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      Trên thế giới, ai cũng công nhận sở dĩ Hoa Kỳ là quốc gia phát triển về kinh tế, tiến bộ về khoa học, thành 

đạt về giáo dục, bình đẳng về nhân quyền và ảnh hưởng về chính trị quốc tế vào bậc nhất hoàn cầu, chính là nhờ họ có một 
nền tảng luật pháp hết sức vững chãi, nghĩa là một Hiến pháp giá trị, một Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử nhân loại mà hầu 
như chẳng có bất cứ một lỗi văn bản hay đúng hơn một lỗi nguyên tắc lớn nào! 
  Được hình thành năm 1787 tại Philadelphia, với mong muốn trở nên một căn bản trường tồn qua nhiều thời đại, Hiến 
pháp Hoa Kỳ đã theo một nguyên tắc quan trọng là dựa trên bản tính tự do của con người và tính chất dân chủ của xã hội mà 
khẳng định những điều sẽ không bao giờ thay đổi, chẳng hạn mỗi con người đều có quyền được sống, quyền bình đẳng, 
quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc, mỗi cá nhân đều có quyền tư hữu thiêng liêng và bất khả xâm phạm, mọi công dân 
đều có quyền bầu lên cũng như bãi nhiệm chính phủ của mình... Hơn 2 thế kỷ qua, bản văn ngoại hạng này chẳng cần thay 
đổi. Chỉ có những điều phụ tùy được bổ sung gọi là Tu chính án. 
 Đang khi đó thì tại Việt Nam, chỉ trong không đầy 70 năm, dù dưới cùng một chế độ chính trị, Hiến pháp (tạm gọi vậy) 
đã thay đổi xoành xoạch, 4 lần rồi và đang chuẩn bị lần thứ 5, chưa kể những lần sửa đổi nhỏ. Quả là một con số kỷ lục không 
tìm thấy đâu trên thế giới! Về việc này, cựu bộ trưởng tư pháp CS Nguyễn Đình Lộc đã biện minh như sau: “Chúng tôi (Việt 
Nam) phát triển theo một điều kiện mà tình hình đất nước luôn có những giai đoạn thay đổi. Tương ứng từng giai đoạn như thế 
phải có một Hiến pháp. Phải thấy được đặc thù của chúng tôi là từng giai đoạn mang một tính chất khác cho nên phải có bản 
Hiến pháp. Cho nên có thể thấy Việt Nam rất tôn trọng Hiến pháp. Mỗi giai đoạn phát triển dù thế nào cũng có một bản Hiến 
pháp tương ứng”. (RFA 19-11-2012) 
 Đó chỉ là kiểu ngụy biện lếu láo! Bởi lẽ do bản chất độc tài đảng trị, người Cộng sản không quan niệm Hiến pháp (như 
mọi quốc gia dân chủ trên thế giới công nhận) chính là bộ luật cao nhất do toàn dân dựa trên nhân tính tự do và xã hội tính 
dân chủ để soạn ra mà xác định các quyền con người và quyền công dân, chế độ chính trị tự do và chế độ kinh tế phát triển, 
quyền hạn và bổn phận của chính phủ như công bộc được toàn dân giao cho nhiệm vụ điều hành quản lý đất nước. Nói cách 
khác, đi từ lý thuyết Khế ước của triết gia Hy lạp Aristote (tk IV trước CN, tác giả cuốn “Cộng hòa”), được triển khai bởi nhiều 
triết gia Âu châu thế kỷ 17 và 18 như Thomas Hobbes, John Locke và Jean-Jacques Rousseau (tác giả cuốn “Về khế ước xã 
hội”) nhằm xóa bỏ tư duy cai trị kiểu quân chủ chuyên chế (Vua là thiên tử, con trời), nhân loại văn minh -kể từ sau Cách mạng 
Hoa Kỳ rồi Cách mạng Pháp- đã quan niệm Hiến pháp là khế ước, giao kèo giữa nhà nước với người dân, là văn kiện giao 
phó quyền lực chính trị từ người dân cho Nhà nước để thay họ điều hành quốc gia và đảm bảo an toàn, tự do, bình đẳng và 
phát triển cho họ. Nói theo kiểu tiêu cực thì Hiến pháp là một khế ước của nhân dân lập ra để kiểm soát quyền lực nhà nước, 
để ràng buộc chính phủ chứ không phải để nhà nước ban quyền cho người dân theo kiểu thí ân huệ.  
 Nhưng ở các quốc gia độc tài, nhất là độc tài Cộng sản, Hiến pháp được sử dụng như cương lĩnh của nhà nước hay 
thoát thai từ cương lĩnh của đảng cầm quyền. Điều này chính Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch Quốc hội CS đã nhấn mạnh tháng 8 
năm 2011: “Ủy ban dự thảo và Ban biên tập cùng các Tổ biên tập cần nắm vững và đưa vào bản Hiến pháp mới nội dung 
Cương lĩnh quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Nghị quyết vừa được Đại hội XI của đảng CS thông qua”. Thành ra cái được gọi là 

Hiến pháp của nhà nước Cộng sản không phải là HP thật mà chỉ là pháp lệnh, quân lệnh từ trên đảng truyền xuống cho dân 
thi hành bất luận đúng sai, giống thời chuyên chế quân chủ. Nó và các bộ luật dưới nó được giai cấp cầm quyền (tức đảng 
thống trị) sử dụng như công cụ khống chế, vũ khí trấn áp bất cứ ai chống lại chủ trương đường lối cũng như hành vi ứng xử 
phản dân hại nước, củng cố quyền lực và vơ vét quyền lợi của bọn họ, của đảng họ. 
 Lẽ ra Hiến pháp phải giúp cho người dân được quyền tự do chính trị, nghĩa là xây dựng được một thể chế dân chủ 
với cơ cấu tam quyền phân lập; được quyền tự do kinh tế, nghĩa là xây dựng được một nền kinh tế thị trường có cạnh tranh 
lành mạnh; được bảo đảm an sinh, nghĩa là có quyền tư hữu về tài sản cũng như các phương tiện sản xuất, mà chủ yếu là đất 
đai; được bảo đảm an ninh, nghĩa là có những bộ luật bảo vệ công lý, bênh vực nhân quyền, có những lực lượng giúp đỡ 
công dân, giữ gìn xã hội, bảo vệ tổ quốc. Thế nhưng, sau bản Hiến pháp năm 1946 tàm tạm vì có công nhận các nhân quyền 
và dân quyền (song lại trao quyền lực quá lớn cho một cá nhân -Chủ tịch Nước- đồng thời tước đoạt quyền lực của cơ quan 
đại diện nhân dân -Nghị viện- để giao cho một nhóm nhỏ mang tên Ban Thường vụ Nghị viện. Đây là nguồn gốc của cơ chế 
“Chủ tịch Nước–Ban Thường trực Quốc hội” vốn sẽ bị thay bằng cơ chế “Bộ chính trị–Ban chấp hành Trung ương Đảng” đầy 
lộng quyền), thì các bản “Hiến pháp” năm 1959, 1980, 1992 và nhất là Dự thảo sửa đổi hiện nay đều hoàn toàn và ngày càng 
đi ngược lại ý nghĩa, mục tiêu của một bản Hiến pháp đích thực, vẫn chỉ là các bản văn hết sức phản động, chẳng có dấu hiệu 
của một nhà nước pháp quyền vì dân. 

  Bởi lẽ nền tảng của nhà nước pháp quyền là những luật cơ bản vốn phải được áp dụng cho tất cả mọi người, kể cả 
chính phủ. Các luật này được tạo ra bởi người dân nhằm kiểm soát những hoạt động mà chính phủ được phép thực hiện, 
không để cho bộ máy nhà nước được làm tất cả những gì mình muốn. Một trong những cách để hiện thực điều này chính là 
hệ thống tam quyền phân lập. Quyền lực của nhà nước, của chính phủ phải được phân ra. Và mỗi nhánh phải được vận hành 
bởi những thành phần khác nhau để có thể kiểm tra, giám sát, kiềm chế, đối trọng lẫn nhau, tạo ra sự cân bằng giữa các 
quyền lực. Điều này sẽ giúp bảo đảm rằng đất nước không bị điều hành bởi chỉ một người hay một nhóm người, dân tộc thoát 
khỏi chế độ độc tài, chuyên chế, toàn trị và xã hội cũng ngăn chặn được sự thông đồng, lạm dụng quyền lực. Thế nhưng, Dự 
thảo 2013 cho thấy tổ chức bộ máy Nhà nước vẫn không phân biệt rạch ròi các nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp cũng 
như các cơ quan hiến định khác; các nhánh quyền lực vẫn bị chi phối bởi đảng CS và Bộ chính trị; hệ thống tư pháp vẫn 
không bảo đảm được quyền xét xử độc lập, chỉ dựa vào Hiến pháp và luật. Đặc biệt, thay vì thiết lập Tòa án Hiến pháp với 
chức năng phán quyết, Dự thảo chỉ đề xuất Hội đồng Hiến pháp với chức năng tư vấn, kiến nghị! 

  Thứ đến, như Kiến nghị 7 điểm về sửa đổi Hiến pháp ngày 19-01-2013 nói rõ, mục đích của việc thành lập Nhà 
nước là để bảo vệ các quyền tự nhiên của con người. Dự thảo tuy đã điều chỉnh thứ tự để đề cao các quyền này so với Hiến 
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thảo 2013 cho thấy tổ chức bộ máy Nhà nước vẫn không phân biệt rạch ròi các 
nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp cũng như các cơ quan hiến định khác; các 
nhánh quyền lực vẫn bị chi phối bởi đảng CS và Bộ chính trị; hệ thống tư pháp vẫn 
không bảo đảm được quyền xét xử độc lập, chỉ dựa vào Hiến pháp và luật. Đặc biệt, 
thay vì thiết lập Tòa án Hiến pháp với chức năng phán quyết, Dự thảo chỉ đề xuất 
Hội đồng Hiến pháp với chức năng tư vấn, kiến nghị! 

  Thứ đến, như Kiến nghị 7 điểm về sửa đổi Hiến pháp ngày 19-01-2013 nói rõ, 
mục đích của việc thành lập Nhà nước là để bảo vệ các quyền tự nhiên của con 
người. Dự thảo tuy đã điều chỉnh thứ tự để đề cao các quyền này so với Hiến pháp 
1992 (từ chương 5 đưa lên chương 2), nhưng vẫn có vô số điểm chưa phù hợp với 
chuẩn mực quốc tế về nhân quyền, như các quy định hạn chế về quyền lợi (Điều 15, 
16, 20), quy định tùy tiện về nghĩa vụ (Điều 41, 42, 49). Việc nhấn mạnh “quyền con 
người, quyền công dân có thể bị giới hạn trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc 
phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe của cộng đồng” 
(thật vu vơ mơ hồ) rồi việc tiếp tục đưa vào cụm từ ma giáo “theo quy định của pháp 
luật” sẽ mở đường cho việc nhân danh HP để vi phạm nhân quyền, đàn áp tự do 
như mấy chục năm qua.  

  Tư hữu là quyền tự nhiên của mỗi con người. Điều 16 bản Tuyên ngôn Nhân 
quyền và Dân quyền đặt nó ngang hàng với tự do, an ninh và chống áp bức. Điều 17 

bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền cũng khẳng định “mỗi cá nhân riêng biệt hay 
trong cộng đồng đều có quyền tư hữu”. Tuyệt đại đa số những bản HP trên thế giới 
đều ghi nhận tư hữu -đặc biệt tư hữu đất đai- là quyền tuyệt đối của mỗi công dân, 
vì nó là điều kiện để bảo vệ tự do và nhân phẩm. Thế nhưng, dự thảo sửa đổi HP 
1992 vẫn khăng khăng khẳng định ở Điều 57 (sửa đổi, bổ sung Điều 17, Điều 18) : 
«Đất đai... là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở 
hữu». Rồi còn hợp hiến hóa «quyền nhà nước thu hồi đất» ở Điều 58 (sửa đổi, bổ 
sung Điều 18) trong đó lại mở rộng phạm vi áp dụng cho các dự án phát triển kinh tế 
xã hội. Đây là một sự thụt lùi so với Hiến pháp 1992 và có thể gây bùng nổ bất ổn 
trong một xã hội vốn đã chứng kiến hàng triệu vụ khiếu nại, khiếu kiện về đất đai 
trong những năm qua.  

  Hiến pháp đặt lợi ích của toàn dân và tổ quốc lên trên lợi ích của bất kỳ một tổ 
chức hay cá nhân nào. Do đó mọi hoạt động của các lực lượng vũ trang (quân đội, 
công an, dân phòng…) chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, giữ gìn sự 
an ninh của xã hội, che chở cuộc sống của dân lành. Bởi thế lực lượng vũ trang phải 
trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành (mà lại trung thành 
tuyệt đối) với đảng CSVN, như quy định tại Điều 70 của Dự thảo. Quy định này hết 
sức mới mẻ, không hề có trong các bản “HP” cũ, kể cả “HP 1980” là lúc đảng ở đỉnh 
cao uy tín và quyền lực. Đó cũng là một quy định quái đản, chưa hề thấy trong bất 
cứ một hiến pháp nào, bộc lộ bản chất cực quyền của đảng CSVN và nỗi lo âu cực 
đại của cái tổ chức chính trị chưa bao giờ vì dân vì nước này. 
 Tóm lại, có thể nói những bản văn gọi là “HP” 1959, 1980, 1992 và nhất là “Dự 
thảo sửa đổi HP 2013” chẳng đáng gọi là HP chút nào. Đó chỉ là ý muốn độc đoán, 
cương lĩnh độc tài của ĐCS (theo kiểu Luật là tao! Tao là luật!) lâu lâu lại sửa đổi 
chút ít để gia tăng quyền lực cho đảng, chứ chưa bao giờ biểu hiện và thể hiện khát 
vọng tự do dân chủ của nhân dân, mệnh lệnh của chủ nhân đất nước giao cho đầy 
tớ công bộc. Chính vì thế, các bản văn luật pháp cao nhất này, thay vì xây dựng một 
xã hội an lạc phú cường, một đất nước phát triển tiến bộ, một cộng đồng hòa hợp 
đoàn kết, một quốc gia uy tín đáng nể (như Hoa Kỳ chẳng hạn) thì chỉ tạo ra một VN 
tụt hậu đói nghèo, dân tình điêu đứng khốn khổ và vận nước ngày càng suy vong, 
nguy kịch, nhất là trong bối cảnh kẻ thù truyền kiếp Đại Hán đang hăm he.      BBT 
 BAN BIÊN TẬP 

 

   

Trg 01Cái gọi là “Hiến pháp CHXH 

 CN Việt Nam” !!! 

Trg 03Kiến nghị 7 điểm về việc sửa 

 đổi Hiến pháp năm 1992. 

 - Người Việt trong&ngoài nước. 

Trg 05Bản Lên tiếng kêu gọi cùng 

 ký tên yêu cầu trả tự do cho 14.. 

 -Người Việt khắp nơi. 

Trg 06Thư gởi bà Huỳnh Thị Sinh 

 nhân ngày giỗ thứ 39 Tử sĩ HS. 

 -55 công dân Việt Nam.   

Trg 07Thảm nạn tín đồ Hòa Hảo tại 

 An Giang, Đồng Tháp. 

  -Gia Minh-Thanh Quang. 

Trg 08Nguyễn Phú Trọng gặp Đức 

 Giáo Hoàng. Con cáo lại đi...  

 -Hà Minh Tâm.  

Trg 10Điều 88 Bộ luật Hình sự VN 

 cố ý tạo ra một sự sợ hãi... 

 -Vũ Quốc Dụng. 

Trg 12Doanh nghiệp nhà nước với 

 các núi nợ khổng lồ. 

  -BBC và RFA. 

Trg 14Hội chứng hoang tưởng. 

 -Bác sĩ Ngọc Blog. 

Trg 16Vài nét về Hiến pháp Mỹ.   

  -Hà Văn Thịnh. 

Trg 18Góp ý sửa đổi Hiến pháp. 

 Gánh hát làng xã diễn trò dân... 

 -Lê Diễn Đức. 

Trg 20Đảng CSVN muốn gì qua việc 

 sửa đổi Hiến pháp 1992? 

 -Nguyễn Nghĩa. 

Trg 22Ai là tác giả Hiệp định Paris. 

 -Ngô Nhân Dụng. 

Trg 2440 năm Hiệp định hòa bình 

 Paris: Dịp may bỏ qua.    

 -Trần Thanh Hiệp. 

Trg 25“Hãy tôn trọng lịch sử“. 

 Nhưng lịch sử nào? 

 -Trần Trung Đạo.  

Trg 27Khi cái ác lên ngôi. 

 -Nguyễn Đăng Hưng. 

Trg 30Câu chuyện bà Trần Thị Hài.  

 -Phong Thu. 

Trg 31Nhớ hồn tử sĩ Hoàng Sa (thơ) 

 -Trang Y Hạ. 

Trg 32Trò chơi đầu năm của Cộng 

 sản khát máu.  

 -Nguyễn Nam Trung. 
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 Thực hiện Nghị quyết của Quốc 

hội về việc góp ý kiến vào Dự thảo 

sửa đổi Hiến pháp 1992 (dưới đây 

gọi tắt là Dự thảo), chúng tôi, 

những người Việt Nam ký tên dưới 

đây, xin trình bày với Quốc hội và 

Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến  h   

      ột số kiến nghị, đ ng thời 

 ong   i to n th  đ ng   o t ong 

v  ngo i nước th ng thắn n i lên ý 

kiến đ  nhân dân ta có  ột Hiến 

pháp  ảo đả  sự toàn vẹn lãnh thổ 

và sự phát t i n  ền vững của đất 

nước, mang lại tự do hạnh phúc cho 

các thế hệ hiện tại và tương lai. 

 Hiến pháp của  ột quốc gia do 

dân làm chủ  ảo đả  quyền lực 

thực sự thuộc về nhân dân và được 

hình thành từ sự th a thuận giữa các 

thành  hần đa dạng trong xã hội. 

Dự thảo chưa thấu suốt  ản chất của 

 ột hiến pháp dân chủ, chưa th  

hiện sự tin cậy, tín nhiệ  của nhân 

dân với chính quyền theo tinh thần 

th a thuận kiến tạo  ột môi t ường 

có sự ki   soát bên trong và bên 

ngoài đối với quyền lực. Ki   soát 

bên trong giữa các nhánh quyền lực 

nhà nước  ằng các cơ chế đối t ọng 

kiề  chế lẫn nhau, c c cơ quan lậ  

 h  , h nh  h   v  tư  h   kh ng 

th  vượt qu  giới hạn được ấn định. 

Ki   so t từ   n ngo i đối với c ng 

quyền được thực hiện   i nhân dân 

với vai t   quan t ọng của xã hội 

dân sự mà tiền đề là các quyền tự 

do về ngôn luận, báo chí, lậ  hội, 

hội họ ,  i u tình,… 

 Hiến  h    hải  ang t nh ch nh 

đ ng được đo  ằng nhiều ti u ch . 

Th  nhất, hiến  h    hải c    c 

ti u  ảo vệ độc lậ  chủ quyền, kiến 

tạo tự do, dân chủ, công  ằng, hạnh 

phúc; đ ng thời đo n kết toàn dân, 

loại    mọi sự chia  ẽ hay áp   c, 

hướng đến sự phát t i n  ền vững 

của dân tộc. Th  hai, hiến pháp  hải 

th  hiện ý chí chung của nhân dân, 

th  hiện sự đ ng thuận của nhân 

dân đ  lậ  ra các cơ quan nhà nước. 

Th  ba, hiến pháp  hải được xây 

dựng theo các nguyên tắc pháp luật 

 hổ  iến của thế giới văn minh, phù 

hợ  với các cam kết quốc tế mà 

Việt Nam đã tham gia. 

 Theo tinh thần đ , t ước  ắt 

chúng tôi kiến nghị 7 đi   như sau. 

 Kiến nghị thứ nhất về Lời nói 

đầu và về Chương I 
 Lời nói đầu của Dự thảo không 

làm rõ   c tiêu của hiến pháp và 

chủ th  quy định hiến pháp. Hiến 

pháp cần xác định   c tiêu t ước 

hết là đ   ảo đả  sự an toàn, tự do 

và hạnh phúc của  ọi người dân. 

Một  ản hiến pháp tốt  hải hạn chế 

sự lạ  quyền của những người cầ  

quyền, tạo dựng khuôn khổ cho các 

sinh hoạt chính t ị, kinh tế và văn 

hoá diễn ra  ột cách an bình và 

hiệu quả. Hiến pháp cũng  hải 

hướng đến hạnh phúc của các thế hệ 

tương lai. 

 Quyền lậ  hiến (xây dựng, ban 

hành hay sửa đổi hiến pháp) là 

quyền sinh ra các quyền khác (lậ  

pháp, hành ph   v  tư  h  )  hải 

thuộc về to n dân, ch  kh ng th  

thuộc về  ất k   ột tổ ch c hay cơ 

quan n o, k  cả Quốc hội. Lời n i 

đầu cần   c định    chủ th  quyết 

định, ban hành hiến pháp là nhân 

dân. 

 Lời nói đầu không  hải là chỗ đ  

tuyên dương công t ạng của  ất k  

tổ ch c hay cá nhân nào. 

 Lời nói đầu của Dự thảo không 

đ    ng được các yêu cầu trên nên 

chúng tôi đề nghị    và thay  ằng: 

 “Kế tiếp nền văn hiến và truyền 

thống bất khuất của các thế hệ tiền 

nhân đã dựng xây và bảo vệ đất 

nước, đã đấu tranh vì đ c   p, tự do 

v  h nh ph c của nh n d n, v    t 

 ã h i d n chủ, c ng b ng v  ph p 

 uyền, v  tự do v  h nh ph c của 

c c thế hệ hiện t i v  tư ng  ai, 

ch ng t i, nh n d n  iệt  a ,  uyết 

đ nh xây dựng và ban hành bản 

Hiến pháp này.” 

 T ong  hương  , cần nhấn  ạnh 

nguy n tắc chủ quyền nhân dân đ i 

h i  hải t n t ọng   của dân tộc. 

Nếu hiến  h   thực sự do nhân dân 

quyết định thì việc định t ước vai 

t   lãnh đạo nh  nước v   ã hội 

thuộc về  ột tổ ch c chính t ị hay 

 ột tầng lớ  là t  i với quyền l   

chủ của nhân dân, quyền con người, 

quyền c ng dân v  ngược với  ản 

chất của  ột nh  nước  h   quyền. 

  hủ th  n o lãnh đạo  ã hội sẽ 

do nhân dân  ầu chọn  a t ong c c 

cuộc  ầu cử tự do, dân chủ, định k . 

Một ch nh đảng thực sự c  ch nh 

ngh a,  h c v  lợi  ch của nhân dân 

sẽ kh ng lo  ị thất  ại t ong c c 

cuộc  ầu cử như vậy. Hiến  h   của 

Li n    nă       quy định    iều 

  vai t   lãnh đạo của  ảng  ộng 

sản đối với nh  nước v   ã hội đã 

kh ng t  nh được sự s   đổ của chế 

độ   -viết khi kh ng c n l ng tin 

của dân. 

 Việc đảng cầ  quyền chấ  nhận 

cạnh tranh chính t ị là phù hợ  với 

xu thế lịch sử, là điều kiện cho sự 

phát t i n của đất nước, đ    ng đ i 

h i của nhân dân, k  cả các đảng 

viên trung thực của đảng  ộng sản 

Việt Nam t ước  ối cảnh hiện nay 

của đất nước. 

   kiến n u t  n được tiế  thu sẽ 

tạo cơ hội cho đảng  ộng sản Việt 

Nam lấy lại niề  tin đã từng có 

trong dân đ  thực sự t   thành lực 

lượng lãnh đạo chính trị được xã 

hội chấ  nhận. 

 Kiến nghị thứ hai về quyền 

con người 
 Một   c đ ch của việc thành lậ  

Nhà nước là đ   ảo vệ các quyền 

đương nhiên của con người. 

 Dự thảo đã điều chỉnh th  tự đ  

đề cao các quyền này so với Hiến 

pháp hiện hành, nhưng lại có nhiều 

đi   chưa phù hợ  với các quy 

định và chuẩn  ực quốc tế về 

quyền con người; như các quy định 

trong Dự thảo về giới hạn quyền 

( iều 15), “không  ợi dụng  uyền 

con người,  uyền công dân” ( iều 

16), “ uyền không tách rời nghĩa 

vụ” ( iều 20). Dự thảo còn quy 

định quá nhiều ngh a v   ột cách 

tùy tiện ( iều 41,  iều 42,  iều 

4 ,…). Việc nhấn  ạnh trong Dự 

thảo các lý do về quốc phòng, an 

ninh quốc gia, t ật tự an toàn xã hội, 

ổn định chính t ị, việc đưa c   từ 

“theo quy định của pháp luật”, … 

nhằ  hạn chế những quyền đ  sẽ 
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   đường cho việc nhân danh hiến 

pháp đ  vi  hạ  quyền con người, 

đ n áp các công dân thực thi quyền 

tự do như đã diễn ra trong thực tế 

những nă  qua   nước ta. 

 Chúng tôi yêu cầu sửa Dự thảo 

theo đúng tinh thần của Tuyên ngôn 

về Quyền Con người nă  1948 và 

các công ước quốc tế mà Việt Nam 

đã tham gia. 

 Nếu các quyền này được ghi 

trong Hiến pháp mà không được 

thực thi nghiêm túc như hiện nay, 

thì việc quy định các quyền ấy cũng 

t   nên vô ngh a. Vì vậy chúng tôi 

yêu cầu Hiến pháp quy định thành 

lậ   ột Ủy ban Quốc gia về Quyền 

Con người hoạt động độc lậ . 

 Kiến nghị thứ ba về sở hữu đất 

đai 
  hế độ s  hữu tư nhân về đất đai 

đã t n tại từ lâu t  n đất nước ta. 

Quy định đất đai thuộc s  hữu to n 

dân k  từ Hiến  h   Việt Nam 1980 

là sự sao chép Hiến pháp Liên Xô, 

 ột điều hoàn toàn xa lạ với nhân 

dân Việt Nam và đã gây ra  ất nhiều 

 ất ổn xã hội.  iều 57 Dự thảo tiế  

t c kh ng định đất đai “thu c sở 

hữu toàn dân do Nhà nước đ i diện 

chủ sở hữu” là duy trì quy định sai 

trái,    qua những vấn đề ngày càng 

t ầ  t ọng do quy định này gây ra 

mà hàng t iệu khiếu nại, khiếu kiện 

về đất đai trong những nă  qua chỉ 

là  hần nổi của tảng  ăng chìm hết 

s c nguy hi  . 

 Không thừa nhận s  hữu tư 

nhân, tậ  th , cộng đ ng về đất đai 

cùng t n tại với s  hữu nhà nước là 

tước đoạt  ột quyền tài sản quan 

t ọng  ậc nhất của người dân.   nh 

đ ng s  hữu nhà nước với s  hữu 

toàn dân về đất đai là tạo điều kiện 

cho quan ch c các cấ  chính quyền 

tham nhũng, lộng quyền,  ắt tay với 

nhiều tư nhân, doanh nghiệ  cùng 

t  c lợi, gây thiệt hại cho nhân dân, 

đặc  iệt là nông dân. 

 Dự thảo còn “hợ  hiến h a” việc 

thu h i đất, trong đ  lại     ộng 

 hạ  vi áp d ng cho các dự án phát 

t i n kinh tế–xã hội; đây là  ột sự 

th t lùi so với Hiến pháp 1992 và có 

th  gây bùng nổ  ất ổn xã hội. 

 Vì thế chúng tôi kiến nghị sửa 

đổi  iều 57 của Dự thảo, t   lại như 

Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959. 

Có th  quy định như sau: “Sở hữu 

tư nhân, t p thể, c ng đồng và nhà 

nước về đất đai được tôn trọng. Nhà 

nước có trách nhiệ  bảo vệ và 

thống nhất  uản lý đất đai, tài 

nguyên nước, khoáng sản và các tài 

nguyên, nguồn  ợi khác ở vùng biển, 

thề   ục đ a, vùng trời và các tài 

sản khác do Nhà nước đầu tư.” 

 Thay thế quy định thu hồi đất 

 ằng trưng mua đất và không áp 

d ng cho các dự án phát t i n kinh 

tế-xã hội như nêu trong  iều 58 của 

Dự thảo. 

 Kiến nghị thứ tư về tổ chức 

Nhà nước 
 Tổ ch c  ộ máy Nhà nước  hải 

phân  iệt  ạch ròi các nhánh lậ  

pháp, hành pháp và tư pháp cũng 

như các cơ quan hiến định khác. Tất 

cả các cơ quan nhà nước  hải tuân 

thủ Hiến pháp và luật. Các nhánh 

quyền lực ràng  uộc, chế ước lẫn 

nhau nhưng không th   ị chi  hối 

  i  ất k   ột tổ ch c hay cá nhân 

duy nhất nào, nghiêm cấ   ọi sự 

độc quyền quyền lực.  ặc  iệt, hệ 

thống tư pháp  hải được  ảo đả  

trên thực tế quyền xét  ử độc lậ , 

chỉ dựa vào Hiến pháp và luật. Tòa 

án Hiến pháp  hải được thành lậ , 

có ch c năng phán quyết, ch  

không  hải là tư vấn, kiến nghị như 

ch c năng của Hội đ ng Hiến pháp 

được quy định trong Dự thảo. 

 Kiến nghị thứ năm về lực 

lượng vũ trang 
 Hiến pháp đặt lợi ích của toàn 

dân lên trên lợi ích của  ất k   ột 

tổ ch c hay cá nhân nào. Mọi hoạt 

động của các lực lượng vũ trang chỉ 

đ   ảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ 

quốc gia và  h c v  nhân dân. Lực 

lượng vũ trang  hải trung thành với 

Tổ quốc và nhân dân ch  không 

 hải trung thành với  ất k  tổ ch c 

nào, như quy định tại  iều 70 của 

Dự thảo. Chúng tôi yêu cầu    quy 

định lực lượng vũ trang  hải trung 

thành với đảng  ộng sản Việt Nam. 

 Kiến nghị thứ sáu về trưng cầu 

dân ý đối với Hiến pháp 
 Quyền lậ  hiến là quyền của 

toàn dân,  hải phân  iệt với quyền 

lậ  pháp của Quốc hội. Vì vậy  hải 

có t ưng cầu dân ý đ  phúc quyết 

Hiến pháp. Chúng tôi đề  uất quy 

định trong Hiến pháp: “Bảo đả  

 uyền phúc  uyết của nhân dân đối 

với Hiến pháp, thông qua trưng cầu 

dân ý được tổ chức th t sự minh 

b ch và dân chủ với sự giám sát 

của người dân và báo giới.” 

 Kiến nghị thứ bảy về thời hạn 

góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 
 Việc lấy ý kiến đ ng góp của 

toàn dân về sửa đổi Hiến pháp là 

 ột việc hệ t ọng đến vận  ệnh 

quốc gia,  hải được tiến hành  ột 

cách nghiêm chỉnh, không th  tắc 

trách, lấy lệ. Vì vậy, thời hạn lấy ý 

kiến của nhân dân chỉ trong vòng ba 

tháng là quá ngắn, dễ dẫn đến tình 

t ạng làm  ột cách hình th c cho 

qua chuyện. Vì vậy chúng tôi kiến 

nghị gia hạn thời gian lấy ý kiến của 

nhân dân đến hết nă  2013, đ ng 

thời khuyến khích đề  uất các dự 

thảo khác đ  Quốc hội, Ủy ban Dự 

thảo sửa đổi Hiến pháp cùng toàn 

th  đ ng bào tham khảo, so sánh, 

thảo luận nhằ  xây dựng  ột  ản 

hiến pháp phù hợ  nhất cho quốc 

gia. 

 Sửa Hiến pháp theo tinh thần 

của các kiến nghị nêu trên sẽ phát 

huy dân chủ và hoà hợ  dân tộc–

những đ i h i hết s c   c xúc của 

nhân dân trong giai đoạn t ước  ắt, 

cũng như cho sự phát t i n  ền 

vững lâu dài của đất nước. 

  húng t i tha thiết  ong   i 

đ ng bào trong và ngoài nước 

hư ng  ng  ản Kiến nghị này  ằng 

cách đăng ký tham gia ký tên theo 

địa chỉ thư điện tử: kiennghisuadoi 

hienphap2013@gmail.com. 

 Hà Nội, ngày 19-0 - 2013 

 Danh sách ký kiến nghị cập 

nhật đến 30-01-13: 1742 người. 
 Theo BVN 

 Xin mời đọc Dự thảo Hiến pháp 

2013 (dân chủ) tại http://proxyweb. 

com.es/browse.php?u=http%3A%2

F%2Fboxitvn.blogspot.com.es%2F

2013%2F01%2Fkien-nghi-ve-sua-

oi-hien-phap-

1992.html&b=12#more 

 

http://proxyweb.com.es/browse.php?u=http%3A%2F%2Fboxitvn.blogspot.com.es%2F2013%2F01%2Fkien-nghi-ve-sua-oi-hien-phap-1992.html&b=12#more
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 Diễn tiến và kết quả luận tội, tuyên 
án của phiên toà kéo dài 2 ngày, 8-
9/1/2013, xét xử 14 thanh niên yêu 
nước tại toà án Vinh, Nghệ An của 
đảng Cộng Sản Việt Nam đã bị quốc 
tế lên án, nhân dân phẫn nộ. 
 Những người bị mang ra kết án 
gồm có các anh chị: Hồ Đức Hòa, 
Nông Hùng Anh, Lê Văn Sơn, Đặng 
Ngọc Minh, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, 
Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, Đặng Xuân 
Diệu, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn 
Duyệt, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, 
Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Xuân 
Anh, Trần Minh Nhật. Họ đều là 
những công dân đầy nhiệt huyết, tận 
tâm phục vụ con người và xã hội, tràn 
đầy tình yêu đối với đất nước.  
 Các thanh niên yêu nước này đã 
can đảm và hy sinh đời sống riêng tư 
vì mong muốn đất nước thoát khỏi 
vòng kềm tỏa, thao túng của Trung 
Quốc, dẫn đến việc mất chủ quyền, 
độc lập của đất nước. Hành động của 
họ phải được xiển dương và là mô 
phạm cho tuổi trẻ Việt Nam ngày hôm 
nay dấn thân cho Sự thật, Công lý và 
Hoà bình. 
 Chúng tôi ký tên dưới đây để: 
 1- Cực lực phản đối và phủ nhận 
bản án vừa được áp đặt đối với 14 
thanh niên yêu nước này cũng như 
những bản án kết tội những người 
yêu nước khác; 
 2- Đòi hỏi các cơ quan nhà nước 
phải thực thi pháp luật nghiêm chỉnh, 
chấm dứt việc bắt giữ tuỳ tiện phi 
pháp, đi ngược lại với công pháp 
quốc tế và trái với hiến pháp cũng 
như pháp luật Việt Nam; 
 3- Yêu cầu nhà nước trả tự do cho 
những người yêu nước đang bị bắt 
giữ về những tội danh gán ghép vô lý 
dựa trên công cụ là điều luật 79 và 88 
của Bộ Luật Hình Sự, hai điều luật 
mơ hồ này đã đi ngược lại tinh thần 
của hiến pháp Việt Nam; 
 4- Xiển dương sự đóng góp của 
các nhà yêu nước. Thể hiện sự đồng 
cảm với những người bị đàn áp, bắt 
bớ và kết tội oan sai. Đồng thời quan 
ngại sâu sắc về cái gọi là một nhà 
nước pháp quyền.  
 Việt Nam, ngày 15-01-2013 
Cập nhật đến 30-01-13: 871 chữ ký 
 

Vận Động Ký Tên Vào Bản 
Lên Tiếng Yêu Cầu Nhà Cầm 
Quyền CSVN Trả Tự Do 14 

Thanh Niên Yêu Nước 

Thanh Niên Công Giáo 27.1.2013 

 Phiên tòa xét xử 14 thanh niên 
Công giáo và Tin lành tại thành phố 
Vinh, Nghệ An vào hai ngày 8 và 9 
tháng 1 năm 2013, về tội âm mưu lật 
đổ chế độ (điều 79 Luật hình sự) theo 
sự dàn dựng phi lý và phi pháp của 
công an, đã kết án quá nặng với mức 
án lên đến trên 100 năm bao gồm 
những năm tù giam và quản chế sau 
khi mãn tù, tạo ra một sự phẫn nỗ rất 
lớn trong dư luận Việt Nam và Quốc 
tế. Đặc biệt rất đông quý Linh mục và 
bà con Giáo dân tại hầu hết các giáo 
xứ thuộc tỉnh Nghệ An đều lên tiếng 
phản đối và không chấp nhận bản án.  
 Linh mục Nguyễn Xuân Tính, 
quản xứ Lập Thạch, Nghi Lộc đã nói 
rằng: Phiên tòa xét xử 14 thanh niên 
yêu nước tại Vinh là một tòa án ô 
nhục làm ô mờ đạo đức của dân Việt. 
Linh mục Hoàng Xuân Lập, quản xứ 
Vạn Lộc, Nam Lộc, Nam Đàn đã phát 
biểu rằng: Là người đứng về phía 
công lý, tôi hoàn toàn phản đối bản 
án bất công dành cho các thanh niên 
Công giáo yêu nước. Linh mục Phạm 
Ngọc Quang, quản xứ Yên Lạc, Nam 
Lĩnh, Nam Đàn đã lên tiếng :Yêu cầu 
tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xem 
xét lại bản án vừa qua để trả tự do 
cho những anh em yêu nước. Lm 
Nguyễn Tất Đạt, quản xứ Làng Anh, 
Nghi Phong, Nghi Lộc đã chia xẻ: Là 
công dân VN tôi rất đau lòng vì VN 
chúng nói là hội nhập quốc tế, nhưng 
còn tồn tại những phiên tòa bất công 
và chẳng mang tính quốc tế chút gì. 
Tôi phản đối chính quyền tỉnh Nghệ 
An vì những phiên tòa bất công này.  
 Trong phiên tòa tại Vinh, các 
thanh niên yêu nước đều chủ trương 
vô tội. Anh Đặng Xuân Diệu người bị 
kết án 13 năm tù giam và 5 năm quản 
chế đã nói rằng: "Tôi không làm bất 
cứ điều gì trái với lương tâm, dù chế 
độ này có dùng nhục hình và kết án 
nặng nề, chính họ đang chà đạp lên 
đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc 
Việt Nam và họ sẽ phải chịu trách 
nhiệm". Gia đình của 14 thanh niên 
yêu nước đều tin tưởng là con em họ 
không làm điều gì sai và vô tội. Họ 
tiếp tục đi tìm công lý cho con em của 
mình bằng cách kêu gọi bà con khắp 
nơi tham gia ký tên vào Bản Lên 
Tiếng để yêu cầu nhà cầm quyền 
CSVN trả tự do 14 thanh niên yêu 

nước vô điều kiện. 
 Để chuẩn bị cho cuộc vận động 
này, trong thời gian qua, gia đình của 
14 thanh niên yêu nước đã tiếp xúc 
trình bày nguyện vọng này với một số 
vị Linh mục tại các giáo xứ ở Nghệ 
An, các vị lãnh đạo Phật giáo Thống 
nhất, Phật giáo Hòa Hảo, Tin lành và 
một số nhà dân chủ để hỗ trợ. Bản 
Lên Tiếng nhấn mạnh đến việc phản 
đối và phủ nhận bản án vừa được áp 
đặt đối với 14 thanh niên yêu nước. 
Đồng thời yêu cầu nhà nước CSVN 
trả tự do cho những người yêu nước 
đang bị bắt giữ về những tội danh 
gán ghép vô lý dựa trên công cụ là 
điều luật 79 và 88 của Bộ luật Hình 
sự, hai điều luật mơ hồ này đã đi 
ngược lại tinh thần của hiến pháp VN.  
 Khi Bản Lên Tiếng chính thức 
công bố hôm nay, gia đình 14 thanh 
niên yêu nước đã nhận được sự ủng 
hộ đầu tiên của 31 Linh mục thuộc 
các giáo xứ tại Nghệ An như các Lm 
Giuse Trần Văn Phúc, Lm JB Nguyễn 
Đình Thục, Lm Phêrô Nguyễn Ngọc 
Giao, Lm Giuse Nguyễn Xuân 
Phương, Lm Px. Nguyễn Văn Lượng, 
Lm Phêrô Hoàng Biên Cương, Lm 
GB Nguyễn Quyết Chiến, Lm Giuse 
Nguyễn Ngọc Ngữ, Lm Phêrô Lê Đức 
Bắc, Lm JB Đinh Công Đoàn, Lm 
Antôn Nguyễn Văn Đính, Lm Antôn 
Nguyễn Văn Thanh, Lm Giuse 
Nguyễn Công Bình, Lm Antôn 
Nguyễn Duy An, Lm Phêrô Nguyễn 
Văn Sơn, Lm Phaolô Nguyễn Xuân 
Tính, Lm Giuse Phan Sĩ Phương, Lm 
Antôn Trần Văn Niên, Lm Antôn Đặng 
Hữu Nam, Lm Giuse Nguyễn Anh 
Tuấn, Lm Luca Nguyễn Ngọc Nam, 
Lm JB Hoàng Xuân Lập, Lm Giuse 
Phạm Ngọc Quang, Lm Giuse 
Nguyễn Đình Linh, Lm Phanxico X. 
Đinh Văn Minh, Lm Giuse Nguyễn 
Đăng Điền, Lm Gioan Nguyễn Đức 
Quyến, Lm Phêrô Nguyễn Văn Hà, 
Lm Lu-y Nguyễn Văn Nga, Lm 
Phanxicô X. Nguyễn Tất Đạt, Lm 
Antôn Hoàng Trung Hoa. 
 Ngoài ra còn có sự ủng hộ của 
Hòa thượng Thích Không Tánh (Chùa 
Liên Trì, Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất), Cụ Lê Quang Liêm (Hội 
trưởng Giáo hội Trung ương PGHH 
Thuần Túy), Mục sư Nguyễn Mạnh 
Hùng (Quản nhiệm Hội thánh 
Mennonite Bình Tân còn gọi là Hội 
thánh Chuồng bò), Mục sư Thân Văn 
Trường (Sài Gòn), Mục sư Nguyễn 
Hoàng Hoa (Giáo hội Lutheran Việt 
Nam), Mục sư Hồ Hữu Hoàng (Giáo 
hội Lutheran, Đồng Nai), Mục sư 
Nguyễn Trung Tôn (Thanh Hóa), Linh 
mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải (Tổng 
Giáo phận Huế), Linh mục Phêrô 
Phan Văn Lợi (Giáo phận Bắc Ninh), 



Tự Do Ngôn Luận * Bán Nguyệt San 
 

 

  

Số 164 * Trang  6 

Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh 
(Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn).  
 Đặc biệt còn có một số nhà dân 
chủ đã ký tên như Cựu tù nhân Cổng 
Trời Antôn Lê Phiến (xã Long Sơn, 
Anh Sơn, Nghệ An, Giáo phận Vinh), 
Kỹ sư Đỗ Nam Hải (Ban điều hành 
Khối 8406, Sài Gòn), Cô Phạm Thanh 
Nghiên (Hải Phòng), Ông Nguyễn 
Bắc Truyển (Sài Gòn), Ông Lê Thăng 
Long (Phong trào Con Đường Việt 
Nam, Sài Gòn), Bà Lư Thị Thu 
Duyên, Ban điều hành Khối 8406 
(Boston, Hoa Kỳ), Bà Lư Thị Thu 
Trang, Thành viên Khối 8406 (Sài 
Gòn), Bà Dương Thị Tân, vợ Blogger 
Điếu Cày (Sài Gòn), Ông Trần Quốc 
Hiền, Thành viên Khối 8406 (Bangkok 
Thái Lan), Ông Phạm Ngọc Thạch 
(Sài Gòn), Anh Lê Thanh Tùng (Sài 
Gòn), Anh Đinh Văn Minh (Sài Gòn), 
Chị Hoàng Thị Ngọc Oanh (Sài Gòn), 
Anh Nguyễn Vĩnh (Đồng Nai), Anh 
Trần Văn Túc (Đồng Nai).  
 Để cuộc vận động đạt được kết 
quả tốt đẹp và tạo thành một áp lực 
lên nhà cầm quyền CSVN, gia đình 
14 thanh niên yêu nước rất mong mỏi 
quý đồng bào, quý đoàn thể, đảng 
phái và các cơ quan truyền thông góp 
phần phổ biến rộng rãi BLT và vận 
động mọi người vào ký tên tại địa chỉ 
htmlhttp://thanhnienconggiao.blogspot
.com.au/p/banlentieng.html 

 

 Kính gửi:  

 Bà quả phụ Huỳnh Thị Sinh, 

vợ cố Trung tá Ngụy Văn Thà; 
 Thưa B ; 

  húng t i những người con 

nước Việt, t ong những ng y n y, 

l ng đang hướng về Ho ng Sa v  

T ường Sa thân y u của Tổ quốc 

 in gửi đến B  cùng gia đình lời 

thă  h i ân cần v  lời chúc an l nh, 

hạnh  húc! 

   ch đây 3  nă , ng y   -1-

   4, t ong  ột cuộc chiến kh ng 

cân s c với quân  â  lược T ung 

 ộng đ   ảo vệ Ho ng Sa, T ung t  

Ng y Văn Th , Hạ  t ư ng  hiến 

hạ  Nhật Tảo HQ- 0 đã tử t ận 

cùng  3 đ ng đội của Ông. Từ đ , 

to n  ộ quần đảo Ho ng Sa đã  ơi 

v o tay quân  â  lược. 

  húng t i v  cùng  úc động 

t ước sự hy sinh anh dũng của Ông 

nh . Ông đã hiến thân vì Tổ quốc - 

 ột sự hy sinh vẻ vang nhất, hơn 

 ất c   ột sự hy sinh n o. Sự hy 

sinh ấy l   ột tấ  gương cho c c 

thế hệ sau noi theo t ong sự nghiệ  

 ảo vệ Tổ quốc của người VN. 

 Thưa B ;  

  húng t i  ất vui vì những nă  

gần đây, sự kiện Ho ng Sa được 

nhắc lại v  lần đầu ti n, nhiều người 

 ới  iết đến.   c gi  t ị dần dần 

được t ả lại đúng  ản chất của n .  

 Ngày 24-7- 0  ,  ột cuộc  i u 

tình tại H  Nội đã t n vinh Ông nh  

cùng những chiến s  đã ngã  uống 

Ho ng Sa v  những chiến s  đã ngã 

 uống T ường Sa  4 nă  sau đ . 

 Ngày 27-7- 0  , Lễ tư ng niệ  

chiến s  Việt Na  hy sinh t ong c c 

cuộc chiến đấu  ảo vệ Tổ Quốc đã 

được tổ ch c tại S i   n       l  

nhân vật được  ời dự. Buổi lễ đã t i 

ân tất cả c c chiến s  hy sinh t ong 

c c cuộc chiến chống  â  lược tại 

 i n giới  h a Bắc,  i n giới Tây 

Na , tại Ho ng Sa v  T ường Sa. 

 Những người đã ngã  uống vì 

Tổ Quốc đều chung t ong người 

d ng   u Lạc H ng, kh ng c  l  

do n o đ   hân  iệt người của chế 

độ n y hay chế độ kh c. 

  húng t i tin  ằng sớ   uộn   i 

Tổ quốc sẽ vinh danh   ng đ ng 

Ông nh  cùng đ ng đội của Ông đã 

ngã  uống t ong cuộc Hải chiến 

Hoàng Sa. 

 T ung t  Ng y Văn Th  v  nhiều 

đ ng đội của Ông c n nằ  lại nơi 

 i n cả. Nhưng dù sao, Ông v  

đ ng đội vẫn được nằ  t ong l ng 

 ất Mẹ, dù nơi ấy đang  ị kẻ thù 

chiế  đ ng.  

 T ong ng y giỗ của Ông, chúng 

t i sẽ hướng về Bi n   ng cầu 

mong cho linh h n Ông cùng đ ng 

đội được si u tho t, đ    y t  l ng 

t i ân những người đã ngã  uống 

t ong cuộc Hải chiến Ho ng Sa. 

 Dù đảo kh ng giữ nổi nhưng dân 

tộc ta, đời n y v  c c đời sau sẽ tì  

 ọi c ch lấy lại quần đảo Ho ng 

Sa, thu h i về với đất Mẹ thân yêu. 

 Thưa B , 

  húng t i được  iết sau khi Ông 

nh   ất đi, dù tuổi đời c n  ất t ẻ, 

   đã   vậy nu i  a con g i, cuộc 

sống của B  hiện c n nhiều kh  

khăn. Lại nghe n i căn nh  chung 

cư nơi B    đã  h  đi l   lại, kh ng 

 iết  ây giờ thế n o. Nhưng dù sao, 

chúng t i lu n  ong B  sống thanh 

thản. B  hãy tự h o vì B  l  vợ của 

 ột người anh hùng. 

 K  l  thư n y l  những người 

y u Tổ Quốc Việt Na , y u đ ng 

  o Việt Na  đến ch y   ng, t ong 

đ  c  cả những người l nh từng l  

những người kh c chiến tuyến với 

Ông nh  lúc sinh thời. Nhưng tất cả 

những người l nh chỉ đơn thuần l   

ngh a v  c ng dân t ong chế độ    

họ sống, dù   n n y hay   n kia 

t ong giai đoạn đau thương của lịch 

sử dân tộc kh ng  ao giờ c  lỗi v  

giờ đây, khi ngộ  a, họ kh ng coi 

những người     n kia chiến tuyến 

l  kẻ thù.  

 K nh chúc B  sang nă   ới 

 ình an, c  nhiều s c kh e đ  l   

những việc hữu  ch  h ng sự cho 

Tổ quốc Việt Na . 

  húng t i nhờ B  chuy n lời 

thă  h i, lời chúc  ừng nă   ới 

đến  a con g i của B , do sự hiến 

thân cao cả của Ông nh     sớ  

   c i cha. 

  in cùng B  h  l n  ột câu 

khẩu hiệu    chúng t i từng h  t  n 

đường  hố H  Nội t ong ng y  4-7-

2011: Ngụy Văn Thà bất diệt ! 

 Hà Nội, ngày 18-01-2013 

 Kính thư 

 Chúng tôi đồng ký tên: 55 

người Việt trong và ngoài nước. 

 http://xuandienhannom.blogspo

t.fr/2013/01/1912013-thu-gui-ba-

qua-phu-nguy-van-tha.html 

 

Cố Trung tá Ngụy V ăn Thà 

http://thanhnienconggiao.blogspot.com.au/p/banlentieng.html
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TÍN ĐỒ PGHH BÙI VĂN 
TRUNG BỊ KẾT ÁN 4 NĂM TÙ 

Gia Minh, biên tập viên RFA, 
Bangkok, 23-01-2013 

 T a  n huyện An Phú, tỉnh An 

 iang h   nay đưa  ng Bùi Văn 

T ung,  ột t n đ  Phật gi o H a 

Hảo  a t a, về tội chống người thi 

h nh c ng v . 

 Án tuyên 
 Phi n  ử diễn  a t ong  uổi s ng 

hôm nay, 23 tháng 1. Ngoài gia 

đình,  ột số đ ng đạo Phật gi o 

H a Hảo kh c kh ng theo Ban T ị 

sự do Nh  Nước Việt Na  lậ  n n 

đã v o được  hi n t a. 

 Một người con của  ng Bùi Văn 

T ung, l  Bùi Văn Tình, sau khi dự 

 hi n t a về v o lúc   :30 cho  iết 

về   c  n    t a tuy n: Lu t sư 

b o chữa nhiều nhưng vẫn b   ử 4 

nă . 

 Theo anh n y cho  iết thì  ản 

thân  ng Bùi Văn T ung kh ng hề 

nhận tội v  luật sư   o chữa Ng. 

Minh   c cũng lậ  luận với t a l  

 ng n y kh ng hề vi  hạ  tội 

chống người thi h nh c ng v : 

 Sau khi nghe c o tr ng v  được 

cho nói,  ng cha kh ng nh n t i g  

cả. Lu t sư nói chống người thi 

h nh c ng vụ kh ng đ ng trong 

trường hợp n y nhưng họ chẳng 

 uan t   g  đến ý kiến  u t sư. 

 Ngăn chặn 
 Bất chấ  việc ngăn chặn gắt gao 

của c ng an; c   ột số đ ng đạo 

Phật gi o H a Hảo với gia đình  ng 

Bùi Văn T ung cố gắng v o được 

t a, như t ình   y của anh Bùi Văn 

Tình: 

  gười ta cấ  đồng đ o v o 

nhưng họ cũng v o được, chừng v i 

ba chục người. C ng an,  ực  ượng 

c  đ ng, cảnh s t giao th ng bủa 

giăng dữ d i. 

 Ông V  Văn Bửu,  ột t n đ  

Phật gi o H a Hảo từng  ị kết  n 5 

nă  tù v   ãn hạn tù h i cuối nă  

ngo i, cho  iết việc  ng  ị c ng an 

theo d i t ong những ng y qua v  

c ng an địa  hương nơi gia đình 

 ng Bùi Văn T ung cư ng  cảnh 

  o người dân kh ng được đi dự 

tòa: 

 Hai ba ng y nay, t i đi đ u họ 

đều đi theo.  ùng trên đó trước khi 

đưa hai người ra tòa họ đều đến 

d n  ặt đồng đ o kh ng được đi 

dự. Dưới chỗ t i có những người 

kh ng b  để ý cũng  én đi được 

nhưng kh ng biết h   nay có v o 

được hay kh ng 

  ừa  ua t i phiên  ử ch u 

Th  ,   t đứa e  kh ng được dự 

tòa ở ngo i  óc phone ra th  họ cho 

du c n đến chấn cổ  ấy phone. 

 Thông tin cho hay t ong thời 

gian  ị gia  t ước khi  a t a,  ng 

Bùi Văn T ung kh ng được  hé  

nhận qu  thă  nu i; tuy nhi n s c 

kh e v  tinh thần của  ng vẫn tốt 

như t ình   y của anh Bùi Văn Tình 

khi gặ   ặt người cha tại t a như 

sau:  

 L c nói chuyện họ cũng cản. 

Ông tinh thần   nh  ẽ, sức khỏe 

vẫn khỏe dù   t th ng kh ng cho 

gửi đồ v o v  chỉ ăn chao kh ng 

thôi. 

  in được nhắc lại  ng Bùi Văn 

T ung v  gia đình sinh sống tại ấ  

Phước H a,  ã Phước Long, huyện 

An Phú, tỉnh An  iang. 

 Ông c   ột người con t n Bùi 

Văn Thâ , sinh nă    8 ,  ị  ắt 

h i ng y    th ng   nă  ngo i v  

 ị đưa  a t a  ét  ử về tội ‘chống 

người thi h nh c ng v ’. Bản  n 

d nh cho anh n y l  hai nă  s u 

th ng tù. Phi n  húc thẩ  sau đ  

cũng giữ y  ản  n sơ thẩ . 

 Ông Bùi Văn T ung  ị  ắt h i 

ngày 30-10-2012 mà nguyên nhân 

sâu  a do lậ  đ n niệ  Phật tại gia. 

 

TÌNH CẢNH TÍN ĐỒ PGHH 
NGUYỄN VĂN LÍA HIỆN NAY 

Thanh Quang, phóng viên 
RFA, 29-01-2013 

 T ong khi người tù lương tâ  

thuộc PGHH Nguyễn Văn L a tiế  

t c cảnh lao l , thì c  lẽ câu h i cần 

được n u l n l  tình cảnh của  ng 

hiện đ ng ngại như thế n o? 

 Sức khỏe sa sút 

 Sau khi t ải qua cảnh tù đầy gần 

  nă  cho  n tù 4 nă   ưỡi    To  

 n An  iang    đặt h i th ng 3 nă  

ngo i,  ng Nguyễn Văn L a, t n đ  

lão th nh, k  cựu v  uy n   c của 

Phật gi o Ho  Hảo, t c giả của 

nhiều s ch  i o l  P HH, hiện tiế  

t c sa sút s c khoẻ, như người con 

g i  ng, c  Nguyễn Thị L a, k  lại 

ngay sau chuyến thă  cha   t ại tù 

K3,  uân Lộc,   ng nai, t   về: 

Cha t i b y giờ bệnh nhiều, hay  ên 

  u, trong khi thuốc  en th  không 

có đủ,      i kh ng cho uống đều 

đặn. Cho nên sức khoẻ của cha b y 

giờ yếu  ắ , người  anh  ao. Thuốc 

gia đ nh đe  ra cho cha th  họ giấu 

bớt, kh ng cho uống hết; thuốc bổ 

t i đe  ra cho cha để uống trong 8 

th ng th  họ giữ   i còn chừng 4 

tháng. Còn đồ ăn, đồ uống th  tụi nó 

cũng cắt  én bớt của cha t i. 

 T ong khi đ , tù nhân lương tâ  

Nguyễn Văn L a  ị cai ng c h nh 

hạ th   dưới những hình th c kh c, 

   c  Nguyễn Thị L a    tả như 

sau: B y giờ họ chuyển cha t i sang 

ở chung với 80 người. Cha t i n m 

chỗ bề ngang có 5 tấc. Cha gi ,  ớn 

tuổi rồi    họ để cho cha t i n   

ngay chỗ T  ồn  o tối ng y s ng 

đê  nên sức khoẻ cha t i ng y c ng 

yếu thê . Cha t i  in dời chỗ kh c 

th  họ kh ng cho. Cha t i nói     ỗi 

 ần tới  ui đ u đều có người theo 

dõi hết, rất    bất tiện. 

  ược  iết t ong cảnh lao tù, giới 

điều h nh t ại gia   ắt  ng Nguyễn 

Văn L a k  đơn đ   in giả   n, ghi 

   3 điều kiện: Th  nhất l  nhận tội; 

th  hai l   in nh  nước khoan h ng; 

v  th   a gọi l  học theo gương H  

 h  Minh. Nếu  ng l   đơn viết 3 

điều kiện như vậy, thì họ n i sẽ cho 

 ng được giả   n, đ  Tết n y về. 

Nhưng  ng đã cương quyết từ chối. 

   Nguyễn Thị L a cho  iết: Cha 

t i kh ng đồng ý, nói    từ khi b  

v o tr i tù n y, “ ấy  ng bắt t i 

kh ng học t p ng y n o cả; thứ hai 

là tôi không có t i, th   ấy  ng bắt 

t i nh n t i    t i g  ? Mấy  ng tự 

đ ng bắt t i rồi kêu  n, rồi nhốt t i 

v  đ y - ở chỗ chỉ có 5 tấc như v y, 
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rồi kêu t i nh n t i    t i     sao 

?”, “ ếu  ấy  ng thư ng t nh th  

 ấy  ng giả   n, còn nếu kh ng th  

th i, chứ t i phải viết đ ng sự th t, 

kh ng thể nói   o với  ấy  ng 

được”.  ên cha t i viết    “T i 

kh ng có t i. Mấy  ng bắt t i v o 

đ y th   òng vòng chỉ có  ý do như 

v y th i”. Trong danh s ch 198 

người được giả   n    họ đưa ra 

th  có cha t i trong đó.  hưng họ 

chỉ đưa ra danh s ch v y th i. 

 Dù th  chất tiế  t c  ị h nh hạ, 

nhưng tinh thần của t n đ  P HH 

t ung ki n n y lu n vững  ạnh. 

 on g i  ng    tả tiế : Khi t i đi ra 

thă  cha th  thấy    dù trong điều 

kiện tù đ y rất khắc nghiệt, nhưng 

tinh thần cha t i   c n o cũng cứng 

rắn, cư ng  uyết,   t  ực kh ng 

nh n t i, cho dù thế đi nữa cũng 

kh ng nh n t i. T i nói với cha    

  t phần  ớn do t c đ ng bên 

ngo i, thời gian  ua, đã hết  òng 

gi p đỡ cha t i, gia đ nh ch ng t i, 

th  cha t i nói    rất  ang  n  uý 

chú, quý b c bên kia v  trong thời 

gian cha t i n   trong tù    có 

nhiều người hết  òng gi p đỡ,  ên 

tiếng ủng h . Ch ng t i  ong  ỏi 

cha được sớ  trở về với gia đ nh, 

bởi v  bọn họ ng y n o cũng đến 

trấn  p tinh thần, theo dõi,     đủ 

chuyện.  hưng thấy tinh thần cha 

t i   c n o cũng cứng rắn. Điều t i 

rất  o hiện giờ    sức khoẻ cha t i 

kh ng có, v  trong tù đó nó  u  

khắc nghiệt.  

 Theo ông Phil Robertson, Phó 

 i   đốc đặc t  ch Á  hâu của tổ 

ch c nhân quyền Hu an Rights 

Watch, thì việc nh  cầ  quyền VN 

đ n    t n gi o, gia  cầ   ột 

người gi  cả  ệnh tật như t ường 

hợ   ng Nguyễn Văn L a hiện giờ 

chỉ vì  ng vận động  n ho  cho tự 

do t n ngưỡng, l  h nh động v  

nhân đạo. 

 

Ông Nguyễn Văn Lía 

 Theo nguồn tin trên mạng internet, 
trong chuyến thăm tới Châu Âu của 
Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng 
Cộng sản Việt Nam (TBT), có chương 
trình gặp Đức Giáo Hoàng Benedicto 
XVI. Đây mới là một nguồn tin, 
chương trình thăm gặp của trùm 
Cộng sản Việt Nam chưa được ghi 
chi tiết, song đây là một tin đáng chú 
ý của giáo dân Việt Nam. 
 Như chúng ta đã biết, Nguyễn Phú 
Trọng, TBT đảng CSVN đang đến 
Châu Âu, một chuyến thăm hi hữu và 
đây được coi là chuyến thăm đầu tiên 
của một TBT đảng CSVN đến vùng 
đất đã từng ra Nghị quyết 1481 đặt 
Cộng sản vào tội ác chống nhân loại 
từ năm 2006. Nghị quyết đó nói rõ: 
 Điều 2: “…Những chế độ độc tài 
toàn trị Cộng sản gồm khối Liên Xô, 
Đông Âu trong thế kỷ 20 và một số 
chế độ Cộng sản hiện vẫn còn cầm 
quyền ở 4 nước trên thế giới, đều là 
những quốc gia vi phạm nhân quyền. 
Những vi phạm này tuy khác nhau về 
cấp độ văn hoá, về ranh giới quốc 
gia, cũng như tùy giai đoạn lịch sử 
nhưng đều có chung những cuộc giết 
người tập thể, ám sát, thủ tiêu cá 
nhân không cần xét xử, biến đất nước 
thành trại tập trung với sự đầy đọa 
con người về thể xác cũng như tinh 
thần: tra tấn, nô lệ hoá, lao động khổ 
sai, tù đầy, khủng bố tập thể, ngược 
đãi, ám sát vì lý do chủng tộc, tôn 
giáo, chính kiến; vi phạm quyền tự do 
tư tưởng, xúc phạm lương tâm con 
người, cấm tự do báo chí, tự do chính 
trị, độc tôn, độc quyền, độc đảng…”  
 Điều 3: “Nhân danh chủ trương 
đấu tranh giai cấp và nguyên tắc 
chuyên chính vô sản mà các tội ác 
được biện minh. Sự giải thích hai 
nguyên tắc này đã hợp thức hóa việc 
‘thủ tiêu’ những người bị cho là có hại 
cho sự xây dựng một xã hội mới: xã 
hội chủ nghĩa, và do đó, bị xem là kẻ 
thù của các chế độ độc tài toàn trị 
Cộng sản. Hầu hết nạn nhân chế độ 
Cộng sản chính là công dân của 
nước đó…”. 
 Điều 5: “Sự sụp đổ của những chế 
độ độc tài toàn trị Cộng sản tại Trung 
và Đông Âu chưa được điều tra kỹ 
lưỡng bằng tổ chức quốc tế để thống 
kê hết tội ác của Cộng sản, đặng đưa 
tác giả của những tội ác này ra xét xử 
trước cộng đồng nhân loại, như 

trường hợp những tội ác khủng khiếp 
do Đức Quốc xã gây ra trước đây…” 
 Điều 9: “Các chế độ độc tài toàn trị 
còn lại trên thế giới vẫn tiếp tục gây 
tội ác. Không thể dùng quan điểm 
quyền lợi quốc gia để biện hộ, lấp 
liếm sự lên án của cộng đồng nhân 
loại với các tội ác của các chế độ toàn 
trị này. Quốc hội chung châu Âu cực 
lực lên án tất cả mọi vi phạm quyền 
con người trong các chế độ CS, coi 
nó như là tội ác chống nhân loại…” 
 Lẽ ra, với một tổ chức đảng hoặc 
với một cá nhân, khi đã bị cộng đồng 
quốc tế nêu đích danh, chỉ đúng mặt 
như vậy, thường người ta chỉ còn một 
nước úp mặt vào mo cau cho đỡ xấu 
hổ, nói chi còn đến vênh vang ra 
đường! Điều này đã được thể hiện rất 
rõ ở chuyến thăm Cuba và sau đó sự 
khước từ hết sức thẳng thắn và đầy ô 
nhục cho Nguyễn Phú Trọng khi đến 
sân bay Brazin đã không được nhập 
cảnh, chủ nhà hủy bỏ thẳng thừng 
chuyến thăm đã được công phu dàn 
dựng hàng mấy tháng trời trước đó 
chỉ vì đến Cuba ông ta đã thể hiện sự 
tháu cáy của mình khi giảng về Chủ 
nghĩa Xã hội quái gở. 
 Song cũng như nhiều người nói 
rằng nếu người CS biết xấu hổ, thì tự 
họ đã phải chết vì những cơn xấu hổ 
triền miên và cấp tính trong suốt quá 
trình họ tồn tại. Khi dây thần kinh xấu 
hổ không còn nữa, thì bản chất CS 
càng được thể hiện rõ nét hơn. 
 Chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng 
sẽ chứa nhiều ẩn số và kịch tính, 
song là giáo dân, chúng ta chú ý vào 
một tin đáng chú ý như đã nêu ở trên: 
NPT sẽ gặp Đức Giáo Hoàng? 
 Điều này có thể xảy ra hay không? 
Mục đích của việc này là gì nếu có? 
 Nguồn tin này cũng có thể là sự 
thật, bản tin nhà nước CSVN cho 
biết: Đại sứ Vatican tại Brussels cũng 
ra sân bay đón Nguyễn Phú Trọng. 
Nếu việc gặp gỡ là sự thật chúng ta 
thử xem Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp 
Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI nhằm 
mục đích gì? 
 Trong bối cảnh người dân trong 
nước khắp nơi phản ứng, ca thán và 
đầy uất hận, sự cô đơn của những 
người Cộng sản đã đẩy nhà cầm 
quyền CSVN vào thế muối mặt ra đi 
mặc dù chấp nhận sự phỉ nhổ và 
khinh bỉ. Ai cũng biết, trong khi thực 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%8B_quy%E1%BA%BFt_1481_c%E1%BB%A7a_H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_ch%C3%A2u_%C3%82u
http://www.nuvuongcongly.net/xa-hoi/binh-luan/phutrog_bipcuba/
http://www.nuvuongcongly.net/xa-hoi/binh-luan/phutrog_bipcuba/
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hiện chính sách Hùa với giặc, hung 
dữ với dân ngay trong đất nước, nhà 
cầm quyền CSVN đã bị cô lập hầu 
như trên toàn thế giới. Những ánh 
mắt ngờ vực, những cuộc đón tiếp vĩ 
đại các nhà lãnh đạo đất nước của 
chính công dân mình ở các nước tự 
do bằng trứng thối, cà chua, đả đảo 
và biểu tình, nhà cầm quyền CSVN 
như một thế chế hủi lậu bị khinh ghét 
ra mặt, thẳng thắn và không nhân 
nhượng của toàn thế giới. Không cần 
gì sự kính trọng, nhà cầm quyền 
CSVN cố vẫy đạp để thoát khỏi cơn 
đói và sự cô đơn. 
 Với Vatican, một trong những thể 
chế, đất nước được CSVN coi là thù 
địch từ xa xưa nhưng đến lúc không 
thể bỏ qua nơi này nếu muốn có chút 
uy tín bang giao với các nước khác. 
Vì thế, nhà cầm quyền CSVN buộc 
phải tính đến con bài ngoại giao 
nhằm gỡ thế bí của mình. Nguy cơ bị 
cô lập về ngoại giao, về giao thương 
đã buộc nhà cầm quyền CSVN phải 
mở những con đường đầy tủi nhục 
nhằm cứu vãn tình thế bị đẩy vào 
chân tường. 
 Và cũng chính Vatican lại là một 
trong những nơi nhà cầm quyền 
CSVN đã đạt nhiều thành công trong 
trò ngoại giao lừa bịp. 
 Người ta còn nhớ rất rõ, sau mỗi 
cuộc gặp gỡ của các lãnh đạo CSVN 
với Đức Giáo Hoàng với những lời lẽ 
tung hô và thẽ thọt nghe êm ái, thì 
ngay sau đó, Giáo hội Công giáo Việt 
Nam lại đứng trước một đợt bị chà 
đạp và đàn áp khốc liệt. 
 Ngày 25-01-2007 Nguyễn Tấn 
Dũng, Thủ tướng chính phủ gặp Đức 
Giáo Hoàng tại Vatican, ở đó 
“Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt 
Nam luôn tôn trọng quyền dân chủ, 
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của 
công dân. Chính phủ Việt Nam luôn 
coi trọng mối quan hệ với Tòa thánh 
Vatican.” Thì ngay sau đó, Nguyễn 
Tấn Dũng và đàn em đã cho gây sự 
và cướp Tòa Khâm sứ, đất đai của 
Nhà thờ Thái Hà không do dự. Không 
chỉ thế, chính Nguyễn Tấn Dũng còn 
trực tiếp có cuộc viếng thăm lừa đảo 
tại Tòa TGM Hà Nội với những lời 
hứa nhăng cuội và lật mặt ngay sau 
đó. Rồi tiếp theo là các vụ việc ở Giáo 
hoàng Học viện Đà Lạt, Loan Lý, Tam 
Tòa, Cầu Rầm… 
 Ngày 11-12-2009, Nguyễn Minh 
Triết, chủ tịch Việt Nam gặp gỡ Đức 
Giáo Hoàng tại Vatican, ở đó Nguyễn 
Minh Triết đã nói không ngượng rằng 
“VN sẵn sàng thúc đẩy quan hệ với 
Tòa thánh trên cơ sở tôn trọng các 
nguyên tắc cơ bản của luật pháp 
quốc tế, góp phần tích cực cho hòa 
bình, hợp tác và phát triển trên thế 

giới” rồi thì “Nhà nước VN luôn tôn 
trọng, bảo đảm quyền tự do tín 
ngưỡng của người dân và luôn coi 
đồng bào các tôn giáo là bộ phận của 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. 
 Thế nhưng, chưa ráo khỏi môi 
những lời nói đó, chỉ mấy ngày sau, 
nhà cầm quyền CSVN đã tiến hành 
cho nổ mìn phá ngay Thánh Giá tại 
Đồng Chiêm, đánh đập linh mục, tu 
sĩ, giáo dân ngay trong Năm Thánh 
và Năm Linh mục của Giáo hội Công 
giáo. Ngoài ra, nhà cầm quyền CSVN 
liên tiếp gây hấn, đàn áp tàn bạo Giáo 
hội Công giáo không chút nương tay 
trong những tháng ngày qua. 
 Thế rồi sau những tội ác mới của 
mình, nhà cầm quyền CSVN lại tiếp 
tục giở ngón bài ngoại giao, bang 
giao với Tòa thánh Vatican. 
 Những ngày gần đây, những 
thông tin về đàn áp khốc liệt đối với 
giáo dân, linh mục, tu sĩ khắp Giáo 
hội Công giáo ở VN của nhà cầm 
quyền CSVN đã liên tục làm nóng 
lòng người tín hữu Công giáo khắp 
toàn thế giới. Hết Mỹ Lộc, Con Cuông 
đến Hà Nội và nhiều nơi khác, giáo 
dân, giáo sĩ bị đàn áp thẳng tay và 
việc phạm thánh đã có hệ thống ngày 
càng được đẩy lên cao và khốc liệt. 
 Những ngày gần đây, nhà cầm 
quyền Hà Nội đã tiến hành một cách 
trắng trợn việc cướp và phá Tu viện 
kín Camelo của Tổng giáo phận Hà 
Nội mặc cho sự phản đối của Tòa 
TGM Hà Nội bằng văn bản. Phớt lờ 
sự phẫn uất của nhân dân và giáo 
dân, nhà cầm quyền Hà Nội đã dùng 
bạo lực để chiếm, cướp. Không 
những thế, khi thấy Tòa TGM Hà Nội 
chỉ với văn thư Thông báo chiếu lệ 
như để tránh trách nhiệm là chính mà 
không có hành động nào cụ thể nào 
thì đã tiến hành việc phá phách Tu 
viện của Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội 
mấy ngày nay. 
 Những hành động đó diễn ra 
ngang ngược và đầy tính chất rừng rú 
đã công nhiên diễn ra, thì Nguyễn 
Phú Trọng lại sang Châu Âu và có thể 
gặp Đức Giáo Hoàng? 
 Với những cuộc đàn áp khốc liệt 
các tín hữu của mình thời gian qua, 
Vatican đã im tiếng để tiếp tục có 
những động tác ngoại giao với nhà 
cầm quyền Hà Nội đã buộc giáo dân 
đặt nhiều câu hỏi. 
 Có phải chỉ vì món mồi ngoại giao 
quá hấp dẫn nên Vatican đã hy sinh 
quyền lợi của giáo dân VN? Nhiều 
người cho rằng, sở dĩ như vậy, chỉ vì 
Vatican không hiểu tình hình của 
Giáo hội VN. Thế nhưng điều đó 
chưa hẳn đã có cơ sở. Giáo dân tự 
hỏi mà không có câu trả lời về những 
việc liên quan đến Giáo hội Công giáo 

Việt Nam dưới tay nhà cầm quyền 
CSVN đã không được chú ý mặc dù 
đã có một vị TGM đại diện không 
thường trú tại Việt Nam thời gian qua. 
 Có phải vì mới đây, vị Đại diện 
không thường trực của Vatican được 
đến Việt Nam, đến đâu cũng được 
đón tiếp tưng bừng với hàng vạn, 
hàng ngàn người cờ hoa rực rỡ, long 
che xe đón hết sức hoành tráng đã 
cho ngài thấy cái “tự do tôn giáo” ở 
Việt Nam quá đầy đủ? Tiếc rằng, khi 
đến thăm các giáo xứ, giáo phận ở 
Việt Nam, vị đại diện Tòa Thánh có 
thể đã hoa mắt với hàng vạn người, 
xe cộ và cờ phướn, nên đã không thể 
nhìn thấy sự quằn quại trong những 
cơn đau của giáo dân và giáo hội 
Công giáo dưới bàn tay của nhà cầm 
quyền CSVN. 
 Khi đến thăm TGP Hà Nội, ngài 
được đón tiếp đến những giáo xứ, 
giáo họ đông đúc, nhưng ngài không 
đến được Đồng Chiêm để viếng một 
Thánh tích đã bị nổ mìn đập nát cũng 
như các cơ sở vật chất của giáo hội 
công giáo đang bị cướp phá và biến 
tướng chia chác ra sao. Khi đến Giáo 
phận Vinh, ngài đã được các Ủy ban 
Nhân dân Tỉnh đón tiếp tưng bừng 
với hàng vạn giáo dân cờ hoa rợp 
trời, biểu ngữ tung hô như đón một vị 
Thánh đến với họ.  
 Nhưng ngài đã không được biết 
đến giáo dân Mỹ Lộc, Con Cuông, 
Phủ Quỳ và nhiều nơi khác đã bị 
đánh đập dã man, tương Chúa, Mẹ 
và Thánh giá đã bị xúc phạm. Đến 
thăm TGP Sài Gòn, ngài đến Dòng 
mến Thánh Giá Thủ Thiêm, nhưng 
ngài không biết rằng mảnh đất vàng 
này đã và đang là miếng mồi bọn 
quan tham CS đang rình mò từ lâu và 
sẵn sàng xóa bỏ? Hay ngài có biết 
nhưng cho rằng đó là chuyện nhỏ 
hơn những cuộc đón tiếp của quan 
chức CSVN? Hoặc khi đến Đà Nẵng, 
ngài đã không nghe thấy tiếng kêu 
của oan hồn anh Antôn Nguyễn 
Thành Năm bị đánh chết? 
 Có phải những cuộc đón rước 
tưng bừng, các cuộc tiếp xúc trọng thị 
đã gây cho ngài, một giám mục chưa 
từng được đón tiếp trọng thị như vậy 
bao giờ những cú sốc? Và với chính 
những cú sốc đó, ngài đã thấy cái 
“Tôn giáo lễ hội” tưng bừng mà tưởng 
rằng đó là tự do tôn giáo thật sự? 
 Những câu hỏi đó, chưa được trả 
lời, nhưng câu trả lời này là đã rõ: 
Giáo dân VN chắc chắn sẽ được đón 
đợi những cuộc đàn áp khốc liệt mới, 
nếu NPT với bản chất tráo trở, trơ 
trẽn và lật lọng của người Cộng sản 
sẽ tiếp tục được sự đón tiếp của ĐGH 
trong chuyến thăm Châu Âu này. 
 Hà Minh Tâm 
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TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG 
SẢN VIỆT NAM GẶP ĐỨC 

THÁNH CHA NGÀY HÔM NAY 
22/1/2013 

Nữ Vương Công Lý 22/01/13 

 Theo bản tin của mạng lưới 
Romereport.com có trụ sở tại Roma, 
trong chuyến công du tại Âu Châu, 
Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt 
Nam, Ông Nguyễn Phú Trọng, sẽ gặp 
riêng Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI 
tại Tòa Thánh Vatican vào ngày Thứ 
Ba 22 tháng Giêng năm 2013. 
 Sự kiện này làm giới quan sát 
quốc tế về tình hình tôn giáo và chính 
trị tại Việt Nam phải ngạc nhiên vì bốn 
lý do bất thường sau đây: 
 Thứ nhất ngày thứ Ba, thông 
thường là ngày nghỉ của ĐTC. 
 Thứ hai, theo thông lệ, Đức Thánh 
Cha chỉ tiếp các vị quốc trưởng của 
một quốc gia, Ngài không tiếp vị nào 
là lãnh đạo đảng phái chính trị. 
 Thứ ba, giữa chính quyền Cộng 
Sản Việt Nam và Tòa Thánh Vatican 
chưa thiếp lập đầy đủ quan hệ ngoại 
giao. Hai bên mới chỉ thiết lập Nhóm 
Làm Việc Chung để thảo luận việc 
thiết lập đầy đủ quan hệ ngoại giao, 
nhưng cho tới nay, Vatican chỉ mới có 
đại diện không thường trú tại VN. 
 Thứ tư: một trong những điều trở 
ngại lớn nhất là việc chính quyền Việt 
Nam vẫn tiếp tục đàn áp, khủng bố 
Công Giáo và các nhóm Thiên Chúa 
Giáo nói chung. 
 Tưởng cũng nên nói thêm ngày 
25/1/2007 Thủ Tướng Nguyễn Tấn 
Dũng đã hội kiến với Đức Thánh Cha. 
Nay ông Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản 
Nguyễn Phú Trọng gặp Đức Thánh 
Cha, nhưng liệu cuộc gặp gỡ này có 
mang lại tiến bộ bộ nào cho vấn đề tự 
do tôn giáo tại Việt Nam và quan hệ 
ngoại giao có được nâng lên cấp bậc 
cao hơn hay không? 
 Nguồn: VCN 
 Cập nhật thông tin: 
 Sáng 22-1-2013, Nguyễn Phú 
Trọng đã được Đức Giáo Hoàng tiếp 
tại Điện Vatican, một bản thông báo 
ngắn ngủi đã được đưa ra như 
sau: “Sáng nay thứ Ba, Đức Thánh 
Cha Bênêđíctô thứ 16 đã tiếp Tổng Bí 
thư Ủy ban Trung ương đảng CSVN, 
là Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, Tổng 
Bí thư và đoàn tùy tùng của ông đã 
gặp Đức Hồng y Tarcisio Bertone, 
Quốc Vụ khanh Tòa thánh, cùng với 
Đức Tổng Giám mục Dominique 
Mamberti, Ngoại trưởng Tòa thánh. 
 Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí 
thư của đảng Cộng sản Việt Nam đã 
gặp Đức Giáo Hoàng và các quan 
chức cấp cao của Phủ Quốc Vụ 
khanh Tòa thánh. Trong các cuộc hội 

đàm những vấn đề mà Việt Nam và 
Tòa thánh quan tâm đã được nêu ra 
với hy vọng chẳng bao lâu sẽ tìm 
được giải pháp để có thể tăng cường 
mối quan hệ song phương.” 
 Như Nữ Vương Công Lý đã đưa 
tin, việc Nguyễn Phú Trọng đến thăm 
Tòa thánh Vatican lần này và được 
ĐGH tiếp kiến, một lần nữa Vatican 
đã “rửa tội” cho tên trùm Cộng sản 
khét tiếng gian ác đang cố công tiêu 
diệt tôn giáo tại Việt Nam. 
 Đã có rất nhiều thông tin cảnh 
giác vấn đề này, đặc biệt là những 
thất bại nặng nề của Tòa thánh 
Vatican trong chính sách ngoại giao 
với Trung Cộng và Việt Nam, thế 
nhưng hình như Vatican vẫn không 
rút bài học kinh nghiệm với Cộng sản. 
 http://www.nuvuongcongly.net/
xa-hoi/binh-luan/npt-vatican/ 

 

 Nhân s  t   th c Việt Na  t ong 

v  ngo i nước thu thậ  chữ k  k u 

gọi hủy    điều 88 t ong Bộ Luật 

Hình Sự. B o Quân  ội Nhân Dân 

ngày 13-01- 0 3 cho đây l   ột â  

 ưu   a    chế độ  ằng diễn  iến 

h a  ình. Theo lậ  luận này, các 

c ng ước Li n Hiệ  Quốc c ng 

nhận quyền c ng dân l  " ảo vệ chế 

độ" v  cao hơn nhân quyền. RF  đặt 

câu h i với Tổng thư k  Hiệ  hội 

Quốc tế Nhân quyền ( SHR) Vũ 

Quốc D ng từ F ankfu t,   c. 

 RFI : C c trí thức  N cho r ng 

Điều 88 “bóp nghẹt  uyền tự do 

ng n  u n” v  “g y nguy hiể  cho 

trí thức”, ISHR đ nh gi  thế n o? 

 Vũ Quốc Dụng :  iều 88 “Tội 

tuy n t uyền chống Nh  nước 

 H H N Việt Na ” thuộc về 

chương “  c tội  â   hạ  an ninh 

quốc gia”của Bộ luật Hình sự Việt 

Na  (BLHS) l   ột c ng c  đ n    

ch nh t ị ch  kh ng  hải l   ột điều 

luật  ình thường.  húng ta c  nhiều 

 inh ch ng cho điều n y. T ước hết 

c c từ ngữ v  nội h   của điều n y 

 ất  ơ h  v  kh ng được s ch luật 

n o   VN giải th ch cho thấu đ o. 

 Ngay cả c c luật sư tại Việt Na  

cũng  ị  ắt vì những c o  uộc vi 

 hạ  điều 88.  h nh luật sư tốt 

nghiệ    Mỹ như L    ng  ịnh, 

luật gia tiến s  của Ph   l   ù Huy 

H  Vũ, luật sư tốt nghiệ    Việt 

Na  như Nguyễn Văn   i v  L  

Thị   ng Nhân, L  T ần Luật lẫn 

những luật gia  ới tốt nghiệ  như 

AnhBaSg Phan Thanh Hải v  Tạ 

Phong Tần cũng kh ng th  n o hi u 

nổi điều 88. 

 Sự  ơ h  n y giú  cho c ng an, 

viện ki   s t v  t a  n tha h  suy 

diễn tùy tiện đ   ắt gia  v  kết  n. 

Hơn  ột t ă  tù nhân ch nh t ị tại 

Việt Na  hiện nay đều c  d nh 

d ng  t nhiều đến những c o  uộc 

về tội tuy n t uyền chống nh  nước. 

T ong những  ản kết luận điều t a, 

c o t ạng v   ản  n của họ, chúng 

t i thấy lúc n o cũng thấy ẩn hiện 

điều 88. Việc dùng tội danh n o đ  

cuối cùng kết  n họ lại l   ột vấn 

đề kh c nhưng      ng họ  ị l   tội 

vì kh ng cùng ch nh kiến với chế 

độ CS tại VN.  ho n n điều 88 –mà 

nhiều nh  h  họa đã vẽ th nh   c i 

c ng số 8 kh a   i người Việt 

Nam– như  ột lưỡi kiế  Da oclès 

t eo lơ lửng t  n đầu  ọi người. 

 Việc    d ng điều 88 tùy tiện 

đến nỗi họ kh ng  iết n  sẽ  hậ  

 uống lúc n o. Bắt họ hay  ử tội họ 

lúc n o l  quyền của c ng an. Hiệ  

hội Nhân quyền Quốc tế ( SHR) 

cho  ằng việc soạn thảo  ột điều 

luật 88  ơ h  v  việc    d ng điều 

88  ột c ch tùy tiện l   ột sự cố  , 

cố   tạo  a  ột sự sợ hãi thường 

t ực v  kh ng th    c định được 

 ột c ch     ệt.  h nh sự sợ hãi n y 

đã     nghẹt quyền tự do ng n luận 

t  n tất cả c c lãnh vực từ   o ch , 

th ng tin, t uyền th ng, inte net, 

đến tư tư ng, t n gi o, nghệ thuật, 

khoa học, nghi n c u, giảng dạy   

Việt Na  ch  kh ng  hải chỉ t ong 

lãnh vực ch nh t ị v   ã hội. 

  h nh vì vậy    chúng ta thấy 

t ong danh s ch của  ản k u gọi    

điều 88 BLHS v  Nghị định 38 v o 

ngày 25-12- 0   vừa qua đã c  chữ 

k  của những đại diện  ất c  uy t n 

t  n tất cả những lãnh vực n y. 

ISHR cho  ằng những t   th c n y 

đang thực sự lo sợ khi thấy những 
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 hản  iện v  kiến nghị hợ   h   về 

ch nh s ch,  ộ   y cầ  quyền c  

th  dẫn đến việc t uy tố họ. Việc họ 

l n tiếng tậ  th  sẽ nhắc nh  ch nh 

quyền VN n n    so t lại những 

điều luật lỗi thời, nhất l  những điều 

luật hình sự t ong chương “Các tội 

 â   hạ  an ninh quốc gia”. 

 RFI :  iệt  a  b   uốc tế chỉ 

trích về Điều 88.   y Điều 88 có vi 

ph    uyền tự do ng n  u n theo 

 u t  uốc tế kh ng ? 

 Vũ Quốc Dụng : Việt Na  đã 

tha  gia k  kết   ng ước quốc tế 

về Quyền Dân sự v   h nh t ị 

(   PR) cho n n  ọi người Việt 

Na  v  c c dân tộc kh c t  n thế 

giới chờ đợi ch nh quyền Việt Na  

th nh tâ  v  ho n to n tuân thủ 

những điều khoản ghi t ong đ , k  

cả điều    về tự do ng n luận. Li n 

Hiệ  Quốc v  c c cơ chế của nó 

như Ủy  an Nhân quyền l  uỷ  an 

đả  nhiệ  việc gi   s t thi h nh 

   PR cũng như Hội đ ng Nhân 

quyền đã c  v  số văn  ản đ  giải 

th ch điều n y.  ho n n việc tì  

hi u cho    v     d ng cho đúng 

kh ng  hải l  kh . 

  húng t i  in t   tắt những vi 

 hạ  của điều 88. T ước hết theo 

luật quốc tế, quyền tự do ng n luận 

g   c    quyền: th  nhất l  quyền 

tự do c  quan đi    i ng v  th  hai 

l  quyền tự do   y t  quan đi   của 

 ình.  in lấy th  d  chị Phạ  

Thanh Nghi n  ị  ắt khi đang ng i 

t ong nh   i ng v  cầ  trong tay 

 ột tấ  giấy ghi chữ “Ho ng Sa, 

T ường Sa l  của Việt Na . Phản 

đối c ng h     n nước của Phạ  

Văn   ng.”  in nhấn  ạnh l   i n 

 ản  ắt chị Nghi n ghi    chị  ị  ắt 

vì cầ  giấy ng i t ong nh .  hị Bùi 

Thị Minh Hằng  ị  ắt đưa đi cải tạo 

vì đã đội n n l  v  qu ng khăn ghi 

chữ “Ho ng Sa–T ường Sa–Việt 

Na ”  a đ ng t ước Nh  thờ. Hai 

chị đã  ị  â   hạ  nghi   t ọng 

quyền tự do c  quan đi  ,    theo 

luật quốc tế, l   ột nhân quyền 

tuyệt đối, ngh a l   ột nhân quyền 

kh ng th   ị giới hạn hay  â  

 hạ  t ong  ất c  ho n cảnh n o. 

 Về quyền   y t  quan đi   thì 

điều    của    PR  ao g   quyền 

tì  kiế , tiế  nhận v   hổ  iến  ọi 

loại th ng tin t ong khi điều 88 thì 

cấ  tuy n t uyền, l    a, t ng t ữ, 

lưu h nh t i liệu chống Nh  nước 

Việt Na . Nh  nước Việt Nam là 

ai,  ị thiệt hại quyền lợi gì thì đến 

giờ cũng kh ng ai   . Tiến s  luật 

 ù Huy H  Vũ y u cầu được đối 

chất với đại diện Nh  nước, l  

người  ị  e  l   ị hại t ong v   n 

của  ng, nhưng kh ng được.   ng 

an Việt Na   ắt cả những người 

nhận được   i từ  ột địa chỉ e ail 

kh ng quen  iết,  uộc tội cả những 

  i viết chưa  hổ  iến tì  thấy t  n 

  y t nh, v  thường  uy n dẫn 

ch ng  ằng những   i viết v    i 

 h ng vấn t  n c c cơ quan t uyền 

th ng c  uy t n quốc tế. 

  iều 88 đi ngược ho n to n với 

tinh thần của điều    của  ản 

   PR v  quyền tự do ng n luận 

được diễn giải  ất    t ong c c  ình 

luận luật học của Uỷ ban Nhân 

quyền LHQ. Việc gia  giữ c ng 

dân Việt Na  theo điều 88 đã nhiều 

lần  ị c c cơ quan LHQ l n  n, c  

th ,  ao ủy Nhân quyền LHQ v  Tổ 

Công tác về  ia  giữ Tùy tiện của 

Hội đ ng Nhân quyền LHQ đã  hải 

nhiều lần can thiệ  t ong nă  qua. 

Ngay cả B o c o vi n  ặc  iệt về 

Tự do Ng n luận của LHQ cũng 

kh ng được sang thă  Việt Na  

 ặc dù đã c  y u cầu từ nă   00 . 

 T i c n nhớ t ong đợt   u  ét 

Báo cáo  ịnh k  to n Thế giới về 

Nhân quyền h i nă   00 , đề t i vi 

 hạ  quyền tự do ng n luận tại 

Việt Na  l  đề t i  ị nhiều quốc gia 

 h   ình nhất.  húng ta cần  iết 

 ằng  iều 88  a đời nă      , 

ngh a l ,    nă  sau khi Việt Na  

gia nhậ     PR. Tại sao lúc đ  -

nă      - v  ngay cả đến  ây giờ 

điều 88 kh ng chịu th ch  ng với 

điều ước quốc tế n y cho thấy Việt 

Na  kh ng nội luật h a những ca  

kết quốc tế v       ng kh ng thực 

tâ  thi h nh những ca  kết. 

 RFI : Lý do an ninh  uốc gia 

thường được chính  uyền VN đưa 

ra để giới h n  uyền tự do ng n 

 u n. Lý do n y có   c đ ng kh ng? 

 Vũ Quốc Dụng :  h nh luật 

quốc tế cũng kh ng quan niệ   ằng 

quyền tự do c  nhân  hải tuyệt đối 

n n điều    của    PR cũng c  đặt 

 a những giới hạn. Nhưng những 

giới hạn n y  hải hợ  l  đ  kh ng 

l   t iệt ti u ch nh c i quyền tự do 

ng n luận. Luật quốc tế  iết  ằng 

việc giới hạn  ất dễ  ị lợi d ng v  

lạ  d ng n n đã đưa  a những qui 

định  ất chặt chẽ. 

 Như đã t ình   y   t  n, điều    

của    PR kh ng cho  hé  giới 

hạn quyền tự do c  quan đi   vì n  

l   ột quyền tuyệt đối.  ối với 

quyền   y t  quan đi   thì điều    

cho  hé  giới hạn đ   ảo vệ an ninh 

quốc gia, nhưng  ắt  hải  a luật đặc 

 iệt th ch  ng với ho n cảnh ngoại 

lệ n y. T ước hết luật quốc tế hi u 

“nhu cầu  ảo vệ an ninh quốc gia” 

l  khi c   ảy  a tình t ạng khẩn 

t ương thực sự đe dọa sinh  ạng 

to n quốc gia v  Nh  nước ch nh 

th c c ng  ố tình t ạng khẩn t ương 

n y. Th  đến, t ong đạo luật li n 

quan,   c đ ch của việc giới hạn 

 hải được định ngh a      ng, 

những  iện  h   đưa  a  hải liên 

quan t ực tiế  đến   c đ ch v    c 

độ của những  iện  h    hải c  

chừng  ực tương   ng với   c 

đ ch n u  a. 

  iều 88 kh ng th a  ãn những 

điều kiện k  t  n. Việt Na  đã c  

h a  ình t ong  ao nă  nay v  chưa 

 ao giờ  an  ố tình t ạng khẩn 

t ương vì quốc gia  ị đe dọa to n 

diện.  ho n n  hải hi u l  c   từ 

“an ninh quốc gia” được dùng t ong 

BLHS chỉ l  sự an to n của chế độ 

 ộng sản đương quyền v  do đ  

kh ng  hải l  t ường hợ  đ     

d ng những giới hạn theo khoản 3 

của điều       PR. 

     ột   i t ước đây t  n tờ 

Quân  ội Nhân Dân cũng n u  a 

quyền tự quyết về ch nh t ị theo 

   PR đ   iện  inh  ằng chế độ 

ch nh t ị hiện nay cần được  ảo vệ. 

Trong luật quốc tế, quyền tự quyết 

dân tộc li n quan đến tư c ch ch nh 

t ị t  n t ường quốc tế của  ột quốc 

gia, ngh a l    t ong 3 tư c ch: độc 

lậ ,  ị đ  hộ hay  ị  ảo hộ; ch  

kh ng li n quan đến th  chế ch nh 

t ị của  ột nước. Việc  ạo  ưng 

quyền tự quyết dẫn đến hi u lầ  

cho  ằng ch nh quyền c  to n quyền 

 ử l  người dân v  kh ng cho  ất 

c  quốc gia n o can thiệ  vào. 

 RFI : Quyền c ng d n v  nghĩa 

vụ c ng d n được hiểu thế n o 

trong  uan niệ  nh n  uyền ? 
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 Vũ Quốc Dụng : Quyền c ng 

dân l  quyền của những người c  

quốc tịch của  ột quốc gia v  được 

HP v  luật  h   nước đ   ảo vệ. 

Nhân quyền (NQ) l  quyền của con 

người, vì họ l  người, c  gi  t ị đối 

với  ọi người    ọi nơi t  n thế 

giới, v  được luật  h   quốc tế định 

ngh a v   ảo vệ. N i chung quyền 

c ng dân kh ng được  hé   âu 

thuẫn với NQ  hổ qu t. Nếu c   âu 

thuẫn hay kh c  iệt thì c  th   ảy  a 

tình t ạng vi  hạ  nhân quyền. 

 T ong t ường hợ  n y, nếu quốc 

gia đ  l  th nh vi n của  ột c ng 

ước quốc tế thì cơ chế gi   s t của 

c ng ước n y sẽ  e   ét t ường 

hợ  vi  hạ . Nếu kh ng tha  gia 

 ất c  c ng ước n o v  v  vi  hạ  

nhân quyền l  nghi   t ọng thì Hội 

đ ng Nhân quyền v  c c cơ chế của 

n  vẫn tiến h nh  e   ét.  ho n n 

kh ng th  t ch quyền c ng dân  a 

kh i nhân quyền được v   ột quốc 

gia kh ng th  tùy tiện     ử l  

c ng dân của  ình được. L  luận 

cho  ằng  ỗi nước c  quyền  ét  ử 

c ng dân  hạ   h   của  ình theo 

luật  i ng l  đúng, nếu luật v  việc 

 ét  ử kh ng vi  hạ  luật nhân 

quyền quốc tế, v  l  sai nếu vi  hạ  

luật nhân quyền quốc tế. 

 T ong tinh thần đ , điều    của 

Tuy n ng n Nhân quyền Quốc tế, 

đưa  a t  ch nhiệ  hỗ tương giữa 

c ng dân v  Nh  nước. Theo đ , 

người c ng dân  hải c  ngh a v  

đối với "c i cộng đ ng    chỉ t ong 

đ  họ  ới c  th   h t t i n  ột 

cách toàn vẹn tự do v  nhân c ch 

của  ình” t ong những giới hạn 

ch nh đ ng của  ột  ã hội dân chủ. 

 ho n n   đây vấn đề ngh a v  

c ng dân chỉ đặt  a khi nh  nước 

cũng  hải ho n th nh nhiệ  v   ảo 

đả  đầy đủ c c NQ cho công dân. 

 N i chung, những   i   o viết 

về NQ t  n tờ Quân  ội Nhân Dân 

thường c  cố tình cắt  én chỗ n y, 

lắ  ghé  kh i niệ  chỗ kia đ   iện 

hộ cho lậ  t ường NQ c   iệt của 

VN. Việc l   n y sẽ l   cho người 

dân VN hi u sai luật NQ quốc tế v  

càng làm cho VN kh  hội nhậ  với 

quốc tế về  ặt nhân quyền. 

 

D ANH NGHIỆP NH  
NƯ C N   0 T  ĐÔLA 

BBC th  tư, 16-01-2013 

 Tổng nợ phải trả của các doanh 
nghiệp nhà nước ở thời điểm này là 
h n 1    tri u t   ồng  t c h n  0 
t   ô a. 
 Đây là con số gây chấn động 
được đưa ra tại Hội nghị Chính phủ 
với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 
nhà nước, do Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng chủ trì hôm thứ Tư 16/1 tại Hà 
Nội. 
 Báo trong nước cho hay ông thủ 
tướng dự hội nghị để  lắng nghe tiếng 
nói từ phía các doanh nghiệp, cùng 
các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, 
thúc đẩy phát triển sản xuất trong 
năm tới . 
 Người đứng đầu chính phủ đã 
phải nghe báo cáo của ông Phạm 
Viết Muôn, Phó Ban chỉ đạo đổi mới 
doanh nghiệp của Chính phủ, về tổng 
quan hoạt động của doanh nghiệp 
nhà nước năm 2012, trong đó ông 
Muôn đưa ra các thống kê giật mình. 
 Theo báo cáo, tổng nợ phải trả 
của các doanh nghiệp nhà nước là 
hơn 1,33 triệu tỷ đồng, hệ số nợ phải 
trả / vốn chủ sở hữu bình quân là 
1,82 lần (lớn hơn tỷ lệ 1,77 lần của 
năm 2011). Tổng tài sản/ tổng nợ 
phải trả là 1,6 lần. 
 Báo cáo cũng cho hay nợ nước 
ngoài của các công ty mẹ tập đoàn, 
tổng công ty là 158.865 tỷ đồng; 
tương đương 21,5% tổng nợ phải trả, 
tăng 11% so với năm 2011. 
 Các công ty mẹ của nhà nước có 
số nợ nước ngoài lớn là Điện lực Việt 
Nam ( VN), Hàng không Việt Nam 
(VNA)... 
  Trong m c cho ph p' 
 Ông Phạm Viết Muôn, trong khi 
khẳng định rằng hệ số nợ phải trả 
trên vốn chủ sở hữu của các doanh 
nghiệp nhà nước  vẫn nằm trong giới 
hạn cho phép , nhưng nói nếu xét 
riêng rẽ, một số tập đoàn, tổng công 
ty thì tỷ lệ này  cá biệt có nơi rất cao . 
 Năm 2012, các doanh nghiệp nhà 
nước có doanh thu đạt trên 1.621.000 
tỷ đồng, chỉ bằng 92% kế hoạch năm. 
 Lỗ phát sinh của các tập đoàn, 
tổng công ty nhà nước trong năm 
2012 là khoảng 2.253 tỷ đồng; lỗ lũy 
kế của 10 tập đoàn, tổng công ty 
hàng đầu vào khoảng 17.730 tỷ đồng. 
 Nhiều doanh nghiệp nhà nước lỗ 
đi lỗ lại nhiều năm liên tiếp. 
 Tổng nộp ngân sách của các công 

ty là khoảng 294.000 tỷ đồng. 
 Các doanh nghiệp được trích lời 
nói đang trông chờ chính sách của 
chính phủ để tiếp tục xử lý khó khăn 
và điều chỉnh đầu tư. 
 Họ cũng yêu cầu được hỗ trợ tái 
cấu trúc doanh nghiệp. 
 Sự cố Vinashin và Vinalines trong 
năm 2010, 2011 với tổng nợ lên đến 
6,5 tỷ đôla đã buộc chính phủ phải 
tăng nỗ lực cải cách các doanh 
nghiệp nhà nước, vốn chiếm một 
phần ba nền kinh tế và chiếm hết vốn 
đầu tư vào tư doanh. 
 Cải cách kinh tế ở Việt Nam bị giới 
quan sát cho là không giải quyết cốt 
lõi của vấn đề khi  Đảng CS vẫn còn 
nắm giữ vai trò chủ đạo, và doanh 
nghiệp Nhà nước vẫn là công cụ ổn 
định kinh tế vĩ mô . 
 http://www.bbc.co.uk/vietnames
e/vietnam/2013/01/130116_state_co
mpanies_debt.shtml 

 

CÁC “QUẢ ĐẤM THÉP” V  
NÚI N  KHỔNG LỒ 

Nam Nguyên, RFA, 18-01-13 

 Trước núi nợ 1,3 triệu tỷ đồng của 
các tập đoàn tổng Công ty Nhà nước, 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trấn 
an các “quả đấm thép” của nền kinh 
tế là “Không thể để tác động này khác 
của dư luận làm chúng ta dao động”. 
 Chẳng thấy kẽ hở chỉ thấy  àm 
sai  uật? 
 Hầu hết các báo mạng chính 
thống của Việt Nam đều đưa tin về 
buổi làm việc của Thủ tướng với các 
tập đoàn, tổng công ty Nhà nước vào 
sáng 16/1 tại Hà Nội. Báo cáo tại hội 
nghị cho thấy, hiện nay tổng số nợ 
phải trả của các “quả đấm thép” lên 
tới hơn 1,3 triệu tỷ đồng, lỗ phát sinh 
2.253 tỷ đồng và khoảng 10 tập đoàn, 
tổng công ty có lỗ lũy kế tổng cộng 
17.730 tỷ đồng tính đến cuối năm 
2012. 
 Nếu làm một phép tính đơn giản 
thì số nợ hơn 1,3 triệu tỷ đồng của 
các tập đoàn, tổng công ty doanh 
nghiệp Nhà nước tương đương 60 tỷ 
USD, tức gần một nửa tổng sản 
phẩm quốc dân GDP 2012 của Việt 
Nam. Núi nợ khổng lồ của các “quả 
đấm thép” chủ đạo nền kinh tế được 
đánh giá như thế nào về mức độ an 
toàn. Trả lời Nam Nguyên, chuyên gia 
kinh tế Phó giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí 
Long từ Hà Nội nhận định: 
 “Theo góc độ an toàn thì căn bản 
làm ăn có hiệu quả hay không mới là 
vấn đề quan trọng. Cái đó dù ở mức 
dư nợ chiếm 15%-20% hoặc 30% 
không đến ngưỡng cho phép, nhưng 
nếu làm ăn không hiệu quả thì chắc 
chắn mức độ an toàn rất là thấp. 
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Ngược lại trong bối cảnh tình hình 
hiện nay các tập đoàn kinh tế của Việt 
Nam làm ăn rất kém hiệu quả, mức 
độ này cần được báo động tới sự an 
toàn của hệ thống nợ trong nền kinh 
tế của các doanh nghiệp Việt Nam 
hiện nay.”  
 Cuộc họp ngày 16/1 ở Hà Nội 
dưới sự chủ trì của Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng, còn có các Phó 
thủ tướng, một số Bộ trưởng và lãnh 
đạo của 9 tập đoàn kinh tế, 114 tổng 
công ty. Các báo mạng chính thức đã 
không ngần ngại khi sử dụng nhóm từ 
“quả đấm thép của nền kinh tế” hàm ý 
khá mỉa mai. Tiền Phong Online đặt 
tựa “Quả đấm thép” báo cáo Thủ 
tướng lỗ nghìn tỷ, nợ triệu tỷ. 
VnExpress giật tít từ phát biểu của 
Thủ tướng “Tham nhũng làm xấu 
hình ảnh tập đoàn”. Trong khi đó 
VietnamNet cũng trích lời Thủ tướng 
nói là, sau những Vinashin Vinalines 
người ta hỏi còn Vina nào nữa”. 
 Tuổi Trẻ Online trích lời bà Phạm 
Chi Lan, nguyên thành viên Ban 
nghiên cứu của Thủ tướng Chính 
phủ, nhận định rằng cần xem xét xử 
lý trách nhiệm cơ quan quản lý cấp 
trên lẫn lãnh đạo doanh nghiệp bị lỗ 
liên tiếp. Theo đó, dù ở số lượng nào 
thì đây cũng là gánh nặng lớn, bởi ở 
các nước khác họ tính nợ doanh 
nghiệp nhà nước vào nợ công. Mọi 
sự che đậy dễ dẫn đến Vinashin thứ 
hai.  
 Trả lời chúng tôi, chuyên gia tài 
chính cao cấp Bùi Kiến Thành đưa ra 
khuyến cáo: 
 “ Tôi thấy không khó khăn gì, 
chúng ta phải áp dụng luật pháp một 
cách nghiêm minh thôi. Đừng nói 
rằng có những kẽ hở, chúng ta chưa 
thấy kẽ hở nào cả. Tất cả mọi chuyện 
là các ông làm trái luật chứ không 
phải là chuyện kẽ hở.” 
 Càng nhiều  ảng viên càng t  
 Theo VietnamNet, Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận người 
dân có quyền đặt ra câu hỏi sau 
Vinashin, Vinalines liệu còn thêm 
Vina nào nữa. Thủ tướng nói ông hết 
sức buồn vì trong cách mạng tháng 
Tám chỉ có 5.000 đảng viên mà vẫn 
giành thắng lợi, còn ngày nay Tập 
đoàn Vinashin có tới 6.000 đảng viên 
nhưng mà tê liệt, đầu tư tràn lan, làm 
trái pháp luật một thời gian dài mà 
bản thân Thủ tướng không được 
phản ánh của bất kỳ đảng viên nào. 
Thậm chí Chủ tịch Vinashin Phạm 
Thanh Bình còn được bầu vào hết 
cấp ủy này đến cấp ủy khác. 
 Thủ tướng đưa thêm trường hợp 
Vinalines, mấy nghìn đảng viên mà 
vẫn làm sai làm trái như thế. Người 
dân đặt câu hỏi còn Vina nào nữa? 

Theo Thủ tướng, Doanh nghiệp Nhà 
nước đi liền với tiêu cực, phạm pháp, 
tham nhũng, đội ngũ đảng viên rất 
lớn, vậy vai trò tiên phong, gương 
mẫu của đảng viên ở đâu. 
 Trong bài “Tham nhũng làm xấu 
tập đoàn” của Vn xpress, người đọc 
có cảm giác Thủ tướng muốn biện 
minh cho việc các tập đoàn nhà nước 
đầu tư ngoài ngành tràn lan, đặc biệt 
vào bất động sản gây ra một cuộc 
khủng hoảng nợ khi thị trường này 
đóng băng. Theo đó Thủ tướng quan 
niệm đầu tư ngoài ngành của doanh 
nghiệp không sai luật nhưng thực tế 
cho thấy không hiệu quả. Vẫn theo 
Vn xpress, ông Nguyễn Tấn Dũng đã 
nói với các “quả đấm thép” rằng: “Xã 
hội hiện nay đòi hỏi đề cao tính minh 
bạch, kết quả kinh doanh hàng năm 
phải có kiểm toán và công bố công 
khai. Nếu hiệu quả thì nói hiệu quả, lỗ 
thì phải nói lỗ, không được che giấu.” 
 Nhận định về nhu cầu công khai 
minh bạch trong các hoạt động kinh 
tế tài chánh ở Việt Nam, PGSTS Ngô 
Trí Long phát biểu: 
 “Chủ trương mục đích hoàn toàn 
công khai minh bạch là cần thiết, 
nhưng việc làm thì còn phải được 
hoàn thiện. Trên thực tế hiện nay 
chính việc chưa thực sự công khai 
minh bạch nên đã dẫn đến những 
hậu quả vừa qua. Cho nên tôi nghĩ 
trong thời gian tới, hướng cải cách 
cũng như sự giám sát sẽ chặt chẽ 
hơn. Còn nếu cứ để như thực trạng 
thời gian vừa qua cũng như hiện tại, 
tính công khai minh bạch không được 
rõ ràng mà nó vẫn còn như ở trong 
một cái hộp kín, thì chắc chắn sẽ dẫn 
tới hậu quả sau này.” 
 Theo các báo mạng chính thống, 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt ra 
câu hỏi: “ Doanh nghiệp thiếu hiệu 
quả, vốn chủ sở hữu tăng thấp, một 
số nơi tài chính thiếu lành mạnh… có 
phải do nguyên nhân vĩ mô, hay do 
điều hành, do lãnh đạo làm trái?” 
 Đối với kế hoạch năm 2013, theo 
Vn xpress, Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng nhìn nhận có vấn đề “không ổn” 
khi chính phủ đặt mục tiêu tăng 
trưởng cao hơn, lạm phát thấp hơn 
nhưng hầu hết các tập đoàn, tổng 
công ty lại đăng ký các chỉ tiêu về 
doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp 
ngân sách… đều giảm so với năm 
2012. 
 Sự không ổn về kế hoạch kinh tế 
2013 của Việt Nam, được Phó Giáo 
sư Tiến sĩ Ngô Trí Long phân tích: 
 “Dự báo 2013 thì Việt Nam gặp 
một loạt những thách thức khó khăn 
mà đòi hỏi phải có những biện pháp 
xử lý rất cụ thể. Thách thức thứ nhất 
là lạm phát có khả năng vẫn còn tiềm 

ẩn. Thứ hai là nợ xấu vẫn ở mức cao. 
Thứ ba là hàng tồn kho lớn đặc biệt là 
tồn kho trong lĩnh vực bất động sản 
gây một ách tác rất lớn. Thứ tư thì 
niềm tin vào thị trường cũng đã giảm 
thấp. Thứ năm là các doanh nghiệp 
tiếp tục khó khăn và sức mua giảm 
xuống rất thấp. Vấn đề cuối cùng là 
Việt Nam còn chịu áp lực đột biến của 
thế giới với tác động mạnh mà sức 
chịu đựng thì chưa cao, phản ứng 
chưa cao. 
 Trong những vấn đề đó đặc biệt 
việc giải quyết nợ xấu còn bất cập và 
nó ảnh hưởng tới tái cơ cấu ngân 
hàng, mà tái cơ cấu ngân hàng là một 
trong những nội dung quan trọng của 
hệ thống tái cơ cấu của Việt Nam. 
Cho nên trong năm 2013 Việt Nam 
còn rất nhiều thách thức. Tuy nhiên 
trước vấn đề đó thì chính phủ Việt 
Nam đã ra Nghị quyết 01 Nghị quyết 
02 để xử lý với các biện pháp cụ thể 
để tháo gỡ khó khăn ổn định kinh tế vĩ 
mô kiểm soát lạm phát.” 
 Cùng ngày 16/1 khi Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng họp bàn với các 
tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà 
nước, Đất Việt Online trích ý kiến 
chuyên gia kinh tế TS Lê Đăng Doanh 
nhận định rằng, kinh tế Việt Nam năm 
2013 là lẫn lộn giữa hy vọng và bất 
định. Tình hình tùy thuộc rất nhiều 
vào tiến độ tái cấu trúc, nếu cải cách 
được sẽ khá lên, nếu không cải cách 
hiệu quả sẽ còn khá nhiều vấn đề. 
Vẫn theo TS Lê Đăng Doanh, 2013 
sẽ là một năm đầy biến động, một 
năm của sự tái cấu trúc cải cách. 
Kinh tế thế giới còn nhiều điều khó 
lường rủi ro. Đối với kinh tế Việt Nam, 
điều khó khăn nhất trong năm 2013 là 
vấn đề nợ xấu sẽ được giải quyết đến 
đâu. Đóng băng tín dụng có thể được 
giải quyết đến mức độ nào.  

 
 Hội chứng hoang tưởng (para-
noid personality disorder, sẽ viết tắt là 
PPD) là một rối loạn tâm thần với đặc 
điểm là người mắc bệnh hay nghi kỵ 
người khác. Người mặc bệnh PPD 
không có khả năng tin tưởng vào 
người khác, nhìn người khác như là 
những thù địch. Có thể nói rằng bệnh 
nhân PPD rất giống với người CS. 
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 “Thế lực thù địch” là cụm từ mới 
xuất hiện gần đây, nhưng đã trở 
thành khá phổ biến. Chỉ cần gõ “thế 
lực thù địch” trong hộp tìm kiếm của 
Google, tôi được hơn 2 triệu kết quả 
trong vòng 0,26 giây. Báo chí, đài 
phát thanh, đài truyền hình không 
ngớt lớn tiếng cảnh báo người dân 
rằng thế lực thù địch đang len lỏi vào 
guồng máy của Nhà nước, đang gây 
tác hại nghiêm trọng cho VN. Có khi 
họ cảnh báo rằng thế lực thù địch đe 
doạ đến sự sống còn của đảng, của 
Nhà nước và sự an sinh của người 
dân. Có thể nói rằng những người 
làm truyền thông cho đảng đã dùng 
thế lực thù địch như một con ngáo ộp, 
kích động người dân, làm cho người 
dân cảm thấy bất an. 
 Chỉ một thời gian ngắn tiến hoá 
“thế lực thù địch” đã trở thành một 
câu thần chú của người CS. Trong 
bài diễn văn dài bế mạc Hội nghị 6 gì 
đó của ngài tổng bí thư NPT có đoạn: 
“Ban Chấp hành Trung ương đã thảo 
luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các 
mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến 
quyết định không thi hành kỷ luật đối 
với tập thể Bộ Chính trị và một đồng 
chí trong Bộ Chính trị; và yêu cầu Bộ 
Chính trị có biện pháp tích cực khắc 
phục, sửa chữa khuyết điểm; không 
để các thế lực thù địch xuyên tạc, 
chống phá”. Trong những năm qua, 
dường như trong đầu óc của những 
người CS họ chỉ nghĩ đến những thế 
lực thù địch. Ngay cả khi đất nước ở 
trong tình trạng thù trong giặc ngoài 
như thế mà họ chỉ nghĩ đến thế lực 
thù địch! “Thế lực thù địch” gần như 
là một câu kinh của những người 
Cộng sản Việt Nam trong thế kỷ 21. 
 Nhưng đâu là thế lực thù địch thì 
chẳng ai biết song có thể đoán được. 
Dù không nói thẳng ra đâu là thế lực 
thù địch, nhưng ai cũng hiểu rằng bất 
cứ người nào phê bình chính sách 
của đảng đều được xếp trong danh 
sách thù địch. Mỹ và các nước 
phương Tây được Trung cộng xem là 
thế lực thù địch. Người CSVN cũng 
xem Mỹ và các nước phương Tây là 
thế lực thù địch dù họ rất thích gửi 
con cháu sang đó du học. Người dân 
đi biểu tình chống Trung cộng xâm 
lăng cũng bị xem là thế lực thù địch, 
là phản động. Một điểm đáng nói ở 
đây là bất cứ ai mà Trung cộng xem 
là thế lực thù địch thì người Cộng sản 
VN cũng xem là thế lực thù địch. 
 Vì không biết cụ thể thế lực thù 
địch là ai, nên chúng ta có thể tạm 
cho đó là một thế lực ma. Ma là một 
khái niệm trừu tượng, thường đề cập 
đến người đã chết, nhưng vì còn ân 

oán với người cõi trần nên hay hiện 
về để nhát. Ma không hiện hình mà 
chỉ xuất hiện trong tâm tưởng của con 
người. Người sợ ma là người thiếu tự 
tin. Thiếu tự tin nên họ tin vào thần 
thánh, bùa ngải. Thiếu tự tin là một 
thể hiện của người bất an và thiếu 
học vấn. Nếu là người có tự tin và 
học vấn thì không ai tin vào ma quỷ, 
chẳng ai khấn nguyện nhờ đến thần 
thánh để che chở. Chỉ có người vì 
biết mình bất tài, biết mình thất học, 
biết mình làm chuyện ác ôn, nên mới 
cảm thấy bất an và hô toáng lên là có 
ma. Do đó, có thể nói rằng người 
Cộng sản đang hô toáng thế lực thù 
địch cũng có nghĩa họ đang bất an. 
 Nhưng tại sao người Cộng sản lại 
đa nghi, không tin người dân? Nghĩ 
một chút tôi thấy những gì người 
Cộng sản suy nghĩ, nói và làm rất phù 
hợp với những đặc điểm của hội 
chứng hoang tưởng PPD hoặc hội 
chứng phản xã hội. Tôi sẽ bàn về hội 
chứng PPD trước. 
 Hội ch ng hoang tưởng  
 Triệu chứng nổi bật của người 
mắc chứng PPD là không tin tưởng 
vào người khác, lúc nào cũng nghi 
ngờ người khác, nghi ngờ cả người 
thân và đồng nghiệp. Người mắc 
bệnh PPD có những đặc tính nổi bật 
như thiếu tin tưởng vào người khác, 
lúc nào cũng nghi kị người khác. 
Trong đầu của bệnh nhân PPD là 
người khác lúc nào cũng tìm cách ám 
hại mình, bất cứ hành động mang 
tính tích cực nào của người khác 
cũng được hiểu là có ý đồ xấu xa. 
Điều này rất đúng với người CS vì họ 
không tin ai cả. Trong xã hội do người 
CS điều hành và cấu tạo nên, ai cũng 
nghi kỵ lẫn nhau. Ngay cả trong gia 
đình cũng nghi kỵ lẫn nhau. Trong xã 
hội VN hiện nay mọi thành viên đều là 
những người tù dự khuyết. Bầu Kiên 
có thể là anh hùng hôm qua nhưng 
đùng một cái là tù nhân. Một ông cựu 
bộ trưởng đáng kính vẫn có thể đi tù 
dễ dàng. Người CS không tin ai cả vì 
chính họ cũng không tin họ nói thật. 
Ngoài triệu chứng chính vừa đề cập 
người mắc chứng PPD còn có một số 
biểu hiện như sau: 
 Một  à nghi ngờ người khác một 
cách vô căn cớ  nghĩ rằng người 
khác  ang  ợi dụng mình  hãm hại 
mình  hay  ường gạt mình. Người 
Cộng sản lúc nào cũng nghi ngờ 
người ngoài đảng. Họ xem người 
ngoài đảng như tín đồ Hồi giáo xem 
người không theo đạo Hồi là những 
kẻ ngoại đạo, đáng nghi ngờ. Chính 
vì suy nghĩ này mà người CS chỉ chia 
chác quyền lực và đặc lợi cho người 

trong đảng. Nói ra thì có vẻ quá đáng 
như đảng Mafia cũng làm như thế. Vì 
nghi ngờ nên người Cộng sản xem 
bất cứ việc làm gì của các tổ chức phi 
chính phủ (NGO) là những thế lực 
đáng ngại, cần phải theo dõi. Chính vì 
thói nghi ngờ và thiếu tự tin nên họ 
không tin vào Việt kiều. Bao nhiêu trí 
thức Việt kiều muốn góp một tay cho 
chế độ mà có được đâu. Ngay cả 
những người trí thức trong nước góp 
ý chân tình cho họ mà vẫn bị theo dõi, 
thậm chí bắt bớ giam cầm. 
 Hai  à bị ám ảnh bởi những nghi 
ngờ về sự trung thành và tin cậy 
của bạn bè   ồng nghi p. Khi người 
khác giúp họ thật tình, họ cũng nghi 
ngờ sự giúp đỡ đó. Mỹ muốn giúp 
đào tạo chuyên gia cho VN, nhưng 
người Cộng sản nhìn đó như là một 
thế lực đe doạ, và xem Mỹ như kẻ 
thù. Ngay cả trong nội bộ đảng họ 
cũng có cơ chế kiểm tra hành động 
của đảng viên. Đi xa hơn kiểm tra 
hành động là kiểm soát tư tưởng của 
đảng viên. Do đó, toàn bộ đảng viên 
trở thành những con cừu, chỉ biết suy 
nghĩ và nói theo một định hướng. 
Những ai có suy nghĩ khác thì sống 
bằng cuộc sống 2 mặt. Bên Tàu có 
một cuốn tiểu thuyết mô tả một nhân 
vật sống 2 mặt rất sống động. Sáng 
sớm anh ra vườn sau chửi bới đảng 
Cộng sản, chửi xong, anh thay đồ đi 
làm và lên lớp ca ngợi công ơn trời 
biển của đảng! 
 Ba  à không muốn chia sẻ thông 
tin với người khác vì họ sợ thông 
tin sẽ  ược sử dụng  ể chống  ại 
hay ám hại mình. Người Cộng sản 
xem thông tin là vũ khí. Mà vũ khí thì 
có thể dùng để gây tác hại. Do đó, 
người Cộng sản kiểm soát toàn bộ 
thông tin. Từ báo chí, đài phát thanh, 
đến đài truyền hình và mạng, họ kiểm 
soát tất cả. Thật ra, đây là một hành 
động suy bụng ta ra bụng người, bởi 
trong quá khứ họ từng lũng đoạn 
thông tin và lợi dụng tự do thông tin 
để gây tác hại đến đối phương. 
 Bốn  à  úc nào cũng diễn dịch ý 
nghĩa tiềm ẩn  ằng sau mỗi thông 
tin và sự ki n vì họ nghi ngờ rằng 
thông tin  ược trình bày chỉ  à bề 
mặt  còn  ằng sau  à hàm ý ám hại 
họ. Người Cộng sản rất thích nói về 
“bản chất và hiện tượng”. Những gì 
xảy ra họ xem là hiện tượng, họ 
không quan tâm mấy, nhưng họ rất 
quan tâm đến bản chất. Khi công 
an “làm việc” với ai họ nghi là “phản 
động” (nghi ngờ là bản chất của họ) 
thì câu hỏi xoay quanh ai đứng đằng 
sau việc làm của người đó. Đây cũng 
là một bản chất mang tính suy bụng 
ta ra bụng người, bởi trong quá khứ 
họ đứng đằng sau xúi giục trí thức 
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miền Nam xuống đường chống lại 
chế độ Mỹ-Thiệu. Tương tự, khi 
người dân xuống đường đòi đất, họ 
không quan tâm giải quyết vấn đề mà 
chỉ truy tìm mầm mống mà họ gọi là 
“phản động”. 
 Năm  à  úc nào cũng tỏ thái  ộ 
 ố kỵ  thù hận. Người mắc bệnh 
PPD không có khả năng tha thứ, họ 
luôn tìm cách dìm người khác, nói 
xấu người khác và khi cần thì ám hại. 
Tha thứ không có trong từ điển ngữ 
vựng của người Cộng sản. Họ đày 
đoạ quân lính, sĩ quan, viên chức của 
chế độ cũ ra sao thì chúng ta đều 
biết. Có thể nói đó là một chương sử 
đen tối nhất của người Cộng sản. 
 Một đặc điểm khác là người mắc 
chứng PPD rất huênh hoang. Họ tự 
xem mình là tài giỏi nhất thế giới, là 
trường tồn. Đặc điểm này cũng giống 
với người Cộng sản. Họ tự xem mình 
là “quang vinh”, là tài ba nhất thiên 
hạ, là “đỉnh cao trí tuệ”, là bách chiến 
bách thắng. Họ không ngần ngại 
tuyên bố đảng của họ là “muôn năm” 
dù trong lịch sử nhân loại không có 
chế độ nào hay đảng phái nào tồn tại 
muôn năm. 
 Tất cả những đặc điểm của chứng 
bệnh hoang tưởng vừa mô tả trên 
đều rất phù hợp với người CS. Theo 
y văn thì hội chứng PPD khá phổ biến 
trong dân số. Trên thế giới, thống kê 
cho biết có khoảng 0,5 đến 3% người 
mắc chứng hoang tưởng. Nam giới 
có khuynh hướng dễ mắc PPD hơn 
nữ giới. Phần lớn những người mắc 
chứng PPD ở độ tuổi 40-50. Hiện nay 
có khoảng 3 triệu đảng viên đảng 
CSVN, chiếm 3% dân số. Con số này 
cũng phù hợp với y văn thế giới. Số 
nam đảng viên cao hơn nữ đảng viên. 
Do đó, số người mắc chứng hoang 
tưởng nhiều hơn trong nam giới, 
cũng phù hợp với y văn thế giới. 
 Hội ch ng phản xã hội 
 Một hội chứng có liên quan đến 
PPD là hội chứng phản xã hội 
(antisocial personality disorder, viết 
tắt APD). Đặc điểm chính của APD là 
khuynh hướng không quan tâm đến 
quyền lợi của người khác, hay xâm 
phạm quyền lợi người khác. Hội 
chứng này cũng rất phù hợp với 
người Cộng sản vốn rất vô cảm và có 
khi tàn ác. Người mắc chứng APD có 
những triệu chứng như sau: 
 Một  à không sống theo chuẩn 
mực xã hội. Họ không tôn trọng luật 

pháp, họ sống theo luật của chính họ 
đặt ra. Người Cộng sản một mặt nói 
đến luật pháp như là một khuôn mẫu 
về trật tự xã hội, nhưng khi hành 
động thì hoàn toàn trái với pháp luật. 
Họ bắt người một cách tuỳ tiện. Muốn 
bắt thì bắt, không cần đến luật pháp, 

toà án. Họ thậm chí còn tuyên bố 
“luật là ta, ta là luật”. Mà đúng như 
thế. Họ ngồi xổm trên luật pháp. 
Chúng ta thấy một mặt họ kêu gọi 
thắt lưng buộc bụng, nhưng mặt khác 
họ sống như những bậc đế vương 
thời phong kiến mà họ từng nguyền 
rủa. Trong khi người dân chen chúc 
nhau trong bệnh viện, họ có bệnh 
viện riêng, bác sĩ riêng, thậm chí còn 
có cả vườn rau riêng, đàn bò sữa 
riêng. Họ ra điều luật cho cán bộ cao 
cấp không được kết hôn với những ai 
có gốc gác “nguỵ”, nhưng con gái thủ 
tướng thì được lấy con trai của cựu 
thứ trưởng “nguỵ”. Con gái tổng bí 
thư Lê Duẩn cũng được kết hôn với 
người Nga, trái 180 độ với qui định do 
chính ông đề ra! Người Cộng sản nói 
một đằng làm một nẻo. 
 Hai  à  ường gạt  giả dối. Người 
mắc chứng ADP rất hay nói dối, dùng 
tên giả để nói xấu người khác. Nói 
dối, với người Cộng sản, là một quán 
tính. Họ có thể biến trắng thành đen, 
nói đen là trắng. Điển hình như vụ 
việc ở Văn Giang, Tiên Lãng. Họ cho 
công an đánh dân, nhưng đài báo thì 
nói là “xã hội đen”. Ai cũng biết lãnh 
đạo CS hay dùng tên giả. Có người 
dùng đến cả trăm tên giả! Thời chiến 
thì có thể hiểu được, nhưng thời bình 
họ cũng dùng tên giả. Mỗi khi muốn 
nói xấu ai họ cho phóng viên ký tên 
giả để tha hồ viết. Ai cũng biết đó là 
một thái độ tiểu nhân, nhưng họ làm 
gì có quân tử tính mà chúng ta phải 
ngạc nhiên. Còn tính giả dối của 
người CS thì gần như là một đặc tính 
tiêu biểu. Giả dối về lịch sử như vụ Lê 
Văn Tám. Giả dối trong khoa học. Giả 
dối trong giáo dục. Giả dối bằng cấp. 
Lĩnh vực nào cũng giả dối. Nói chung 
sau 37 năm thống trị, người Cộng sản 
đã biến một xã hội lành mạnh trở 
thành một xã hội giả dối. 
 Ba  à hung hãn  hay  ánh 
người. Người Cộng sản xem công an 
không phải là lực lượng bảo vệ an 
ninh cho dân mà là một thanh kiếm 
của đảng. Kiếm thì chỉ dùng cho 
chuyện đâm chém, giết người, răn 
đe. Nên chúng ta không ngạc nhiên 
khi thấy công an là một kiêu binh thời 
nay. Công an bắt người vô cớ, đánh 
người, giết người thoải mái. Giết 
người trong đồn. Giết người trên 
đường lộ. Dàn cảnh gây tai nạn. Tất 
cả những hành động này cho thấy 
công an là những người mắc bệnh 
phản xã hội. 
 Bốn  à  àm vi c tuỳ ti n. Sự tuỳ 
tiện của người Cộng sản có thể nói là 
ghê gớm. Qua bên Hàn Quốc thấy 
người ta có những tập đoàn lớn, về 
nhà cũng bắt chước làm theo mà 
không có chiến lược gì cả. Dự án 

đường sắt cao tốc giá trị mấy chục tỷ 
đôla chỉ có vài chục trang giấy. Hậu 
quả là Vinashin, Vinalines gây tổn hại 
ngân sách quốc gia hàng trăm ngàn 
tỷ đồng. Họ quen làm việc như thời 
chiến, nên không có quốc sách lâu 
dài nào cả. 
 Năm  à tỏ ra vô trách nhi m. 
Ông Nguyễn Cao Kỳ lúc còn sinh tiền 
có lần nhận xét rằng trong hệ thống 
chính quyền VN không ai chịu trách 
nhiệm cả. Điều này đúng vì đảng là 
người đứng đằng sau chính phủ, 
nhưng đảng không chịu trách nhiệm. 
Người Cộng sản gây ra nhiều thảm 
hoạ chính trị và kinh tế cho đất nước. 
Cải cách ruộng đất. Nhân văn giai 
phẩm. Trại “học tập cải tạo”. Vinashin. 
Vinalines. Mất Hoàng Sa vào tay kẻ 
thù. Nhượng một phần thác Bản Giốc 
cho kẻ thù. Chúng ta nghĩ rằng người 
Cộng sản sẽ chịu trách nhiệm trước 
toàn dân, nhưng không. Họ không 
nhận lỗi. Họ rất vô trách nhiệm. 
 Sáu  à không có cảm giác ăn 
năn hối  ỗi và vô cảm. Vô cảm là 
một đặc điểm rất nổi bậc của bệnh 
nhân ADP. Bệnh nhân ADP rất bàng 
quan trước những gì xảy ra trước mắt 
họ. Thấy người ta bị nạn, họ chỉ đứng 
nhìn mà không có một hành động 
giúp đỡ hay một lời phân ưu. Người 
Cộng sản cũng thế. Những cái chết 
trong đồn công an trong thời gian gần 
đây là một minh chứng hùng hồn. 
Chúng ta còn nhớ ông Trịnh Xuân 
Tùng trong khi bị đánh gần chết chỉ 
muốn uống nước mà họ cũng không 
cho. Bà Liêng ở Bạc Liêu tự thiêu 
chẳng làm cho 700 tờ báo động lòng. 
Trong khi đó Hoà thượng Thích 
Quảng Đức tự thiêu gây ra một làn 
sóng căm phẫn trong dư luận báo chí 
thời trước 1975. Người Cộng sản 
không ăn năn sám hối trước những 
cái chết như thế. Họ cũng chẳng bao 
giờ xin lỗi những vong hồn trong vụ 
Mậu Thân ở Huế hay vụ Cải cách 
ruộng đất. Có thể nói rằng người 
Cộng sản rất vô cảm. Và khi họ cai trị 
đất nước sau 37 năm thì cả nước 
cũng trở nên vô cảm. 
 Tóm lại, những người Cộng sản 
có lẽ đã và đang mắc chứng hoang 
tưởng PPD và phản xã hội APD. 
Nhận ra bệnh để mà chạy chữa. 
Nhưng cái khó là cả hai bệnh này đều 
là bệnh tâm thần, hay cũng có thể nói 
là bệnh liên quan đến thần kinh, nên 
rất khó chữa trị. 
 Để tìm phương án chữa trị, cần 
phải biết nguyên nhân gây bệnh. Các 
chuyên gia tâm thần cho rằng bệnh 
có nhiều nguyên nhân, trong đó có cả 
nguyên nhân tương tác xã hội. Khi 
người ta trưởng thành trong một môi 
trường đảng, qua tương tác, bị tiêm 
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nhiễm những giáo điều, thói quen và 
suy nghĩ của đảng, và dẫn đến bệnh. 
 Nếu chẩn đoán trên là đúng và 
nếu nguyên nhân xã hội là đúng thì 
có lẽ biện pháp điều trị bệnh này là 
hoàn toàn có thể. Nga và các nước 
Đông Âu đã điều trị bệnh này. Họ 
cũng đã thành công. Nếu vì sức khoẻ 
của đất nước, những người Cộng sản 
Việt Nam nên xem trường hợp Nga 
và Đông Âu như là những kinh 
nghiệm chữa trị bệnh hoang tưởng và 
phản xã hội. 
 https://bsngoc.wordpress.com/2
012/10/17/hoi-chung-hoang-tuong/ 
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   ch đây  30 nă , nă    83, 

cuộc chiến t anh gi nh độc lậ  của 

nhân dân 13 thuộc địa Anh   Bắc 

Mỹ đạt được thắng lợi.  ây l  thành 

c ng đầu tiên t ong sự nghiệ  giải 

 h ng dân tộc của to n th  lo i 

người  ị      c t ong thời đại tư 

 ản chủ ngh a! 

 Một Hiến pháp có trước... nhà 

nước 
  iều “lạ k ” l  sau thắng lợi đ , 

những nh  c ch  ạng Mỹ kh ng 

th nh lậ   ột ch nh quyền cho 

tương   ng với c ng lao của những 

người đã khai sinh  a nền độc lậ ; 

hầu như họ kh ng quan tâ  đến 

việc ai sẽ giữ chiếc ghế n o, “ăn 

chia”  a sao chiếc   nh lợi quyền 

 éo        hải  ất  ao  ương 

  u, suốt  0 nă  t ời  ới gi nh 

được (  .  .   34.9.1783). Cách 

h nh  ử của những nh  c ch  ạng 

Mỹ chưa hề c  tiền lệ: ai về nh  

nấy, sau khi đã l   t ọn  ổn  hận 

c ng dân, kh ng cần  iết đến 

chuyện n n ( hải?) khen thư ng ai, 

như thế n o đối với sự “c  c ng với 

cách  ạng”! 

   định đ  của sự ấu t   của l ng 

tốt nhanh ch ng  ị thực tế t n nhẫn 

của  ã hội sau chiến t anh gi y  éo. 

Tình t ạng v  ch nh  hủ nhanh 

ch ng  ảy  a, ti u  ang n o cũng 

 uốn gi nh cho  ình sự độc quyền 

cao nhất, c  lợi nhất, khiến cho  3 

ti u  ang gây  a  ao cảnh huynh đệ 

tương t n, v  “nước” Mỹ, theo c ch 

nhận  ét của  eo ge Washington, 

“giống như  ột lâu đ i được  ây 

 ằng c t”. Muốn khắc  h c tình 

t ạng đ , giải  h   duy nhất l   hải 

th nh lậ   ột ch nh quyền.  ây l  

điều    đến nă    8 , hầu như ai 

cũng  iết. Nhưng, ch nh quyền đ  

sẽ  a sao? N  giống với    hình 

Ph   hay Anh? Những  ậc ti n tổ 

của nh  nước Mỹ tương lai giật 

 ình   i họ đoan quyết  ằng  hải 

th nh lậ   ột    hình nh  nước 

ho n to n  ới, kh ng giống với  ất 

k  ai; v , quan t ọng nhất, n   hải 

l  nh  nước thực sự của dân, do 

dân, vì dân. S u chữ đ  l  s u chữ 

v ng   i n  t   th nh nền tảng, cội 

ngu n, nguy n tắc  ao t ù   ọi 

nguy n tắc t ong suốt qu  t ình soạn 

thảo Hiến  h   (HP). 

  . Washington, nguy n l  Tổng 

Tư lệnh quân   ch  ạng t ước đây, 

được  ời giữ ghế chủ tọa Hội nghị 

Lậ  hiến. 55 con người t ẻ tuổi (đa 

số dưới 40 tuổi,  i ng A. Ha ilton, 

v o nă    8 , chỉ  ới 30 tuổi; J. 

Madison  ới 3  tuổi, họ được coi l  

những cha đẻ của HP Mỹ) chính 

l  c c tinh hoa ch nh t ị được tậ  

hợ  từ c c ti u  ang, về sau được ca 

ngợi như l  những người tinh anh 

nhất, “gần như l  th nh thần” của 

nhân loại v o cuối thế kỷ  8. Những 

gì lịch sử ca ngợi về t i năng của 55 

người đ  kh ng hề qu  lời:  h ng 

hạn, Benja in F anklin (  0 -

   0) l   ột người đa t i: thợ in, 

chủ t a   o, thẩ   h n,  hủ tịch 

hội T iết học Mỹ, thống đốc ti u 

 ang, nh  ngoại giao, thương gia 

gi u c , người th nh lậ   ại học 

Pensylvania, người  h t  inh  a cột 

chống sét, ống th ng ti u, đ n 

harmonica, kính hai tròng, công ty 

c u h a tư nhân v ,  ng n i th nh 

thạo 5 ngoại ngữ... T i năng, nhân 

c ch v  tầ  nhìn v  đại đã được 

cộng hư ng đ  l    a  ản HP đầu 

ti n t ong lịch sử lo i người    hầu 

như kh ng có bất kỳ   t  ỗi văn  ản 

lớn n o! 

 55 “cha đẻ” của nh  nước Mỹ, 

t ong đ  nổi  ật nhất l  Ale ande  

Ha ilton (hình của  ng được khắc 

t  n tờ  0 USD), Ja es Madison 

(hình t  n tờ 50 USD) v  Benja in 

Franklin (hình trên tờ  00 USD)... 

 Ngày 25-5-  8 , Hội nghị Lậ  

 h   được khai  ạc tại Philadel hia 

– “th nh  hố của tình huynh đệ”. 

 ần  ốn th ng   ng  ã, những cuộc 

t anh luận quyết liệt đã nổ  a v  tận 

cho đến lúc đặt  út k  (  - ), nhiều 

đại  i u vẫn c n chất ch a những 

 ất đ ng. Bản dự thảo v  những  ất 

đ ng đ  c n được 5 t iệu người dân 

 e   ét kỹ lưỡng t ước khi được 

Quốc hội ch nh th c thông qua vào 

nă    8 . Nhìn chung, HP Mỹ đã 

được l    a t  n cơ s  những định 

hướng tì  tới sự ho n hảo c  th ; 

được c  th  h a th nh nhiều nguy n 

tắc do nhiều đại  i u đề  uất, được 

A. Ha ilton v  J. Madison diễn đạt 

 hần n o qua những   i   o   i tậ  

hợ  th nh t c  hẩ  Liên bang thư 

t p (The Federalist Papers). 

 Những nguyên tắc lập pháp 
 Ch ng ta  uốn t o dựng   t 

nền tảng (HP) sẽ trường tồn  ua 

 ọi thời đ i, v y th , phải dự  iệu 

đủ những thay đổi    c c thời đ i 

https://bsngoc.wordpress.com/2012/10/17/hoi-chung-hoang-tuong/
https://bsngoc.wordpress.com/2012/10/17/hoi-chung-hoang-tuong/
http://www.tdngonluan.com/
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đó sẽ t o ra. Nguy n tắc n y kh ng 

định    những điều không bao giờ 

thay đổi như quyền tư hữu l  thi ng 

li ng v   ất khả  â   hạ ; quyền 

sống, quyền tự do v  quyền kiế  

tì  hạnh  húc như Tuy n ng n  ộc 

lậ  đã chỉ  a; quyền người dân ủy 

nhiệ  cho ch nh quyền, nhân dân 

c  quyền  ầu l n v   ãi nhiệ  

ch nh quyền đ ... Tất nhi n, c   ất 

nhiều điều sẽ thay đổi n n HP dự 

liệu c c khoản  ổ sung: Tu  h nh 

Án (A end ent, T A).  h ng hạn 

T A   , th ng qua nă    5 , quy 

định tổng thống kh ng được l   

qu  hai nhiệ  k . 

  iệc th nh   p   t chính  uyền 

thích hợp phải do chính người d n 

 ựa chọn th ng  ua sự biểu  uyết 

r ng rãi nhất. Kh ng   t ai có 

 uyền  p đặt    h nh nh  nước 

kh ng tư ng thích với  ong  uốn 

v   ợi ích của người d n. Sau  ất 

nhiều t anh cãi, nhân dân Mỹ đã 

chọn    hình nh  nước ta  quyền 

phân lậ ; theo đ , 1 trong 3 cơ quan 

lậ   h  , h nh  h   v  tư  h  , 

lu n  ị 2 cơ quan kia gi   s t. 

 Xu hướng sửa đổi HP để  ưu đồ 

 uyền  ực nhiều h n cho   t v i c  

nh n     u hướng      uyền của 

 ọi  uyền  ực; v  thế, phải thiết   p 

  t c  chế sao cho có thể ngăn 

ngừa  ọi ý đồ thao t ng v  sửa đổi 

HP. Theo nguy n tắc n y, quyền 

tha  gia của  ọi c ng dân l  tối 

hậu.  hỉ khi n o c  t  n  /3 thượng 

nghị s  hoặc thống đốc  ang y u cầu 

thì việc xem xét sửa đổi HP  ới 

được đặt  a. Quy định n y c  ngh a 

l  nếu  uốn   a    quyền được 

t ang  ị vũ kh ,  hải c   t nhất    

TNS hoặc 34 thống đốc  ang y u 

cầu. 

 Xu hướng      uyền v    ng 

 uyền    thu c tính tất nhiên của 

con người, v  thế, phải thiết   p c  

chế sao cho đủ khả năng để ngăn 

chặn  ọi ý đồ      uyền đó. Ngoài 

cơ cấu ta  quyền  hân lậ , HP Mỹ 

c n định    cơ chế c c th nh vi n 

của T a  n Tối cao, c c thẩ   h n 

của t a  n khu vực t ong to n li n 

 ang, được giữ quyền t ọn đời, nếu 

kh ng  in nghỉ hưu hoặc  ắc  ệnh 

hi   nghèo (tâ  thần,  ệnh suy 

giả  t   nhớ...). Như vậy, t a  n sẽ 

kh ng  hải chịu  ất k     lực n o 

từ  h a ch nh quyền hoặc cử t i! 

 Đảng ph i    c i nguồn của chủ 

nghĩa bè ph i v  chủ nghĩa bè ph i, 

đến  ượt nó, chủ nghĩa bè ph i    

c i nguồn     vẩn đục HP. Vì thế, 

cơ cấu tổ ch c ch nh quyền kh ng 

cho  hé   ất k  đảng  h i n o c  

th  can thiệ  v o  ộ   y  ột c ch 

t ực tiế . Mỗi đảng  h i, t ước HP, 

chỉ l   ột tổ ch c c ng dân, chịu sự 

điều chỉnh, giới hạn của luật  h  . 

 Đa số người d n    thờ   với 

chính tr , v  thế, phải thiết   p c  

chế sao cho h n chế đến  ức thấp 

nhất sự v  tr ch nhiệ  của người 

d n đối với việc bầu ra chức vụ 

 ãnh đ o cao nhất. Nguy n tắc n y 

kh ng định c ch  ầu cử, theo đ , 

tổng thống sẽ được quyết định   i 

số đại cử t i tương đương với số 

lượng nghị s  của  ỗi ti u  ang. 

 Các tiểu bang  ớn  u n có  u 

hướng chèn ép c c tiểu bang nhỏ 

h n, v  thế, c  chế tổ chức nh  nước 

phải h n chế đến  ức thấp nhất sự 

chèn ép này.  ây l  l  do đ  c c 

ti u  ang dù lớn hay nh  đều c  hai 

thượng nghị s  t ong thượng viện. 

Bất k   ột đạo luật n o dù Hạ viện 

đã th ng qua (nơi c c  ang lớn c  

lợi thế) đều  hải được Thượng viện 

chuẩn y, v  ngược lại. 

 C c c   uan tư ph p dễ b   ua 

chu c v      dụng, v  thế, phải có 

thiết chế cho người d n được  uyền 

gi   s t,  uyết đ nh trực tiếp đến 

c c ph n  uyết tối thượng của tòa 

án. Nguy n tắc n y đề  a cơ chế 

th nh lậ  bồi thẩm đoàn (The 

Ju y), do người dân  ầu  a.   c vi n 

ch c của  a cơ quan lậ   h  , h nh 

 h  , tư  h   kh ng được tha  gia 

v o   i thẩ  đo n. Ph n quyết của 

  i thẩ  đo n về c  tội hay kh ng, 

  c  n, l  tối thượng.  

  iệc thay đổi hay ban h nh c c 

điều  u t  ới  u n ảnh hưởng trực 

tiếp đến  ợi ích của người d n. Do 

đó, phải thiết   p c  chế để h n chế 

đến  ức thấp nhất sự ban h nh hay 

thay đổi   t đ o  u t, ngăn chặn 

 ọi  u hướng tắc tr ch khi ban 

hành c c văn bản  u t ph p. 

Nguy n tắc n y  ảo đả  sai s t  t 

nhất (hầu như chưa  ảy  a, cho đến 

thời đi   n y) về việc  an h nh đạo 

luật  ới. Khi  ột đạo luật được 

kh i  ướng   Thượng viện ch ng 

hạn, n  sẽ được t ình cho Ti u  an 

Tư  h    e   ét, sau đ  t ình lên 

Thượng viện. Nếu được th ng qua, 

sẽ tiế  t c được chuy n sang Ti u 

 an Tư  h   Hạ viện,   i to n th  

Hạ viện; cuối cùng  ới được t ình 

l n tổng thống.  ạo luật được th ng 

qua, sẽ  ang t n người đề  uất – 

vừa đ  vinh danh vừa đ  tăng t nh 

t  ch nhiệ  của dự luật. Nếu tổng 

thống  hủ quyết, t ình tự sẽ được 

l   lại từ đầu. 

 Qu n đ i, cảnh s t    c ng cụ 

của chính  uyền nên phải tu n thủ 

c c  ệnh  ệnh của chính  uyền.   , 

để ngăn ngừa sự   ng  uyền, đ c t i 

hóa, c c  u n nh n v  cảnh s t 

đang t i ngũ kh ng được phép tha  

gia v o c   uan   p ph p. Nguyên 

tắc n y  ặc nhi n kh ng định  ằng 

quân đội hay cảnh s t nếu họ v o 

thượng viện hay hạ viện, kh ng c  

quyền  hản kh ng ch nh quyền, 

kh ng c  quyền được luận “tội” 

ch nh quyền, t c l  kh ng  ảo đả  

được năng lực t c chiến, vì khi luận 

“tội”, họ đang chống lại ch nh 

quyền. Quân nhân hay vi n ch c 

cảnh s t,  uốn v o nghị viện,  hải 

 a kh i quân ngũ... 

 T  n đây l  v i kh i lược về sự 

hình th nh v  c c nguy n tắc lậ  

 h   của nh  nước Mỹ –nh  nước 

hiện đại đầu ti n t ong lịch sử lo i 

người–  ột    hình nh  nước chưa 

th  tì  thấy sự đối s nh n o khả d  

hiệu quả hơn.    cũng l     hình 

nh  nước chưa hề c  tiền lệ với  ản 

HP cho đến nay l  độc nhất v  nhị, 

t ường t n,  ất chấ  sự thay đổi về 

thời gian v  kh ng gian.  

 Nước  HXHCNVN đang chuẩn 

 ị  ước qua  ột thời khắc t ọng đại 

 ằng việc lấy   kiến to n dân đ  sửa 

đổi Hiến  h       . Rất  ong   i 

 ằng việc lấy   kiến đ  kh ng  hải 

l  chuyện hình th c,   i  ột sự thật 

giản dị: Nếu ngay cả HP cũng chỉ l  

  n đ  cho vui thì không có cái gì 

t  n đời n y c  th  được coi t ọng! 

Một  ản Hiến pháp khoa học, nhân 

văn,  hù hợ    nguyện của to n 

dân,  u thế của  ọi thời đại, chắc 

chắn l  nguyên tắc, điều kiện đầu 

tiên cho sự  h t t i n vững  ền... 

 Kh ng  hải ngẫu nhi n    Lời 

Tuy n thệ của Tổng thống Mỹ chỉ 

c   ột   ngắn gọn l  BẢO VỆ 



Tự Do Ngôn Luận * Bán Nguyệt San 
 

 

  

Số 164 * Trang  18 

H ẾN PHÁP. Một khi HP được 

soạn thảo ho n chỉnh thì  ọi cố 

gắng của c ng dân –k  cả TT chỉ 

duy nhất  ột vấn đề l   ảo vệ đ  

thực thi đúng như HP đặt  a, kh ng 

cần  ất k   ột sự th  ,  ớt n o   i 

những th   hay  ớt đ  đều l   vẩn 

đ c HP! (nguồn:  BVN). 

 
 Đảng Cộng sản Vi t Nam (ĐCS 
VN)  ang hô hào toàn dân góp ý 
sửa  ổi Hiến pháp 1992  từ ngày 
2/01  ến ngày  1/0 /201 . 
 Một hiến pháp  úng nghĩa phải 
như thế nào? 
 Hiến pháp (HP) là văn kiện đặt ra 
các nguyên tắc cơ bản của hệ thống 
chính trị cho một quốc gia. HP xác lập 
toàn bộ cấu trúc cơ bản của các cơ 
quan nhà nước, cách thức bổ nhiệm, 
bao gồm thẩm quyền của các cơ 
quan này cũng như mối quan hệ 
tương tác, và các quyền lợi, nghĩa vụ 
cơ bản của công dân. 
 HP là bộ luật quan trọng nhất của 
một nhà nước, cơ sở pháp lý cho các 
hoạt động của tất cả các cơ quan nhà 
nước, là Luật cơ bản. HP đi cùng với 
các quy định khác của pháp luật, 
nhưng đứng ở vị trí hàng đầu, là bộ 
khung của mọi luật định. Tất cả các 
luật khác của quốc gia phải phù hợp 
quy định của HP. 
 HP tiến bộ, văn minh phải là đỉnh 
cao của quy trình và những thay đổi 
liên quan đến việc chuyển đổi các quy 
định từ một nhà nước phong kiến, 
chuyên chế hay độc tài toàn trị đến 
một nhà nước dân sự, dựa trên các 
nguyên tắc của dân chủ và nhân bản. 
 HP không chỉ xác định cấu trúc cơ 
bản của nhà nước, thiết lập ranh giới 
hoạt động của các cơ quan nhà 
nước, mà trước hết bảo đảm các 
quyền cơ bản và quyền tự do của 
công dân, cũng như bảo vệ quyền lợi 
của các cá thể và các nhóm thiểu số 
trong xã hội. HP không thể bị áp đặt 
bởi một đa số bất kỳ nào mà là sự 
thỏa hiệp được hình thành từ kết quả 
của tranh luận xã hội rộng rãi, công 
khai. 
 HP, với chức năng của nó, không 
phải chỉ dành cho đảng cầm quyền 
mà còn cho xã hội. Một HP đúng đắn 
phải là HP của nhà nước của một xã 
hội dân sự. Nó không chỉ giới hạn 
trong các vấn đề của nhà nước và 
cách thức thực hiện, mà còn mở rộng 
phạm vi điều chỉnh những vấn đề 
không phù hợp trong các chính sách 
của nhà nước. Nhà nước trong HP, 
được xem không chỉ là nhà tổ chức 

chính của đời sống công cộng, mà là 
một thực thể tạo ra cuộc sống có 
phẩm giá, nhưng đồng thời cho phép 
các tập hợp dân sự khác có đời sống 
chính trị và xã hội làm việc song song 
bên cạnh nhà nước. 
 HP là sản phẩm mà mỗi công dân 
đều có quyền góp phần sáng tạo ra 
nó, tham gia xây dựng của nó, được 
hưởng và tuân thủ quyền lợi và nghĩa 
vụ hiến định sau khi có đồng thuận. 
 Một tiến trình công phu 
 Là nhân chứng suốt giai đoạn chế 
độ CS Ba Lan sụp đổ và hơn 20 năm 
hoàn thiện một nhà nước dân chủ 
pháp quyền, tôi nhận thấy việc thay 
đổi HP của Ba Lan là một quá trình 
phức tạp và đòi hỏi nhiều công sức. 
 Vào năm 1989, sau khi chế độ CS 
sụp đổ, để bộ máy nhà nước giữ tính 
liên tục, HP của Cộng hòa Nhân dân 
Ba Lan năm 1952, một HP bị áp đặt 
bởi chủ nghĩa Stalin, vẫn được duy 
trì. Nhà nước dân chủ chỉ đưa ra một 
số luật định cần thiết nhất để mở rộng 
quyền dân chủ và tự do, như bãi bỏ 
ngay lập tức kiểm duyệt báo chí, thay 
đổi thể lệ bầu cử, v.v... 
 Mặc dù HP thời CS không còn 
phù hợp về thời gian, không đáp ứng 
nhu cầu của đất nước, nhưng để ra 
đời hiến pháp mới, người Ba Lan 
phải mất tới 8 năm chuẩn bị. 
 Kể từ khi Hội đồng HP của quốc 
hội bao gồm 56 dân biểu và thuợng 
nghị sĩ bắt đầu công việc, đến lúc có 
các bản dự thảo đọc trước quốc hội, 
mất gần 5 năm. 
 Trình bày trước quốc hội không 
chỉ riêng bản dự thảo của Hội đồng 
HP, mà còn có các bản dự thảo của 
nhiều đảng chính trị đối lập với đảng 
cầm quyền, của riêng Tổng thống và 
của công đoàn lao động. Tất cả ý kiến 
đóng góp cho các bản dự thảo tại 
quốc hội được chuyển cho nhóm luật 
gia có uy tín cao về lĩnh vực hiến 
pháp, nghiên cứu trong vòng hai năm, 
nhằm tổng hợp, kết nối, tìm ra đồng 
thuận cho một Dự thảo chung để đưa 
ra biểu quyết tại quốc hội (vào tháng 
3/1997, với 461 phiếu thuận, 30 phiếu 
chống và 5 phiếu trắng). 
 Bản dự thảo này được chuyển lên 
Tổng thống và một lần nữa quốc hội 
thảo luận về 41 điểm lưu ý của Tổng 
thống. 30/41 điểm lưu ý của Tổng 
thống được quốc hội chấp thuận, đưa 
ra biểu quyết lần thứ hai (với 451 
phiếu thuận, 40 phiếu chống và 6 
phiếu trắng). 
 Tiếp theo, Tổng thống Ba Lan ra 
sắc lệnh tổ chức trưng cầu dân ý. Có 
42,86% số công dân Ba Lan hợp lệ 

đã đi 
bỏ 

phiế

u và cho kết quả 52,71% chấp thuận. 
Ngày 16-7-1997 Tổng thống Ba Lan 
ký chuẩn thuận và 3 tháng sau khi 
đăng trên công báo, bản HP mới có 
hiệu lực, tức là từ ngày 17-10-1997. 
  (Một lưu ý thú vị là, HP Ba Lan 
dân chủ cấm mọi hình thức tuyên 
truyền và hoạt động đối với các tổ 
chức phát xít, Cộng sản và phân biệt 
chủng tộc. Người ký chuẩn thuận 
Hiến pháp mới, nghịch lý thay là ông 
A. Kwasniewski, từng là Bộ trưởng 
thời CS, đã giành thắng lợi trong cuộc 
bầu cử tổng thống trước huyền thoại 
của Công đoàn Đoàn Kết, ông Lech 
Walesa, và làm Tổng thống Ba Lan 2 
nhiệm kỳ (1995-2005). 
 Tạo ra được một HP đã khó khăn, 
muốn thay đổi nó, hoặc một số điểm 
nào của nó, trong một quốc gia dân 
chủ còn khó khăn gấp bội. Nước nào 
cũng có những luật định đặc biệt khắt 
khe với các kiến nghị đòi thay đổi HP. 
Ví dụ, ở Ba Lan bắt buộc phải có ít 
nhất 100 ngàn chữ ký ủng hộ của dân 
chúng và phải được 3/4 số dân biểu 
quốc hội chấp thuận, một khả năng 
thực hiện thường xuyên bằng zero 
trong một quốc hội đa đảng. 
 Gánh hát diễn trò dân chủ 

 Chiến dịch kêu gọi toàn dân góp ý 
sửa đổi HP 1992 được phát động bởi 
một đảng chính trị đang độc quyền 
cai trị đất nước, ĐCSVN, theo Chỉ thị 
22 của Bộ Chính trị và nghị quyết của 
Hội nghị lần thứ 2 của Trung ương 
ĐCSVN. 
 Kể từ khi ra đời, nhà nước CSVN 
đã có các bản HP vào các năm 1946, 
1959, 1982 và 1992 với những bổ 
sung vào năm 2001-2002. Thực ra 
đây là những bản HP khác nhau, với 
nội dung được thay đổi chứ không 
phải là những điều chỉnh (tu chính) 
một số điểm nào đó của các bản HP 
trước. 
 Trừ HP 1946 được tạo nên trong 
bối cảnh ĐCSVN phải liên hiệp với 
nhiều thành phần xã hội khác nhằm 
đoàn kết chống thực dân Pháp, chính 
phủ của Hồ Chí Minh lúc đó phải 
tranh thủ sự tham gia của nhiều nhân 
sĩ, trí thức không Cộng sản, do đó nội 
dung của HP 1946 được xem là có tư 
tưởng dân chủ và cởi mở nhất về các 
quyền công dân. Tuy nhiên thời gian 
chuẩn bị của nó cũng chỉ hơn một 
năm, kể từ khi Uỷ ban Dự thảo HP 
thành lập ngày 20-9-1945 đến lúc 
quốc hội thông qua ngày 9-11-1946. 
 Sau khi ĐCSVN giành toàn quyền 
cai trị trên miền Bắc từ năm 1954, và 
trên cả nước từ năm 1975, tất cả các 
bản HP từ năm 1959 không kế thừa 
HP 1946, thậm chí nhiều quyền cơ 
bản của công dân trong HP 1946 bị 
bãi bỏ hoặc hạn chế, như quyền sở 
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hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, 
quyền khiếu nại, tố cáo, tự do ngôn 
luận, tự do xuất bản, tự do lập tổ 
chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự 
do cư trú, đi lại trong nước và ra 
nước ngoài... 
 Tất cả HP sau HP 1946, đều ra 
đời bằng sự áp đặt của ĐCSVN, như 
một luật lệ ban từ trên xuống, bắt 
thần dân phải tuân phục trong thời 
phong kiến, phục vụ duy nhất cho lợi 
ích của tập đoàn cai trị. 
 Phản dân chủ nhất là HP năm 
1980, được xem là bản photocopy từ 
HP Liên Xô, trong đó có điều 4 khẳng 
định ĐCSVN  là lực lượng duy nhất 
lãnh đạo nhà nước, xã hội , mặc 
nhiên tước bỏ quyền tham gia quản lý 
đất nước của các thành phần khác 
không thể tách rời trong cộng đồng xã 
hội. 
 Tuỳ theo chính sách và lợi ích của 
từng giai đoạn, ĐCSVN đã dễ dàng 
thay đổi HP cho thích ứng, vá víu 
hoặc  mông má  cấu trúc, để mở 
rộng, củng cố quyền cai trị hoặc tìm 
cách tạo ra không gian phân chia 
quyền lực giữa các phe nhóm (như 
lần này). 
 Từ sự khẳng định  bỏ điều 4 đi là 
tự sát  mà ông Nguyễn Minh Triết 
thừa nhận lúc còn là Chủ tịch nuớc và 
từ ý nghĩa của một HP dân chủ đích 
thực, với sự quan sát tiến trình khó 
khăn mà nhà nước Ba Lan xây dựng 
HP hậu Cộng sản, ai cũng có thể ý 
thức rõ rệt rằng, chiến dịch lấy ý kiến 
dân góp ý thay đổi HP 1992 chỉ là 
màn trình diễn dân chủ trơ trẽn, may 
chăng lừa mị được những ai ấu trĩ, 
ngây ngô, hoặc vừa điếc vừa mù. 
 Riêng thời gian 3 tháng mà 
ĐCSVN muốn lấy ý dân, bản thân nó 
đã chứng tỏ sự mị dân, làm cho có, vì 
quá ngắn ngủi cho tiến trình thảo luận 
rộng rãi của xã hội và soạn ra một 
văn kiện quan trọng bậc nhất. 
 Hơn nữa, loại bỏ sự tham gia 
quản lý điều hành đất nước của các 
thành phần xã hội khác, ĐCSVN từ 
khi giành quyền cai trị, đã luôn cho 
mình độc quyền định đoạt nội dung 
Hiến pháp, cũng như số phận của 
người dân bị trị. HP với ĐCSVN, thực 
chất chỉ là một thứ trang sức hàng 
fake (giả hiệu) của chế độ, khi cần 
ĐCSVN có thể vứt bỏ và thay thế 
bằng các Nghị định tuỳ tiện từ một 
ông Thủ tướng, hoặc thậm chí không 
cần đến Nghị định mà bằng luật... 
rừng của những tay côn đồ nhân 
danh pháp luật. Không khó khăn gì 
cho việc chứng minh nhận định này. 
 Các tuyên bố của ĐCSVN trong 
chiến dịch này bộc lộ hình ảnh con 
cáo già mặc áo veston nhưng không 
che được cái đuôi. Miệng hô  lấy ý 

kiến nhân dân về Hiến pháp là cách 
thức dân chủ thể hiện vai trò làm chủ 
của nhân dân đối với các vấn đề quốc 
gia đại sự , “không có vùng cấm trong 
lấy ý kiến về sửa đổi Hiến pháp", 
nhưng phải  đảm bảo sự lãnh đạo, 
chỉ đạo tập trung, thống nhất của 
Đảng , “phải thể hiện sâu sắc quan 
điểm của Đảng”.

[1]
 

 Khi dân chưa kịp mở miệng thì 
Đảng đã run sợ, hô hoán  nêu cao 
tinh thần cảnh giác, ý thức tự “đề 
kháng”, năng lực phản bác của nhân 
dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại 
những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu 
sai trái của các thế lực thù địch". 
 Rồi Đảng lên cơ bắp, răn đe  chỉ 
đạo chặt chẽ công tác đảm bảo quốc 
phòng, an ninh chính trị, trật tự ATXH, 
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, 
đơn vị, kịp thời đấu tranh phòng 
chống, ngăn chặn mọi hành vi lợi 
dụng dân chủ trong việc lấy ý kiến 
nhân dân để chống phá, tuyên truyền 
xuyên tạc chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách và pháp luật của 
Nhà nước”.

[2]
 Các động thái trên nói 

lên điều gì, nếu không phải là miệng 
xúi dân góp ý kiến, nhưng hai tay giơ 
cao nắm đấm và sẽ bịt miệng khi thấy 
khó nghe? 
 Những ý kiến đóng góp nếu có, 
được báo lề đảng chọn lọc đăng tải, 
chắc chắn không thoát khỏi số phận 
của viên đá ném xuống ao hoặc bị 
vứt vào thùng rác, như nhiều lần 
trước đó ĐCSVN cũng đã kêu gọi, nổi 
bật nhất là lần góp ý cho đại hội Đảng 
CSVN lần thứ 10 ầm ĩ trên báo lề 
đảng, để rồi sau đại hội nhiều vị trí 
thức mơ ngủ và những nhà cách 
mạng  thời vụ  chán nản, thất vọng. 
 Muốn lấy ý kiến của dân chúng 
chính xác nhất, thì Dự thảo HP phải 
được mọi thành phần xã hội thảo luận 
công khai, không cần bất kỳ sự cảnh 
giác nào, vì tự thân các ý kiến, kẻ cả 
đối nghịch, không có khả năng tước 
đoạt quyền lực của ĐCSVN, mà chỉ 
làm sáng tỏ thêm các vấn đề. Việt 
Phương, cựu thư ký của ông Phạm 
Văn Đồng đã chẳng nói  mở đài địch 
như mở toang cánh cửa, nghe nó 
chửi mà thấy cả ngày mai" đó sao! 
Tục ngữ cũng có câu  kẻ thù thường 
nói thật, còn người thân thì chưa 
chắc !  
 Và một điều kiện tối quan trọng: 
Dự thảo HP mà quốc hội thông qua, 
phải được đưa ra trong một cuộc 
trưng cầu dân ý dân chủ. Nhưng đòi 
hỏi này chẳng khác gì bắt ĐCSVN 
làm phép cho chó, lợn biết bay. 
 Muốn nghe tiếng của dân ư? Thì 
đây, cụ thể và thiết thực hơn nhiều 
những đóng góp cho một bản HP vô 
giá trị: Hàng ngàn chữ ký của trí thức 

trong và ngoài nước phản đối dự án 
khai thác bauxite tại Tây Nguyên, một 
công trình đe doạ môi sinh, an ninh 
quốc gia và giờ đây ước tính mỗi năm 
lỗ ít nhất 33 triệu USD; Là tiếng kêu 
của hàng triệu dân oan chưa được 
giải quyết, chỉ tính riêng giai đoạn 
2008-2011 “đã có hơn 1,57 triệu lượt 
người khiếu nại tố cáo, với gần 673 
ngàn đơn thư ; Là những tiếng than 
ai oán ngút trời trên đồng ruộng Tiên 
Lãng, Văn Giang, Vụ Bản  xé vành 
môi bà mẹ, chị em, những người bán 
mặt cho đất, bán lưng cho trời, để 
kiếm hạt thóc nuôi con khôn lớn đi 
đánh giặc giữ nước giữ làng. Giờ 
Làng Nước có rồi nhưng Đất lại bị 
đưa vào cuộc bán buôn kiếm chác 
của những kẻ chức quyền tham lam 
vô độ, vô nhân” ( Đất vỡ", Thùy Linh); 
Là tiếng khóc xót xa và tuyệt vọng 
trong hy vọng đi tìm công lý của 
những người mẹ, người vợ, người 
con của các nạn nhân bị công an 
đánh đập dã man đến chết nhưng 
nhà cầm quyền ra sức bao che tội 
phạm, v.v... 
 Vậy, thôi đi, gánh hát Hùng - Dũng 
- Sang - Trọng! Các vị đừng phung 
phí tiền bạc, thời gian, hãy buông tha 
đám dân đen lam lũ đang ngao ngán 
với hệ thống chính trị thối nát vì tham 
những, với tình trạng kinh tế khó 
khăn, ảm đạm! Đừng làm mệt mỏi họ 
thêm nữa! 
  Miệng nhà quan có gang có 
thép , ĐCSVN thích cai trị dân theo 
kiểu gì cứ việc làm. Vừa đơn giản, lại 
vừa không bị dân chúng cười giễu 
cợt, phỉ nhổ vào trò hề đạo đức giả. 
 [1]. [2]: Vietnam.net 

 
 Sau   nă  tuy n  ố   định sửa 

đổi,  ổ sung Hiến  h       , ng y 

2-01- 0 3 Ủy  an dự thảo sửa đổi 

Hiến  h   nă       của Quốc hội 

ch nh th c c ng  ố to n văn Bản dự 

thảo t  n c c  hương tiện t uyền 

th ng đại chúng ( ). 

 M c đ ch được n u l  đ  lấy   

kiến g     của c c tầng lớ  nhân 

dân cho nội dung  ản Dự thảo n y. 

Thời hạn được  hé  g     l  từ   -

0  đến hết ng y 3 -03-2013. 

 L  do   SVN tiến h nh sửa đổi 

Hiến  h   nă       được Quốc hội 

VN n u t ong Tờ t ình số   /TT -

UBTVQH13 ngày 2-8- 0   của Ủy 

 an thường v  Quốc hội: 

 “Hiến pháp nă  1992 là Hiến 

pháp của thời kỳ đầu đổi  ới đất 

nước. Đến nay, đất nước ta đã có 

nhiều thay đổi trong bối cảnh  uốc 

http://laodong.com.vn/Chinh-tri/Sua-doi-Hien-phap-1992-Tran-trong-lang-nghe-tiep-thu-y-kien-cua-nhan-dan/98535.bld
http://laodong.com.vn/Chinh-tri/Xu-ly-viec-loi-dung-lay-y-kien-Hien-phap-de-xuyen-tac-cong-kich-chong-pha-Dang/98454.bld
http://sgtt.vn/Thoi-su/171714/Boxit-Tan-Rai-%E2%80%9CChua-tinh-duoc-den-nam-nao-thi-co-lai%E2%80%9D.html
http://sgtt.vn/Thoi-su/171714/Boxit-Tan-Rai-%E2%80%9CChua-tinh-duoc-den-nam-nao-thi-co-lai%E2%80%9D.html
http://laodong.com.vn/Chinh-tri/Dung-de-dan-doi-dau-voi-chinh-quyen/62607.bld
http://laodong.com.vn/Chinh-tri/Dung-de-dan-doi-dau-voi-chinh-quyen/62607.bld
http://laodong.com.vn/Chinh-tri/Dung-de-dan-doi-dau-voi-chinh-quyen/62607.bld
http://www.buudoan.com/2012/04/at-vo.html
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tế đang có những diễn biến to  ớn, 

phức t p và sâu sắc. Cư ng  ĩnh 

xây dựng đất nước trong thời kỳ 

quá đ  lên chủ nghĩa xã h i (bổ 

sung, phát triển nă  2011), Chiến 

 ược phát triển kinh tế–xã h i 

2011–2020, Báo cáo chính tr  Đ i 

h i đ i biểu toàn  uốc  ần XI của 

đảng, trên c  sở tổng kết sâu sắc 

thực tiễn và lý  u n 25 nă  đổi  ới, 

đã xác đ nh rõ  ục tiêu, đ nh hướng 

phát triển toàn diện, bền vững đất 

nước trong giai đo n cách   ng 

 ới nh   xây dựng nước VN xã h i 

chủ nghĩa dân giàu, nước   nh, 

dân chủ, công b ng, văn minh. Vì 

v y, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ 

sung HP nă  1992 cho phù hợp với 

tình hình  ới là rất cần thiết.”  

 Những l  do      S VN n u đ  

tiến h nh sửa đổi HP nă       cho 

ta thấy c  sự  ậ   ờ d ng ý. 

 Họ chỉ n u  ột c ch chung 

chung “bối cảnh  uốc tế đang có 

những diễn biến to  ớn, phức t p và 

sâu sắc” và “Cư ng  ĩnh xây dựng 

đất nước trong thời kỳ quá đ  lên 

chủ nghĩa xã h i (bổ sung, phát 

triển nă  2011), Chiến  ược phát 

triển kinh tế–xã h i 2011–2020, 

Báo cáo chính tr  Đ i h i đ i biểu 

toàn  uốc  ần XI của đảng”. 

 Sửa đổi Hiến  h  , khung luật 

tối cao của  ột quốc gia, l  việc đại 

sự. Hiến  h   lại l   ản khế ước 

ca  tâ  tình nguyện thực hiện của 

nhân dân Việt Na . Sự việc chỉ cho 

phép nhân dân Việt Na  g     cho 

Bản dự thảo sửa đổi Hiến  h   nă  

     t ong thời hạn qu  ngắn ngủi 

   ng y l   ột điều nghi vấn lớn, 

đ ng đ  cho chúng ta  hân t ch 

những  ưu toan chiến lược của 

  SVN t ong nội dung HP  ới. 

 B i viết n y sẽ căn c  v o nhận 

định tổng qu t về  N S: “Đừng 

nghe Cộng sản nói, hãy xem Cộng 

sản làm”    giải  ã   đ  thâ  

hi   của   SVN t ong sự kiện sửa 

đổi HP. 

 1. Mục đích đầu tiên của sửa 

đổi Hiến pháp năm 1992 là ĐCS 

VN tiếm đoạt hoàn toàn Quân đội 

nhân dân Việt Nam.  
 Ta hãy  e  những qui định về 

Lực lượng vũ t ang của c c  ản HP 

c c nă    4 ,   5 ,   80,      

như thế n o. 

 - HP 1946 kh ng c  điều khoản 

 i ng về Lực lượng vũ t ang của 

Nh  nước VN. 

 - HP 1959,  iều 8: “Lực  ượng 

vũ trang của nước  iệt Nam Dân 

chủ C ng hòa là của nhân dân, có 

nhiệ  vụ bảo vệ thành  uả của 

cách   ng, bảo vệ đ c   p, chủ 

 uyền, lãnh thổ toàn vẹn và an ninh 

của Tổ  uốc, bảo vệ tự do, h nh 

phúc và sự nghiệp lao đ ng hòa 

bình của nhân d n.”  

 - HP 1980,  iều 5 : “Các  ực 

 ượng vũ trang nhân dân nước 

C ng hòa Xã h i chủ nghĩa  iệt 

Nam, tuyệt đối trung thành với Tổ 

 uốc và nhân dân, có nhiệ  vụ sẵn 

sàng chiến đấu bảo vệ những thành 

 uả của cách   ng, đ c   p, chủ 

 uyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh 

thổ của Tổ  uốc, an ninh chính tr  

và tr t tự, an toàn xã h i, tự do, 

h nh phúc và lao đ ng hòa bình 

của nhân dân, cùng toàn dân xây 

dựng nước nhà.”  

 - HP 1992,  iều 45: “Các  ực 

 ượng vũ trang nhân dân phải tuyệt 

đối trung thành với Tổ  uốc và 

nhân dân, có nhiệ  vụ sẵn sàng 

chiến đấu bảo vệ đ c   p, chủ 

 uyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh 

thổ của Tổ  uốc, an ninh  uốc gia 

và tr t tự, an toàn xã h i, bảo vệ 

chế đ  xã h i chủ nghĩa và những 

thành  uả của cách   ng, cùng 

toàn dân xây dựng đất nước.”  

 T ong tất cả c c văn  ản HP 

t ình   y   t  n, c c “Lực lượng vũ 

t ang l  của nhân dân”, “tuyệt đối 

t ung th nh với Tổ quốc v  nhân 

dân”. Ngay cả t ong c c  ản HP 

  80 v      , khi   S VN đang   

tại đỉnh cao của quyền lực v  uy t n, 

họ cũng chưa d   kh ng định t ong 

văn  ản HP l  “Lực lượng vũ t ang 

 hải t ung th nh với   SVN”. 

 Hôm nay, khi  N S quốc tế 

ho n to n tan  ã hơn  0 nă , khi 

  SVN kh ng ho n th nh nhiệ  

v  gìn giữ  i n cương hải đảo Việt 

Na , khi  ộ  ặt đặt   th c hệ  ộng 

sản l n t  n quyền lợi quốc gia dân 

tộc của   SVN  ị   c t ần,   S 

VN lại   nh lới đưa  a: Điều 70 

(sửa đổi, bổ sung Điều 45) (Bản dự 

thảo sửa đổi HP nă  1992, x. (2): 

 “Lực lượng vũ trang nhân dân 

phải tuyệt đối trung thành với 

đảng Cộng sản VN, Tổ quốc và 

nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc 

lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 

vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh 

quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; 

bảo vệ đảng, Nhà nước, nhân dân, 

chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng 

toàn dân xây dựng đất nước và 

thực hiện nghĩa vụ quốc tế.”  
 Dự thảo Hiến  h   sửa đổi,  ổ 

sung c     chương,     điều, so với 

Hiến  h   nă      , giả   ột 

chương,    điều. T ong đ   8 điều 

giữ nguy n,  5 điều sửa đổi v   ổ 

sung  3 điều  ới. Theo đ ,  hủ 

tịch nước l  thống l nh c c lực 

lượng vũ t ang nhân dân v  giữ 

ch c  hủ tịch Hội đ ng quốc  h ng 

v  an ninh; quyết định  hong h  , 

cấ  s  quan cấ  tướng, đ  đốc, phó 

đ  đốc, chuẩn đ  đốc hải quân;  ổ 

nhiệ  Tổng tha   ưu t ư ng,  hủ 

nhiệ  Tổng c c ch nh t ị Quân đội 

nhân dân Việt Na .  hủ tịch nước 

c  quyền tha  dự c c  hi n họ  

của Ủy  an thường v  Quốc hội v  

 h nh  hủ. Khi cần thiết,  hủ tịch 

nước y u cầu  h nh  hủ họ    n về 

những vấn đề thuộc nhiệ  v , 

quyền hạn của  hủ tịch nước. 

 Tất cả c c thay đổi t  n chỉ dùng 

l   h a  ù đ nh lạc hướng dư luận 

nhân dân Việt Na . Vì thực tế, Bộ 

ch nh t ị   SVN vẫn l  quyết định 

tối cao, th    ột chút quyền lực 

cho  T nước kh ng l   giả  vai 

t   của B T   SVN. 

 Việc qui định “Các lực lượng 

vũ trang phải tuyệt đối trung thành 

với ĐCSVN” mới là cốt lõi, mới là 

mục tiêu chính của lần sửa đổi 

HP này.  
 Tại sao t i kh ng định điều n y? 

Có 2 lý do chính: 

 1- L  thuyết  ộng sản  ất coi 

t ọng  ạo lực. T ong khi uy t n của 

  S VN đang tan  ữa, việc họ n u 

v o chiếc  hao  ạo lực:   c Lực 

lượng vũ t ang nhân dân  hải tuyệt 

đối t ung th nh với đảng  ộng sản 

Việt Na , l  ti n đo n được. L  do 

n y cần  ột chút  hân t ch d i 

dòng, tôi dành ri ng     c dưới 

đây. 

 2-  S VN đang chuẩn  ị việc 

t n s t những người Việt Na  y u 
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nước chống TQ  ằng Quân đội v  

  ng an  ột c ch hợ  hiến. 

    kh ng định kết luận t  n, ta 

 hải  ét v o  ối cảnh  uất hiện 

Luận  i n VN v  Bản dự thảo sửa 

đổi Hiến  h   nă   992. 

  ả   văn kiện t  n cùng được 

tiến h nh đ ng thời t ong thời gian 

 0  ,  0  . Việc th ng qua Luật 

 i n VN, do can thiệ  của TQ, kế 

hoạch th ng qua QH cuối  0   thì 

chuy n v o giữa nă   0  . 

 Luật  i n VN kh ng định   quần 

đảo Ho ng Sa, T ường Sa thuộc vào 

lãnh hải thi ng li ng của Tổ quốc 

VN. 

 Ở đây, cần  hải sử d ng t   

th ng  inh ch nh t ị đ  l  giải hiện 

tượng n y. 

   SVN  a đời do  ột nhóm các 

thanh ni n VN y u nước kh i 

 ướng. Những người thanh ni n n y 

hi vọng đây l  con đường c u nước 

v   ây dựng  ột  ã hội c ng  ằng, 

ti n tiến cho dân tộc VN.   SVN 

lớn  ạnh cũng nhờ  hải dựa t  n 

l ng y u nước của dân tộc Việt 

Na . Như vậy cội ngu n s c  ạnh 

của   SVN l  lu n giả dối, che 

đậy những â   ưu thâ  độc của 

cương l nh  ộng sản đối với dân tộc 

Việt Na , đ  c  th  dựa v o l ng 

y u nước của nhân dân Việt Na . 

 Sự kiện H   h  Minh kh c sau 

 ải c ch  uộng đất ch ng  inh cho 

nhận định n y. 

 Kh c    nhận  a khuyết đi   v  

 uốn sửa chữa khuyết đi   l  kh c 

thật. Kh c    sau đ  lại tiế  t c 

giết người, cướ  của l  kh c giả 

dối, l   ị dân, l   ua chuộc l ng 

người. 

 T ch  ời cội ngu n y u nước của 

dân tộc VN, s c  ạnh của hơn 3 

t iệu những kẻ chỉ lao tâ , khổ t   

cho tha  nhũng h   nay l  ze o. 

 B T   S VN hi u  ất    điều 

n y.  ây l  l  do ch nh của sự  a 

đời của Luật  i n VN. 

  ũng như Quyền  i u tình cho 

c ng dân Việt Na  đã được ghi 

nhận từ   4 .  ến nay, sau gần    

nă , c c Quốc hội  ộng sản VN 

kh ng  a nổi Luật  i u tình 

là  ột  ẹo ch nh t ị của   S VN, 

cố tình kh ng th ng qua Luật  i u 

tình. T ường hợ  n y,  T Nguyễn 

Thế Thảo đã vi hiến khi ngăn cấ  

nhân dân H  Nội  i u tình chống 

TQ. Kh ng c  Luật  i u tình l  lỗi 

của c c QH VN. Quyền  i u tình l  

quyền Hiến  h   qui định. Hiến 

 h   l  luật cao nhất. 

   SVN cũng hi vọng  ị dân 

Việt Na   ằng Luật  i n VN vì 

hi u được tình cả  của nhân dân 

VN với Ho ng Sa, T ường Sa. 

 Khốn nỗi,   nh t ướng Bi n 

  ng, chiế  t ọn Ho ng Sa, 

T ường Sa của Việt Na  l    c 

ti u chiến lược của   STQ. 

 Sự kiện tầu TQ cắt c   tầu Bình 

Minh   đã dấy n n sự th c tỉnh của 

người dân VN t ước â   ưu cướ  

lãnh thổ, đoạt lãnh hải VN của TQ. 

   SVN  iết  ằng sự t n tại hay 

kh ng t n tại của   S VN sẽ được 

quyết định   i th i độ của họ t ước 

c c vấn đề lãnh hải tại Bi n   ng. 

M    c ti u dâng Ho ng Sa, 

T ường Sa, dâng Bi n   ng cho TQ 

đã được   SVN quyết định đ   ảo 

vệ quyền tha  nhũng của tầng lớ  

qu  tộc  ộng sản  hong kiến thuộc 

  SVN. 

  h ng cớ cho nhận định n y l  

việc khăng khăng l   đ n e  cho 

TQ  ất chấ  â   ưu cướ  đất đai 

 i n đảo VN của TQ. Họ vẫn nhận 

là theo CN Mác-Lênin, theo CNCS 

như TQ. Họ kh ng định  ằng VN v  

TQ đ ng thuận t  n tất cả  ọi  ình 

diện, chỉ c   ột  ất đ ng nh  tại 

Ho ng Sa, T ường Sa. 

 Họ tước đoạt quyền tự vệ của 

dân tộc Việt Na  t ước  â  lăng 

 ằng ch nh s ch kh ng li n  inh 

quân sự. 

 Họ cho  hé  TQ v o c c     ật 

c  t nh quốc  h ng của Việt Na  

như c c c nh  ừng  i n giới, Tây 

Nguy n… Họ đ ng   cho TQ  ây 

đường sắt cao tốc  uy n Ho ng 

Li n Sơn,  h       c th nh đ  tự 

nhi n giú  VN đ nh thắng   lần 

 â  lược của TQ. Họ cho  hé  gi n 

điệ  TQ hoạt động quanh  a  

Ranh. 

 Họ  ắt gia  những người y u 

nước d   kh ng định HS-TS-VN. 

Họ đ n    c c cuộc  i u tình chống 

TQ tại H  Nội, S i   n  ột c ch vi 

hiến… 

 L   sao đ  h a hoãn được giữa 

  đ  chiến lược của   S VN dựa 

h n v o TQ đ  t n tại v    đ   â  

lược, chiế  t ọn Bi n   ng của 

TQ,    kh ng  ị nhân dân Việt 

Nam lên án? ĐCS VN đã dùng 

Luật biển VN để thực hiện mưu 

mẹo lừa gạt này.  
  ưa  a Luật  i n, nhưng đấu 

t anh thu h i Ho ng Sa, T ường Sa 

l  đấu t anh “h a  ình”. Ngh a l  

chỉ  ằng nước  ọt v  kh ng l   

th  , hơn  ột điều gì cả. 

 Tuy vậy,   S VN vẫn c n 

 ột câu h i h c  úa  hải t ả lời: Sự 

lừa đảo sớ   uộn sẽ  ị  h t gi c, 

vạch t ần. V  cắt c   tầu Bình 

Minh,  ặc dù c  đe dọa từ  h a 

ch nh quyền, đã c  h ng ng n người 

Việt Na   uống đường  hản đối. 

 T ong tương lai,  ột ngày không 

 a, TQ sẽ chiế  t ọn T ường Sa 

 ằng vũ lực,  ằng s c  ạnh của Hải 

quân TQ. Lúc đ , chắc chắn sự 

 ùng nổ y u nước của nhân dân 

Việt Na  sẽ l   ạnh  ẽ v  cùng v  

kh ng ti n đo n được. Sẽ c  h ng 

t ă  ng n người  uống đường, sẽ 

c  h ng t iệu người  uống đường? 

Sẽ c  “Mùa  uân Ả Rậ ” t  n đất 

Việt Na ? 

    chuẩn  ị cho tình huống n y, 

đ  đối  h  với cả dân tộc Việt Na , 

  S VN chọn con đường  ạo lực. 

 Khi đ  họ sẽ huy động quân đội 

v  c ng an thả  s t nhân dân Việt 

Na  y u nước. Thả  s t dân 

thường như TQ t ong v  Thi n an 

  n, thả  s t  ột c ch hợ  hiến. 

 Đây chính là lý do chính để 

ĐCS VN tiến hành sửa đổi HP 

1992. Nội dung sửa đổi đã phản 

ánh tính phe phái trong ĐCSVN, 

nhưng các phe phái trong đảng 

đều nhất trí với nhau: Bằng mọi 

cách, dù phải làm đổ máu người 

dân Việt Nam yêu nước, cũng 

phải bảo vệ bằng được quyền 

lãnh đạo của ĐCSVN.  
  ây ch nh l  nội dung ch nh của 

lần sửa đổi HP lần n y. 

   c t   th c Việt Na  th ng qua 

BVN đã t ình   y  ột HP c  nội 

dung tiến  ộ. 

 Sự nhiệt tình của họ sẽ c  th  là 

c ng cốc   i vì những đặc quyền, 

đặc lợi của c c ủy vi n TW ch nh 

th c v  v  dự khuyết… của tầng lớ  

qu  tộc  ộng sản VN đã qu  lớn do 

độc quyền lãnh đạo đen lại. 

 Họ đã đ ng về  h a tha  nhũng, 
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đã đ ng về  h a l   n  lệ cho TQ. 

 Nếu Dự thảo HP với  iều 70 

(sửa đổi,  ổ sung  iều 45 HP     ) 

được th ng qua, dân tộc VN sẽ 

có  ột kiế  nạ  đẫ    u vì kh ng 

th  kh ng y u nước, kh ng th  

kh ng  ảo vệ Ho ng Sa, T ường Sa. 

 Nếu Dự thảo HP với  iều  0 

(sửa đổi,  ổ sung  iều 45 HP     ) 

được th ng qua, Quân đội VN sẽ l  

đội quân thả   ại nhất lịch sử VN 

do c c tướng l nh như Phùng Quang 

Thanh, Ng   uân Lịch… lãnh đạo. 

  c  inh l nh Quân đội nhân dân 

VN sẽ chết thả  như t ong t ận 

chiến t  n cao đi    50  H   iang 

do Văn Tiến Dũng lãnh đạo   84 

hay t  n đảo  ạc Ma do BCT 

  SVN t ực tiế  chỉ đạo   88. 

 Nỗi nh c lớn nhất    c c lực 

lượng vũ t ang VN sẽ  hải đối  ặt 

l  lệnh đ n    nhân dân Việt Na , 

người đã sinh  a v  nu i dương họ 

lớn  ạnh,  ột c ch hợ  hiến. 

 danlambaovn.blogspot.com 

 
 Khi hiệ  định Pa is được k  kết, 

t ước đây 40 nă , nhiều người vui 

 ừng, vì  t nhất dân Việt Na  sẽ 

kh ng chết vì chiến t anh nữa. 

Nhiều người c n hy vọng đ  l   ột 

 ước  ẽ,    con đường  ới cho 

 iền Na  Việt Na .  

 Sau cùng, ai cũng  iết, đ  chỉ l  

 ột thủ thuật, dùng t ong  ột giai 

đoạn, của đảng  ộng sản Việt Na  

t ong chương t ình chiế  quyền cai 

t ị t  n cả nước Việt Na , với   c 

đ ch “đưa cả nước tiến l n chủ 

ngh a  ã hội”. 

 Nhưng ngay cả nỗi vui  ừng vì 

cảnh chết ch c chấ  d t cũng  iến 

 ất. Người Việt Na  t ong v i nă  

tiế  theo kh ng chết vì chiến t anh 

thường  uy n nữa, nhưng nhiều 

người vẫn chết vì sau đ  cuộc chiến 

lại tiế  t c. Số quân nhân hai   n  ị 

tử thương t ong cuộc tổng tấn c ng 

của  ộng sản nă     5 cũng lớn 

gấ  nhiều lần so với khi chiến t anh 

c n tiế  diễn. Số người chết t  n 

đường vượt  i n c n lớn hơn số 

thường dân chết t ong  ột nă  

chiến t anh.  hưa k  nỗi đau 

thương của  ao nhi u gia đình  ị 

đẩy đi vùng kinh tế  ới hoặc c  

người  ị đi tù cải tạo. V  chiến 

t anh lại tiế  diễn    a  uchia với 

50 ng n thanh ni n Việt Na     

  c, v     i n giới Hoa-Việt,    

con số thương vong kh ng  ao giờ 

được c ng  ố. 

 Số  hận của những người dân 

 iền Na  Việt Na  đã được quyết 

định t ước đ  nhiều nă . Nă  

1968, trong khi đang t anh cử tổng 

thống Mỹ,  ng Richa d Ni on đã 

cho cố vấn l  Hen i Kissinge  đến 

gặ  đại s  Nga   Washington đề 

nghị giới lãnh đạo Nga    đừng 

l   t   gì ảnh hư ng đến cuộc chạy 

đua v o T a Bạch Ốc. Kissinge  

t ình   y t ước lậ  t ường của  ng 

chủ  ình về  ang giao Nga-Mỹ; 

t ong đ   ng ta đặc  iệt nhấn  ạnh: 

Nếu đắc cử,  ng Ni on sẽ  út quân 

kh i Việt Na ; sau đ  chế độ ch nh 

t ị    iền Na   a sao kh ng quan 

t ọng, dù c   ột ch nh quyền  ộng 

sản. Ðiều n y,  ng Kissinge  c n 

lậ  lại khi đến thă  Ðại s  Anatoly 

Do  ynin sau khi  ng Ni on thắng 

v  chưa tuy n thệ nhậ  ch c. 

 Hiệ  định Pa is cũng chỉ l   ột 

văn kiện đ  giú  Tổng thống 

Richa d Ni on  út quân  a kh i Việt 

Na   ột c ch ch nh th c, ngh a l  

vẫn giữ được th  diện. Nă       

nước Mỹ  ầu tổng thống, và ông 

Richa d Ni on cần t i đắc cử, nhờ 

th nh t ch chấ  d t cuộc chiến 

t anh qu  d i    dân Mỹ  ắt đầu 

thấy ch n. Ni on sai Kissinge  thu 

 ế  đ  tiến tới hiệ  định Pa is t ước 

khi dân Mỹ     hiếu. 

 T ong cuộc thu  ế  n y, Ni on 

được Mao T ạch Ð ng hỗ t ợ. 

T ước nă     0, Mao  ất că  hận 

Ni on vì  ng tổng thống Mỹ chỉ 

chú   n i chuyện với Moskva    

kh ng quan tâ  đến Bắc Kinh; coi 

Mao chỉ l   ột lãnh t   ộng sản 

hạng nhì. T ong  ột cuộc chuyện 

t   với Phạ  Văn Ð ng, Mao h i: 

“Tại sao  ọn Mỹ kh ng l    ù  

beng l n về chuyện c   00,000 

quân đội T ung Quốc đang  ây 

dựng đường  e lửa, đường  ộ, v  

 hi t ường   Việt Na ,  ặc dù 

chúng  iết sự kiện n y?” Phạ  Văn 

Ð ng n i vuốt đu i: “Vì chúng n  

sợ!” Nhưng chúng ta cũng  iết  ằng 

ngay từ khi chiến t anh  ắt đầu, c c 

ch nh quyền Mỹ đã ca  kết với 

T ung Quốc l  họ sẽ kh ng  ao giờ 

gửi quân đội Mỹ v  cũng kh ng đ  

cho quân đội  iền Na  tiến  a Bắc 

Việt.  h nh quyền Mỹ lờ đi như 

kh ng  iết c  quân đội T ung  ộng 

  ngo i Bắc, vì n i  a sẽ l   cho 

  i to n  ắc  ối hơn, ngay trong 

khung cảnh ch nh t ị nội  ộ của Mỹ. 

Mao T ạch Ð ng c n t     ất  ình, 

n i với Phạ  Văn Ð ng  ằng “Tại 

sao  ọn Mỹ chúng n  lại ước t nh 

số  inh s  T ung Quốc   Việt Na  

 t hơn sự thật như vậy?” 

 Th ng    nă     0  hu Ân Lai 

được lệnh  ắn tin qua c c nh  ngoại 

giao Ru ania l  nếu Ni on  uốn 

thă  T ung Quốc thì sẽ được  ời. 

Ni on  ảo Kissinge  đừng t    

 uốn đi vội v ng qu , cuối th ng   

Kissinge   ới  ắn tiếng lại, t    

thân thiện nhưng kh ng n i gì đến 

việc Ni on c  th  sang T u. Th ng 

3 nă      , c c cầu thủ   ng   n 

T ung Quốc gặ  c c cầu thủ Mỹ   

Nhật Bản, v  khi đi chung  ột 

chuyến  e  u t, tay vợt Mỹ  lenn 

 owan đã  ắt tay nh  v  địch T ung 

Quốc T ang Tắc Ðống (Zhuang 

Zéd ng), n i  uốn sang thă  

T ung Quốc. Mao T ạch Ð ng đã 

 ắt lấy   đ ,  a lệnh  ời c c cầu thủ 

Mỹ qua T u! Sau đ , Kissinge  đi 

đ   đ  chuẩn  ị chuyến Ni on sang 

T u nă  đầu     . 

 T ong chuyến thă      ật nă  

    , Kissinge  đã h a hẹn với  hu 

Ân Lai  ằng Mỹ sẽ cung cấ  cho 

T ung Quốc c c tin t c tình   o về 

hoạt động của quân Nga   vùng 

 i n giới Nga-Hoa. Ông cũng ca  

kết Mỹ sẽ  út quân kh i  iền Na  

Việt Na ,     ng  h c họa  ột 

thời  i u l  t ong v ng    th ng. 

Lúc đ  l  th ng   nă      , s u 

th ng t ước khi Mỹ k  hiệ  định 

Pa is,    ch nh Kissinge  cũng 

kh ng  iết chắc l  sẽ c   ột hiệ  

http://danlambaovn.blogspot.com/
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định hay kh ng. Vì vậy, Kissinger 

đã nói thẳng với Chu Ân Lai là 

dù không có thỏa hiệp nào thì 

chính phủ Nixon cũng đơn 

phương rút quân, và không bao 

giờ trở lại Việt Nam nữa, bỏ rơi 

luôn chính quyền miền Nam Việt 

Nam. Kissinge  n i      ng: “Sau 

khi h a  ình   i, người Mỹ chúng 

t i sẽ    a Việt Na  cả vạn dặ , 

c n H  Nội thì vẫn   đ .” Những 

chi tiết n y được k  lại t ong  ột 

s ch của Willia  Bu  , nă   00  

(The Bejing - Washington Back 

 hannel); k  chuyện c c chuyến đi 

    ật của Kissinge  nă   970, 71; 

s ch n y nằ  t ong t i liệu điện tử 

của cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ 

NSA; được thuật lại t ong s ch 

MAO, của Jung  hang v  Jon 

Halliday, 2005. 

 Ni on đã toại nguyện, vì Mao 

sẵn s ng giú   ng t i đắc cử. Dưới 

s c é  của Mao, Bắc Việt chịu k  

tên vào  ản hiệ  định Pa is. Quân 

Mỹ  út về “t ong danh dự”. Nhưng 

số  hận Ni on lại  ị quyết định do 

 ột  ì căng đan ch nh  ng ta gây 

 a; khiến  ng  hải từ ch c khi Quốc 

hội Mỹ chuẩn  ị đ n hạch v  t uất 

 hế, v o nă     4. Người thương 

tiếc Ni on nhất lại l  Mao T ạch 

Ðông. Mao nhắn tin qua      elda 

Ma cos  ời Ni on qua chơi. Nă  

   5, Mao sai  ời con g i Ni on l  

Julie v  ch ng qua T u, Mao lại n i 

với c  con  ảo n i với  ố  ằng “T i 

nhớ  ng ấy lắ .” Th ng   nă  

    , Mao đưa  ột chiếc   y  ay 

Boeing 707 sang tận Los Angeles 

đ n Ni on qua uống t  ;  ảy th ng 

sau thì Mao chết. 

 Bản hiệ  định Pa is cuối cùng l  

kết quả của cuộc gặ  gỡ giữa Ni on 

v  Mao.  h nh  hủ Việt Na   ộng 

H a kh ng th  l   gì được, khi 

nước đ ng  inh lớn nhất đã     ơi. 

 ộng sản  iền Bắc đã được 

Moskva v  Bắc Kinh   o cho  iết 

t ước Mỹ sẽ  út quân, t ong khi vũ 

kh  của Nga vẫn đổ sang ng y c ng 

nhiều, họ nắ  chắc  hần thắng. 

Nhưng họ vẫn  hải đặt  út k  vì 

Mao T ạch Ð ng  uốn tặng Ni on 

 ột   n qu .  ộng sản  iền Bắc 

cũng cần  ột thời gian chuẩn  ị đ  

đ nh  ột t ận ch t, cho n n hiệ  

định Pa is cũng l   ột  ước nghỉ 

chân. 

 Những người lãnh đạo Việt Na  

 ộng H a chắc kh ng ai  iết gì về 

những lời Kissinge  đã h a với 

Do  ynin hay với  hu Ân Lai. 

Người dân  iền Na  lại c ng 

kh ng  iết gì cả. Bao nhi u chiến s  

đã     ình t ong những ng y cuối 

cùng của cuộc chiến. Bao nhi u 

đ ng   o tử nạn t  n đường vượt 

 i n. Nhắc lại 40 nă  hiệ  định 

Pa is, chúng ta hãy thắ  nhang 

tư ng nhớ họ, đ  l  c ch kỷ niệ  

c    ngh a nhất. B i học của  ột 

dân tộc nhược ti u l  đừng  ao giờ 

vì c c l  thuyết, tư tư ng t ừu 

tượng, ngoại lai    đ  đ ng   o t n 

s t lẫn nhau. T ong cuộc chiến t anh 

n o, người dân cũng đau khổ. 

 

Blogger Lê Anh Hùng bị đưa 
vào Trại tâm thần 

 Vào lúc 10g15 sáng thứ năm ngày 
24-1-2013, sáu nhân viên mật vụ đến 
Công ty của anh Lê Anh Hùng ở Hưng 
Yên yêu cầu được gặp anh vì liên 
quan đến “tạm trú, tạm vắng”, rồi đưa 
anh lên xe chở đi mất không cho biết 
lý do. Một ngày sau mới biết anh bị 
đưa về Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 2 
ở Ứng Hòa gần Hà Nội, nơi tập trung 
những người mắc bệnh tâm thần. 
 Hôm sau nữa, 26-1-2013, một số 
thân hữu đến đây xin thăm anh. 
Nhưng Giám đốc Trung tâm từ chối, 
nói rằng mẹ anh Hùng đã làm đơn yêu 
cầu đưa anh vào đây và không ai 
được tiếp cận con bà ngoài bà. 
 Anh Lê Anh Hùng, sinh năm 1973, 
được tiếng là người dịch thuật và đưa 
lên Blog những bài viết liên quan tới 
chính trị, đặc biệt những bài tố cáo 
nạn tham nhũng và sự lạm quyền của 
cán bộ đảng cao cấp hay trong chính 
quyền. Anh đã viết 70 đơn tố cáo các 
bộ mặt nổi danh như Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng, cựu Tổng bí thư 
Nông Đức Mạnh tham nhũng, buôn 
bán ma túy cùng nhiều tội nghiêm 
trọng khác. Qua đơn tố cáo viết hôm 
6-6-2012, anh Hùng chỉ đích danh cựu 
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã “đưa 
Hoàng Trung Hải, trùm ma túy, trùm 
mafia, trùm sát nhân, trùm phản quốc 

lên làm Phó Thủ tướng”. 
 Anh Lê Anh Hùng cũng tham gia 
các cuộc biểu tình chống xâm lược 
Trung Quốc ở Hà Nội. Vì vậy anh 
thường xuyên bị công an thẩm vấn, 
sách nhiễu và hăm dọa. 
 Được tin, Ủy ban Bảo vệ Quyền 
Làm Người Việt Nam, đã lên tiếng tại 
Paris rằng : “Việc bắt bớ các nhà bất 
đồng chính kiến đưa vào Trại tâm 
thần hay Nhà thương điên, là thủ 
thuật đáng khinh, nhắc chúng ta 
nhớ lại thời Liên Xô cũ. Nhà cầm 
quyền Hà Nội sử dụng không 
ngừng bất c  thủ đoạn nào để bịt 
miệng tiếng nói của thế hệ trẻ. 
Cộng đồng thế giới cần lên tiếng tố 
cáo vụ bắt cóc Lê Anh Hùng và yêu 
sách trả tự do t c khắc cho anh”. 
 Rất có thể blogger này sẽ bị xử 
theo Pháp lệnh 44. Pháp lệnh này 
(ban hành năm 2002) cho phép công 
an địa phương hay Ủy ban Nhân dân 
cấp làng xã có thể bắt và “giam giữ 
hành chính” mọi công dân từ 6 tháng 
đến 2 năm. Điều 1 khoản 3 Pháp lệnh 
này nói: “Cá nhân có hành vi vi phạm 
pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn 
xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu 
trách nhiệm hình sự” sẽ bị giam giữ 
không thông qua tòa án bằng việc 
“quản chế hành chính”, hoặc đưa “vào 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ 
sở chữa bệnh” (tức Trại tâm thần). 
 Theo UBBVQLNVN 26-01-2013 

 Đài phát thanh Radio France 
International (RFI) mới phỏng vấn LS 
Trần Thanh Hiệp về Hiệp định Paris 
1973, về vấn đề phục hồi Hiệp định 
Paris 1973. LS Hiệp đã nhận định 
nguyên văn như sau: 
 "Tôi có nghe thấy và đọc một số 
thông tin về sáng kiến làm sống lại 
Hiệp định Paris. Tôi không nắm rõ 
được tình hình nên không muốn 
khẳng định rằng hiện đã có kế hoạch 
nào để thực hiện hay không ? Nhưng, 
với tư cách là một người đã từng 
tham dự hòa đàm Paris, với kinh 
nghiệm chuyên môn về luật quốc tế, 
với kinh nghiệm bản thân từng chứng 
kiến mọi biến cố lịch sử trọng đại từ 
1945 đến nay, tôi có thể nói ý nghĩ 
thầm kín của của tôi là Hiệp định 
Paris tuy nói là chấm dứt chiến tranh 
tái lập hòa bình tại VN nhưng dường 
như chỉ là một “cái xác không hồn”…  
 Sau đây là toàn bộ bài phỏng vấn 
mới phổ biến trên mạng của RFI. 

oo0oo 
 Ngày 27-01-2013 tới đây ghi dấu 
40 năm Hiệp định Hòa bình Paris 
1973. Hiệp định này được Hà Nội 
xem là  mốc son chiến lược  dẫn đến 
cuộc tổng tấn công và chiến thắng 
quân sự vào tháng 04-1975. Mỹ 
ngưng can thiệp tại Đông Nam Á, Việt 
Nam Cộng Hòa sụp đổ nhưng giờ 
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đây nhiều ý kiến trong và ngoài nước 
lo ngại hệ quả Hiệp định Paris tác 
động đến sinh mệnh của Việt Nam 
trước gọng kềm quân sự và chính trị 
của Bắc Kinh. 
  Hiêp Định chấm dứt chiến tranh, 
lập lại hòa bình ở Việt Nam  được ký 
kết vào ngày 27-01-1973. Sau bốn 
năm đàm phán lúc đầu công khai 
giữa bốn bên Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng 
Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và 
Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, về 
sau là mật đàm giữa hai ông Henry 
Kissinger và Lê Đức Thọ. 
 Hiệp định này giúp cho Hoa Kỳ 
ngưng tham chiến tại Việt Nam, thu 
hồi tù binh. Hà Nội được duy trì các 
sư đoàn xâm nhập vào miền nam. Sài 
Gòn và Chính phủ Lâm thời miền 
Nam Việt Nam được kêu gọi hòa giải 
dân tộc, tổ chức bầu cử, chấm dứt 
xung đột võ trang. 
 Tổng thống Mỹ Richard Nixon hứa 
sẽ viện trợ cho hai miền nam bắc 7 tỷ 
đôla để tái thiết nếu hòa ước được 
tôn trọng. Hai nhà mật đàm Henry 
Kisinger và Lê Đức Thọ được UB 
Nobel Hòa bình Na Uy trao giải năm 
1973, nhưng ông Lê Đức Thọ từ chối. 
 Ngày 6-01-1975, tỉnh Phước Long 
bị đánh chiếm nhưng Hoa Kỳ không 
phản ứng mà còn cắt viện trợ Sài 
Gòn. Vài hôm sau, Hà Nội tung chiến 
dịch “Hồ Chí Minh” đưa đến chiến 
thắng 30-04-1975. 
 40 năm sau, báo chí tại Việt Nam 
có dịp đưa lại những lập luận khẳng 
định Hòa ước Paris chỉ là “mốc chiến 
lược” để tìm chiến thắng quân sự 
thay vì củng cố hòa bình tái thiết đất 
nước. Trả lời phỏng vấn của tờ 
Courrier du Vietnam, Đại sứ Việt Nam 
bên cạnh UN SCO, ông Dương Văn 
Quảng nhận định “Hiệp định Paris tạo 
điều kiện cần thiết về quân sự, chính 
trị và ngoại giao để tổng tấn công 
năm 1975”. 
 Báo mạng ViêtNamNet mượn lời 
phân tích trên bán nguyệt san Mỹ 
Counter Punch chỉ trích tổng thống 
VNCH Nguyễn Văn Thiệu “sai lầm 
không nỗ lực làm cho Hiệp định có 
hiệu lực, chia quyền …với người 
Cộng sản dân tộc chủ nghĩa” nên 
phải lưu vong vào mùa xuân 1975. 
 Tuy nhiên, các tài liệu của Mỹ 
được giải mật cho thấy Sài Gòn bị 
đồng minh Hoa Kỳ “bức tử”. Bốn 
mươi năm nhìn lại, nhiều blogger 
người Việt như Hoàng Thanh Trúc 
trên blog “Dân Làm Báo” và Nguyễn 
Quốc Khải trên “Đàn Chim Việt” đưa 
ra hai nhận xét : một là Hiệp định 
Paris đã đưa Việt Nam vào chế độ 
độc tài, sau khi chiến thắng đảng 
Cộng sản Việt Nam đã không thực thi 

dân chủ theo nguyện vọng của dân. 
Thứ hai, kẻ chủ động và chiến thắng 
không phải là Hà Nội mà có lẽ là Bắc 
Kinh. 
 Được RFI đặt câu hỏi, Luật sư 
Trần Thanh Hiệp, một trong những 
thành viên phái đoàn VNCH tham gia 
hoà đàm tại Paris, hiện đang sống tại 
Pháp, chia sẻ một số ý kiến của ông, 
trong phần phỏng vấn sau đây. 
 Luật sư Trần Thanh Hi p : “Tôi 
chỉ là luật sư hành nghề tự do tại Sài 
Gòn không thuộc thành phần của 
chính phủ cũng như ngoại giao 
đoàn… tôi tham gia hòa đàm cũng 
như một số đồng nghiệp như nữ luật 
sư Nguyễn Thị Vui, giáo sư Nguyễn 
Ngọc Huy hoặc tại Paris như luật sư 
Nguyễn Đắc Khê…. Đều không phải 
là người của chính quyền. Chúng tôi 
được mời tham gia phái đoàn đàm 
phán vì được tín nhiệm là luật gia. 
 Về 
những 
mục 
tiêu 
của 
Hi p 
 ịnh Paris 197  : 
 Luật sư Trần Thanh Hi p : Đối 
với tôi, Hiệp định chỉ có hai (loại) mục 
tiêu : một là những mục tiêu được 
công bố trước dư luận và hai là 
những mục tiêu thầm kín, dư luận 
không biết. Đối với Hoa Thịnh Đốn, 
Hà Nội và Sài Gòn thì mục tiêu của 
Hiệp định Paris là tái lập hòa bình ở 
Việt Nam. Từ mục tiêu chung có tính 
cách lý tưởng, mỗi phía đều theo đuổi 
mục tiêu riêng và cụ thể như Mỹ thì 
muốn an toàn rút quân ra khỏi miền 
Nam Việt Nam. 
 Hà Nội trái lại, chỉ tìm cách giữ lại 
tại miền Nam những lực lượng quân 
sự đã xâm nhập. Riêng Việt Nam 
Cộng Hòa đã phải co cụm lại vì cần 
phải tự vệ trước ý đồ đánh chiếm của 
Hà Nội nên trọng tâm của Việt Nam 
Cộng Hòa không phải là lập lại hòa 
bình mà vẫn phải là củng cố khả năng 
tự vệ bằng quân lực và chính trị…. 
Tôi hy vọng lịch sử sẽ soi sáng những 
vùng tối trong tương lai…  
 Hiệp định Paris là liều “thuốc hiện 
hình” đã cho thấy ai là kẻ hiếu 
chiến… Người Cộng sản hãnh diện 
họ là người lính tiền phong của xã hội 
chủ nghĩa đứng trên tuyến đầu chống 
tư bản chủ nghĩa…. 
 Sáng kiến vận  ộng phục hồi 
Hi p  ịnh Paris 197  của “Ủy ban 
Lãnh  ạo Lâm thời VNCH” : 
 Luật sư Trần Thanh Hi p : Tôi 
có nghe thấy và đọc một số thông tin 
về sáng kiến làm sống lại Hiệp định 
Paris. Tôi không nắm rõ được tình 

hình nên không muốn khẳng định 
rằng hiện đã có kế hoạch nào để thực 
hiện hay không ? Nhưng, với tư cách 
là một người đã từng tham dự hòa 
đàm Paris, với kinh nghiệm chuyên 
môn về luật quốc tế, với kinh nghiệm 
bản thân từng chứng kiến mọi biến cố 
lịch sử trọng đại từ 1945 đến nay, tôi 
có thể nói ý nghĩ thầm kín của của tôi 
là Hiệp định Paris tuy nói là chấm dứt 
chiến tranh tái lập hòa bình tại Việt 
Nam nhưng dường như chỉ là một 
“cái xác không hồn”, văn tự thì đề cao 
nhân nghĩa nhưng cách ứng xử của 
một trong những thành phần tham gia 
thì chỉ là một loạt tội ác… 
 Do vậy, đặt lại vấn đề làm sống lại 
Hiệp định Paris thì cũng không thể 
giải quyết gì được chuyện tương lai 
đất nước. Chi bằng cả nước dồn nỗ 
lực làm sống lại lý tưởng đoàn kết 
dân tộc, xây dựng dân chủ tự do, 
mang lại nhân phẩm cho mỗi con 

người Việt Nam mà Hiệp định Paris 
đã xưng tụng, thiết kế thực hiện 
nhưng hiệp định này đã bị dìm chết. 
Quốc tế và Cộng sản Hà Nội đã làm 
lỡ dịp may này”. 

 

 T i chưa đọc B n Thắng  uộc 

đầy đủ đ  viết về t c  hẩ  n y. Có 

th  khi đọc  ong cả hai cuốn, sẽ 

nhận  ét B n Thắng  uộc với tư 

c ch  ột người  iền Na  đã sống 

những nă  khắc nghiệt   S i   n, 

“sinh vi n chế độ cũ”, đi kinh tế 

 ới, vượt  i n v  t ăn t   cùng đất 

nước. B i viết n y chỉ   n đến luận 

đi      c c   o lề đảng dùng khi 

viết về t c  hẩ  B n Thắng  uộc. 

 Hầu hết   o lề đảng đều đ i h i 

“Hãy t n trọng   ch sử”. Vâng, 

nhưng lịch sử n o? 

 Một t ong những đề  n lớn của 

c c quốc gia thuộc khối CS Liên Xô 

cũ kh ng chỉ  h c h i kinh tế, ổn 

định  ã hội sau gần 80 nă  sống 

t ong chế độ to n t ị kinh ho ng,    

c n l  viết lại lịch sử.   c nh  sử 

học Nga d nh nhiều nă  đ  đ nh 

gi  c c sự kiện diễn  a từ thời 

Vladi i  Lenin đến Mikhail  o  a-

chev và cho đến nay vẫn c n đang 

đ nh gi . Nhiều chi tiết như c c 

điều khoản     ật t ong hiệ  ước 

Molotov-Ri  ent o , việc chiế  

đ ng c c quốc gia vùng Baltic, sự 
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giú  đỡ của   ng  inh t ong thế 

chiến th  hai, v.v... đã  ị   a t ong 

sử  S. Một số sự kiện c  nhắc đến 

nhưng lại cố tình viết sai thủ  hạ  

như v  t n s t    ng n s  quan Ba 

Lan tại  ừng Katyn v o th ng 3-

  40 được viết l    c Quốc  ã ch  

kh ng  hải do  ật v  S  Viết h nh 

hình. Kh ng chỉ sử Nga    cả lịch 

sử thế giới, sự s   đổ của đế quốc 

La Mã, các hình th i kinh tế cũng 

được giải th ch theo quan đi    S. 

   c nh  sử học Việt Na  t ong 

tương lai cũng sẽ nh c đầu như thế. 

Lịch sử kh ng c   ột d ng chảy 

ch nh thống v  t ong suốt qua c c 

thời k  đất nước. Lịch sử Việt Na  

từ nă    54    iền Bắc v  từ nă  

1975 t  n  hạ  vi cả nước l  lịch 

sử của kẻ thắng t ận, được giải th ch 

theo quan đi   của kẻ thắng t ận v  

đ   h c v  cho   c đ ch của kẻ 

thắng t ận. Lịch sử Việt Na     

sinh vi n học sinh đang học l  lịch 

sử được  h t  a từ c i loa,  i u 

tượng cho  ộ   y tuy n t uyền của 

chế độ, giống như c i loa    Huy 

  c c  th  đã    chỉ t ong  ìa s ch 

B n Thắng  uộc. 

 Rất nhiều t anh luận về l  do t n 

tại của chế độ  S tại Việt Na . 

T ong c i nhìn của  i ng t i, chế độ 

 S tại Việt Na  chưa s   đổ, 

kh ng  hải nhờ đổi  ới kinh tế, ổn 

định  ã hội nhưng ch nh l  nhờ t c 

d ng của c i “loa lịch sử” đ .  ảng 

 S  t nhiều đã th nh c ng t ong 

việc che giấu được tội  c v  kho c 

cho  ình chiếc  o ch nh danh, 

ch nh ngh a, hay  t nhất kh ng  ột 

th nh  hần dân tộc n o ch nh danh, 

chính ngh a hơn đảng  S. 

  ảng  ộng sản tại nă  quốc gia 

s t lại từ  hong t  o  S quốc tế, đặc 

 iệt T ung Quốc v  Việt Na  đã 

 ha chế chủ ngh a Dân tộc v o chủ 

ngh a  ộng sản th nh  ột loại hợ  

chất gây     an nhãn hiệu Dân tộc 

 ã hội chủ ngh a.  ảng  S l  luận 

 ằng họ  a đời đ  đ    ng  ột nhu 

cầu lịch sử v , như  ột t c giả viết 

t ong   o Ph   Luật, “những người 

CS chỉ nối tiếp sứ  ệnh      ch sử 

giao phó”. Lịch sử n o giao  h ? 

  hủ t ương nhuộ  đ  Việt Na  

của đảng  S    như  an ng y khi 

đẩy h ng t iệu thanh ni n  iền Bắc 

 ang súng đạn của Nga, T u v o 

cưỡng chiế   iền Na . Ph    út 

sớ  hay  út  uộn, Mỹ đến hay 

kh ng đến cũng ch ng ảnh hư ng gì 

đến   c ti u thiết lậ   ột nh  nước 

 S t  n to n lãnh thổ Việt Na  

nhất qu n từ ng y th nh lậ  đảng 

 S v o nă    30. “ ộc lậ  dân 

tộc”, “Thống nhất đất nước” chỉ l  

những chi u   i. Nếu kh ng dùng 

khẩu hiệu “ hống Mỹ c u nước”, 

 ộ   y tuy n t uyền tinh vi của 

đảng cũng thừa khả năng đ  nặn  a 

h ng t ă  chi u   i, khẩu hiệu hấ  

dẫn kh c đ  k ch th ch v  lợi d ng 

lòng yêu nước. Bộ   y tuy n 

t uyền của đảng nh i nhét v o nhận 

th c của c c thế hệ VN, nhất l  thế 

hệ sinh  a v  lớn l n sau cuộc chiến, 

 ằng cuộc chiến t anh gọi l  “ hống 

Mỹ c u nước” t ước    5 l  cuộc 

chiến ch nh ngh a, “đ nh Mỹ” l  

 ước kế t c của chiến t anh chống 

Thực dân Ph  .    l  l  luận của kẻ 

cướ .  ảng  S kh ng chỉ cướ  đất 

nước    cướ  cả niề  tin v  kh t 

vọng của những người đã chết. 

 Như t i đã viết t ước đây,  iền 

Na  c  đ n    ch nh t ị nhưng 

cũng c  đấu t anh ch nh t ị, c   ng 

quan tha  nhũng nhưng cũng c  

nhiều  hong t  o chống tha  nhũng 

hoạt động c ng khai, c   ng tướng 

lạ  quyền nhưng cũng c   ng 

tướng t ong sạch, c  nghị g  nghị 

gật nhưng cũng c  những ch nh 

kh ch, dân  i u, nghị s  đối lậ  

chân ch nh.  ây dựng  ột  ã hội 

dân chủ vừa  ước  a kh i  hong 

kiến v  thực dân l   ột tiến t ình 

vinh quang nhưng cũng đầy t ắc t  . 

Dân chủ    iền Na  như  ột chiếc 

cây non lớn l n t ong  ưa chiều 

nắng sớ . Nhưng dù c  kh  khăn, 

tha  nhũng thối n t  ao nhi u đi 

nữa, đ  cũng l  vấn đề  i ng của 

Việt Na   ộng hòa, không dính 

d ng gì đến đảng  S    iền Bắc. 

Những  ng như T ịnh  ình Thảo, 

Lâ  Văn Tết c  đủ kh ng gian v  

 hương tiện đ  đấu t anh  ột c ch 

hợ   h   tại  iền Na  cho  ột  ã 

hội tốt đẹ  hơn như h ng t ă  ch nh 

kh ch quốc gia kh c. D  nhi n, họ 

có th  thất  ại,  ị tù đ y v  ngay cả 

 ị giết nhưng vẫn l  những người 

quốc gia chân ch nh. Tuy nhi n, khi 

tha  gia Mặt t ận Dân tộc  iải 

ph ng Miền na  Việt Na , chấ  

nhận l   c ng c  cho đảng  S, họ 

đã tự chặt chiếc cầu  i n giới giữa 

họ v  nhân dân  iền Na . 

 T c giả viết t ong "S i   n  iải 

Phóng" nhắc đến “10 c  g i Đồng 

L c”    kh ng  iết  ằng nếu c  th  

hiện h n về, c ng việc đầu ti n của 

c c c  chết t ong hố  o    ng Lộc 

l  đi tì  lãnh đạo đảng  S đ  thanh 

to n cả vốn lẫn lời, vì c i chết oan 

uổng của c c c  chỉ đ  đổi lấy  ột 

đất nước nghèo nạn, lạc hậu,  ột 

chế độ độc t i, tha  nhũng,  hản 

văn  inh tiến  ộ như ng y nay. 

 T c giả t  n   o "S i   n  iải 

Ph ng" cũng nhắc đến đến “nh  tù 

Côn  ảo”, “ngh a t ang H ng 

Dương” l   t i nhớ đến nơi n y. 

T i cũng đã từng đến đ , kh ng 

 hải vì  hải   tù    chỉ vì  uốn 

 iết  ột di t ch lịch sử của dân tộc. 

 ảng  e  nh  tù   n  ảo như  ột 

“t ường đại học  S”, t i sản  i ng 

của đảng  S, nhưng đừng qu n nhà 

tù   n  ảo do thực dân Ph   lậ   a 

nă   8   t c  8 nă  t ước khi 

đảng  S  a đời. Nă    45, đảng 

 S ước lượng c  khoảng 5 ng n 

đảng vi n.  ho dù thực dân Ph   

 ắt v  đ y nguy n cả đảng  a   n 

 ảo cũng kh ng th  so với số tù 

nhân thuộc c c  hong t  o y u nước 

kh c. Với t i, cuộc chiến chống 

thực dân Ph   l  cuộc chiến ch nh 

ngh a. T ong suốt gần  ột thế kỷ 

t ong   ng tối thực dân, h ng vạn 

đ ng   o thuộc nhiều thế hệ Việt 

Na  đã  ị  ắt, t a tấn v  đã hy sinh 

t  n   n  ảo. Những đ ng   o đã 

hy sinh trong cuộc chiến chống thực 

dân v       c t  n đảo đều   ng 

đ ng được t n vinh. 

 Nếu họ đã từng l  đảng vi n 

 ộng sản thì sao? Kh ng sao cả. 

Như t i đã c  dị  viết t ong ti u 

luận "Từ buổi chiều trên nghĩa đ a 

H ng Dư ng", việc tha  gia v o 

đảng  ộng sản của  ột số người 

Việt Na , chủ yếu l  đ  được tổ 

ch c h a nhằ    c đ ch hợ  đ ng 

chiến đấu, đạt đến chiến thắng dễ 

d ng hơn ch  kh ng  hải vì tin v o 

chủ ngh a  ộng sản. Ng y đ , vì 

điều kiện giao th ng kh  khăn, núi 

non c ch t  , sự  h t t i n của c c 

đảng  h i chống thực dân  t nhiều 

 ị giới hạn   i c c đặc t nh địa 

 hương,    con gi ng họ, ho n cảnh 

http://www.sggp.org.vn/nhipcaubandoc/2013/1/309281/
http://www.sggp.org.vn/nhipcaubandoc/2013/1/309281/
http://www.talawas.org/?p=4778
http://www.talawas.org/?p=4778
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t ư ng th nh. Nếu họ sinh  a   

Quảng Na  họ sẽ gia nhậ  Việt 

Na  Quốc dân đảng, sinh  a   

Quảng T ị họ sẽ gia nhậ   ại Việt, 

sinh  a    ần Thơ, V nh Long, An 

 iang họ sẽ gia nhậ  Dân  ã đảng. 

   l  t ọng đi   của c c đảng  h i 

chống Ph   t ong những thậ  ni n 

đầu của thế kỷ  0. Những người 

Việt y u nước thời đ  chọn lựa 

đảng  h i như chọn  ột chiếc  hao 

đ  đưa dân tộc sang  ờ độc lậ . 

Những n ng dân hiền h a chất 

 h c, những c ng nhân đầu tắt  ặt 

tối l   sao  iết được con đường họ 

đi kh ng dẫn đến độc lậ , tự do, 

hạnh  húc    dẫn đến nghèo n n, 

lạc hậu, độc t i, v  l   sao  iết 

được chiếc  hao họ     cũng l  

chiếc  ẫy  uộc chặt ch ng những 

cuộc đời họ    c n gây hệ l y cho 

cả dân tộc đến ng y nay.  ảng 

 ộng sản như  ột tổ ch c thì kh c. 

M c đ ch của đảng  S kh ng chỉ 

nhuộ  đ   iền Na , nhuộ  đ  

Việt Na     c n nhuộ  đ  cả 

d ng lịch sử. 

 T c giả viết t  n   o "Pháp 

Luật" so s nh việc ch nh quyền 

 iền Na  t a tấn c c đảng vi n  S 

với tù “cải tạo” sau    5 khi kết  n 

t c giả B n Thắng  uộc đã “nhấn 

  nh 'chế đ  h  khắc' của c c tr i 

cải t o nhưng cuốn s ch   i kh ng 

nhắc đến những tr i tù v  c ch ứng 

 ử của chế đ  S i Gòn cũ đối với 

những người yêu nước”. Những kẻ 

né  lựu đạn v o nh  h ng,    s t, 

đặt  ìn t  n quốc lộ  , quốc lộ 4, 

đặt  o  t ong sân vận động, đốt 

chợ, đốt l ng, giết người v  tội 

kh ng  hải tù ch nh t ị hay tù  inh 

chiến t anh,    chỉ l  những t n 

khủng  ố.  húng l  những kẻ y u 

đảng ch  kh ng  hải l  “những 

người yêu nước”. Xin bấ  v o đây 

"Terrorist Attacks in Saigon 1960s-

70s" đ   e  c c “chiến c ng hiển 

hách” của Biệt động th nh S i   n 

 ia  ịnh khi    s t h ng loạt “Mỹ 

ngụy” c n  ặc tã   nh  h ng Mỹ 

 ảnh. Tội  c giết  h  nữ t ẻ e  của 

chúng  hải được  ét  ử theo đúng 

luật  h  .  iều đ  đã v  đang được 

   d ng tại  ọi quốc gia t  n thế 

giới kh ng  i ng gì VN  ộng hòa. 

 So s nh tù  S     n  ảo v  tù 

“cải tạo” l   ột c ch so s nh v ng 

về v  kh ng cân   ng. Tổng số tù 

tại   n  ảo khác nhau tùy theo bên 

n o tống kết, 5 ng n theo con số của 

VN H c ng  ố v     ng n theo con 

số của H  Nội. Dù chọn con số    

ngàn do đảng thổi  h ng vẫn kh ng 

th  so với hơn  00 ng n c ng nhân 

vi n ch c v  s  quan quân đội 

VN H  ị gia  giữ t ong  50 t ại 

tù, đa số tận  ừng sâu nước độc kéo 

d i từ    5 đến         ch nh Thủ 

tướng  S Phạ  Văn   ng thừa 

nhận.   c tổ ch c quốc tế ước 

lượng cho đến   8  số vi n ch c v  

s  quan VN H  ị gia  giữ vẫn c n 

l n đến 300 ng n người. Theo tổng 

kết của   o ch  Mỹ, khoảng   5 

ng n người đã chết t ong c c t ại tù 

CS. Ngoài ra, hàng t iệu thân nhân, 

gia đình, con c i họ  ị đ y  a c c 

vùng kinh tế  ới,  ị  ạc đãi như n  

lệ thời  S chỉ vì l  lịch VN H. 

 Một điều quan t ọng    người 

dân  iền Na  sẽ kh ng  ao giờ 

quên. Kh ng giống tù   n  ảo  ảy 

 a t ong thời chiến, tội  c “tù cải 

tạo” v  cùng  hi nhân đã được đảng 

thực thi sau khi đất nước đã h a 

 ình, sau khi L  Duẩn ngọt ng o 

tuy n  ố “chiến thắng n y thuộc về 

nhân dân VN” v  sau khi T ần Văn 

T  ,  hủ tịch Ủy  an Quân quản 

S i   n  ia  ịnh vuốt ve c c vi n 

ch c VN H c n t ong dinh  ộc 

Lậ : “Nhân dân VN ch nh l  người 

chiến thắng v  chỉ đế quốc Mỹ  ới 

thật sự l  kẻ  ại t ận    th i”. 

 Phân t ch như vậy đ  thấy l  

luận t ong   i viết t  n   o "Ph   

Luật" cho  ằng cuộc chiến chấ  d t 

sáng 30-4-   5 “kh ng  hải l  

chiến thắng của  ột “'bên thắng 

cu c' h n hẹp       chiến thắng 

của  ọi người  iệt  a , trong đó 

cả những người từng ở phía bên 

kia” đúng l  sản  hẩ  của ch nh 

s ch tẩy não. Miền Na  sau 30-4-

   5 l   ột nh  tù v  nhân dân 

 iền Na  l  tù nhân dưới nhiều 

hình th c kh c nhau. 

 Từ   83, đ  t n tại, đảng  S 

 hải tự diễn  iến h a  ình  ằng 

c ch    th    ột v i   cửa sổ cho 

gió vào, nhưng thực chất đất nước 

vẫn c n  ị  ao  ọc  ằng   c tường 

d y  ưng   t th ng tin v   ột chế 

độ t ấn    kh ng thua ti u chuẩn 

 ột nh  tù khắt khe quốc tế n o. L  

thuyết M c-L  c  th  chỉ c n t ong 

đầu   i ch t lưỡi, t ong c c diễn 

văn, t ong c c   i ai điếu của c c 

lãnh đạo đảng nhưng c c  hương 

tiện chuy n ch nh, to n t ị  S vẫn 

kh ng kh c gì nhiều so với thời t iệt 

đ  c ch  ạng t ước đây. Một nhạc 

s  t ẻ Việt Khang chỉ viết hai   i h t 

chống T u  ị kết  n  ốn nă  tù. 

Một c  g i  ỗ Thị Minh Hạnh  ới 

ngo i hai  ươi tuổi, đấu t anh cho 

quyền lợi c ng nhân  hù hợ  với 

luật  h   của đảng  S quy định  ị 

kết  n  ảy nă  tù,  ột thanh ni n 

t ẻ L  Sơn chỉ đưa tin t c c c cuộc 

 i u tình chống T ung Quốc v  

chống khai th c Bau ite tại Tây 

Nguy n  ị kết 13 nă  tù. V  h ng 

t ă , h ng ng n người kh c đã sống 

v  đã chết, nhiều t ường hợ   ất â  

thầ , t ong nh  tù  S chỉ vì d   

n i l n kh t vọng dân chủ tự do. 

 T c giả t  n   o "S i   n  iải 

Ph ng" viết: “Có thể   c n y   c 

kh c, Đảng có sai  ầ . Cu c sống 

khó khăn, đ i khi t i cũng  ất  òng 

tin v o đường  ối của  h  nước.” 

Hãy chỉ dù  t i, kh ng  hải  ột 

nă ,  ột th ng    chỉ  ột ng y 

th i đảng  S đã “lúc này lúc khác”. 

Bản chất của chế độ chưa hề thay 

đổi dù chỉ  ột giờ. 

 Lãnh đạo đảng c  38 nă  đ  

chọn  ột hướng đi  hù hợ  với t  o 

lưu tiến h a của nhân loại, c  h ng 

t ă  cơ hội đ  sửa sai nhưng họ 

kh ng l  . Tất cả ch nh s ch của 

đảng chỉ nhằ   ột   c đ ch duy 

nhất l  củng cố quyền cai t ị  ặc 

cho dân tộc  ị    lại  h a sau  ột 

đoạn đường qu   a so với đ  tiến 

của nhân loại sau c ch  ạng tin học 

v  to n cầu h a kinh tế cuối thậ  

ni n   80. Tội  c của đảng với “tù 

cải tạo”, “kinh tế  ới”, “đổi tiền”, 

“đ nh tư sản”, c  viết h ng tủ s ch 

cũng kh ng hết. Nỗi đau v  sự chịu 

đựng v   ờ  ến của nhân dân  iền 

Na  n i  i ng v  cả nước n i 

chung, kh ng th  n o diễn tả cạn 

dòng. H ng ng n câu chuyện thật 

đau l ng đã  ảy  a t  n con đường 

  u nhuộ  Việt Na  sau    5 v  

chỉ được  hơi   y khi   c tường 

chuy n ch nh  S  ị đạ  đổ. 

    hai c ch đ  đạ  đổ   c tường 

chuy n ch nh. Th  nhất, đi  ượn 

 ột c i  úa lớn của c c cường quốc 

http://phapluattp.vn/20130101101335798p1015c1015/cai-nhin-thien-kien-ve-lich-su.htm
http://phapluattp.vn/20130101101335798p1015c1015/cai-nhin-thien-kien-ve-lich-su.htm
http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/sets/72157627481846037/
http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/sets/72157627481846037/
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_H%E1%BB%AFu_Th%C3%BAy
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_H%E1%BB%AFu_Th%C3%BAy
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%ADp_c%E1%BA%A3i_t%E1%BA%A1o
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%ADp_c%E1%BA%A3i_t%E1%BA%A1o
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_t%E1%BA%ADp_c%E1%BA%A3i_t%E1%BA%A1o
http://dartcenter.org/content/camp-z30-d-survivors#.UPsB2Ia8SqU
http://dartcenter.org/content/camp-z30-d-survivors#.UPsB2Ia8SqU
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/12/dien-bien-va-tu-dien-bien-hoa-binh.html#.UP8V5WddjQI
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/12/dien-bien-va-tu-dien-bien-hoa-binh.html#.UP8V5WddjQI
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đe  về đậ   h    c tường v  th  

hai   i   n  ằng những   n tay 

nh  Việt Na  ki n nhẫn. Sau 38 

nă , những người đi tì   úa hoặc 

chết t  n đường, hoặc t   về kh ng. 

  n lại h   nay l  những   n tay 

Việt Na  nh  nhoi. B n tay  ỗ Thị 

Minh Hạnh, Nguyễn Ho ng Quốc 

Hùng,  o n Huy  hương, Nguyễn 

Văn Hải, Tạ Phong Tần, T ần 

Hu nh Duy Th c, L    ng  ịnh, 

L  Quốc Quân,  ặng  uân Diệu, 

H    c H a, L  Văn Sơn v  h ng 

ng n người Việt Na  y u nước 

kh c. Dù đang ng i t ong  ốn   c 

tường đen, họ  ới ch nh l  những 

người đang viết sử v  thấy đâu l  sự 

thật. 

     
 Lời dẫn của GS  guyễn đăng 

Hưng: T i vừa nh n được e- ai  từ 

b o Ph p Lu t Tp HCM: “B i 

phỏng vấn GS đã đăng trên số chủ 

nh t. GS trả  ời th t thấ  thía!". 

 Đ y    b i phỏng vấn đ t  uất 

v  chớp nho ng do nh  b o Yên 

Trang, b o Ph p Lu t thực hiện t i 

s n bay T n S n  hất trung tuần 

th ng 11 vừa  ua, ng y t i  ấy   y 

bay trở sang Bỉ. B i đã được biên 

t p   i. Có  ẽ v  sự h n hẹp của b o 

giấy, nhiều đo n đã kh ng thấy  uất 

hiện.  ay trên sổ tay c  nh n n y, 

 in  uất bản nguyên văn. 

 Khi thiện và ác đổi ngôi 

 Phóng viên: Thưa  ng, điều g  

khiến  ng cho r ng  ã h i hiện nay 

biến  o n đến  ức trầ  trọng? 

 GS Nguyễn Đăng Hưng: Hằng 

ng y t  n c c t ang th ng tin đại 

chúng, đâu đâu cũng c  những 

chuyện cướ  của, giết người, vô 

nhân t nh.   i  c ho nh h nh khắ  

nơi, khắ  chốn  ột c ch ngang 

nhi n.  iều đ  cho thấy kh ng th  

của  ã hội t ong cuộc chiến chống 

c i  ấu c i  c đang  ị  uống cấ  

t ầ  t ọng.  h nh  ản thân t i cũng 

c  kinh nghiệ  ch ng l nh. Một lần 

khi đi  út tiền từ ngân h ng, t  n 

đường về  ằng  e gắn   y, c  

người cố tình é  s t t i l   t i té 

ngã. Họ l   ột đ   chuy n t ấn lột 

người đi đường g   4 th nh vi n. 

Người th  tư thừa lúc t i đ i co với 

kẻ gây tai nạn lặng lẽ l   động t c 

  c v . Những kẻ c n đ  n y đã 

h nh động nhanh ch ng t  n  ột 

đoạn đường đ ng đúc người đi qua 

lại.    l  đoạn đường giữa ngã tư 

Nguyễn  ình  hi u v    ch  ạng 

Th ng 8 v o lúc hơn   giờ chiều 

ch  kh ng  hải đ   h   khuya 

khoắt. Rất nhiều  ạn  è t i cũng 

từng  ị như vậy. Một vị gi o sư Bỉ 

qua đây dạy, ng y nghỉ  ng t anh 

thủ đi ch   hình kỷ niệ  tại sân 

Tao   n. Khi chiếc ca e a vừa đặt 

 uống đ     túi,  ng  ị giật lu n. 

Kẻ cướ  h nh  ử ngay chốn đ ng 

người, c n vị gi o sự nọ cũng 

kh ng kị  than vãn v   hỉ   c. Ông 

tự an ủi với t i  ằng “thôi thì cái 

  y của t i cũ  u  rồi, đ y    d p 

để  ua c i  ới”. Một người  ạn 

kh c  a chợ Bến Th nh  ị   c v . 

Ông ấy hới ha hớt hải vì  ất hộ 

chiếu v  giấy tờ tùy thân.  ược  ột 

lúc sau c  người vỗ vai n i nh  

 ằng tiếng Anh h n hoi,  ằng v  của 

 ng đang   g c   n kia đường. Ông 

đi đến v  thấy v  của  ình đ , tiền 

 ất nhưng  ay  ắn l  c n giấy tờ. 

Ông ấy h i hước: “Đ   ăn cướp 

 iệt  a  văn  inh đấy”. 

 Phóng viên:  hưng ở đất nước 

n o cũng có những chuyện tư ng tự 

như v y thưa  ng? 

 GS Nguyễn Đăng Hưng: Ở 

Châu Âu những nă     0,    0 

dường như  ất  t tệ nạn.  ho tới khi 

  c tường Be lin s   đổ, dân   ng 

Âu c  th  t  n qua c c nước  hâu 

Âu v  từ đ  tệ nạn  uất hiện nhiều 

hơn. B i tệ nạn  ã hội thường  uất 

 h t nhiều   c c nước   ng Âu. 

  c quốc gia     ng Âu kinh tế 

ké   h t t i n, nền gi o d c cũng 

chưa cao. Khi sang Tây Âu họ thấy 

  đây gi u qu , dân hiền qu ,  e 

đạ  đ  ngo i đường kh ng cần kh a 

n n họ lấy. Nhưng vấn đề của 

chúng ta lại kh c, tình t ạng đến 

  c t ầ  t ọng khi người ta sẵn 

s ng giết cha  ẹ vì v i t ă  ng n. 

Hay những h nh động c n đ   ảy  a 

giữa chợ    kh ng ai  hản đối… 

đ  l  sự  ăng hoại về đạo đ c. 

 Phóng viên:   y thưa  ng, c i 

 c bắt đầu đến từ đ u? 

 GS Nguyễn Đăng Hưng: T ộ , 

cướ … đến từ cuộc sống kh  khăn 

nhưng sự chiế  đoạt của c c  c lại 

nằ    gi o d c v  khi gi  t ị đạo 

đ c  ị hủy hoại, tha h a      ng. 

B i kinh tế kh  khăn thì sau thời 

gian suy tho i sẽ vực dậy.  ịa ốc 

đ ng  ăng thì c  ng y  h c h i. 

  ng tiền  ất gi  v  từ gi   ới sẽ 

vươn l n. Nhưng nền gi o d c của 

Việt Na  đang lầ  đường lạc lối. 

Nền gi o d c kh ng tạo được con 

người c  nhân c ch, c  niề  tin đạo 

đ c,  iết sống lương thiện,  iết 

sống thương y u… Thay v o đ  l  

từ ngay tấ   é t ẻ con đã thấy  ột 

 ã hội vị kỷ, thực d ng, chỉ thấy 

tiền l  ch nh. Một chuyện nh  thế 

n y: c   ạn t i k   ằng con g i 

 ình về nh   ảo  ẹ sao kh ng  ua 

qu    nh t ung thu đến tặng c  

gi o. Nếu c  gi o kh ng tì  c ch 

đ  hối thúc học sinh  h  huynh  hải 

cung  h ng  ình thì tại sao đ a t ẻ 

lại lại h i  ẹ như vậy. Thay vì 

chúng ta đe   nh t ăng vàng, là câu 

chuyện về chị Hằng nga, chú  uội 

đ  con n t  iết  ơ  ộng s ng tạo 

thì lại dạy cho chúng về l ng tha  

 uốn vật chất.   a t ẻ sẽ ngh  gì về 

c  của n  v  t ong tương lai chắc 

chắn nếu c  điều kiện, đ a t ẻ đ  sẽ 

  c tiền của  ằng địa vị v  chỗ 

đ ng của  ình.  ây l  những 

chuyện    khi chúng t i c n học 

 hổ th ng kh ng hề c . V  ch nh c  

gi o kia vì ho n cảnh  ã hội, vì điều 

kiện kinh tế đã v  tình tiế  tay  h  

hoại nền gi o d c quốc dân.  ây 

kh ng c n l  câu chuyện nh     l  

 ột vấn đề t ầ  t ọng.   c e  lớn 

l n t ong  ột   i t ường gi o d c 

như thế,  ã hội  iến chất, đảo đi n 

như thế. B i vậy n n  ới c  chuyện 

con giết cha  ẹ đ  c  tiền chơi 

ga e.  ây l  đỉnh đi   của sự  ấn 

loạn  ất kh  tư ng tượng l  c  th  

đi đến đi   n o tệ hơn nữa. 
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 Khi con người không được bảo 

vệ 

 Phóng Viên:   y  ng có nh n 

 ét g  khi gần đ y trên nhiều tờ b o 

có viết về những h nh đ ng “tự  ử” 

của người d n thay v  b o c ng an? 

 GS Nguyễn Đăng Hưng:    l  

hậu quả  hải chờ đợi. Tội  hạ  

kh ng sợ  ị t ừng t ị, kh ng sợ  ị 

lên  n, Họ đ nh  ất l ng tự t ọng 

n n thay vì  ấu hổ v  lo sợ, chúng 

lại quay  a th ch th c  ã hội, h nh 

hung những người d   ngăn cản 

mình. Từ nă   00 , khi ấy t i tha  

gia giảng dạy cho lớ  cao học khoa 

quốc tế của T ường đại học B ch 

Khoa. T ong số đ  c   ột vài sinh 

vi n luận văn yếu qu  n n kh ng 

đạt đi  . B i vậy t i đề nghị c c 

e  l   lại đ  chấ  lại. Tuy nhi n 

t ong số đ  c   ột học sinh kh ng 

chịu l       uốn qua   n. Ph  

huynh đã đến gặ  nhưng t i từ chối. 

T i  ảo t i chỉ c  th  tiế  khi đã thi 

xong. Nhưng cũng từ đ , ng y n o 

t i cũng  ị  ấy cuộc điện thoại dọa 

giết, dọa đâ   e… Sau  ột thời 

gian kh ng chịu nổi, t i   o c ng 

an, kè  với c c đoạn  ăng ghi â  

cuộc n i chuyện dọa nạt đ  c ng an 

l     . Kết c c c ng an c  l   hay 

kh ng t i kh ng  iết, nhưng  ặc t i 

c  giải t ình, v  việc vẫn kh ng 

dừng lại v  ng y c ng nhiều cuộc 

điện thoại hơn. Sau  ấy th ng như 

vậy t i cả  thấy  ất  ệt   i v  

đ nh tự giải quyết. H   ấy c  vị 

gi o sư  ạn từ H  Nội v o, t i đã k  

về chuyện n y. Sau đ  t i nhờ  ng 

nếu c  cuộc điện thoại dọa nạt đến, 

ông hãy nghe dùm tôi. Ông hãy nói 

 ình l  c ng an từ H  Nội v o giú  

t i giải quyết sự việc.V    c định 

với đầu giây   n kia  ằng  ng đã 

ghi lại tất cả c c cuộc điện thoại dọa 

nạt v   iết t c giả l  ai, địa chỉ   

đâu.  ho n n sắ  tới sẽ c  những 

cuộc thă  h i từ  h a c ng an. Sau 

đ    n kia cú    y v  từ đ  kh ng 

 ao giờ t i c n  ị l    hiền v  dọa 

giết nữa. Tuy nhi n, cũng  ất   ng 

 ã 4 th ng t ời.  âu chuyện của t i 

tương tự như sự việc vừa qua, người 

dân Nghệ An đã đốt  e t n t ộ  

ch . Qua những điều n y cho thấy 

c ng an dần dần  a  ời nhiệ  v  

ch nh của  ình l   ảo vệ người dân 

lương thiện. Hiện t ạng n y ng y 

c ng nguy ngậ … 

 Phóng Viên:  ghĩa     òng tin 

từ d n b   ất   t thưa  ng?  

 GS Nguyễn Đăng Hưng:  úng 

vậy, chưa  ao giờ l ng tin của 

người dân  ất   t gh  gớ  đến 

thế. Từ anh l i ta i, đến anh đi  e 

   hay người thợ  ắt t c… đều 

 ang tâ  t ạng lo âu về cuộc sống. 

Người ta lo kh ng  iết  ình sẽ sống 

thế n o đây, thu nhậ  thế n y c  đủ 

sống kh ng. Họ cũng theo d i   o 

đ i, họ cũng đặt niề  tin v o việc 

chống tha  nhũng của  h nh  hủ. 

Nhưng  ọi chuyện dường như lại 

đâu v o đ .  iều đ  cho thấy họ 

chờ đợi sự thay đổi    sự thay đổi 

  đây kh ng  hải thay đổi căn cơ 

chế độ     t  a thay đổi nhân sự. 

Những người kh ng kiề  chế được 

tha  nhũng, kh ng l   được gì với 

tha  nhũng  hải được thay thế, 

nhường chỗ cho những người gi i 

hơn với quyết tâ  cao hơn, với tinh 

thần vì dân t     nét hơn… 

 Phóng Viên:  hưng kh ng phải 

tất cả  ọi c u chuyện đều giống 

nhau thưa  ng? 

 GS Nguyễn Đăng Hưng: Thời 

đi   Ph   thuộc, đất nước ta  ị   c 

lột, dân Việt  ị  ần cùng h a.  ây 

l  l  do ch nh ngh a của cuộc đấu 

t anh gi nh độc lậ , giải  h ng dân 

tộc. Hiện thực  ã hội lúc đ  cũng c  

th  l  thời đi   đen tối nhưng cũng 

c  nh  văn  hản tỉnh, t   th c tả 

chân.    th  như Na   ao, Vũ 

T ọng Ph ng, Ng  Tất Tố t ong t c 

 hẩ  của họ tố c o t ước dư luận 

những tội  c của thực dân v  sự 

cùng cực của dân tộc  ị t ị. Nhưng 

những cuốn s ch ấy được  uất  ản, 

v  t uyền lại cho hậu thế.   n  ây 

giờ t i kh ng thấy những cuốn s ch 

như vậy. Kh ng  hải kh ng c  

những người t i    những cuốn 

s ch đ  kh  được in ấn  uất  ản 

 ột c ch ch nh diện. Người tốt giờ 

đây  hải co c   lại, i  lặng… 

 Phóng Viên:  ghĩa gi  tr  v  

 uy  u t thiện thắng  c đang b  đảo 

ngược thưa  ng? 

 GS Nguyễn Đăng Hưng:  úng, 

nhưng c i  c đang h nh ho nh, 

người tốt, người c  đạo đ c, vốn l  

 ường cột của  ã hội lại  hải lui về 

thúc thủ,   ng quan. B i vì nếu can 

thiệ  họ sẽ gặ  tai họa, gặ   ắc  ối. 

 húng ta vẫn  iết những câu 

chuyện về những nh    o viết về 

chống ti u cực  hải v o tù, chúng ta 

 iết những người viết ca khúc 

chống T ung Quốc  ị  ắt.   n 

những người l   thất tho t h ng 

t ă  tỷ đ ng ch ng  ị sao cả, c  

chăng cũng chỉ đi tù sơ sơ.  iều đ  

l    ã hội đang đi  uống ch  

kh ng  hải đi l n.. 

 Phóng Viên:  hưng t i sao 

nhiều người nước ngo i tới      i 

bảo an ninh ở đ y tốt thưa  ng? 

 GS Nguyễn Đăng Hưng: Ở  ột 

số nước như Phili  in,  ndonesia, 

Pakistan, Th i Lan… thường hay c  

c c  he qu  kh ch H i gi o, chống 

 hương Tây. Người c  đạo H i theo 

phe qu  kh ch o n hận c c nước 

 hương Tây vì nhiều l  do lịch sử. 

Họ tổ ch c khủng  ố t  n  ình diện 

quốc tế, nhất l  t ong thế giới H i 

gi o.   n   Việt Na  ch nh t ị ổn 

định, Phật gi o hiền h a,   ng gi o 

cũng vậy n n người nước ngo i tới 

đây y n tâ  l  kh ng  ị khủng  ố. 

Nhưng chuyện cướ , giật đường 

 hố,  ạo lực học đường thì ng y 

c ng t ầ  t ọng. 

 Nền giáo dục tự hoại 

 Phóng Viên:  hưng ch ng ta 

kh ng thể đổ ho n to n cho gi o 

dục. Bởi trong ca dao vẫn d y “anh 

e  như thể ch n tay, thư ng người 

như thể thư ng th n…”    vẫn còn 

nhiều tấ  gư ng tốt trong  ã h i? 

 GS Nguyễn Đăng Hưng: H i 

  ch  ạng nă    8      n Ph  , 

gi o d c nằ  t ong tay nh  thờ. 

  ch  ạng th nh c ng, t ường học 

được giải  h ng, việc gi o d c t   

th nh l nh vực của thế nhân, ch nh 

quyền dân sự. Tuy nhi n, người 

  ng gi o vẫn c  c  quyền    lớ  

 i ng cho họ… Những người theo 

đạo c  quyền đi học    ọi t ường 

lớ  v  đ c tin của những con chi n 

được nh  nước đả   ảo v  t n 

t ọng.  in k   ột kinh nghiệ  c  

nhân    t i đã thâu thậ  tại Bỉ. T i 

là người theo đạo Phật, vợ t i l  

người   ng gi o.   c con t i theo 

đạo  ố nhưng vì t ường   ng gi o 

 ất nghi  , t i ghi t n c c con theo 

học ti u v  t ung học tại đây. 

Nhưng kh ng vì thế    chúng  ị 

 hân  iệt. Ở t ường con t i đ ng 

đầu lớ  về   n học gi o lý Công 
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gi o, tuy chúng n  thưa với thầy c  

l  chúng n  theo đạo Phật. Những 

nhưng thầy c    đây n i  ằng:  on 

tin v o điều gì hãy giữ vững niề  

tin đ .  ằng n y chúng ta đưa ch nh 

t ị v o t ường học, nh i nhét quan 

đi    ột chiều t ong t ường học. 

Thay vì khuyến kh ch y u thương 

nâng đỡ nhau đ  giải quyết c c vấn 

đề thì c   ột thời ta lại khuyến 

kh ch đấu t anh đ  sống c n. M  

đấu t anh giai cấ  l  ti u diệt kẻ thù, 

ti u diệt thế lực thù địch… Th i 

ghen ghét, đố kỵ   đâu cũng c , 

nhưng t i c  cả  nhận tại Việt Na  

ng y nay, những tật  ấu n y c  

 hần gay gắt  ột c ch kh ng  ình 

thường. 

 Phóng Viên:  ghĩa    dù thế 

n o con người cũng phải sống với 

  t niề  tin thưa  ng? 

 GS Nguyễn Đăng Hưng: Vâng 

t i c  cả  tư ng niề  tin   con 

người,   tổ ch c  ã hội  ị đ nh  ất. 

Khoảng t ống kh ng c  gì   i đắ  

nhất l  khi l ng tin   tâ  linh  ị 

 h  vỡ hay kh ng được vun  én 

nữa. Hậu quả nhãn tiền l  người ta 

ng y c ng coi t ọng vật chất hơn l  

những gi  t ị tinh thần.  ã c   ột 

thời, kh ng  a lắ , những gi  t ị 

tâm linh, tôn gi o  ất c  từ  u 

hướng n o đều  ị   i   c. Th i độ 

vị kỷ, thực d ng t   th nh  ao t ù . 

Phạ  t ù thần linh  hai  ờ t ong 

tâ  th c con người v  dần dần l ng 

tha  la  của thân   c, của d c 

vọng sẽ kh ng c  gì ngăn cản nữa. 

Lương tâ  con người chì   uống, 

c i  c l n ng i.  h ng những kỷ 

cương  ã hội  ị  h  vỡ    luân 

thường đạo l  gia đình tan  iến. 

 ây ch nh l  hậu quả  hải chờ đợi 

của việc đ nh  ất niề  tin,  o     

đ c tin… 

 Phóng Viên:  ghĩa vấn đề n   

từ gốc chứ kh ng phải ngọn thưa 

ông? 

 GS Nguyễn Đăng Hưng:  úng 

thế. Một  ột lớ  học ti u học, sự 

gi u nghèo th  hiện ngay t ong ăn 

 ặc, t ong những tiệc sinh nhật của 

từng đ a t ẻ. Những đ a t ẻ con nh  

gi u c  nếu kh ng được dạy  hải 

thương  ạn, t n t ọng  ạn, chúng sẽ 

 a sao khi t ư ng th nh. Những đ a 

trẻ nghèo kh  lu n tự h i tại  ẹ sao 

kh ng  ua cho con  o đẹ , tại sao 

 ẹ kh ng  ua cho con cặ  đẹ . Tất 

cả những c i đ  nếu kh ng được 

giải t a  ằng c c   i học thường 

t ực h ng ng y thì lâu dần sẽ ảnh 

hư ng đến sự hình th nh nhân c ch 

của  ột đời người. Gi o d c thường 

th c, gi o d c c ng dân đang c  

vấn đề. Tuổi t ẻ  ao nhãng học văn, 

ng n ngẩ  học sử vì   i học, vì 

s ch gia  khoa qu  ư c ng nhắc, 

 ột chiều, kh ng hấ  dẫn, kh ng 

sinh động.  iới t ẻ ng y nay kh ng 

 iết sử ta, nhưng khi    tivi l n, 

khắ   ọi k nh chiếu to n  hi  

T ung Quốc. Tình t ạng n y đang 

dẫn đến tai hoạ t ước  ắt l  tuổi t ẻ 

ta hi u  iết lịch sử T ung Quốc hơn 

l  lịch sử Việt Na .    l  điều 

kh ng th  chấ  nhận được. 

 Phóng Viên: Bởi v y  ng cho 

r ng  ã h i hiện nay giống   t c u 

chuyện cổ tích    kết th c    thả  

họa? 

 GS Nguyễn Đăng Hưng: Tôi 

n i c  ngoa đâu. Ba t i, những 

người cùng thời với  ng cả đời đi 

theo   ch  ạng. T  n đ i vai của 

họ l  những vì sao, l  kh t vọng về 

 ột  ã hội c ng  ằng, l  dân tộc 

độc lậ , tự do v  hạnh  húc. Lý 

tư ng sống ng y đ  l  tổ quốc t  n 

hết,  ình vì  ọi người  ọi người 

vì mình.   n  ây giờ  ọi th  lại 

dường như đi ngược lại hết. Ai c  

nhiều quyền người ấy c  nhiều lợi 

 ch nhất.  h  người dân chân lấ  

tay  ùn thì ch ng c  gì đ  tha  

nhũng. 

 Phóng Viên:   y theo  ng, b i 

học trường trực trong nh  trường 

phải nói về yêu thư ng? 

 GS Nguyễn Đăng Hưng:  úng 

vậy,   t ường hiện nay t i thấy  t c  

chủ t ương dạy con thương y u cha 

 ẹ.  hỉ thấy dạy y u tổ quốc nhưng 

người Việt Na  cũng như c c dân 

tộc kh c, căn  ản l  gia đình. T ẻ 

con  hải được dạy y u thương c i 

n i l  y u cha  ẹ, y u anh e , y u 

 ng      i  ới y u c i cây đa, y u 

c i đình l ng, c nh đ ng lúa ch n, 

con s ng nho nh  uốn quanh l ng 

qu , con đường  hố  ợ    ng   t 

cây  anh,   i  ới đến y u tổ quốc 

với tất cả những yếu tố văn ho , lịch 

sử đi theo: Tuy n ng n độc lậ  của 

L  Thường Kiệt t  n s ng Như 

Nguyệt, Bình ng   ại c o của 

Nguyễn T ãi, T uyện Kiều của 

Nguyễn Du…. Vì với t ẻ con tổ 

quốc l  điều gì  ất   ng lung. 5,   

tuổi  iết thế n o l  tình y u tổ quốc. 

Tuổi n y n  cần   n tay ấ     của 

 ẹ, sự vuốt ve của cha, sự nâng đỡ 

của anh v    i học gi o d c  ỗi 

ng y   nh ,   t ường cũng  hải 

thường  uy n như vậy. Nhưng 

dường như   i học thương y u, đề 

cao những tâ  h n cao thượng, tình 

tương thân tương  i, nhiễu điều  hủ 

lấy gi  gương, thương người như 

th  thương thân, đã  ị l   cho  ờ 

nhạt từ lâu. Một   i t ường như 

vậy     ạo lực kh ng  uất hiện 

 ới l  điều lạ. 

 Tân Sơn Nhất ngày 13/11/2012 

 YÊN TRANG (Thực hiện)  

 
 Ngày 9 tháng 12 năm 2007, cuộc 
biểu tình chống Trung Quốc diễn ra 
rất lớn tại Sài Gòn và Hà Nội. 
 Hàng ngàn người đã xuống 
đường giăng biểu ngữ và hô vang 
khẩu hiệu lên án hành động ngang 
ngược xâm chiếm Hoàng Sa và 
Trường Sa của Trung Cộng. Nhiều 
tấm hình đã được đăng tải trên liên 
mạng. Trong số đó, có một tấm hình 
của một người phụ nữ cao lớn, miệng 
hô khẩu hiệu, cánh tay đưa về phía 
trước, khuôn mặt hiện rõ cảm xúc 
trong khí thế xuống đường thể hiện 
lòng yêu nước. Tấm hình đã lưu 
truyền trên mạng trong nhiều năm liên 
tục. Người phụ nữ trong bức hình độc 
đáo đó, chính là bà Trần Thị Hài, một 
dân oan đã đội đơn đi gõ cửa khắp 
nơi trong 12 năm ròng rã để đòi lại 
mảnh đất của gia đình đã bị chính 
quyền thu hồi vô lý và bất công. 
 Bà Trần Thị Hài  à ai  
 Vì sao bà lại cùng người dân Hà 
Nội xuống đường biểu tình chống 
Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa và 
Trường Sa? Vì sao bà đi theo dân 
oan để đòi đất? Và vì sao cuối cuộc 
đời của một người vào đảng Cộng 
sản từ khi 17 tuổi đã phải trả lại thẻ 
đảng và bị công an đến nhà còng tay 
giam vào ngục tối? Bao nhiêu câu hỏi 
đó chính là chìa khoá để mở rộng 
cánh cửa công luận tìm ra ánh sáng 
của những oan khiên mà bà đã tranh 
đấu suốt 12 năm trong vô vọng. Ông 



Tự Do Ngôn Luận * Bán Nguyệt San 
 

 

  

Số 164 * Trang  30 

Đỗ Thành Huấn, chồng bà Hài cho 
biết bà sinh ra trong một gia đình 
nông dân đông anh em. Gia đình 
nghèo, mẹ mất sớm phải sống với 
người mẹ kế. Cuộc sống của bà cũng 
rất vất vả từ khi còn thiếu thời. Sinh 
ra lớn lên ở Miền Bắc nên phải theo 
Cộng sản tham gia những sinh hoạt 
thanh thiếu niên. Ông Đỗ Thành Huấn 
cho biết như sau: 
 "Hồi chị Hài còn trẻ ở ngoài Bắc, 
Hà Nội, là kiện tướng trung đội bèo 
hoa dâu, trung đội phó trung đội bóng 
phòng không, tức là thả hai cái bóng 
bự hai đầu cầu vào ban đêm để 
phòng không, rồi bí thư liên chi đoàn 
của huyện Đông Anh. Năm sáu mươi 
mấy kết nạp đảng khi chưa đủ tuổi, 
mới có 17 tuổi. Sau nầy làm y tá công 
ty bách hoá Hà Nội. Năm 75 anh đi 
vào trong nầy bà làm ở công ty cấp 
ba thị xã, phó phòng hành chánh sở 
thương nghiệp thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương.” 
 Nhiều năm trôi qua, người Việt 
trong và ngoài nước đều nhớ bài hát 
“Quê Hương” của cố nhạc sĩ Giáp 
Văn Thạch và bài hát “Xin Đừng 
Trách Đa Đa” của nhạc sĩ Võ Đông 
Điền. Nhưng không ai biết ông Đỗ 
Thành Huấn là một nhạc sĩ trong 
nhóm nầy. Ông sinh ra lớn lên ở Cần 
Thơ, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ông đi 
theo Cộng sản từ năm 1949, đến năm 
1954 ông tập kết ra Bắc. Lúc đó, ông 
chỉ là cậu bé 16 tuổi. Ông vào đảng 
Cộng sản khi ông chưa đến 18 tuổi. 
Ông tốt nghiệp kỹ sư khoa cơ khí ở 
Học viện Nông nghiệp Ucoren (*) tại 
Nga năm 1965. Và ông đã cưới bà 
Trần Thị Hài vào giai đoạn chiến 
tranh rất ác liệt. Họ có 4 người con 3 
gái, 1 trai. Sau năm 1975, bà theo 
chồng vào Nam. Ông Huấn về Bình 
Dương làm giám đốc công ty Cơ khí 
Nông nghiệp huyện Bến Cát. Một nơi 
khỉ ho, cò gáy, vất vả quanh năm. 
 Bạn bè của ông đa số là văn nghệ 
sĩ, nghèo xác xơ, túi rỗng không tiền. 
Họ yêu mến tính tình hiền hoà, tốt 
bụng, trọng tình nghĩa của ông. Mỗi 
lần ông mời bạn đến nhà chơi, bà Hài 
chào hỏi, săn đón, nấu nướng đãi 
khách lịch sự và ân cần. Sau đó, bà 
rút lui vào trong bếp để cho mọi 
người được tự nhiên. Bà vốn là một 
phụ nữ ít nói, trầm tĩnh và không giao 
du bên ngoài. Bà Lê Như Mai, một 
văn nghệ sĩ đã quen biết vợ chồng bà 
Hài lâu năm nhận xét về bà như sau: 
 “Người ta nhận xét về chị rất là tốt. 
Người ta thân tình hơn nên người ta 
nhận xét tốt về chị. Còn riêng Mai thì 
Mai nhận thấy như vầy nè. Có nghĩa 
là chị rất là hiếu khách. Bạn bè anh 
Huấn đến chơi thì chị tiếp đãi rất là 
nồng hậu. Đó thì mình nhận xét tốt về 

chị thôi.” 
 Nhưng vì sao, một người đàn bà 
chỉ biết làm ăn, lo cho chồng con 
bỗng bị công an bắt bỏ tù hai lần? Cô 
Đỗ Khánh Ly, con gái của bà Hài 
buồn bả nói: “Con sốc lắm! Con hổng 
ngờ mẹ con thay đổi như vậy. Từ một 
người rất dễ thương, hiền. Mẹ con 
hiền lắm! Mẹ con tốt bụng mà hiền 
lắm. Mẹ không muốn mích lòng ai. 
Mẹ là người đàn bà rất hiếu khách, 
hiền lành. Sự thất vọng nó làm thay 
đổi một con người kinh khủng như 
vậy. Mẹ con không phải người như 
vậy.” 
 Khánh Ly cho biết những bất công 
chồng chất, những phi lý của toà án 
nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử 
những người chiếm đất của gia đình 
đã làm cho cô có cái nhìn khác đối 
với xã hội mà cô đã sinh ra và lớn 
lên. Cô nói tiếp: “Con có muốn mua 
một tài sản gì nhỏ xíu con cũng phải 
có rất nhiều giấy tờ. Con phải có 
nhiều giấy tờ ký cóp công chứng lung 
tung hết. Đàng nầy không có một giấy 
tờ lận lưng, ra toà người ta cứ khẳng 
định là của người không có giấy tờ. 
Trong khi ba con có giấy tờ thì lại 
thua kiện. Con mới thấy cuộc đời 
không phải như mình nghĩ.” 
 Vì  âu nên nỗi 
 Vì bị cướp trắng đất đai, bị ức 
hiếp, bị chà đạp một cách bất công, 
bà Hài đội đơn đi kiện liên tục, công 
ăn việc làm bỏ dở, nợ nần ngập đầu. 
Vợ chồng phải sống nhờ vào trợ cấp 
của các con. Anh Đỗ Ngọc Hợp đã kể 
lại tình cảnh cha mẹ:  Ba má con mua 
miếng đất đó nợ tùm lum hết. Má con 
phải vay ngân hàng với lãi suất cao 
để đầu tư mua. Ba má con phải vô 
rừng rú, rừng sâu nước độc, vào Bù 
Da Mập, biên giới Lộc Ninh để làm 
đường nuôi tụi con, để đầu tư vô 
miếng đất đó. Ba con hồi làm cơ quan 
liêm khiết, không có tiền đâu, nghèo 
lắm. Má con phải chạy đầu nầy đầu 
kia để vay mượn đầu tư vô miếng đất. 
Bây giờ về già cũng không có miếng 
đất nào để dưỡng già hết, bị người ta 
chiếm hết rồi. Cống hiến cả đời bây 
giờ đầu hai thứ tóc bị ở tù. Ba con 
đau tim phải ở nhà đau khổ chờ vợ. 
Biết vợ mình đúng mà không làm gì 
được. Con nghĩ lại con thấy cuộc đời 
ba má con khổ thật. Con thấy sợ.” 
 Cả một đời làm việc vất vả, rồi 
đem tiền đầu tư vào mua đất để dành 
sau khi già còn có tiền sinh sống vì 
lương hưu không đủ trả nợ và không 
đủ sống. Nhưng nay, mảnh đất mà vợ 
chồng bà chắt chiu với bao hy vọng bị 
chiếm đoạt. Bà Hài đội đơn đi kiện 
khắp nơi suốt 12 năm. Chẳng những 
ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 
không xét xử mà còn ra quyết định 

thu hồi miếng đất mà vợ chồng bà đã 
mua và được phép sử dụng trong 
vòng 50 năm. Bà Hài làm đơn kêu 
cứu thì kết quả là bị công an bắt nhốt 
vào tù 5 tháng 24 ngày, vào tháng 8-
2006. Lần nầy, sau khi bà tham gia 
biểu tình vào ngày 9-12-2012 tại Hà 
Nội, khi bà trở về, công an vào nhà 
còng tay đem nhốt vào nhà tù Bến 
Lớn. Toà án nhân dân tỉnh Bình 
Dương đã mở phiên toà phúc thẩm 
ngày 27 tháng 12, kêu án bà 9 tháng 
tù giam. Ông Đỗ Thành Huấn cho biết 
thêm nguyên nhân của cuộc trả thù 
nầy: 
 “Năm 2006 chị Hài đi tù. Tỉnh ra 
quyết định bãi bỏ quyết định sử dụng 
đất và thu hồi hết đất. Cái quyết định 
giao quyền sử dụng đất 16 năm rồi 
bây giờ nói cái quyết định đó sai, thu 
hồi lại, bãi bỏ. Từ đó bà Hài đi kiện 
riết, kiện riết. Vừa rồi, cách đây 1 
tháng bà Hài viết chữ trên áo là “yêu 
cầu chủ tịch Lê Thanh Cung đối thoại” 
thì nó bắt bả rồi kêu án 9 tháng tù. Nó 
vô nhà còng tay. Lần nầy nó vô nhà 
nó xét nhà, khám nhà. Lần trước nó 
cũng khám tung nhà lên hết, lần nầy 
nó cũng khám tung nhà lên hết. Rồi 
nó còng tay chị Hài chở đi nhốt ở Bến 
Lớn. Ngày 1 anh có đến thăm một 
lần, thấy chị gầy hơi xanh nhưng tinh 
thần rất kiên cường. Bả nói bả ra tù 
rồi bả sẽ đi nữa. Bả nói coi “9 tháng 
tù như một giấc ngủ trưa.” 
 Trên bước đường gian truân đi 
tìm công lý, bà Hài đã quen biết rất 
nhiều dân oan. Đa số họ là phụ nữ. 
Nhiều người mất hết đất đai nhà cửa 
khiến gia đình đói rách, lang thang 
phải sống vất vưởng nơi đầu đường, 
xó chợ. Họ là những người đàn bà 
yếu đuối nhưng ý chí rất mạnh mẽ. Vì 
cùng chung cảnh ngộ nên thông cảm 
nhau. Những phụ nữ dân oan quen 
biết bà Trần Thị Hài đã thân mật gọi 
bà là Chị Cả. Cô Trần Ngọc Anh, một 
phụ nữ đã đi đòi đất bị chính quyền 
cướp đoạt hơn 11 năm. Cô đã kể lại 
cuộc biểu tình chống Trung Cộng 
ngày 9-12-2012 vừa qua đã có cớ để 
công an đến nhà còng tay bà Hài đem 
giam vào tù: 
 “Chị Hài là chị kết nghĩa của con. 
Chế độ gì mà bất công quá đi! Nó 
không biết làm gì chị Cả của con thì 
nó gài vào cái tội “gây rối an ninh trật 
tự công cộng”. Những lần Chị Cả đấu 
tranh rất là mạnh mẽ. Chị Cả không 
bao giờ lùi bước, không nhân nhượng 
bọn quan tham nầy. Quyết đấu tranh 
tới cùng nên nó thù vặt nó mới bắt 
chị. Ra Hà Nội đợt vừa rồi, con với chị 
giăng biểu ngữ lên nói sự thật là “Một 
đảng cầm quyền, người dân không có 
quyền kiểm soát quyền lực của đảng 
thì dân làm sao có quyền tự do và 
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hạnh phúc? Yêu cầu cái đảng cầm 
quyền hãy trả lại quyền tự do, quyền 
sống đúng nghĩa cho người dân Việt 
Nam”. Nó giựt cái biểu ngữ đó. Ba 
mươi phút sau, con với chị làm lại cái 
biểu ngữ khác, nó giựt ba lần như 
vậy. Sau đó, chị em con đi biểu tình 
chống Trung Quốc thì trên con đường 
về con biết có công an, an ninh vẫn đi 
theo. Khi về Bình Dương ngày Chủ 
nhật, sang Thứ hai nó ập vô nhà bắt 
Chị Cả và Mai Anh.” 
 Cô Anh cũng bị công an bắt giam 
và đánh đập dã man trong tù. Cô cho 
biết cái giá phải trả cho cuộc tranh 
đấu không cân sức giữa những người 
dân oan và lực lượng công an có dùi 
cui, súng đạn: “Trời ơi! Đấu tranh mà 
bị đánh. Đánh Chị Cả con mà là phụ 
nữ đó nghen, đánh tét lưng luôn máu 
chảy xuống. Còn con nằm vật vờ nó 
kéo vô bệnh viện nằm vật vờ bất tỉnh 
đến ba ngày trời mới tỉnh dậy. Con 
hỏi dì thấy có một chế độ nào mà 
đánh phụ nữ như thế không? Từ đó, 
con với Chị Cả quyết tâm chấp nhận 
hy sinh để nói lên một tiếng nói cho 
mọi người trên thế giới Việt kiều, 
thanh niên, sinh viên trong nước 
ngoài nước đấu tranh đòi lại nhân 
quyền thật sự, đúng nghĩa cho người 
dân Việt Nam.” 
 Nhiều bất công  uất  c  
 Kể từ khi vác đơn đi kiện, gia đình 
bà Hài đã trải qua biết bao tai biến. 
Ông Huấn bị xe tông gãy tay, sém 
chết vào năm 2006. Cũng năm đó, bà 
ngồi tù khi ông đang mổ tim. Đứa con 
gái út có chồng đang sống tại Đức, cô 
đang học kiến trúc sư, thấy mẹ quá 
khổ cực nên muốn bảo lãnh mẹ sang 
Đức chăm lo cho các cháu và tránh 
xa những đau khổ, bất trắc có thể xảy 
ra. Nhưng hai lần ra sân bay, hai lần 

bị công an tỉnh Bình Dương ra lệnh 
không cho xuất cảnh. Ông Đỗ Thành 
Huấn nói: “Nó mua cái nhà ở bên Đức 
rồi nó sửa. Nó muốn chị Hài sang bên 
đó trông con giùm nó để nó học kiến 
trúc mà. Xin passport đàng hoàng. Nó 
mua vé máy bay rồi, lên sân bay rồi. 
Đồ khám hết qua tới phòng cách ly 
rồi. Hỏng biết tại sao ách chị Hài trở 
lại. Hai đứa cháu ngoại nó khóc quá 
trời. Không có bà ngoại đi chúng nó 
khóc. Trước khi đi, công an có mời 
anh chị, rồi mời cháu Anh, mời cháu 
Hợp đến cam kết là ra nước ngoài 
không có phỏng vấn, không có trả lời 
phỏng vấn, không có nói gì ảnh 
hưởng đến người Việt Nam. Làm 
xong rồi đi, tới khi xuống dưới rồi ách 
lại không cho đi. Sau làm đơn nữa, rồi 
chị Hài lại đi mua vé, xuống đó nó lại 
đuổi một lần nữa. Lúc đó cháu Anh 
đã đi về Đức rồi. Chớ đừng có nói đi, 
không đi được đâu! Đừng có mơ 
ước.” 
 Ông nói sự bất công, đàn áp 
không làm cho vợ chồng ông chùn 
bước. Họ sẵn sàng hy sinh mạng 
sống để đi tìm công lý. Một mình 
trong căn nhà vắng lặng, ông đau 
khổ, lo lắng cho vợ hiền. Ông đọc cho 
tôi nghe bài thơ thương nhớ vợ: 
 Em  à thiên thần 
 “Em trong tù chỗ biệt giam. Nhắn 
ra ngoài chỉ hỏi thăm. Anh có khoẻ? 
Em một mình giữa trùng dương sóng 
cả. Lo về anh nơi bờ bến bình yên. 
Em là Mẹ. Là Chị. Là Em. Là gộp lại 
bao nỗi niềm trắc ẩn. Mẹ sinh anh 
dưỡng nuôi vài năm tháng. Em một 
đời lận đận những lo toan. Nào lẽ 
phải công bằng. Nào anh. Nào con. 
Em là thiên thần giữa trần gian tù 
ngục :. 
 Đỗ Thành Huấn (viết trong bệnh 

viện Thống Nhất Sài Gòn vào tháng 8 
năm 2006 sau ca mổ tim thay van 10 
ngày) 
 Chú thích: 
 *Lý lịch trích ngang của nhạc sĩ Đỗ 
Thành Huấn trong tập thơ nhạc “Sau 
Cơn Mưa” (1989) do hội Văn Học Văn 
Học Nghệ Thuật tỉnh Bình Dương ấn 
hành. Theo tài liệu Wikipedia thì gọi là 
nước Ukraine, sát biên giới Nga. Liên 
Xô đã sáp nhập Tây Ukraine vào Liên 
Bang Nga vào ngày 15-11-1939. 
Ukraine được trả độc lập từ Liên bang 
Xô viết vào 24-8-1991. 

 

 K ch bản người d n b  bắt v o 

đồn c ng an, sau đó chết đi   t 

c ch bí ẩn, v i  ư i giờ sau, c ng 

an th ng b o đến gia đ nh n n nh n 

r ng người nh  của họ đã chết do 

tự tử trong đồn c ng an… K ch bản 

n y vốn  ặp đi  ặp   i rất nhiều  ần, 

từ Bắc chí  a .  ấn đề được đặt ra 

   có th t sự người d n đã tự kết 

 iễu đời   nh trong đồn c ng an 

hay có chuyện g   ờ   , trắc ẩn ở 

đ y?… Mời  uý thính giả nghe 

phần B nh Lu n của  guyễn  a  

Trung với tựa đề: “Trò Ch i Đầu 

 ă  Của C ng Sản Kh t M u” sẽ 

được Song Th p tr nh b y để kết 

thúc chư ng tr nh ph t thanh tối 

hôm nay. 

 N i về   c độ kh t   u, c  lẽ 

 ộng sản được  ế  v o vị t   đầu 

ti n của nh   đầu t  n thế giới. V , 

n i về   c độ kh t   u của  ộng 

sản,  hải n i đến c ng an  ộng sản. 

Dường như giết người, t   t   với c i 

chết của người kh c vốn l  t   chơi 

 ất l i cuốn v  tạo nhiều kho i cả  

cho c ng an lắ  thì  hải! 

  hưa đầy  a nă , số lượng 

người dân chết oan t ong đ n c ng 

an  ộng sản l n đến h ng t ă , chỉ 

 ới  ấy ng y đầu nă   0 3, đã c  

 ột người n ng dân chết oan  c 

t ong đ n công an xã Kim Xuyên, 

huyện Ki  Th nh, tỉnh Hải Dương. 

Nạn nhân l   ng T ần Văn Tân, 53 

tuổi, sau khi  ị đ nh chết   c ng an 

xã, không rõ lý do, công an thông 

  o  ằng  ng chết do dùng dây điện 

tự tử. 

 Kịch  ản người dân  ị  ắt v o 

đ n c ng an, sau đ  chết đi  ột 

c ch    ẩn, v i  ươi giờ sau, c ng 

an th ng   o đến gia đình nạn nhân 

 ằng người nh  của họ đã chết do tự 

tử t ong đ n c ng an, hoặc l  dùng 

NHỚ HỒN TỬ SĨ HOÀNG SA  

Theo vận nước xác thân hòa lòng biển 
dạ sắt son lưu luyến quyện con tàu 

biển dậy sóng, hồn anh linh – hiển hiện 
ôm khí thiêng hội tụ mãi ngàn sau.  

đảo đã mất, chiến công không thể mất 
những anh hùng, dũng sĩ vẫn còn đây 

lịch sử trả cho các anh sự thật 
hãy vững tin – dù không sớm, thì chầy!  

biển xanh thẳm – ngọt thơm dòng sữa mẹ 
nuôi đàn con khôn lớn giữ quê hương 

địch xâm lấn chúng ta – thề… quyết sẽ: 
đánh tan hoang cho bọn chúng hết đường…  

từng lớp lớp theo gương hùng quyết chiến 
thân hy sinh tổ quốc giữ công lao 

hịch tướng sĩ năm xưa – hô nguy biến! 
tuốt gươm, đao – biển lửa cũng nhảy vào.  

anh nằm lại giữa biển trời cao rộng 
sóng vỗ về an ủi nỗi chia xa! 

Mỵ Châu có âm thầm gieo… "lông ngỗng"! 
“An Dương Vương” – cương quyết dứt tình nhà. 

Trang Y Hạ 23-11-2011  
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dây  uộc gi y, hoặc l  dùng dây 

điện thoại đ  tự tử... Kịch  ản n y 

vốn lặ  đi lặ  lại  ất nhiều lần, từ 

Bắc ch  Na . Vấn đề được đặt  a l  

c  thật sự người dân đã tự kết liễu 

đời  ình t ong đ n c ng an hay c  

chuyện gì  ờ   , t ắc ẩn   đây? V  

tại sao c ng an Việt Na  lại kh t 

  u đến độ gây chết người  ột 

c ch tự nhi n như kh ng hề c  gì? 

 Ở vấn đề th  nhất, chuyện  ột 

người ch n đời đến độ tì  c ch v o 

đ n c ng an đ  kết thúc cuộc đời 

nghe  a kh  tin được. Vì lẽ, khi  ắt 

 ột  hạ  nhân,  ột nghi can v o 

đ n đ  l   việc, điều t a, ch ng  ao 

giờ c ng an đ  họ tự do h nh động 

cả. Nếu kh ng c  c ng an vi n t a 

h i, đ nh đậ  đ   oi th ng tin... thì 

 t nhất, họ cũng tống người  ị  ắt 

v o    li  hoặc   ch tay  ằng c ng 

số 8, c ng chân v o ghế  ằng kh a 

sắt đ  đề  h ng t ốn chạy,    đi. 

Ngay cả việc  ột người đang t ong 

tình t ạng thậ  tử nhất sinh, hơi th  

còn thoi th   như nh  văn Nguyễn 

 uân Ngh a     ới vừa  ong ca 

 hẫu thuật đã  ị c ng an   ch c ng 

số 8, kh a tay chân v o giường sắt, 

 ng  hải đấu t anh, k u g o đ i tự 

tử thì  ọn họ  ới đ   ng y n được 

v i giờ, huống h  chuyện  ị  ắt v o 

đ n t ong tình t ạng s c kh e  ình 

thường.  iả thuyết về khả năng 

người dân tự kết liễu  ạng sống 

t ong đ n c ng an l  kh ng th  tin 

cậy được. 

 V , câu h i được đặt  a tiế  theo 

l  tại sao t  n thân th  của tất cả 

những nạn nhân chết t ong đ n 

c ng an đều c  nhiều vết  ầ , đều 

có những dấu hiệu của sự đ nh đậ ? 

 âu h i n y kh ng cần câu t ả lời 

   n  th    ột lần nữa kh ng định 

sự  an  ợ t ong h nh  ử của c ng 

an với người dân. Vấn đề c n lại l  

cần  hải đặt  ột câu h i tiế  theo: 

Tại sao c ng an Việt Na  lại hiếu 

s t v  kh t   u đến thế?    lẽ,  hải 

 e  lại vấn đề gi o d c, tiến t ình 

hình th nh nhân c ch của họ th ng 

qua gi o d c. N i về gi o d c, c  

th  n i  ằng hiế  c   ột nền gi o 

d c n o kh t   u hơn gi o d c Việt 

Na . Ngay t ong kho t ng chuyện 

cổ t ch, chuyện Tấ      ch ng 

hạn, thời cha  ẹ chúng ta đi học, 

chuyện Tấ      kh ng c  c i kết 

thúc đầy thù hận v   an  ợ như thời 

 ây giờ... Hãy đọc t uyện Tấ      

thì   , đ  thấy định ngh a về l ng tốt 

v  tội  c đã  ị đ nh t  o từ ngay 

t ong những   i học vỡ l ng t  n 

ghế nh  t ường. 

 Kế đến,  hải n i tới vấn đề thơ 

ca 

tron

g 

văn 

học, 

c  th  n i l  thơ  ộng sản, từ thơ 

H   h  Minh đến thơ Tố Hữu, 

Phạ  Tiến Duật,  h nh Hữu, Vũ 

 ao... đầy dẫy t ong chương t ình 

gi o d c. Tất cả đều nhuộ  kh i 

lửa chiến t anh, l ng thù hận v  sự 

cay cú. Thay vì thơ ca l   cho tâ  

h n con người  ề   ại,   đây đã 

đẩy tâ  h n con người đến chỗ că  

 hẫn,  ù qu ng v   an  ợ.    l  

chưa  uốn nhắc đến h ng nhiều 

vấn đề li n quan đến gi o d c con 

người từ  ã hội,   i t ường văn h a 

v  chế độ ch nh t ị. T ong  ột  ôi 

t ường    c c c n  ộ, quan ch c thì 

u   , dốt n t, dâ    v  ti u nhân, 

thầy gi o thì c  l ng t  dâ , nhìn 

nữ sinh l  ngh  đến chuyện giường 

chiếu nhiều hơn ngh  đến  ột con 

người hữu  ch,  ột c ng dân tốt 

t ong tương lai.  ia đình cũng tan 

vỡ,  ăng hoại theo đ   ã hội, thanh 

ni n t   n n  ất đạo đ c. T ong số 

h ng t iệu thanh ni n đ , được t ang 

 ị  ằng s c  ạnh  ạo lực hợ   h   

đ   ảo vệ chế độ,    sau n y c  th  

l  c ng an vi n, s  quan c ng an, 

hoặc s  quan c ng an cấ  cao. V , 

với nền tảng  hi nhân t nh từ nền 

gi o d c, cộng th   với những 

t ang  ị vũ lực, k ch th ch vật chất 

đ   ảo vệ đảng, "c n đảng c n 

 ình", thì   c độ kh t   u của 

c ng an Việt Na  sẽ kh     lường 

được! 

 Vấn đề được đặt  a l   ao giờ 

người dân kh ng c n chết oan  c? 

  âu t ả lời l  khi c ng an Việt 

Na  kh ng c n l  c ng an  ộng 

sản.  hỉ cần đơn giản vậy th i! 

 ĐPT Đáp Lời Sông Núi 

 


