tội trốn thuế 
sau khi khuyến khích người ta tham 
dự buổi biểu tình trong dịp lễ tiếp 
đuốc Thế Vận Hội ở thành phố Hồ 
Chí Minh trước khi Thế Vận Hội 
Bắc Kinh khai mạc mùa hè này. 
Ông Điếu Cày đã chỉ trích chính 
sách của Trung Quốc dành cho Tây 
Tạng và quần đảo Trường Sa, một 
vùng đảo ở vùng biển Nam Hải 
được cả hai nước Trung Quốc và 
VN tuyên bố chủ quyền của mình 
lên quần đảo này. 
 Nhà nước VN đặc biệt nhạy cảm 
với bất cứ cuộc biểu tình công cộng 
nào mà họ xem có tính kích động, 
và cũng thận trọng đối với chuyện 
làm khó chịu ông láng giềng khổng 
lồ phương bắc. 
 Những blogger VN thường viết 
về những vấn đề riêng tư có tính tự 
khai chẳng liên quan gì đến chính 
trị. 
 Một blogger có tên “Bí Mật Mặt 
Trời” mới đây vừa viết về đám cưới 
sắp tới của mình và nỗi lo sợ rằng 
cô ta đã quyết định qúa sớm. “Đôi 
khi tôi cảm nhận như là tôi chỉ 
muốn bỏ đi mối quan hệ này,” cô 
tâm sự. 
 Bí Mật Mặt Trời cũng thú nhận 
cảm giác hối hận bởi vì cô đã giới 
thiệu hai người bạn, hai người này 
đã ăn nằm với nhau và sau đó phát 
hiện cả hai đều bị dương tính với 
HIV. “Đó có phải là lỗi của tôi?” 
Cô hỏi. “Tôi đã giới thiệu họ với 
nhau.” 
 Một vài bloggers nói rằng nhà 
nước đã thất bại để theo kịp với sự 
phổ biến của blogs, và họ nghĩ rằng 
giờ đã qúa trễ để đẩy lui chuyện 
này. “Nhà nước không có kỹ thuật 
hay nhân lực để kiểm soát tất cả 
bloggers,” theo một bài đăng trên 
TTX Vàng Anh, là một “Thông tấn 
xã” của công dân mạng kiểu tự 
xưng được nhiều người biết đến. 
 © DCVOnline 

Kính mời vào xem và 
ghi tên gia nhập Khối 

8406 ở trang mạng 
của Khối: 

http://khoi8406vn. 

blogspot.com 
 Trong các ngày 28/7, 16/8, 7/9, 
trên địa bàn HN, Hải Phòng, Hải 
Dương đã xảy ra 3 vụ treo khẩu 
hiệu, rải truyền đơn có nội dung hết 
sức phản động, vu cáo Đảng và Nhà 
nước ta. Bằng biện pháp nghiệp vụ 
và tố giác của quần chúng nhân 
dân, Cơ quan an ninh đã phát hiện, 
bắt giữ đối tượng cầm đầu, chủ 
mưu và trực tiếp tham gia các vụ 
treo khẩu hiệu, rải truyền đơn gồm: 
Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn 
Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Tính (ở 
Hải Phòng); Nguyễn Văn Túc (ở 
Thái Bình); Nguyễn Kim Nhàn, 
Ngô Quỳnh (Bắc Giang); Vũ Hùng 
(Hà Nội).  
 Đó là những lời mào đầu của bài 
viết trên báo Vietnamnet, một trong 
những cơ quan ngôn luận của nhà 
nước, đăng ngày 6-12-2008. Vẫn 
những luận điệu vu khống và bôi 
nhọ cũ rích, đối với những anh chị 
em dân chủ vừa bị bắt trong đợt đàn 
áp vào trung tuần tháng 9 vừa qua ở 
Hà Nội và Hải Phòng. Bài báo cho 
rằng, những nhà dân chủ đã treo 
biểu ngữ, rải truyền đơn chống đảng 
và nhà nước chỉ vì tiền, và vì sự chỉ 
đạo của những cá nhân và đoàn thể 
ở hải ngoại, như đảng Việt tân, đảng 
Dân chủ Nhân dân v.v… Đồng thời 
bài báo cũng không quên vu cáo và 

mạ lị luôn cả ông Nguyễn Thanh 
Giang.  
 Bên cạnh đó, báo Công an cũng 
tung bài tương tự, tiếp sức 
Vietnamnet, đánh phá ông Nguyễn 
Thanh Giang và các nhà dân chủ, 
vu cáo và kết tội họ như đã từng vu 
cáo và kết tội những anh chị em dân 
chủ đang bị lãnh án, nhằm chuẩn bị 

cho phiên-toà-đạo-diễn có thể sắp 
xảy ra. Đây là đòn hèn của đảng, 
chỉ đạo báo chí tung tin thất thiệt, 
tạo dựng nên những hình ảnh xấu 
nhất, tồi tệ nhất để bôi bẩn những 
hoạt động rất can đảm của những 
anh chị em dân chủ, khi đã dám bày 
tỏ quan điểm của mình bằng cách 
treo biểu ngữ, rải truyền đơn kêu 
gọi đảng CSVN chấp nhận đa đảng, 
phản đối Trung cộng chiếm Hoàng 
Sa, Trường Sa, chống tệ nạn tham 
nhũng của đảng CSVN v.v....  
 Những nội dung của truyền đơn 
và biểu ngữ như thế không thể cáo 
buộc là “chống đảng và nhà nước”. 
Người dân lên tiếng về những vấn 
nạn của đất nước là vì muốn đóng 
góp với nhà nước những ưu tư của 
dân, muốn nhà nước hiểu được ý 
dân để hòng sửa đổi chính sách, 
hoặc rà soát lại cơ cấu chính quyền 
đang có vấn đề. Thế là để làm tốt 
cho Đảng, cho nhà nước. Thế là để 
lo toan cho tương lai của dân tộc. 
Nhất định không thể nào buộc tội 
họ chống phá nhà nước. Chỉ qua vì 
đảng bị chạm nộc, bị chạm tới cái 
ung nhọt “tham nhũng”, bị tố giác 
nhu nhược với kẻ xâm lược Trung 
cộng, cho nên đảng giận, “giận quá 
mất khôn”, bèn bắt nhốt, triệt hết 
những tiếng nói trung thực của nhân 
dân.  
  Vì dám đứng lên đối diện với 
đảng, góp ý thẳng với đảng, các nhà 
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dân chủ bị bức hại, bị đánh đập, bị 
cô lập kinh tế, bị đuổi việc, dẫn tới 
việc cả gia đình cũng bị liên can, bị 
trù dập. Vì thế, góp sức, yểm trợ với 
họ không chỉ là nhiệm vụ của 
những “thế lực phản động bên 
ngoài”, mà còn phải là trách nhiệm 
của nhân dân trong nước vì tương 
lai đất nước, vì tiền đồ của dân tộc. 
Chỉ được hỗ trợ những số tiền rất ít 
oi, vài trăm đô-la để thầy giáo Vũ 
Hùng có phương tiện sống vì bị 
đuổi việc, mà đảng đã chụp cho cái 
mũ là những “nhà dân chủ thích đô-
la”. Đồng bào hải ngoại thương 
mến nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở 
Hải Phòng xa xôi, muốn gửi tiền để 
anh có phương tiện đi lại, nhưng 
anh không nhận. Vậy mà báo chí 
dám “ngậm máu phun người”, viết 
láo nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa 
nhận 1000 đô-la theo thông tin 
mớm của công an.  
 Ngày xưa ông Hồ Chí Minh đi 
xin CS Quốc tế tiền để cho cán bộ, 
đảng viên Cộng sản Việt nam và 
ông Hồ hoạt động thì Đảng CSVN 
gọi là gì? Tài liệu ở văn khố Nga 
hiện còn lưu trữ, xác nhận: Những 
biên bản của buổi họp về “Vấn đề 
Đông Dương” tại Quảng Đông 
trình bày một ngân sách ký tên “Lee 
(Nguyễn ái Kvak)”: "Ông Hồ đòi 
hỏi một số tiền 20,000 Hoa tệ để 
huấn luyện 100 cán bộ tuyên truyền 
và tổ chức, và 20,000 Mỹ kim nữa 
để yểm trợ cho 10 cán bộ toàn thời 
hoạt động một năm trong nước. 
Ông Doriot và một người tên 
“Voline” cũng chứng ký trên những 
biên bản nầy” (1). Có phải ông 
HCM cũng hoạt động vì thích đô-la 
không?  
 Đem chủ nghĩa ngoại lai vào đất 
nước, khiến nhân dân miền Bắc 
phải bị thua thiệt, nghèo đói 30 năm 
so với miền Nam. Sau 1975, cả 
nước Việt Nam bị tụt hậu, thua xa 
cả các nước láng giềng. Ngày nay, 
33 năm sau chiến tranh, Đảng 
CSVN vẫn tiếp tục đi xin viện trợ, 
ngửa tay vay mượn. Bạc tỉ đô-la 
đầu tư và viện trợ hàng năm vào đất 
nước thì nhân dân được thừa hưởng 
bao nhiêu ?!.Thống kê của UNICEF 
cho biết Việt Nam hiện có 7 triệu 
trẻ em nghèo. Báo cáo của Quỹ tiền 
tệ Quốc tế (IMF), bình quân lợi tức 

mỗi đầu người Việt Nam là 
715USD. Hãy nhìn qua Đại Hàn, 
sau khi thoát ra khỏi chế độ độc tài 
của Phác Chính Hy, Đại Hàn đã trở 
thành một đất nước dân chủ, nhân 
dân Đại Hàn đã ngửng mặt trên 
trường kinh tế thế giới, với lợi tức 
trung bình 23.000 USD, hơn Việt 
Nam gấp 30 lần.   
 Đảng bảo các nhà dân chủ thích 
đô-la là đảng tự phỉ nhổ lấy đảng. 
Đảng ăn hối lộ, ăn cắp, bòn rút công 
quỹ quốc gia hàng triệu triệu đô-la. 
Bùi Tiến Dũng xây nhà hàng trăm 
nghìn, đánh bạc hàng triệu đô-la. 
Huỳnh Ngọc Sỹ nhận hơn tám trăm 
ngàn USD từ nhà đầu tư Nhật, trong 
tổng số 2.6 triệu USD tiền lại quả, 
tức “hối lộ” (đây chỉ là con số trên 
báo chí Nhật, ta biết rằng đảng 
không bao giờ dám công bố tư liệu 
thật). Vậy thì số tiền tham nhũng 
còn lại nằm trong tay ai? Những kẻ 
đó chắc chắn phải là lãnh đạo của 
HNS, chức năng lớn hơn HNS.  
 Nếu có nhận vài trăm đô của 
nhân dân để vận động cho dân chủ, 
cho nhân quyền thì quả thực các 
nhà dân chủ Việt Nam thật là nghèo 
mà đa đoan quá! Làm đảng viên 
đảng CSVN giàu hơn, an toàn hơn, 
vì có gì thì đảng bao che. Bỏ túi vài 
trăm nghìn đô là chuyện nhỏ, lương 
nhà nước không đủ để sống vương 
giả thì đảng có cách khác giải 
quyết: tạo cơ hội cho tham nhũng, 
bòn rút tiền nhân dân, dễ ợt! Đi du 
lịch quốc tế với nhãn hiệu “đi tham 
quan, trao đổi đối tác…” tiền đảng 
cho, ráng sử dụng, tiêu xài cho hết 
ngân khoản. Cứ ra tay đàn áp các 
nhà dân chủ, viết bài theo chỉ thị bôi 
đen dân chủ, tất cả đều có đảng chi 
tiền.  
 Nhân dân lên tiếng thì đảng cáo 
buộc phản động, bỏ tù không cần 
chứng cớ. Quốc tế lên tiếng thì đảng 
bựa, đòi hỏi đưa bằng chứng. Phó 
chủ tịch thường trực Sài Gòn 
Nguyễn Thành Tài lên tiếng về vụ 
PCI rằng: “Tôi đã trình bày quan 
điểm của lãnh đạo thành phố và đã 
được Thủ tướng chấp nhận về cách 
giải quyết. Chỉ cần khi nào phía 
bạn đưa ra chứng cứ thì sẽ cho tiến 
hành xử lý…”. Trong khi các bị cáo 
bên phía Nhật Bản ra tòa khai báo 
và xác nhận đã đưa tiền lại quả (hối 

lộ) nhiều lần cho ông Huỳnh Ngọc 
Sỹ, tổng số tiền hứa hối lộ lên đến 
2.6 triệu mỹ kim. Tại sao chưa thấy 
nhà nước có hành động nào đối với 
ông HNS và đồng bọn?  
 Cho đến lúc nhân dân Nhật 
thẳng thừng công bố trên diễn đàn 
Hội nghị tại trung tâm của đảng 
rằng: “Chúng tôi không đủ khả 
năng hứa hẹn những món nợ mới 
cho đến khi nào hai nước hợp tác 
nhau chặt chẽ và hiệu qủa trong 
việc chống tham nhũng” và “Rất 
khó để gầy dựng lại sự hỗ trợ từ 
nhân dân Nhật để giúp đỡ Việt 
Nam, chúng tôi khó hứa hẹn những 
món nợ mới” (2) thì các nhà lãnh 
đạo mới bật ngữa, còn nhân dân thì 
mắc cỡ, nhục nhã vì đảng tham 
nhũng có tiếng trên trường quốc tế 
rồi.  
 Đảng tha hồ ngụy tạo tin tức vì 
đảng độc quyền thông tin, hơn 600 
cơ quan truyền thông báo chí, chỉ 
làm nhiệm vụ “cái loa” cho đảng, 
muá gậy vườn hoang. Có ai dám xé 
rào như kiểu ký giả Nguyễn Việt 
Chiến thì vào tù ngay. Bị Nhật 
ngưng giúp đỡ vì tham nhũng bạc 
triệu tiền viện trợ ODA, không thấy 
báo chí trong nước dám phê bình, 
điều tra rốt ráo, truy tìm thực hư 
cho nhân dân biết. Trong khi đó, 
các nhà dân chủ nhận yểm trợ vài 
trăm bạc vì bị đảng CSVN bao vây 
kinh tế, bị đuổi việc, đảng chỉ thị 
tay sai, an ninh “ký giả” viết báo 
bôi nhọ “đấu tranh cho dân chủ vì 
tiền”. Dám đứng ra giúp nhận tiền 
để trao lại cho vợ con, anh chị em 
dân chủ đang bị tù tội và đàn áp như 
ông Nguyễn Thanh Giang thì bị vu 
cáo, chụp mũ “ăn chận đô-la”. Các 
nhà dân chủ treo biểu ngữ đòi toàn 
vẹn lãnh thổ, rải truyền đơn chống 
tham nhũng, kêu gọi nhân quyền 
cho nhân dân mà lại bị bôi nhọ là 
“các nhà dân chủ thích đô-la” thì 
thật là lý luận ngu ngơ, trẻ con quá. 
Vận động dân chủ, rải truyền đơn, 
treo biểu ngữ, đấu tranh cho nhân 
quyền, đòi chủ quyền đất nước để 
nhận vài trăm đô-la, rồi bị đảng 
CSVN trấn áp, bị vào tù, cả gia đình 
bị hệ lụy, có ai dám làm vì đô-la 
không?!  
  Vậy thử hỏi, các Nhà dân chủ và 
đảng CSVN ai thích đô-la hơn?  
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 (1) Ho Chi Minh. A Life, William 
J. Duiker  
    -Trong lá thư đề ngày 19 tháng 
2 ông (Hồ Chí Minh) ước lượng 
những công việc cần hoàn tất trong 
1925 sẽ tốn khoảng 5.000 đô-la. 
Ông cần tiền để thiết lập cơ sở tại 
Quảng Châu cũng như những cơ sở 
thông tin tại Quảng Tây; tại vùng 
cực nam của Quảng Đông; tại 
Bangkok (Ho Chi Minh,  The Mis-
sing Years. Sophie Quinn-Judge, 
Dịch giả Diên Vỹ - Hoài An, x-
cafevn.org)  
    - Vào tháng 8 năm 1925 Nông 
Dân Quốc Tế gửi Hồ năm nghìn rúp 
(rubles - khoảng 2.500 Đôla lúc ấy 
qua tài khoản của Borodin tại Ngân 
Hàng Viễn Đông. Họ chỉ thị Hồ 
dùng số tiền này để (1) in bích 
chương cách mạng và tài liệu về 
những vấn đề nông dân; (2) gửi đại 
diện đến các tỉnh khác để thành lập 
các hội liên hiệp nông dân; (3) gửi 
một đồng chí đáng tin cậy người 
Trung Quốc đến Moscow để làm 
việc trong Nông Dân Quốc Tế; và 
(4) cung cấp đều đặn tin tức và tài 
liệu về phong trào nông dân Trung 
Quốc đến Moscow. (Ho Chi Minh, 
The Missing Years. Sophie Quinn-
Judge, Dịch giả Diên Vỹ-Hoài An, 
x-cafevn.org)  
   - Hồ đệ trình ngân sách của 
năm cho QTCS với tổng số là 
40.000 đồng tiền Trung Quốc. Một 
nửa số tiền này sẽ dùng để trang 
trải chi phí đi lại và đào tạo tại 
Quảng Châu cho 100 học viên 
tương lai. Ngoài ra ông còn yêu cầu 
1.500 đồng cho 10 tuyên truyền viên 
làm việc toàn thời gian trong một 
năm. Chi phí xuất bản, thông tin, 
thành lập một cửa tiệm nhỏ để làm 
vỏ bọc cho việc liên lạc chiếm hết 
8.500 đồng. Chi phí vận chuyển 100 
học viên khác đến học tại Hoàng 
Phố tốn khoảng 5.000 đồng nữa. 
Theo giải thích của Hồ trong ghi 
chú đính kèm thì Hoàng Phố đã hứa 
đào tạo 100 người này nếu chi phí 
đi lại của họ được lo liệu [148]. 
5.000 đồng còn lại được dự trữ cho 
những trường hợp bệnh tật hoặc 

cấp bách. (Ho Chi Minh, The 
Missing Years. Sophie Quinn-
Judge, Dịch giả Diên Vỹ - Hoài An, 
x-cafevn.org)   
 (2) "We are unable to pledge 
new yen loans" until both countries 
work out "effective and meaningful 
measures against corruption”…. "it 
would be difficult to regain the 
support from the Japanese public 
for further assistance to Vietnam, 
and we are unable to pledge new 

yen loans” (AFP)  
������������� 
“Quy trữ tài sản tương 

đương”. 
Thứ Năm, 04/12/2008 

 Trong số những “tuyệt chiêu” của 
chính quyền địa phương để thúc dân 
làm xong phận sự đóng góp có bài 
“Quy trữ tài sản tương đương”. Nghĩa 
là, không có tiền đóng góp thì cán bộ, 
công an viên đến nhà, thấy có thứ gì 
đáng giá khuân luôn về xã... 
 Hiện nay, xã Hải Lộc (huyện Hậu 
Lộc, Thanh Hóa) còn gần 60% hộ đói 
nghèo, con số này những năm trước 
còn cao hơn. Vậy mà gần chục năm 
qua, bà con nơi đây vẫn phải vẹo 
lưng gồng gánh những khoản đóng 
góp, khoán phạt lạ lùng. Ai không có 
tiền đóng sẽ bị chính quyền địa 
phương dùng “biện pháp mạnh”. 
 “Quan” xã xiết nợ cả… quan tài 
 Về Hải Lộc, theo sự chỉ dẫn của 
người dân, tôi tấp vào nhà ông 
Nguyễn Văn Thủy, ở thôn Lạch 
Trường. Trong căn nhà tuềnh toàng, 
ông Thủy dở khóc, dở cười kể lại 
chuyện bị bắt bộ ván canh vì thiếu 
nợ.  
 Năm ấy (2002), xã mở đợt cao 
điểm thu các khoản đóng góp của 
năm và tiền nợ đọng những năm 
trước. Chẳng biết những khoản tiền 
gì mà mỗi năm, nhà ông phải đóng 
đến mấy trăm nghìn. Cái ăn hàng 
ngày còn phải còng lưng tìm kiếm thì 
số tiền ấy, với ông, quả là quá lớn. 
Mấy đêm, ông trằn trọc tìm “lối thoát”, 

bấu víu vào hy vọng: “Chưa có đóng 
thì gắng xin họ cho khất, khi con về 
thì trả nợ sau!”. Niềm hy vọng nhỏ 
nhoi của ông nhanh chóng bị dập tắt 
khi một ngày nọ chính quyền xã và 
thôn ập vào.  
 Ông Thủy kể, hôm ấy, ông đi biển 
về, thấy bà ngồi sụt sùi, nghe bà thuật 
lại câu chuyện, ông thấy trời đất như 
chao đảo, quay cuồng. Thì ra, khi ông 
đi làm, xã, thôn đã cho người đến 
“quy trữ tài sản”. Nhà chỉ có duy nhất 
mấy tấm ván canh, ông tậu phòng xa 
lo hậu sự cho mình, là đáng giá nên 

họ đã khuân đi.  
 Ông bảo, khi ấy, tiếc mấy tấm ván 
thì ít, mà cay đắng về cách hành xử 
của những người được coi là “đầy tớ 
của dân” thì nhiều. “Khốn nạn thay cái 
kiếp nhà nghèo! Đến mấy tấm ván 
hậu sự mà cũng không giữ được thì 
mặt mũi đâu mà thấy mọi người!”. 
 Hơn năm sau kể từ ngày kinh 
hoàng ấy, anh Nguyễn Văn Năm, con 
trai út của ông từ Nam ra. Thấy bố kể 
chuyện, anh dốc nhẵn túi lên xã hoàn 
thành nghĩa vụ đóng góp của gia 
đình. Lần ấy, cả nợ cũ lẫn lãi, anh 
nộp cho xã hơn 1 triệu đồng. Đóng 
xong, ngỡ là được lấy mấy tấm ván 
về, nào ngờ... Anh ngã ngửa khi 
người ta bảo, muốn lấy ván về thì 
phải nộp tiền lưu kho 5 nghìn đồng 
một ngày. Hơn một năm trời “nằm 
trên xã”, “phí trông coi” có khi lớn hơn 
cả giá trị mấy tấm ván. Suy tính thiệt 
hơn, lại thêm cạn túi, anh đành tay 
không lủi thủi ra về… 
 Đăng ảnh nồi cháo là... bôi xấu 
lãnh đạo thôn! 
 Câu chuyện giữa tôi và gia đình 
ông Thủy bị cắt dở giữa chừng bởi sự 
xuất hiện của mấy người lạ mặt. Họ 
là cán bộ thôn và công an xã. Như 
nhiều chuyến công tác khác, tôi xuất 
trình đầy đủ những giấy tờ cần thiết. 
Tưởng thế là xong, nào ngờ họ nằng 
nặc mời chúng tôi ra hội trường thôn 
để làm việc.  
 Theo sự giới thiệu của ông Lê 
Trường Sinh - Trưởng thôn Lạch 
Trường thì những người đang làm 
việc với tôi có ông Nguyễn Văn Chiến 
- Trưởng Công an xã, ông Đinh Văn 
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Khoa - Phó Công an xã, ông Đinh 
Ngọc Tuyên - Bí thư Chi bộ thôn Lạch 
Trường, ông Nguyễn Văn Sen - Phó 
thôn, Công an viên thôn Lạch 
Trường. Ông Lê Trường Sinh bảo: 
chính quyền địa phương luôn... tôn 
trọng báo chí và sẵn sàng để báo chí 
tự do tác nghiệp. Tuy nhiên, quan 
điểm của ông là tôi nên thông qua 
chính quyền địa phương, trước khi 
vào dân tìm hiểu, nắm bắt tình hình! 
 Sau khi ông Nguyễn Văn Chiến - 
Trưởng Công an xã hoàn thành thủ 
tục “vào sổ” giấy tờ của tôi thì ông 
Sinh bắt đầu vào việc. Theo ông, “quy 
trữ tài sản” là việc làm... cần thiết để 
chính quyền xử lý những hộ gia đình 
chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng 
góp do Nhà nước và địa phương quy 
định. Cụ thể trường hợp nhà anh 
Năm, do chưa hoàn thành nghĩa vụ 
đóng góp năm 2001-2002 nên xã đã 
tiến hành tạm thu mấy tấm ván trên...  
 Rời thôn Lạch Trường, tôi vòng lại 
thôn Thắng Hùng, ghé thăm gia đình 
chị Ngô Thị Sáng, cũng nằm trong 
diện bị “quy trữ tài sản”. Năm ấy, nhà 
chị nợ hơn 100 nghìn tiền đóng góp. 
Nhà những chục người, toàn trẻ con 
lít nhít nên làm chẳng đủ ăn. Do vậy, 
khoản nợ mấy lần xã giục nộp chị 
chẳng biết xoay đâu. Hôm cán bộ 
đến, chị đã hết lời khẩn xin, nhưng họ 
không nghe. Cuối cùng, thấy nhà chị 
có một chiếc bàn và một chiếc ghế sa 
lông nan, họ đã khuân đi. 
 Lúc tôi đến, chị Sáng đang cùng 
các con ăn trưa. Bữa trưa là nồi cháo 
trắng cùng mấy con cá vụn. Cá này, 
dân biển bán rẻ như cho. Đang hí 
hoáy ghi hình bữa trưa đạm bạc ấy, 
không biết từ đâu 4−5 người mở cổng 
ập vào. Lại là mấy cán bộ thôn “mẫn 
cán” đến “nắm bắt tình hình”. Thấy 
chị Sáng tiếp tục chia sẻ cùng tôi 
cuộc sống vất vả, một thanh niên cắt 
ngang: “Các anh ở đâu thế nhỉ? Sao 
thấy là lạ nhỉ?”. Tôi dừng ghi, bình 
thản trả lời: “Tôi là nhà báo anh ạ!”. 
Tưởng thế là xong, bởi khi sáng, ông 
trưởng công an xã đã kiểm tra giấy tờ 
của tôi rồi. Thế nhưng, một người 
trong đoàn lại bảo xã chưa... báo cáo 
cho thôn biết.  
  Đang lúc đôi co thì ông Nguyễn 
Văn Chiến - Trưởng Công an xã đến. 
Ông thừa nhận, giấy tờ của tôi là 
hoàn toàn hợp lệ. Nhưng một người 
tự xưng là trưởng thôn gay gắt: “Nếu 
chú mà ghi lại hình ảnh kia kìa (nồi 
cháo- PV) thì chú bỏ ngay đi! Tôi 
khẳng định nhà này là... vớ vẩn!”. 
Nghe ông trưởng thôn nói vậy, chị 
Sáng ôm mặt khóc oà. Còn nồi cháo 
thì mắt trước mắt sau, người ta đã 
đem đi đâu mất. Theo yêu cầu của 
mấy người lạ mặt ấy, tôi lại về hội 

trường của thôn Thắng Hùng để cùng 
họ... trao đổi công việc! 
 Tại hội trường, ông trưởng thôn 
dặn tôi không được đưa hình ảnh nồi 
cháo của chị Sáng lên báo, vì như thế 
thì khác gì bôi xấu đội ngũ lãnh đạo 
thôn. Ông nhấn mạnh, nếu tôi “cố 
tình” đề cập đến vấn đề... không đẹp 
này, ông sẽ có ý kiến ngay! 
 “Phép công”... ông cứ làm! 
 Biết có nhà báo về, mấy bô lão ở 
thôn Hưng Thái cứ đạp xe lên xuống 
kiếm tìm. Theo chân họ, tôi về thăm 
gia đình chị Đồng Thị Liệu, nhà ở 
ngay mặt con đường dẫn lên trung 
tâm xã. Lần tiếp xúc với dân này, 
chính quyền địa phương không “mời” 
tôi về trụ sở như hai thôn trước, mà 
thay đổi “chiến thuật”. Hễ tôi đi đến 
đâu, gặp ai thì luôn có một công an 
viên đi kèm. 
  Tiếp chuyện tôi, chị Liệu không 
cầm được nước mắt. Chị bảo chị 
không biết chữ và cũng ít đi ra ngoài. 
Thế nhưng, trong thâm tâm mình, chị 
tin chắc một điều rằng chẳng có nơi 
đâu người dân lại khổ như ở đất này.  
 Đợt cao điểm “quy trữ tài sản” 
năm 2004, gia đình chị bị tạm thu một 
chiếc ti vi, tài sản đáng giá duy nhất 
lúc đó. Sáng hôm ấy, chị đang lúi húi 
nấu cơm còn chồng chị bế con thì 
“đoàn công tác” tấp vào nhà. Không 
thu được những khoản nợ đọng, 
đoàn tạm thu luôn chiếc TV. Thấy nhà 
bỗng dưng “mất” của, chị nước mắt 
như mưa. Van nài, xin xỏ nhưng vì 
“việc công”, những “công bộc của 
nhân dân” ấy vẫn không hề xúc động. 
Năm sau, cào cấu vay mượn được 
chút tiền, chồng chị lên xã xin “chuộc 
lại” chiếc ti vi. Thế nhưng, chẳng hiểu 
họ bảo quản thế nào mà đem về 
được nửa tháng thì tậm tịt. Tiếc của, 
chị lại thêm một bận ôm mặt khóc tu 
tu. 
  

Cưỡng ép làm từ thiện và 
án phạt “chuồng tiêu” 

Thứ Sáu, 05/12/2008 

 Bà Nguyễn Thị Sánh, thôn Y 
Vích, xã Hải Lộc (Hậu Lộc, Thanh 
Hoá) vừa sống qua những ngày ác 
mộng. Nhà sát biển, khi nhà nước 
đầu tư xây kè Y Vích, bà được đền 
bù 13,2 triệu đồng. Vừa ra khỏi uỷ 
ban, cán bộ xã, thôn đã bám theo, 
“cấu” đi của bà... 10 triệu! 
 Vụ “áp phe” kỳ lạ 
 Hôm ấy, ngày 17-11-2008, nhận 
tiền xong, bà cùng cô Đỗ Thị 
Xuyến, nhà kế bên, vội vã ra về. Cả 
đời dầm mình bên chạt muối, làm 

thuê đủ việc, mỗi ngày chỉ kiếm 
chưa đầy chục nghìn thì việc có tiền 
triệu trong tay, với bà quả như mơ.  
 Đang bồng bềnh với suy tính 
dành dụm tiền làm lại nhà mới, đến 
đầu đường rẽ vào xóm mình, bất 
ngờ mấy cán bộ xã, thôn đổ ra chặn 
lại. Họ mời hai người về trụ sở thôn 
đóng góp cho... nhà chùa một chút. 
Cô Xuyến nhanh trí: “Tôi chỉ nhận 
tiền thay cho bố mẹ. Việc ủng hộ 
nhà chùa, tôi phải về xin ý kiến bố 
mẹ tôi đã!”. Nói dứt câu, cô nhanh 
chân về mất. Còn lại một mình, bà 
chẳng biết thoái thác làm sao, đành 
lững thững theo họ. 
 Về tới hội trường ngồi chưa ấm 
chỗ, bà tá hoả khi biết số tiền mình 
phải ủng hộ là 10 triệu đồng. Bà kể: 
khi ấy, bởi bất ngờ nhận được số 
tiền quá lớn, rồi thình lình bị triệu 
về thôn, bà hồn xiêu phách lạc nên 
chẳng nghĩ được gì, người ta bảo 
sao thì nghe vậy, như người mộng 
du, mê sảng. Làm xong cái việc 
“tình nguyện lạ lùng” đó, bà liêu 
xiêu bước ra.  
 Ra đến cổng, trấn tĩnh, bà mới 
giật mình nhận ra cái việc dại dột 
của mình. Nghĩ vậy bà lại hốt hoảng 
bổ vào: “Các chú ơi, các chú cũng 
biết hoàn cảnh của tôi rồi đấy. Tôi 
bị mất nhà, giờ cúng ngần ấy tiền 
thì tôi biết ở vào đâu. Các chú cho 
tôi xin lại chút ít, còn bao nhiêu tôi 
sẽ ủng hộ!”. Nài nỉ, xin xỏ hết lời 
nhưng vô dụng. Những lời nước 
mắt ấy, họ -những công bộc của dân 
bỏ ngoài tai. 
 Ở thôn Y Vích này đâu chỉ có 
duy nhất trường hợp bà Sánh mà 
nhiều nhà khác, khi đi nhận tiền đền 
bù, cũng đều bị xã, thôn “đè ra”, bắt 
ủng hộ chùa. Ai cứng thì còn giữ lại 
được tiền, ai yếu bóng vía, mềm 
lòng thì coi như mất.  
 Như nhà ông Trịnh Văn Hùng, 
nhận đền bù được 2,4 triệu, chưa 
kịp mang về nhà thì đã bị “tước 
mất” 1 triệu. Hôm đó, vợ ông đi 
lĩnh tiền. Lúc bà về, biết chuyện 
ông nổi đóa: “Nếu chùa cần ủng hộ 
thì phải đến nhà, đằng này giữa 
đường giữa chợ. Mà đấy, ủng hộ thì 
tuỳ tâm chứ sao lại ép người ta 
thế!”. 
 Hãi ông “đầy tớ nhân dân”! 
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 Đang bị dân tố cáo, bị thanh tra 
huyện phanh phui hàng loạt những 
việc làm sai trái, nên khi thấy tôi 
đến làm việc với gia đình bà Sánh 
thì trưởng thôn và công an viên đã 
tìm đến. 
 Cũng như những lần khác, vẫn là 
những câu hỏi “Các anh là ai? đến 
đây có việc gì?”. Vẫn “chiêu” cũ, 
họ bảo: tình hình an ninh trật tự ở 
thôn đang phức tạp, đề nghị tôi về 
thôn. Bị cản trở quá nhiều lần, tôi 
nhất quyết không về. Một người 
mặc quần áo công an viên hùng hổ 
lao vào, vừa lớn tiếng nạt nộ vừa 
che ống kính không cho tôi ghi hình 
bà Sánh. “Anh không về không 
được! Phải về!”, tay vung loạn xạ, 
mắt trợn trừng trừng, người công an 
viên ấy quát.  
 Thấy người công an viên coi 
thường luật pháp, một người dân ở 
đó nói: “Các anh ấy có thẻ nhà báo, 
có giấy giới thiệu thì không phải đi 
đâu hết, cứ làm việc bình thường”. 
Người công an viên ấy quay ra xử 
lý “kẻ nhiều chuyện” trên: “Tao 
không làm việc với mày!”. Không 
những thế, khi tống cổ được người 
dân dám to gan “dí mũi” vào “việc 
nhà quan” ra khỏi nhà bà Sánh, vị 
công bộc của dân ấy lại tiếp tục xả 
ra những lời lẽ vô cùng tục tĩu. 
Chứng kiến cảnh ấy, đông đảo 
người dân tới xem ai cũng kinh 
ngạc, hãi hùng. 
  Làm việc với lãnh đạo xã, thôn, 
tôi được ông Dương Văn Hùng - 
Thường trực Đảng, cán bộ văn 
phòng Ủy ban xã cho biết, trường 
hợp của bà Sánh là do bà chưa dỡ 
nhà nên Ban giải phóng mặt bằng 
của huyện... giữ lại tiền, chờ bà dỡ 
xong nhà sẽ trả nốt. Ông Đinh Văn 
Khoa - Cán bộ tư pháp kiêm Phó 
Công an cũng khẳng định, số tiền 
10 triệu đồng của bà Sánh do Ban 
giải phóng mặt bằng của huyện giữ.  
 Tôi đã liên hệ với ông Đào Ngọc 
Quỳnh -Cán bộ Phòng Nông nghiệp 
Nông thôn, thành viên của Ban 
GPMB Hải Lộc thì được biết, hôm 
ấy, chính ông tham gia trả tiền đền 
bù cho dân. Như nhiều hộ dân khác, 
bà Nguyễn Thị Sánh đã nhận đầy đủ 
số tiền là 13,2 triệu đồng. Việc xã 
nói Ban giải phóng mặt bằng huyện 

giữ lại 10 triệu của bà là hoàn toàn 
bịa đặt!  
 Án phạt “chuồng tiêu” 
 “... Các thứ thuế kể chi cho xiết; 
Thuế xí kia mới thiệt lạ lùng; Làm 
cho thập thất, cửu không; Làm cho 
đau đớn khốn cùng không thôi...”. 
Những vần thơ ấy là của nhà yêu 
nước Phan Bội Châu gần trăm năm 
trước, nói về sự bóc lột tàn tệ của 
thực dân, phong kiến. Ở Hải Lộc, 
mấy năm nay, chính quyền địa 
phương cũng tiến hành thu khoản 
thu kỳ quặc đó.  
 Khoản thu này được đổi tên 
thành “Tạm thu vệ sinh môi trường” 
hay “Phạt vệ sinh nông thôn”. Đối 
tượng bị tạm thu, bị phạt là những 
hộ gia đình không có nhà vệ sinh 
đạt tiêu chuẩn... 
  Trở lại trường hợp của chị Ngô 
Thị Sáng ở thôn Thắng Hùng. Nhà 
có 10 khẩu nên cái khoản “tạm thu” 
này với gia đình chị vô cùng... nặng 
ký. Chị Sáng đưa cho chúng tôi xem 
cuốn sổ theo dõi đóng góp của gia 
đình mình. Trung bình mỗi năm, gia 
đình chị phải thực hiện trên 20 
khoản đóng góp và số tiền phải nộp 
là trên 1 triệu đồng. Không có tiền 
để đóng cũng không gì để “quy trữ 
tài sản” nên xã cho gia đình chị nợ, 
nhưng phải chịu lãi suất 20%/năm. 
Số tiền nợ đọng của gia đình chị lãi 
mẹ đẻ lãi con, “lớn nhanh” như thổi.  
 Cụ thể, năm 2004, gia đình chị 
phải đóng góp số tiền là 624 nghìn 
đồng, cộng với số tiền nợ cũ đã tính 
lãi là 544 nghìn đồng, tổng cộng chị 
phải nộp 1,168 triệu đồng. Năm ấy, 
thiếu ăn, gia đình chị chỉ nộp được 
chút ít, còn đâu nợ lại. Sang đến 
năm 2005, số tiền gia đình phải nộp 
1,044 triệu đồng, cộng với nợ năm 
trước và khoản lãi là gần 300 nghìn 
(thể hiện trong sổ), tổng cộng chị 
phải nộp gần 2,5 triệu đồng. Không 
muốn khoản nợ của mình ngày một 
lớn dần thêm, năm này, chị đã cố 
gắng vay mượn để đóng nhưng vẫn 
còn nợ lại 1,963 triệu đồng. Sang 
đến năm 2006, khoản nợ trên, cùng 
với các khoản đóng góp mới thì số 
tiền mà gia đình chị phải nộp 3,8 
triệu đồng. Sang đến năm 2007, với 
khoản đóng góp là hơn 1 triệu đồng, 
cộng nợ cũ và khoản lãi là 672 

nghìn đồng, gia đình chị phải gánh 
khoản nợ trên 5,2 triệu đồng.  
 Quá hốt hoảng với số nợ khổng 
lồ, hễ kiếm được chút tiền nào là chị 
lại vội vàng lên xã nộp, khi thì 200 
nghìn, khi thì 700 nghìn. Năm 2008, 
nợ cũ cùng những khoản đóng góp 
mới, gia đình chị vẫn nợ đến hơn 
5,5 triệu đồng.  
 Trong số những khoản đóng góp 
hàng năm thì khoản phạt vệ sinh 
môi trường chiếm phần nhiều. Căn 
cứ vào cuốn sổ đóng góp của gia 
đình chị Sáng thì khoản tạm thu này 
được bắt đầu từ năm 2005, mỗi 
khẩu là 20 nghìn đồng, bất kể là 
người lớn hay đứa trẻ còn đang ẵm 
ngửa. Sang năm 2006, khoản thu 
này đã tăng lên 30 nghìn đồng/khẩu, 
nhà chị phải đóng 300 nghìn đồng. 
Năm 2007, không biết được thuyên 
giảm bởi lý do gì, khoản đóng góp 
này chỉ còn 240 nghìn đồng. Năm 
2008, khoản thu này lại tăng đột 
biến là 440 nghìn đồng. Như vậy, 
chỉ tính từ năm 2005 đến năm 2008, 
nhà chị phải nộp cả thảy 1,180 triệu 
đồng tiền phạt vệ sinh.  
 Để thoát “cái án” này, gia đình 
chị vừa bóp mồm bóp miệng cho ra 
đời cái “công trình thế kỷ”. Hơn 
triệu bạc đã đi tong! Để có đủ số 
tiền ấy, vợ chồng chị đã phải lạy lục 
vay mượn khắp nơi.  
  Không may mắn như nhà chị 
Sáng, nhà bà Nguyễn Thị Xuyên 
(thôn Thắng Hùng) đến giờ vẫn 
chưa có cái “người trong muốn ra, 
người ngoài muốn vào” ấy.  
 Ở Hải Lộc, có rất nhiều gia đình 
phải chịu khoản phạt trên. Có 
những gia đình “dính” phạt đến 3 - 
4 bận và đến bây giờ “cái án” ấy 
vẫn còn tiếp tục chình ình trước 
mặt.  
 Khi tìm hiểu cái chuyện tế nhị 
này, có người đã chua chát nói với 
tôi rằng: “Đấy, anh xem, cảnh nhà 
tôi nó thế! Ăn còn chẳng có thì lấy 
gì mà xây nhà vệ sinh! Mà sao ông 
trời oái oăm thế! Đã cho người ta ăn 
lại còn bắt người ta... Nếu không có 
cái khoản ấy thì làm sao nhà tôi bị 
phạt!”. 
 Nông thôn ngày nay 
 http://dantri.com.vn/Sukien/ 
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