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Hãy nói: “Cán Bộ Việt Cộng Ăn Cắp”  

Không thể nói: “Người Việt Nam Ăn 
Cắp” 

 
Nhóm Nhà Giáo Miền Nam 

  
  
Từ trước và gần đây, trên các phương tiện truyền thông trong và 
ngoài nước, đã rêu rao những chuyện làm phi pháp, phi đạo đức của 
“người VN”, hay đúng hơn là của những cán bộ CS VN và đồng bọn 
của họ, dính líu đến các vụ buôn lậu sừng tê, ma túy, gỗ lậu, và nhất 
là tệ nạn ăn cắp ăn trộm đồ vật ở các siêu thị nước ngoài, khi những 
kẻ xấu xa này có cơ hội ra nước ngoài bằng các con đường ngoại 
giao, du lịch, thậm chí du học hay “xuất khẩu lao động”, gây lên một 
nỗi bức xúc, khó chịu cho mọi người dân VN còn biết tôn trọng đạo 
đức và danh dự, danh dự cá nhân cũng như danh dự của dân tộc!  
  
Là những nhà giáo, dù đã nghỉ hưu do bất mãn hay do tuổi tác, 
chúng tôi thấy không thể im lặng mà chịu nhục mãi như thế này, 
đành phải lên tiếng để sự thật, sự đúng đắn trong những chuyện này 
được xác nhận và được tôn trọng. Xin nêu những sự đúng, sự thật 
ấy như sau: 
  
I. “Truyền thống ăn cắp” của cán bộ CSVN làm khổ dân và phá 
tan đất nước! 
  
Khi nói đến “truyền thống” tức là nó có sự lưu truyền qua nhiều 
người, nhiều thế hệ, nhiều thời đại, trở nên một sự hiện diện thường 
trực, và mọi người đều nhìn nhận sự hiện diện thường trực của nó, 
dù nó xấu hay tốt.  
  Vậy thì cái tính tham lam, ăn cắp của những tên cán bộ Cộng sản 
VN cũng thế, nó có tính cha truyền con nối, lưu truyền nhiều đời! Nói 
vậy không sai, chúng ta hãy nhìn vào thực tế xã hội VN bây giờ thì 
thấy rõ: tên cán bộ lớn nào cũng dinh thự nguy nga, xe cộ vi vút, tiền 
bạc cơ man, ở đâu ra? 
     
Tên cán bộ Cộng sản cấp cao nào cũng tham lam, ăn cắp của dân 
nước, soán đoạt của công làm của tư, từ tiền bạc, đất đai, nhà cửa 
cho đến xe cộ, thậm chí chiếm cả những vật “di sản” của quốc gia, 
dân tộc làm của riêng, chưng ở nhà riêng một cách ngang nhiên, trân 
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tráo mà không hề thấy hổ thẹn vì cái tội ăn cắp, phạm thượng đến Tổ 
Quốc, đến Tiền Nhân đã tạo nên những di sản chung ấy cho cả một 
dân tộc! 
  
     Điển hình như cái Trống Đồng ngang nhiên ngự trong nhà của 
cựu tổng bí thư Cs Lê Khả Phiêu mà một thời làm xôn xao dư luận. 
Nhà các quan chức khác cũng thế, đồ trang trí, trưng bày không thiếu 
gì những “tài sản quốc gia” như vậy. Hễ có địa vị là có quyền, quyền 
cướp của công, ăn cắp của dân mang về làm của tư, và quyền bịt 
miệng dân không được kêu ca lên án những tội phạm quốc gia ấy. 
Đời ông đời cha ăn cắp ngon lành, rồi di truyền cho đời con cháu, cả 
hiện vật ăn cắp lẫn cái máu ăn cắp, thành ra TRUYỀN THỐNG ĂN 
CẮP! Tại sao không? Gương cha ông cuỗm tài sản của nước, của 
dân về trưng đầy nhà, người nào đến cũng ngắm nghía trầm trồ 
“khen ngợi”, hay lấy đó làm gương: tại sao hắn lấy được mà mình lại 
không? Tại sao nhà hắn có mà nhà mình không? Tại sao hắn xây 
được nhà lớn, có tài sản lớn mà mình lại chịu ở nhà nhỏ chẳng ai 
trầm trồ, lé mắt?   
 
Nên tùy chức vị lớn bé mà cuỗm những hiện vật lớn hay bé trong tầm 
tay. Tùy số tiền tham nhũng, vơ vét được, mà thi nhau xây dinh thự, 
nhà tổ, khu kinh doanh…và thâu tóm đất đai sản vật. Mà những kẻ 
“vô sản chuyên chính gia truyền” này, nay có cơ hội đổi đời, hễ thấy 
tiền, thấy quyền thì rất ham, rất thèm, đến nỗi không thể cưỡng 
được, tỷ như người bị đói khát lâu ngày mà vớ được bữa ngon, lại 
không bị cấm cản vậy. Thế là vơ, là vét, là cào cuốn vào miệng, vào 
tay bất kể sống chết. Vơ vét mà không được, mà bị cản trở, thì là 
thằng dân “chống người thi hành công vụ”, sẽ dùng luật…giang hồ 
để xử chúng, để tiễu trừ chúng, như những vụ cướp đất ở Văn 
Giang, Hà Nội, Thủ Thiêm... và ở trên toàn lãnh thổ Việt Nam! Tóm 
lại thường thì tội cướp của sẽ kéo theo tội giết người, giết bằng súng 
đạn, bạo lực hay giết dần người ta bằng sự đói khổ, uất ức! 
  
 Đó là “truyền thống cách mạng” của chế độ và con người Cộng 
sản! Việc này mọi người biết, cả thế giới biết, và chính miệng các 
cán bộ chóp bu cũng la lên: “Họ ăn không còn chừa thứ gì không 
ăn!”. 
  
Gương cha ông, gương cấp trên như vậy mà vẫn ung dung không bị 
luật pháp xét xử, bị dân hài tội, nên con cháu, cấp dưới đương nhiên 
phải theo, và có khi “đời sau” còn vượt hơn “đời trước”, như kiểu 
“con hơn cha là nhà…có phước”! Nhưng vì không học, vô đạo nên 
mới hiểu một cách ngu xuẩn như thế, chứ câu thành ngữ này chỉ áp 
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dụng trong lãnh vực “tài và đức” mà thôi: Con tài giỏi hơn cha, con tốt 
lành, đức độ hơn cha, thì mới là nhà có phước, còn con mà vô đạo, 
ác độc, ma quái hơn cha thì là nhà vô phước, nhà xuống dốc, là 
giòng giống ác nhân thất đức, mà thất đức sẽ không đủ sức để chịu! 
Đó là cái “truyền thống cướp của giết người”, của gia đình nhà CS, 
đang là đại nạn đại họa cho dân tộc VN, là nguyên nhân đã phá tan 
nát đất nước của chúng ta, và còn có nguy cơ mất nước vì chúng 
bán nước cầu vinh! 
  
II. Truyền thống ăn cắp của cán bộ cộng sản được… xuất ngoại, 
làm nhục cho Tổ Quốc và Dân Tộc 
  
Loài sâu bọ Cộng sản đục khoét hết bên trong đất nước, rồi vươn ra 
ngoài, khi chúng bò ra nước ngoài bằng con đường “ngoại giao”, 
thương mại, du lịch, du học…! Cán bộ và miêu duệ, thân nhân của 
chúng đi đến đâu, thì vì quen tật đục khoét, ăn cắp ở trong nước, 
chúng lại thò vòi thò tay ăn bẩn, ăn cắp ở đó! Bằng chứng là việc con 
cái các quan quân nhà CS ở các tòa lãnh sự, đại sứ VN trên thế giới 
đã buôn lậu, ăn cắp…, bị bêu rếu trên báo chí thế giới quá nhiều đọc 
không hết, và đọc đến đâu sầu đau đến đó, vì “nỗi nhục quốc thể” 
quá lớn, quá nhiều chịu không thấu! 
 
 Còn gì nhục cho bằng tin tức đầy trên các báo chí: “NHẬT, THÁI, 
HÀN…. RÊU RAO NGƯỜI VN ĂN CẮP!”, cụ thể là Nhật đang truy 
bắt những phi công, tiếp viên hàng không VN buôn đồ ăn cắp, 
chuyển vận đồ ăn cắp từ nước của họ về VN “theo đơn đặt hàng” của 
con buôn tại VN! Nghĩa là ăn cắp, buôn đồ lậu CÓ TỔ CHỨC, CÓ 
ĐƯỜNG DÂY, mà đường dây ấy được thành lập theo hệ thống an 
toàn của quan chức Cộng sản VN, chứ người dân nào vào được đó 
nếu không phải con ông cháu cha trong chế độ có truyền thống ăn 
cắp, ăn cướp này? Thử hỏi không phải là “thành phần nòng cốt, có lý 
lịch đỏ”, thì ai được làm phi công, tiếp viên hàng không bây giờ? Ngộ 
lỡ cướp máy bay hay “vận chuyển vũ khí cho địch” thì sao? Dĩ nhiên 
có được “nhà nước” bảo kê thì mới không bị phát hiện bao giờ, nếu 
không có nước “bị hại” lên tiếng tố giác! 
  
Chúng tôi đọc những tin “người VN ăn cắp” này, mà báo chí của 
nước “bị hại” vô tình hay cố ý đưa lên, khiến đầu óc cứ điên loạn lên, 
mất ăn mất ngủ vì buồn phiền, tủi nhục và uất hận! 
  
  Tại sao dân VN lại khổ nhục thế? Trong nước người dân chúng tôi 
đã bị áp bức, tù đày, cướp bóc, giết hại bởi cái chế độ tham tàn gian 
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ác này, còn chưa đủ sao, nay lại bị các nước bạn trên thế giới chửi 
cho là người VN ăn cắp?! 
  
  Dĩ nhiên cũng có một số người VN đi lao động hay đi làm cái giống 
gì ở nước ngoài phạm vào cái tội vô cùng xấu xa điếm nhục đó, 
nhưng chỉ là thiểu số những kẻ “đói ăn vụng, túng làm liều”, do cái xã 
hội bị CS bần cùng hóa mà ra, chứ không phải là “người dân VN ăn 
cắp” một cách tập thể, chung chung, như là” bản chất” hay “truyền 
thống” của người Việt chúng tôi. 
  
 Bằng chứng là người VN ở nước Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi trước 
năm 1975, từng có mặt trên khắp địa cầu, (và cả trong thời phong 
kiến), chưa hề xảy ra cái nạn ăn cắp như vậy, vì với truyền thống văn 
hóa và đạo đức đã được nhuần thấm, thì mọi người đều biết giữ cái 
liêm sỉ, cái danh dự của mình, của dân tộc mình, thà chết vinh hơn 
sống nhục, nhục cá nhân còn thế huống là nhục quốc thể! 
  
 Còn những kẻ mất lương tri, lương tâm mà làm cái việc xấu xa này 
thì ở nước nào cũng có, người dân nào cũng có một số ít ỏi những 
con sâu như thế, chứ không chỉ là người VN. Cụ thể tại VN chúng tôi 
cũng đã và đang có những người Nga, người Tàu từng gian tham, ăn 
cắp, lừa đảo tại các nơi họ đến du lịch, làm ăn, người Campuchia, 
Thái, Nigeria, và nhiều người thuộc nhiều quốc gia khác, người da 
đen da trắng đều có, đến gây rối, trộm cắp, gây án, nhưng chúng tôi 
không bao giờ dám nói là “người Tàu, người Nga… ăn cắp” như các 
báo chí đã gán cho chúng tôi “người VN ăn cắp”! 
  
Trước nỗi nhục quốc thể lớn lao này, chúng tôi, những người VN thật 
vô cùng đau xót và tủi hờn! Vì đâu nên nỗi?! Vì thế chúng tôi cũng 
phải lên tiếng để yêu cầu báo chí, các nước, KHÔNG NÊN VÀ 
KHÔNG THỂ NÓI RẰNG NGƯỜI VN ĂN CẮP, NHƯNG HÃY NÓI 
RẰNG CÁN BỘ CS VN VÀ NHỮNG BÈ LŨ CỦA HỌ ĂN CẮP, ĂN 
CẮP CẢ TRONG NƯỚC VÀ Ở NƯỚC NGOÀI! 
 
 Cụ thể, với tư cách là người dân VN, chúng tôi đề nghị các nước, 
các nơi là “nạn nhân” của kẻ cắp trộm, hãy ráo riết truy lùng, và 
thẳng tay trừng trị những kẻ vô liêm sĩ, vô đạo đức này, dù đó là dân 
tộc nào, thành phần nào, giòng dõi nào, dân thường hay quan chức, 
để giữ yên lành cho xã hội và cho toàn nhân loại. Vả lại, các bạn 
cũng chớ quên rằng, rất nhiều người VN chúng tôi, vì hoàn cảnh đất 
nước đưa đẩy, hay vì điều kiện làm ăn riêng,, đang có mặt trên khắp 
thế giới, đã và đang đóng góp trí tuệ, tài năng lẫn nhiệt tình, để xây 
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dựng cho đất nước của các bạn rất nhiều, âm thầm hay đã được nêu 
danh. 
  
   Nếu chỉ nói đến một thành phần cặn bã làm xấu để nói là “người 
VN”, e rằng đó là một sự bất công! 
  
   Nếu không nói lên điều này, chúng tôi không phải chỉ thấy nhục, mà 
còn thấy mình có tội với Tổ Quốc VN và với đồng bào thân yêu của 
mình, vì thế những tiếng nói chân thành này của chúng tôi, ước 
mong được mọi người, mọi nước quan tâm, để trả lại SỰ ĐÚNG, SỰ 
THẬT CẦN ĐƯỢC MỌI NGƯỜI TÔN TRỌNG, tránh sự vơ đũa cả 
nắm, tùy tiện xúc phạm đế DANH DỰ QUỐC GIA DÂN TỘC của 
chúng tôi, xin cảm ơn. 
  
Viết từ Sài Gòn 

Nhóm Nhà Giáo Miền Nam 
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