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Hiện tượng (Nguyễn) Thùy Trang 
BS.Trần Văn Tích 

 

 
Trên internet thỉnh thoảng thấy xuất hiện những bản tin do Thùy Trang 
hay Nguyễn Thùy Trang công bố. Tất cả các bản tin đó có chung một 
đặc tính : chúng là những bản tin độc đáo, dị thường.  Khi chiếc máy 
bay Mã Lai Á mất tích, Thùy Trang khẳng định chiếc phi cơ đó đã hạ 
cánh an toàn ở một vùng bí mật trên lãnh thổ Hoa Lục vì dính dáng đến 
một điệp vụ tình báo. 
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Thùy Trang đưa tin viên tướng Việt cộng Phùng Quang Thanh và một số 
cận vệ bị bắn tử thương hay bị bắn trọng thương trên một con đường ở 
Paris. 
Trong bài viết nhan đề Dương Văn Minh, một Việt cộng nằm vùng 
(…) Thùy Trang đưa ra những kiến giải hàm hồ, sai nhầm, thậm chí hỗn 
láo, xấc xược. Câu văn sau đây trích nguyên văn từ bài viết đó là một 
triệu chứng đặc trưng (signe pathognomonique) của bệnh án Thùy 
Trang : "Năm 1962 Dương Văn Minh đột nhập vào các cơ quan tình báo 
của Việt Nam Cộng Hoà, Binh vận Trung ương Cục, Tình báo, An ninh T4 
(Sài Gòn-Gia Định).“ Năm 1962, Ông Dương Văn Minh mang cấp bậc 
Trung tướng. Một vị trung tướng của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà lại đi 
“đột nhập“ vào các cơ quan tình báo của Việt Nam Cộng Hoà là nghĩa lý 
gì? Thùy Trang liệt kê lung tung, loạn xạ, chẳng cần theo một trật tự, 
một phân loại, một phương hướng nào cả. Binh vận Trung ương 
Cục nếu có chỉ có thể là một cơ quan an ninh tình báo thuộc cấp lãnh 
đạo cao nhất, chung cho cả nước, của Việt cộng, vậy mà Tướng Dương 
Văn Minh đã “đột nhập“ được vào cơ quan này ư? Trong khi đó thì An 
ninh T4 (Sài Gòn-Gia Định) lại chỉ có thể là một tổ hay một nhóm an 
ninh tình báo địa phương cũng vẫn của Việt Cộng, một vị trung tướng 
Việt Nam Cộng Hoà làm sao lại nhè “đột nhập“ vào đó và “đột nhập“ 
vào đó để làm gì? Khoa chẩn đoán tâm thần gọi tình trạng bệnh lý này 
một cách hết sức tổng quát làdislogie, chứng loạn ngôn.   
 
Trong vụ Vũng Áng, Thùy Trang sử dụng đầy đủ tên họ và cả học vị 
: Nguyễn Thùy Trang, Tiến sĩ Sinh vật/Hoá học. Qua nội dung bài viết, 
Thùy Trang khơi khơi chủ trương Formosa không chế tạo thép mà tinh 
luyện titan. Hai chữ sinh vậttrong Việt ngữ là một danh từ, một tên gọi 
chung các vật sống, bao gồm động vật, thực vật và vi sinh vật. Không có 
khoa học chuyên môn nào gọi là khoa sinh vật cả, mà chỉ có khoa sinh 
học hay khoa sinh vật học. Một vị tiến sĩ lại không thể gọi tên chuyên 
khoa mình tốt nghiệp cho đúng! Vẫn là triệu chứng bệnh lý tâm thần 
học loạn ngôn. Vả lại,khoa sinh học là tổng thể các khoa học về thế giới 
hữu sinh và về các quá trình của sự sống trong khi khoa hoá họcchuyên 
nghiên cứu về cấu tạo, tính chất và sự biến hoá của các chất vô 
sinh;  cho nên trong thực tế, không có cá nhân nào được đào tạo theo 
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hai chuyên khoa đối nghịch như vậy. Thoạt tiên, Tiến sĩ Thùy Trang – 
cũng có khi Thùy Trang tự xưng là Bác sĩ – còn huê dạng cho biết rằng 
mẫu nước Vũng Áng đã được một phòng thí nghiệm ở Châu Âu phân 
tích nhưng không hề nghĩ đến chi tiết đơn giản nhất là nói rõ phòng thí 
nghiệm tên gì, ở tại thành phố nào, ở tại quốc gia nào thuộc Châu Âu! 
Nhưng rồi qua cơn khủng hoảng tâm thần, Thùy Trang phần nào tỉnh trí 
lại và nhận ra tính chất vô lý của cung cách loan tin nên Thùy Trang chủ 
động xoá chi tiết bảo rằng mẫu nước Vũng Áng đã được phân tích ở 
Châu Âu! 
 
Khi cô Nancy Nguyen về Việt Nam và bị giặc bắt giữ, Thùy Trang đưa tin 
một cách ly kỳ là cô Nancy Nguyen đã bị Tổ Phản gián A, Đội Biệt động B 
giam cầm thẩm vấn. Vài ngày sau, Cô Nancy Nguyen được tha và kể lại 
rằng Cô đã bị bắt mang về công an phường X rồi bị giam ở trại Y. Có thế 
thôi! 
Mới đây nhất, Thùy Trang tung tin Hoa Kỳ và Trung Cộng lâm chiến tại 
Biển Đông, phi cơ hai nước bắn nhau loạn xà ngầu. Cựu Trung Tá Trần 
Đình Phúc tức Matthew Tran nêu câu hỏi trên mạng lưới với Thùy Trang 
đại khái là tin động trời như thế mà sao không thấy giới truyền thông 
báo chí quốc tế loan tin. Tiện dịp tôi bèn trả lời vị cựu Trung Tá. Tôi 
trình lên Trung Tá là tôi dự đoán Thùy Trang sẽ có hai cách phúc đáp. 
Cách thứ nhất là giữ im lặng, không thèm trả lời. Cách thứ hai là trả lời 
một cách rất “hoành tráng“, đại khái như sau : Thùy Trang chỉ biết phục 
vụ Sự Thật, Thùy Trang không phải là nhà nghiên cứu sử hay phóng viên 
chiến trường. Trong vụ phi chiến Mỹ-Tàu ở Biển Đông, cả hai bên đều vì 
nhu cầu chiến lược toàn cầu mà giấu giếm rất kỹ lưỡng. Phía Hoa Kỳ thì 
Toà Bạch Ốc, Ngũ Giác Đài, Cơ quan Trung ương Tình báo CIA v.v..đều 
quyết định không để lộ tin tức ra ngoài. Phía Trung cộng từ bọn chóp 
bu cho đến bọn tép riu cũng hành động y như vậy. Cho nên báo chí, 
rađiô v.v..làm sao mà biết được! Chỉ một mình Thùy Trang vì quyết tâm 
phát hiện và bảo vệ Chân Lý nên mới sử dụng những nguồn tin toàn 
cầu, liên quốc để theo dõi thời sự quốc nội và quốc ngoại. Những nguồn 
tin đặc biệt và độc đáo của Thùy Trang không có ai có thể thu thập 
được hết. Đó là độc quyền của Thùy Trang. Không tin cứ chờ tương lai 
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trả lời, khi các tài liệu bí mật quốc gia được giải mã thì sẽ thấy; vân vân 
và vân vân, bla bla bla...   

* 
Có người nghi ngờ Thùy Trang là điệp viên nhị trùng. Có người phỏng 
đoán Thùy Trang là tay sai ViXi chuyên tung tin hoả mù để làm hoang 
mang dư luận. Ngộ nghĩnh hơn nữa, có người hồn nhiên chuyển tiếp 
thêm, phổ biến rộng các tin tức theo kiểu Thùy Trang! 
 
Thùy Trang không phải Việt cộng. Thùy Trang là người gốc quốc gia. 
Thùy Trang có thể là sĩ quan hay hạ sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng 
Hoà đang sống lưu vong. Thùy Trang thuộc thế hệ thứ nhất, không có 
chuyên khoa nghề nghiệp vững chắc để hội nhập thuận lợi và thành 
công vào xã hội phương Tây. Trình độ văn hoá của Thùy Trang ở mức 
suýt soát trung bình, có nhiều phần chắc dưới trung bình. Thùy Trang 
không có khả năng lý luận khoa học. Trước 1975, có lẽ Thùy Trang ít 
nhiều từng dính dáng đến các cơ quan an ninh tình báo của Miền Nam 
nhưng chỉ là nhân viên cấp thừa hành và nhất là không thuộc các cơ cấu 
chuyên nghiên cứu sách lược hay lập kế hoạch hành động. 
 
Về hình thức, cung cách trình bày các bản tin của Thùy Trang, xét dưới 
khía cạnh tâm thần học, rất hữu ích cho giới y khoa. Chúng ta gặp nơi 
Thùy Trang nhiều triệu chứng, nhiều hợp chứng thác loạn ngôn ngữ 
(aphasie). Thùy Trang dùng những chữ vô nghĩa (Binh vận Trung ương 
Cục, Tiến sĩ Sinh vật/Hoá học). Thùy Trang bố trí từ hỗn loạn, bất chấp 
luận lý, bất tuân cú pháp, Thùy Trang xếp cạnh nhau những chữ không 
có liên quan ngữ nghĩa. 
Về nội dung, người bệnh Thùy Trang mang chứng hoang tưởng tự đại 
hay vĩ cuồng (mégalomanie).  Chứng bệnh này rất phổ biến trong cộng 
đồng tỵ nạn và chỉ là một hậu quả gần như đương nhiên của hội chứng 
hậu chấn thương tâm thần, post traumatic syndrome. Bên cạnh Thùy 
Trang có thể kể rất nhiều ví dụ khác. Có người tự phong cho mình chức 
Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Lâm thời. Có người tự xem mình là nhân 
vật lãnh đạo quần chúng. Có người mạo nhận là Phó Đề đốc Hải quân 
Hoa Kỳ đến tham gia một buổi sinh hoạt cộng đồng. Có vị cựu Đại Tá 
hiện ở Pháp khi nói chuyện với đồng bào tại Bad Kreuznach (Đức quốc) 
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đã lớn tiếng tiên đoán quả quyết rằng Võ Nguyên Giáp sẽ lên ngôi nay 
mai (khi họ Võ còn sống). Có cả kẻ tự xưng là hậu duệ Việt Nam Cộng 
Hoà gọi điện thoại nói chuyện với người gõ những dòng này để quả 
quyết là ngày mai sẽ có biến chuyển ở Ba Đình, “Chú không tin thì rán 
chờ coi!“. Ngay những người xuất thân từ lò xã hội chủ nghĩa cũng mắc 
cùng chứng bệnh. Có kẻ tự coi như mình ra nước ngoài là để làm minh 
chủ cho đám dân vong quốc. Có người tự giao cho mình trọng trách dạy 
dỗ lũ viết lách cách làm báo để kết hợp trong ngoài nước. Có bà đe dọa 
kiện Việt cộng trước nền công lý nhân loại một cách “hoành tráng“. Vân 
vân. Thật ra không thể kể xiết. 
* 
Bệnh án (Nguyễn) Thùy Trang chỉ là một bệnh án hàm thụ. Nó có rất 
nhiều hạn chế nhưng nó không luận ẩu nói càn như Thùy Trang. Nó có 
cơ sở khách quan khoa học. 
 
Người thiết lập bệnh án không hề có ý nghĩ xúc phạm Thùy Trang; trái 
lại, kẻ gõ các dòng này rất kính trọng bệnh nhân Thùy Trang, như từng 
và vẫn kính trọng tất cả bệnh nhân mà mình đã có cơ may tiếp xúc, điều 
trị. Vả lại, người bệnh tâm thần Thùy Trang là một người bệnh rất dễ 
thương. Trong khoa tâm thần học vốn vẫn có những hạng bệnh nhân 
như vậy. Họ sống cho mình, với mình, vì mình. Họ không gây tai hại cho 
tha nhân. Họ không phải là một mối nguy cho xã hội. Họ chỉ đứng trên 
công luận, họ chỉ tách khỏi tập thể, họ chỉ không chấp lý lẽ. 
 
Ai đọc Thùy Trang chỉ nên xem như đọc một mẩu tin vui, đừng bắt tội 
người gửi và đọc xong thì chỉ nên ngồi trước máy mà cười tủm tỉm một 
mình. 
12.06.2016 
 

Chuyển Đến: Lê Trung Ưng 

Ngày 14/6/2016 

www.vietnamvanhien.net 

 

http://www.vietnamvanhien.net/

