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- 1  - 

Kẻ trói tay nạp mạng Dân tộc mình 

 cho bọn đại Hán 
 

 
 

Nguyễn Thanh Giang (Danlambao) - ...Thực hiện chủ trương mở toang cửa cho bạn 

“bốn tốt”, “mười sáu chữ vàng” của Nguyễn Phú Trọng, Trung Quốc được mặc nhiên 

đón rước vào lập các căn cứ địa ở Tây Nguyên, Vũng Áng, Đình Vũ... Chủ trương mở 

toang cửa đối với Trung Quốc tạo điều kiện cho họ thắng thầu đa số các dự án lớn để 

không chỉ trục lợi về mặt kinh tế mà còn ém quân được ở khắp nơi trong lành thổ Việt 

Nam. Không có đèn xanh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì Bí thư tỉnh ủy Võ 

Kim Cự làm sao có thể ưu tiên ưu đãi cho Forrmosa đến thế. Những ngày gần đây cho 

thấy đèn lồng treo cao của Nguyễn Phú Trọng còn đang túi bụi đón “khách du lịch” 

Trung Quốc lũ lượt kéo vào mua/xây khách sạn, không chỉ chiếm thị phần kinh doanh du 

lịch của ta mà còn ngang nhiên rao giảng Việt Nam là phiên thuộc của Trung Quốc ngay 

trong nước ta... 

 

Cần nhanh chóng truất bỏ Nguyễn Phú Trọng để ngăn ngừa hiểm họa cho dân tộc ta, 

đất nước ta... 

* 

https://1.bp.blogspot.com/-kGPZkJJ2y9s/V5e7VrXX-eI/AAAAAAACCwI/XKc5sJm0BDIAf-Bkv2bycsbLOhLagqeigCLcB/s1600/nguye%25CC%2582%25CC%2583n%2Bphu%25CC%2581%2Btro%25CC%25A3ng%2Bma%25CC%25A3%25CC%2586t%2Bna%25CC%25A3-Danlambao.jpg
http://danlambaovn.blogspot.com/
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Ngày 18 tháng 7 năm 2016 nhà cầm quyền CSVN thông qua Thông tấn xã Việt Nam 

(TTXVN) mạnh mẽ tuyên bố bác bỏ nội dung sai sự thật của báo chí Trung Quốc liên 

quan vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và 

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 14-7-2016 bên lề Hội nghị cấp cao Diễn 

đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) tại thủ đô U-lan Ba-to của Mông Cổ. 

 

Nguyên do là, sau cuộc gặp nêu trên, nhiều cơ quan báo chí chính thức của Trung Quốc, 

trong đó có hãng thông tấn Tân Hoa xã, trang mạng chinadaily.com.cn (phiên bản đối 

ngoại tiếng Anh của tờ Trung Quốc Nhật báo) và tờ Nhân dân Nhật báo tiếng Trung 

Quốc, đã dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp nói rằng: “Việt Nam tôn 

trọng lập trường của Trung Quốc về vụ kiện trọng tài Biển Đông”, đồng thời cho 

biết: “Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy đàm phán song phương về vấn đề biển và quản lý 

đúng đắn những khác biệt với Trung Quốc nhằm đóng góp cho hòa bình và ổn định khu 

vực”. 

 

Tinh thần kháng nghị chứng tỏ Việt Nam khẳng định Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 

không hề nói “Việt Nam tôn trọng lập trường của Trung Quốc về vụ kiện trọng tài Biển 

Đông”, mà cũng không nói “Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy đàm phán song phương về vấn 

đề biển và quản lý đúng đắn những khác biệt với Trung Quốc...”. 

 

Theo TTXVN “Trên thực tế, trong cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc, khi đề cập vấn đề 

Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị hai bên cùng thực hiện nghiêm túc 

các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, trong đó có “Thỏa thuận về 

những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc” do 

hai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào đã thống nhất tháng 10-2011...” 

 

Không trực tiếp chấp nhận “Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy đàm phán song phương…”, 

nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “đã đề nghị hai bên cùng thực hiện nghiêm túc các 

thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, trong đó có “Thỏa thuận về những 

nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc” do hai 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào đã thống nhất tháng 10-2011”. 

 

Hẳn rằng bây giờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cũng như bất kỳ ai, đã ngộ ra được rằng 

“Song phương hóa là dâng Biển Đông cho Trung Quốc” (Tên một bài viết của chúng tôi). 

Nhưng, ông có ngờ được rằng cách đây 5 năm, chính Nguyễn Phú Trọng đã quỳ mọp 

trước mặt Hồ Cảm Đào xin chấp nhận chủ trương song phương hóa những tranh chấp ở 

Biển Đông! 

 

Về vấn đề Biển Đông, ông Trọng đã ký “Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải 

quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng 

hòa Nhân dân Trung Hoa.” với nội dung như sau: “...Hai bên đánh giá tích cực việc hai 

nước ký kết “Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển;” 

cho rằng việc ký kết Thỏa thuận này có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng đối với việc xử lý và 

giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển, sẽ cùng nỗ lực thực hiện nghiêm chỉnh Thỏa thuận 

này”. 
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Hai ngày sau khi Nguyễn Phú Trọng ký kết “Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo 

giải quyết vấn đề trên biển giữa nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng 

hòa Nhân dân Trung Hoa”, nhà cầm quyền Bắc Kinh, thông qua người phát ngôn Bộ 

Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân, sung sướng tung hô trước dư luận thế giới: “Tuyên 

bố chung Trung-Việt“ có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai 

nước phát triển lâu dài, lành mạnh và ổn định. Trung Quốc và Việt Nam thông qua đàm 

phán giải quyết tranh chấp trên biển giữa hai nước không liên can gì với bên thứ ba.” 

 

Hồi ấy, không cơ quan đảng, Chính phủ nào của Việt Nam phản ứng như kiểu phản ứng 

của TTXVN vừa rồi. Có nghĩa là Lưu Vi Dân nói đúng: Việt Nam chỉ chấp nhận đàm 

phán song phương vấn đề Biển Đông với Trung Quốc, không chấp nhận sự có mặt của 

bất kỳ nước thứ ba nào. 

 

Trong “Đối thoại chiến lược quốc phòng an ninh Việt-Trung“ họp cuối tháng 8 năm đó 

Nguyễn Chí Vịnh cũng khăng khăng “Những tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và 

Trung Quốc, rõ ràng cần giải quyết hai nước với nhau.” và thề bồi với Bắc Kinh: “Kiên 

quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn”. 

 

Nguyễn Phú Trọng không chỉ gạt bỏ tất cả các nước, kể cả bạn láng giềng Đông Nam Á 

cùng cảnh ngộ để dược đơn phương thì thầm với Trung Quốc mà tệ hại hơn, còn tự tước 

bỏ bảo bối Luật pháp Quốc tế. Bảo bối mà các nhà lãnh đạo Philippines đang vận dụng 

rất thành công như một dây xích giằng lên cổ Trung Quốc. 

 

Đắn đo trong việc kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế PCA đã đành, khi ký kết “Thỏa 

thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước CHXHCN 

Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, Nguyễn Phú Trọng không những 

không đặt vấn đề thúc đẩy COC mà cũng không đả động đến DOC!. 

 

Một mặt buông bỏ vũ khí Luật pháp Quốc tế, đồng thời tự cô lập hóa để trói tay dân tộc, 

mặt kia, Nguyễn Phú Trọng mở toang cửa đón quan thầy, để có thể ung dung nạp mạng 

đất nước này cho Đại Hán “một cách hòa bình”!. 

 

Từ năm 2011 đến năm 2013 có hai bản Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc. Bản 

công bố ngày 15 tháng 10 năm 2011 do Nguyễn Phú Trọng ký. Bản công bố ngày 21 

tháng 6 năm 2013 do Trương Tấn Sang ký. 

 

Nội dung hai bản Tuyên bố này có nhiều điểm khác nhau rất quan trọng. 

 

Về vấn đề giao lưu hợp tác giữa các địa phương hai nước, bản do Nguyễn Phú Trọng ký 

viết: “Mở rộng hơn nữa sự giao lưu, hợp tác giữa các địa phương hai nước, nhất là các 

tỉnh giáp biển, giáp biên giới của hai nước như Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Quảng 

Ninh, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu của Việt Nam với Quảng Tây, Quảng Đông, Vân 

Nam, Hải Nam của Trung Quốc”. 
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Trong khi đó bản do Trương Tấn Sang ký chỉ viết: “Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa 

hợp tác giữa các tỉnh, khu tự trị biên giới hai nước, nhất là giữa 7 tỉnh của Việt Nam gồm 

Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh với 4 tỉnh 

(khu tự trị) của Trung Quốc gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Vân Nam...”. 

 

Chỉ chủ trương “tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các tỉnh, khu tự trị biên giới hai 

nước”, hay chủ trương “Mở rộng hơn nữa sự giao lưu, hợp tác giữa (toàn bộ) các địa 

phương hai nước”? 

 

Đối với các vấn đề hệ trong như thế này, trước khi đặt bút ký, cả ông Trọng lẫn ông Sang 

đều phải nghiêm túc quán triệt ý kiến của Bộ Chính trị. Vậy thì ở đây ai đúng, ai sai? 

 

Không cần biện giải phức tạp, có thể khẳng định ngay rằng không phải Trương Tấn Sang 

mà chính là Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện sai ý kiến của Bộ Chính trị ĐCSVN. Bởi vì, 

cả một tập thể Bộ Chính trị thì không thể nào ngu dại như Nguyễn Phú Trọng. (ngu dại 

hay Nguyễn Phú Trọng dám vượt qua mặt Bộ Chính trị, ngang nhiên làm nội ứng cho 

giặc?) 

 

Trước biểu hiện xuyên tạc chủ trương của Bộ Chính trị rất hệ trọng này, lẽ ra Ban Chấp 

hành Trung ương ĐCSVN phải đặt vấn đề xem xét nghiêm cẩn để có kỷ luật đích đáng 

đối với Nguyễn Phú Trọng. Nếu không đuổi ra khỏi Đảng thì chí ít cũng phải phế truất 

cương vị Tổng Bí thư. 

 

Thực hiện chủ trương mở toang cửa cho bạn “bốn tốt”, “mười sáu chữ vàng” của Nguyễn 

Phú Trọng, Trung Quốc được mặc nhiên đón rước vào lập các căn cứ địa ở Tây Nguyên, 

Vũng Áng, Đình Vũ... Chủ trương mở toang cửa đối với Trung Quốc tạo điều kiện cho 

họ thắng thầu đa số các dự án lớn để không chỉ trục lợi về mặt kinh tế mà còn ém quân 

được ở khắp nơi trong lành thổ Việt Nam. Không có đèn xanh của Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng thì Bí thư tỉnh ủy Võ Kim Cự làm sao có thể ưu tiên ưu đãi cho Forrmosa đến 

thế. Những ngày gần đây cho thấy đèn lồng treo cao của Nguyễn Phú Trọng còn đang túi 

bụi đón “khách du lịch” Trung Quốc lũ lượt kéo vào mua/xây khách sạn, không chỉ 

chiếm thị phần kinh doanh du lịch của ta mà còn ngang nhiên rao giảng Việt Nam là 

phiên thuộc của Trung Quốc ngay trong nước ta... 

 

Trung Quốc ào ạt vào nước ta để vấy bẩn môi trường thiên nhiên, vấy bẩn môi trường 

kinh tế, vấy bẩn môi trường xã hội... 

 

Vẫn chưa đủ, Nguyễn Phú Trọng còn rắp tâm mời gọi Công an Trung Quốc vào Việt 

Nam. 

 

Điểm Năm trong khoản Bốn của Tuyên bố chung Việt Nam- Trung Quốc do NPT ký ghi 

rõ một điều cực kỳ nguy hiểm: “Năm là, đi sâu hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh 

vực thi hành pháp luật và an ninh... cùng phòng ngừa và tấn công các hoạt động vi phạm 

pháp luật, tội phạm xuyên biên giới; tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong việc 

giữ gìn ổn định trong nước của mình”. 
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Trọng ký kết cái điều khoản cực kỳ khốn nạn, cực kỳ tội lỗi ấy vào thời điểm mà cuộc 

chiến Trọng - Dũng đang hồi quyết liệt. Mời gọi Công an Trung Quốc vào Việt Nam 

được hiểu không chỉ để sẵn sàng đàn áp đẫm máu nhân dân Việt Nam mà còn để dằn mặt 

các thế lực “X” đang có nguy cơ uy hiếp dữ dội cái ghế Tổng Bí thư của Nguyễn Phú 

Trọng. 

 

(Lưu ý rằng Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc do Trương Tấn Sang ký không có 

điều khoản mời gọi Công an Trung Quốc vào Việt Nam). 

 

Sau hai nhiệm kỳ Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng tình hình đất nước ngày càng xấu 

đi về mọi mặt. Biển Đảo không những không được giữ gìn mà còn mất thêm nhanh 

chóng. Trong lãnh thổ thì giặc ngoại xâm đã phục binh khắp nơi, ở mọi lĩnh vực. 

 

Nhiều người, trong đó có tôi, thất vọng, bi quan cho rằng còn Nguyễn Phú Trọng cầm 

đầu đảng CSVN thì chúng ta không chỉ mất biển, mất đảo mà chắc chắn sẽ mất nước. 

Ách đô hộ của Trung Quốc đang bị bọn Lê Chiêu Thống hiện đại tròng vào cổ dân tộc ta 

ngày càng khít hơn, nặng hơn.. 

 

Đọc kỹ bản Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc do Nguyễn Phú Trọng ký, nghe 

Nguyễn Phú Trọng nói và chứng kiến việc làm của Nguyễn Phũ Trọng lòng người không 

thể không trào sôi căm giận. 

 

Nếu có phiên tòa xét xử thật công minh thì chỉ riêng căn cứ vào Tuyên bố chung Việt 

Nam - Trung Quốc do Nguyễn Phú Trọng ký cũng có thể tuyên tội phản quốc đối với 

hắn. (Xin xem thêm bài “Mấy nghi vấn đối với Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc 

do ông Nguyễn Phú Trọng ký kết” trên Google) 

 

Lê Chiêu Thống đã từng bị nguyền rủa trong lịch sử Việt Nam vì tội rước voi dày mả tổ, 

nhưng sau những năm tháng lưu lạc xứ người, khi chết, ông vua này vẫn có nguyện vọng 

thi thể mình được trở về cố quốc, bọn Lê Chiêu Thống hiện đại hình như đang khẩn 

trương đưa Việt Nam vào lãnh địa Trung Quốc để dẫu chết vẫn được cùng mẫu quốc tôn 

thờ “đại cục” vẫn được “Định hướng Xã hội chủ nghĩa”!. 

 

Cần nhanh chóng truất bỏ Nguyễn Phú Trọng để ngăn ngừa hiểm họa cho dân tộc ta, đất 

nước ta. 

 

27.07.2106 

 

 

 
Nguyễn Thanh Giang 

danlambaovn.blogspot.com 

  

chanh huynh <chanhhuynh99@yahoo.com> 

  

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
https://3.bp.blogspot.com/-PRQZIYpn8ts/V5e50_PSjmI/AAAAAAACCv8/k2W6kp7a2sQwCQ2ZroBF7hYfr8ErYDG2ACLcB/s1600/1dlb.png
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
mailto:chanhhuynh99@yahoo.com
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2- Cuộc xâm lược và tàn phá Việt Nam không cần 

vượt biên giới của Trung cộng 
 

 
 

 

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Cuộc xâm lược khởi đi vào năm 1990 và âm thầm tiến 

hành kể từ sau Mật nghị Thành Đô. Những căn cứ chiến lược đã được từng bước cài 

đặt, xây dựng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Những nòng súng đại bác được thế chỗ bởi 

những ống thải, những hầm chứa bùn; những mìn, bom, đạn được thay thế bởi 

những hóa chất độc hại. Nó là một cuộc xâm lược mà kết quả không là những chiến 

trường khói lửa, những làng mạc bị đốt phá, những xác người xình thối trên núi 

rừng Việt Bắc. Kết quả của cuộc chiến là một đất nước Việt Nam, từ núi rừng đến 

nông thôn, thành thị vẫn nguyên vẹn nhưng nguồn sống bị tiêu diệt. Một vùng biển 

chết. Những sông hồ chết. Một núi rừng cao nguyên chết. Một đồng bằng Cửu Long 

chết. Và hơn 90 triệu người Việt Nam bệnh hoạn, dật dờ. 

 

Tháng 4 năm 2016 là một cuộc tập trận thử nghiệm. Chỉ trong vòng vài ngày, thông 

qua một nhà máy luyện thép chưa thật sự đi vào hoạt động, cuộc thử nghiệm đã tạo ra 

một khủng hoảng môi trường lớn nhất trong lịch sử của quốc gia nằm trong kế hoạch xâm 

lược của Bắc Kinh.  

Hàng triệu cá tôm bị tàn sát, biển Đông dọc theo xương sống miền Trung rơi vào 

tình trạng bị phá hủy ở mức độ nhiều năm không thể phục hồi.  

https://4.bp.blogspot.com/-Ax3eDsAg7zw/V5gCue2DISI/AAAAAAACCwg/5HEVCEl3DNkXA98VWhBJgqjen15kLI8AwCLcB/s1600/Ma%25CC%2582%25CC%2581t%2Bnu%25CC%259Bo%25CC%259B%25CC%2581c-Danlambao.jpg
http://danlambaovn.blogspot.com/
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Trong đất liền, thông qua những hạ tầng cơ sở đã được âm thầm xây dựng, kết quả 

của cuộc tập trận là trải dài từ miền Trung xuống miền Nam lên miền Bắc - cá chết 

phơi bụng trắng hếu tràn ngập nhiều sông hồ. 

 

Một cuộc thử nghiệm tàn sát khủng khiếp, lan rộng, có sức tàn phá im lặng, lâu dài, 

không cần một lời tuyên chiến. Và không cần một tiếng súng. 

 

Tháng 4 năm 2016 cũng là cuộc thử nghiệm của Bắc Kinh để đánh giá phản ứng của 

một dân tộc đang nằm trong tiến trình xâm lược của họ. Đó là phản ứng của đảng 

lãnh đạo, chính phủ và của 90 triệu người dân Việt Nam. Họ đã tìm thấy câu trả lời: 

 

- Người đứng đầu đảng lãnh đạo ngoan ngoãn thân chinh đến đại bản doanh, nơi mà 

những thủy lôi phenol, cyanide và nhiều hóa chất độc hại bí mật khác được bắn đi, để 

gián tiếp xác định quan hệ khắng khít giữa 2 bên. Sau đó ngoan ngoãn im lặng trước 

khủng hoảng của đất nước; ngoan ngoãn theo đúng bài bản của quan thầy - ra lệnh cho 

toàn đảng tập trung vào những "việc cần làm ngay": thanh trừng phe nhóm kẻ thù trong 

nội bộ đảng. 

 

- Toàn bộ quốc hội, những người tự cho là đại diện cho hơn 90 triệu dân, hoàn toàn 

im lặng; toàn bộ các tướng lãnh quân đội án binh bất động; toàn bộ hệ thống an ninh, mật 

vụ, công an tập trung vào việc trấn áp bất kỳ người dân nào đứng lên đòi hỏi phải bảo vệ 

môi trường, yêu cầu làm sáng tỏ nguyên nhân, thủ phạm gây ra thảm trạng cá chết. 

 

- Toàn bộ các quan chức đứng đầu các ban ngành liên quan tìm đủ mọi cách để đánh 

lừa dư luận, sẵn sàng tiếp tục để cho người dân tiếp tục xuống biển, tiêu thụ thức ăn có 

xác suất bị nhiễm độc bằng thông điệp xuyên qua lời nói lẫn hành động của họ: cá, biển 

vẫn an toàn. 

 

- Đại đa số 90 triệu người dân vẫn tiếp tục quay cuồng với cuộc sống riêng tư và vô 

cảm. Hiện tượng cá chết chỉ đủ để nhiều người ngưng ăn hải sản vài tuần, tích trữ hàng 

chục chai nước mắm trong nhà và quan tâm lắm là một tiếng thở dài lặng lẽ. Chỉ có vài 

ngàn người đứng lên bảo vệ sự tồn vong của đất nước, vũ khí trong tay của họ là một bàn 

phím, một tấm bảng biểu ngữ A4, một hình cá chết trên mặt. Tất cả đều bị đảng và nhà 

cầm quyền CSVN xem là những kẻ kích động, phá hoại và thẳng tay đàn áp, bắt giam. 

 

Tháng 4, năm 2016. Cuộc thử nghiệm của Bắc Kinh thành công mỹ mãn. Thành 

công không nằm ở hàng triệu con cá chết để bộ Tổng tham mưu đầu não cụng ly Mao Đài 

chúc mừng nhau. Thành quả lớn nhất của cuộc tập trận không tiếng súng là lời đáp cho 

câu hỏi: 90 triệu người dân Việt Nam có còn ý chí đứng lên bảo vệ giang sơn như cha 

ông của họ đã từng tranh đấu trong mấy ngàn năm để chống lại sự xâm lăng của Bắc 

Triều hay không? 
 

Từ những cuộc bắt giết ngư dân, từ những lần tập trận thử nghiệm chiến tranh tâm lý 

mang tên Cáp Quang AGG, Bình Minh 02, HD-981... sang đến FHS, Bắc Kinh đã có câu 

trả lời dứt khoát: Những gì diễn ra từ tháng đầu tháng 4 năm 2016 đến nay với thái độ 

của đảng và nhà nước CSVN, với phản ứng của đa số 90 triệu người dân Việt Nam, 
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cho thấy đất nước và dân tộc Việt đã có những chỉ dấu chín muồi để trở thành những 

kẻ nô lệ và những người mất nước. 
* 

Ngày 2 tháng 9 năm 2020. Hàng triệu triệu con cá phơi kín bờ biển Đông, trắng khắp 

sông hồ từ Nam ra Bắc. Bùn đỏ tràn khắp Bảo Lâm - Lâm Đồng. Mọi nguồn nước uống 

tại thủ đô và các thành phố lớn nhỏ đều nhiễm độc. Những tuyến đường sắt, cao tốc 

ngưng hoạt động vì những "sự cố" không thể giải thích. Nhiều công trình xây dựng, giao 

thông bị sụp đổ, rạn nứt bất ngờ. Trước đó, hàng trăm ngàn trẻ em sinh ra với nhiều biến 

thái và bị bệnh Down, cả năm trời các nhà thương lớn nhỏ đầy ắp bệnh nhân với những 

chứng bệnh ngặt nghèo bùng phát. 

 

Ngày 2 tháng 9 năm 2020. Toàn bộ các nhà máy điện khắp nước ngưng hoạt động, 

cả một mảnh đất dài 1648 km rơi vào cơn khủng hoảng với bóng tối bao phủ khi đêm về. 

Toàn bộ các cây xăng phải đóng cửa vì nguồn cung cấp nhiên liệu từ bên kia biên giới 

đột ngột chấm dứt. Thực phẩm, đồ tiêu dùng trở nên khan hiếm trầm trọng, trong khi 

trước đó toàn bộ những vụ mùa từ Bắc ra Nam, mạ đã chết trước ngày lúa trổ bông. Dòng 

sông Đồng Nai thẩn thờ với mực nước thấp chưa từng thấy trong lịch sử và toàn bộ đồng 

bằng sông Cửu Long là một vùng đất khô cằn, nứt nẻ. Trong khi đó, đèn đuốc tại các 

công trình xây dựng có những bảng hiệu chữ Tàu thì sáng rực một góc trời. 

 

Cuối năm 2020. Tổng bí thư đảng cộng sản tại Ba Đình nhân danh toàn thể nhân 

dân Việt Nam thành kính tri ân đảng cộng sản và nhân dân Trung Quốc đã nhiệt 

tình viện trợ cứu đói cấp thời; đã nhanh chóng gửi chuyên viên, công an và quân đội 

sang tận nơi để giúp ổn định tình hình, bảo vệ an ninh quốc gia đang có nguy cơ bị "các 

thế lựu thù địch" âm mưu đánh phá; phục hồi lại sinh hoạt tối thiểu hàng ngày cho người 

dân Việt Nam. Tại Hà Nội, một cuộc mít tinh vĩ đại được tổ chức với hàng trăm ngàn 

đoàn viên Thanh niên Cộng sản giương cao hình Hồ Chí Minh và Tổng bí thư đảng cộng 

sản Trung Quốc. Khẩu hiệu đời đời nhớ ơn đảng cộng sản và nhân dân Trung Quốc trộn 

lẫn với cờ đỏ 6 sao vàng đỏ rực một bầu trời. 

 

Đầu năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đổi tên thành quận Hồ Quang. 

* 

Tháng 7, 2016. 

 

Những con cá chết đã tan biến, mục rữa vào hư không theo cái nắng của mùa hè 

nghiệt ngã. Đường phố Sài Gòn, Hà Nội vẫn rộn rã tiếng còi xe, những tiếng cười 

pha lẫn tiếng chửi thề. Giữa dòng đời vô cảm, vẫn còn đó những người cô đơn bó 

gối với với niềm đau quặn thắt trong lòng, nhức nhối con tim khi nhìn lên tờ lịch và 

nghĩ đến con số 2020 như một định mệnh bi thảm đang đón chờ. Và vẫn còn đó, 

ngồi yên những con người yêu nước này nhìn những con người yêu nước kia bằng 

một cặp mắt xa và lạ. 

 

Đất nước tôi, đã biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, xương máu đổ ra, bao nhiêu 

người hy sinh nằm xuống trên từng ngọn cỏ, từng gốc cây, từng đỉnh đồi... chiến đấu 

bảo vệ giang sơn. Không lẽ rồi đây tất cả đều sẽ trở thành vô nghĩa!? 
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Bạn tôi ơi! thôi đừng theo một lời kêu gọi nào của ai khác. Chỉ lắng nghe tiếng gọi 

của con tim mình. 
 

27.07.2016 

 

 

 
Vũ Đông Hà 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Cá chết, Sản cũng băng hà 

Posted by adminbasam on 27/07/2016 

Trường Sơn 

27-7-2016 

 
Người dân VN xuống đường phản đối Formosa gây ra thảm họa cá chết hàng loạt. Ảnh: 

internet 

Khi số tiền phúng 500 triệu USD chưa kịp chia, nhà cầm quyền CSVN đã phải đối mặt 

với làn sóng phản đối quyết liệt của nhân dân 4 tỉnh miền Trung với quyết định thoả hiệp 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
https://4.bp.blogspot.com/-XYGZSXLsLdM/V5f4sKCCBDI/AAAAAAACCwU/QuBZi2n6iyct5tU4ljhDHNPB6Syb40uZgCLcB/s1600/1dlb.png
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://anhbasam04.wordpress.com/
https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/07/h1550.jpg
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khoản đền bù của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Thông điệp đưa ra thật rõ ràng “500 

triệu USD không đủ tiền mua quan tài cho dân Việt”.   

Vấn đề sinh kế thay thế không hề đơn giản như chính quyền nghĩ. Giải pháp xuất 

khẩu lao động ra các thị trường nhân công rẻ tiền trong khu vực như Lào hay 

Cambodia cho 300.000 hộ ngư dân là bất khả thi.  

Ngư dân nhiều đời gắn bó với biển, quanh năm chỉ biết chài lưới và môi trường tự do rất 

khó có thể tiếp thu nghề nghiệp khác và phục vụ cho các ngành nghề công nghiệp ở xứ 

người chưa kể các khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá. Lý do khách quan quan trọng nhất cần 

nhắc đến là nhu cầu và tiêu chuẩn của thị trường nhân công của các nước có chấp nhận 

lực lượng lao động này hay không? Cho nên, chiêu bài “ưu tiên xuất khẩu lao động cho 

ngư dân miền Trung” chỉ là trò diễn vụng về chống cháy mà thôi.  

Cấu trúc kinh tế vùng bị phá vỡ không chỉ làm sụp đổ những nền tảng kinh tế tư 

nhân và doanh nghiệp địa phương mà còn kéo theo tất cả các hệ luỵ xã hội. Dù “con 

cá gỗ” có nhãn “500 triệu USD” to tướng được treo lên thì người dân ở trong những vùng 

bị ảnh hưởng không thể nào ngửa cổ chép miệng và nuốt cơm trắng với muối. Chưa kể 

đến có những địa phương, gạo cứu đói bị bớt xén và muối trắng cũng không còn vì 

dân không dám ăn muối ở trong vùng nguồn nước biển đã bị ô nhiễm. 

FORMOSA dù đã chi tiền nhưng nguyên nhân vấn đề thì vẫn nguyên đó như một 

khúc xương chẹn ngay cổ, ngay cả đối với những ông chủ của doanh nghiệp lẫn 

chính quyền Hà Nội. Khúc xương này không dễ nuốt một chút nào. Nếu tiếp tục 

hoạt động thì phải xả thải. Nếu không xả dưới biển thì phải thải trên bờ. Giải pháp 

chôn lấp như “mèo giấu cứt” thì nó vẫn thối inh lên mỗi khi người dân và cộng đồng 

mạng phanh phui ra. Còn nếu đầu tư toàn bộ hệ thống xử lý môi trường đồng bộ để 

đảm bảo an toàn thì số tiền khổng lồ đó quá sức với doanh nghiệp và chi phí giá 

thành sản phẩm đội lên không còn đảm bảo tính cạnh tranh. Khả năng bỏ của chạy 

lấy người xem ra khó mà chấp nhận được chưa kể các mục đích phía sau bài toán 

đầu tư kinh tế mà người ta vẫn đoán già đoán non bấy lâu nay về khu phức hợp 

kinh tế khổng lồ này. 

Những ngày qua, tâm điểm của công luận là ông Võ Kim Cự. Vị đương kim Chủ tịch 

Liên minh Hợp tác xã, thành viên ban kinh tế TW, và đại biểu quốc hội khoá 13 này đã 

có những cuộc trả lời phỏng vấn báo chí “trơn tuột” với những lý lẽ “lấy thúng úp voi” 

hết sức trôi chảy. Vấn đề ở chỗ, nguyên tắc của thể chế “tập thể lãnh đạo” có nghĩa là 

không ai sẽ có trách nhiệm cụ thể gì trong thảm hoạ môi trường ở Vũng Áng. Rõ 

ràng với sự chấp thuận của thủ tướng chính phủ, ban nội chính TW, các bộ trọng 
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yếu như quốc phòng, an ninh và 12 bộ ngành chức năng thì việc chịu trách nhiệm 

duy nhất là ông Cự là điều phi lý.  

Với một “bản lĩnh chính trị” mà ông Cự thể hiện chuyện biến ông thành “dê tế thần” 

không đơn giản và bài học của Phạm Quí Ngọ, Nguyễn Bá Thanh vẫn còn mới. Kịch sẽ 

còn nhiều tập nhưng áp lực của công luận và cơn đói khát của 4 triệu cái bao tử thì 

không nhỏ chút nào và xem ra người dân không thể đủ kiên nhẫn để ngồi xem. 

Hà Nội đang đứng trước một tình huống thật nguy nan chưa từng có, kể từ khi cơn khủng 

hoảng địa chính trị khi Đông Âu và khối XHCN sụp đổ trở lại đây.  

Có 5 nguy cơ thực sự đều có khả năng làm chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có thể rơi 

vào khủng hoảng trầm trọng không lối thoát. 

 1. Thảm hoạ môi trường sinh thái ở Vũng Áng dẫn đến khủng hoảng kinh tế, 

xã hội ở cấp độ vùng miền trầm trọng, dẫn đến các rủi ro chính trị kéo theo kiểu Domino 

đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất. 

 2. Nợ công và áp lực trả nợ đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của nền kinh tế èo 

uộtsuốt nhiều thập kỷ phát triển bằng vốn vay mà không có hiệu quả. Khi nguồn vốn 

không còn đủ để bơm phồng hình nộm thì nó sẽ dúm dó thảm hại nhanh chóng. Tất cả 

các biện pháp tái cơ cấu đều sẽ đụng chạm đến các nhóm lợi ích khổng lồ được hình 

thành qua suốt các triều đại từ trước đến nay. Nếu việc tái cơ cấu theo hướng tích cực để 

đảm bảo hiệu quả của hệ thống kinh tế thất bại thì chắc chắn VN sẽ vỡ nợ vào cuối năm 

2017. 

 3. Nguy cơ sụp đổ hệ thống tài chính ngân hàng khi ung nhọt của BĐS bung 

ra có thể xảy ra chỉ từ giờ đến cuối 2017. Động thái vừa qua khi Sở TNMT HCM công 

bố danh sách 77 nhà đầu tư đã thế chấp dự án ở các ngân hàng cho thấy hệ thống ngân 

hàng đã chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Đó là lúc những ông chủ ngân hàng và các nhà 

đầu tư sẽ đem nhau ra toà và sẽ không chỉ có một Phạm Công Danh mà sẽ có hàng trăm 

Phạm Công Danh. Lúc đó cơn hoảng loạn với hiệu ứng zombie sẽ bắt đầu. 

 4. Tranh chấp Biển Đông và áp lực của Trung Quốc sau phán quyết của PCA 

sẽ ép Hà Nội vào những bước nhượng bộ tiếp theo đẩy chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc vào thế đối lập nguy hiểm với quyền lợi và đòi hỏi của Dân tộc. Quyết định tiếp 

tục đu dây của Hà Nội đầy hên xui tuỳ theo động thái của người Mỹ hay Trung Nam Hải 

sẽ không thể kéo dài được bao lâu nữa. 

 5. Dù thực sự còn rất nhỏ bé nhưng phong trào của các tổ chức xã hội đã và đang 

nhận được sự quan tâm chính trị của cộng đồng ngày một tăng khiến cho đến lúc nào đó 
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chính quyền không thể bịt miệng được người dân. Hệ thống an ninh khổng lồ nhưng thiếu 

lý tưởng gắn kết và được duy trì hoàn toàn bằng nguồn ngân sách vốn dĩ đã èo uột. Chỉ 

cần cơn khủng hoảng tài chính bắt đầu và khi phong trào dân chủ chỉ cần ở mức 

những cuộc biểu tình đạt con số 5000 người thì chính quyền sẽ thực sự được chứng 

kiến sự sụp đổ bắt đầu. “Binh bại như núi đổ” và khi “tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ” 

thì không gì có thể cứu vãn nổi. 

Bắt đầu từ Formosa, Hà tĩnh, người ta sẽ được chứng kiến lần lượt tất cả các diễn biến 

thất bại và sụp đổ trên từng lĩnh vực và toàn bộ hệ thống của chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc. Điều đó không không có gì lạ cả vì chính phủ mà ông Phúc được thừa hưởng từ 

triều đại Nguyễn Tấn Dũng là một hố rác. Những sai lầm mang tính hệ thống không 

thể sửa đổi được, những khoản nợ khổng lồ đã mất khả năng chi trả, cùng một đội 

ngũ khổng lồ công chức, quân đội chỉ trực “ăn bất cứ thứ gì, bán bất cứ thứ gì” của 

thể chế như CSVN thì sẽ chẳng có một phép lạ nào có thể xảy ra cả. Vậy là “Cá chết, 

Sản cũng băng hà” chứ không phải “chuyện nhỏ như cây kim” đâu ông Phúc ạ. 

 

 

  

4- Nghệ sĩ Kim Chi 

 
Điếu Cày  

 
 

LTS – Nghệ sĩ Kim Chi, người từng vượt Trường Sơn từ Bắc vào Nam hồi chiến tranh 

Việt Nam, nay trở thành gương mặt tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí 

tại Việt Nam, mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.  

Nhân dịp bà có mặt tại Hoa Kỳ (lần thứ nhì), blogger Điếu Cầy có cuộc phỏng vấn 

dưới đây vào ngày Thứ Hai, 18 tháng Bảy, 2016. Xin mời độc giả theo dõi. 

 

Điếu Cầy: Chào chị. Từng là nghệ sĩ tham gia nhiều phim “cách mạng,” năm 1964, từng 

cùng chồng là đạo diễn Hồng Sến vượt Trường Sơn vào Nam, cũng từng là MC của đoàn 

Văn Công “Giải Phóng,” điều gì khiến chị tham gia vào những hoạt động đấu tranh đòi 

dân chủ trong nước? 

 

Nghệ Sĩ Kim Chi: Khi tham gia đoàn Văn Công Giải Phóng vào chiến trường, tôi mang 

khát vọng là giải phóng quê hương. Tôi nghĩ như thế, là vì theo thông tin tuyên truyền 

của báo chí nhà nước thì ông Diệm đang “lê máy chém đi khắp miền Nam” và đang gây 

ra rất nhiều nỗi đau cho miền Nam. Thành ra tôi nghĩ tôi rất sẵn sàng để tham gia vào 

cuộc chiến bảo vệ quê hương, thống nhất đất nước, đánh Ngụy đuổi Mỹ. 
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Cái suy nghĩ rằng trẻ thì dấn thân là như thế. Tại sao tôi là một người như thế mà hôm 

nay lại thay đổi để đồng hành với mọi người cùng tranh đấu?  

Phải nói rằng đó là một quá trình nhận thức về sự thực. 

Trước đây, thông tin bị bưng bít và tôi cứ nghĩ rằng Ngụy là xấu, Mỹ là âm mưu xâm 

chiếm Việt Nam. Sau này, thông qua báo mạng, Internet, thì sự thật được phanh phui, và 

những gì sai trái của nhà nước này, những cái tội ác, tôi đã nhìn thấy.  

Từ những chuyện như hội nghị Thành Đô và âm mưu chiếm đoạt Việt Nam của Trung 

Quốc tràn ngập trên mạng. Các thông tin ấy thuyết phục tôi. Tôi mới bừng tỉnh ra là, ô 

hay, như thế là không phải như mình nghĩ. 

Đặc biệt làm cho tôi đau đớn quằn quại là những người dân oan. Một cái Đảng công bố là 

dân cày có ruộng, mọi người được no ấm, trong nhận thức của tôi bây giờ nó là cái khẩu 

hiệu, hay nói mạnh hơn, là một sự dối trá. 

Tôi không chịu được khi tôi nhìn thấy dân oan ngày ngày ngồi cạnh bên Ba Đình, những 

người mà người ta đeo biển đòi đất hay những vụ án oan sai, tất cả những điều đó lộ 

trước mắt tôi.  

Rồi thì truyền thông, báo mạng đã vạch ra cho tôi thấy những tội ác của cái chế độ hiện 

nay đối với dân. Đó là điều đã đánh thức tôi. Nên đối với tôi bây giờ, phải nói rằng tôi 

cảm ơn báo mạng vô cùng, cảm ơn Facebook vô cùng. Nếu không có những cái đó thì tôi 

còn ngu lâu lắm. 

Sự thực như thế và tôi nghĩ rằng vai trò của báo mạng, thông tin của truyền thông quốc tế 

và trong nước đã giúp mở mang sự hiểu biết cho dân chúng và cho bản thân tôi.  

Tôi đã có rất nhiều biến đổi trong suy nghĩ nhờ đọc báo mạng, và phải nói thực là hiện 

nay đến mức tôi không còn quan tâm đến báo giấy nữa, vì ở đó, sự thực nó bưng bít, 

chuyện như thế này thì nói ra thế khác, nên hoàn toàn không còn để cho tôi quan tâm chú 

ý nữa. 

Tóm lại, tôi thay đổi nhận thức, tôi đồng hành cùng đồng bào là vì tôi nhìn thấy sự thực. 

Những vụ án oan sai, những cuộc bắt bớ vô lý những người tranh đấu, đó là nhìn thấy 

thật. 

 

Điếu Cầy: Những người cùng giới văn nghệ sĩ đồng tình với chị không? Có phải ngày 

càng có nhiều văn nghệ sĩ công khai bày tỏ chính kiến như chị? 

 

Nghệ sĩ Kim Chi: Vâng, có. Hiện thì tôi thấy trong các anh em nghệ sỹ đồng lòng với 

những việc chúng tôi làm ngày một đông.  

Minh chứng là trong nhóm câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, tôi thấy có một số văn nghệ sĩ, nhà 

văn, nhà báo, nhà thơ… Điều đó chứng tỏ sự chuyển biến của giới văn nghệ sĩ.  

Họ đã bắt đầu có những hành động can trường, dám xuống đường biểu tình, dám viết bài, 

dám trả lời phỏng vấn, thì tôi thấy đó là những tín hiệu mừng vui.  

Thật sự thì cũng chưa được nhiều lắm, nhưng mà rồi tôi tin là nó sẽ nhiều. 

 

Điếu Cầy: Năm 2014 chị có chuyến đi đến Hoa Kỳ vận động cho tự do báo chí tại Việt 

Nam. Từ những kinh nghiệm bản thân mình, chị thấy báo chí tự do có thể góp phần khai 

dân trí, chấn dân khí, thay đổi xã hội Việt Nam theo hướng minh bạch và dân chủ như thế 

nào? 
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Nghệ sĩ Kim Chi: Điều đó rất cần thiết. Tôi nghĩ hiện nay cái công lớn nhất của báo chí 

tự do là đã phanh phui ra rất nhiều sự thật mà trước đây báo lề Đảng bưng bít tất cả. 

Nhưng bây giờ, với thông tin hiện đại nhất, nhờ mạng xã hội, Internet, báo chí tự do có 

thể nói là đã chiếm lĩnh thị trường và có công rất lớn là mở mang dân trí. 

 

Điếu Cầy: Hoạt động của các nhà báo tự do, blogger trong nước hiện nay gặp những khó 

khăn gì? Đồng bào ở hải ngoại có thể giúp gì cho họ? 

 

Nghệ sĩ Kim Chi: Quỹ hỗ trợ là điều hay; không chỉ cho những bài báo hay những câu 

chuyện mà cũng có thể là thơ, kịch nói, kịch bản phim, tất cả các thể loại, những gì có thể 

góp phần mở mang dân trí, vạch trần tội ác những kẻ bán nước và khích lệ những người 

đang tranh đấu. 

Rất cần khích lệ anh em và làm cho những người cầm bút không sợ khi mình đi đến dân 

chủ thì mình bị đói.  

Nhiều người văn nghệ sỹ bây giờ họ sợ đấu tranh dân chủ thì sẽ không được đi sáng 

tác ở Hội, không có tiền nhuận bút, họ rất sợ hãi.  

Có người trước đây trong Hội Sân Khấu, rất thân với tôi, sau ngày quay lưng lại với 

tôi, sợ tôi buồn họ nói với tôi một câu rất buồn cười: “Chị thông cảm với tôi, cơm áo 

gạo tiền nó cần thiết, tôi không thể nào nhịn đói mà tranh đấu được.”  

Đó là điều tôi hiểu được và thông cảm được. Do đó tôi nghĩ nếu có một cái quỹ thì 

rất tuyệt; và trong lòng tôi nghĩ tôi sang đây tôi muốn nói với mọi người mong muốn 

đó. 

 

Điếu Cầy: Hiện còn nhiều tù nhân lương tâm đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt 

Nam. Hầu hết họ là những nhà báo tự do, những blogger chỉ biểu đạt chính kiến ôn hòa 

trên Internet mà bị tù đày.  

Trong chuyến đi này, chị có muốn gặp gỡ các vị dân biểu, nghị sĩ Hoa Kỳ để vận động 

cho họ không? 

 

Nghệ sĩ Kim Chi: Đối với tôi, ngày nào còn một người tù nhân lương tâm còn ở trong 

nhà giam thì đều rất là xót xa, và tôi có cảm giác họ cũng như những người ruột thịt của 

tôi.  

Hiện nay, tôi được biết có đến 84 tù nhân lương tâm đang ở trong tù mà nổi bật là những 

người rất can trường, yêu nước, như Trần Huỳnh Duy Thức, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, 

Luật Sư Nguyễn Văn Đài, dân oan Cấn Thị Thêu, Bùi Minh Hằng và còn nhiều nữa. Như 

vậy là trên 84 người vẫn còn đang bị giam cầm. 

Cái “tội” của họ là yêu nước và nói sự thật. Cho nên tôi nghĩ có cơ hội, nhất định là tôi sẽ 

đòi tự do cho họ. Cũng như lần trước, tôi cũng đã làm như thế. Lần này tôi nghĩ cũng có 

thể tự tạo cho mình một cơ hội gặp những người có quyền ở đất nước Hoa Kỳ tự do này, 

kêu gọi hỗ trợ. Tôi nghĩ đó là lương tâm và trách nhiệm của tôi. 

 

Điếu Cầy: Ngày 12 Tháng Bảy, Tòa Trọng Tài Thường Trực (PCA) tại The Hague, Hà 

Lan, ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc về “đường Lưỡi Bò” trên Biển 

Đông.  
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Theo phán quyết của tòa thì đã không có bằng chứng lịch sử cho thấy Trung Quốc có đặc 

quyền kiểm soát vùng biển và nguồn tài nguyên tại khu vực có tranh chấp. Cả thế giới đã 

ủng hộ phán quyết của Tòa PCA.  

Sau phán quyết, nhân dân vui mừng, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn e dè, chưa có 

công bố cụ thể đối với phán quyết của PCA. Theo chị, phán quyết của PCA ảnh hưởng gì 

tới Việt Nam? 

 

Nghệ sĩ Kim Chi: Tôi nghĩ việc phán quyết của PCA đã làm chấn động đối với Việt 

Nam. Những người dân yêu nước khao khát thoát Trung thì rất vui mừng. Tôi rất vui khi 

ông xã tôi bảo các trí thức Việt Nam tập họp tại sứ quán Philippines tặng hoa chúc mừng. 

Và đối với tôi thì tôi thầm nghĩ đáng lẽ việc làm này nhà nước Việt Nam phải làm và nhà 

nước Việt Nam phải học Philippines, phải đuổi Trung Quốc ra khỏi Biển Đông. 

 

Điếu Cầy: Theo chị tại sao họ lại chậm trễ đưa ra công bố và thậm chí lại đàn áp bắt 

giữ người dân khi họ công khai bày tỏ ủng hộ đối với phán quyết của PCA? 

 

Nghệ sĩ Kim Chi: Tôi nói điều này nghe nặng nhưng mà điều đó chứng tỏ họ bán 

nước rồi. Chứ nếu họ thật sự yêu nước thì không thể như thế được. Tôi chỉ nói ngắn 

gọn như vậy thôi. 

 

Điếu Cầy: Chị có nhắn gởi gì đến anh em đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước? 

 

Nghệ sĩ Kim Chi: Tôi mừng vì thấy anh em đội ngũ ngày một đông và can trường, và 

điều đó hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Nhưng tôi có lo, thực ra nó còn rời rạc là một, 

chưa thật sự đoàn kết là hai, và cá tính khác biệt đôi khi đánh mất nhau để làm cho nhau 

tổn thương. 

Rồi họ bị bọn, tôi nghĩ là tình báo Hoa Nam, rồi dư luận viên và công an, tìm cách chia rẽ 

mà chúng ta không cảnh giác để mắc mưu. Cho nên thích hành hạ nhau trên mạng, thích 

nói xấu nhau, thích làm nhục nhau, thì tôi không đồng tình với việc đó.  

Tôi mong mọi người tôn trọng nhau, nhìn nhau ở những mặt tích cực, nhìn những sự 

cống hiến của anh em mình và khích lệ nhau, động viên nhau. Tôi có một ao ước như thế, 

và trong ngoài cùng đoàn kết.  

Và cái nhắn gởi cuối cùng là xin nói với đồng bào hải ngoại, rằng anh em trong 

nước rất biết ơn và mong mỏi luôn được hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần để người 

tranh đấu ở Việt Nam đỡ rơi vào cảnh đói khổ.  

Hiện nay phải nói là công an Việt Nam, cộng sản Việt Nam đang tìm mọi cách để làm 

cho người tranh đấu khốn khổ. Ở đâu cũng bị đuổi, bị mất việc làm và bị nhiều thứ cho 

nên chúng ta cần phải yêu thương nhau, đùm bọc nhau, đoàn kết đoàn với nhau để chung 

một khối. Các hội nhóm cần liên kết với nhau để cùng thực hiện điều thiêng liêng nhất, 

đó là dành lại đất nước. 

 

Điếu Cầy: Một câu hỏi thêm, như chị có nói là một số văn nghệ sĩ trong nước bày tỏ 

với chị là vì vấn đề cơm áo gạo tiền, họ không dám cất lên tiếng nói.  

Phải chăng các hội đoàn về văn nghệ ở Việt Nam đang chịu sự chi phối của chính 

quyền và đang nhận những tài trợ từ chính quyền để hoạt động theo định hướng? 
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Nghệ sĩ Kim Chi: Hoàn toàn là như thế. Người ta nghĩ rằng nếu bị cắt đi những tác 

phẩm của họ thì sẽ ảnh hưởng đến đời sống. Ví dụ như một số văn nghệ sĩ trước 

đây, Phùng Quán hay một số người khác nữa phải viết chui, viết chui ẩn tên người 

khác để kiếm sống vì cái chế độ này hễ ai dám nói thật thì bị coi là giặc, mà đã là 

giặc thì không bao giờ xài đến tên người đó. 

Chuyện mới nhất của tôi thôi là khi tôi đang ở Cam Ranh thì hãng phim tài liệu vào làm 

phim “Yersin.” Mà tôi cũng đang định thắp hương cho “Yersin” thì cậu đạo diễn mời tôi 

đến để quay tôi đi đặt hoa cho “Yersin.”  

Nhưng khi hội đồng duyệt phim của bộ văn hóa đến duyệt thấy cảnh tôi thắp hương thì 

bắt phải cắt bỏ. Tại sao phải như vậy? Chỉ vì tôi dám tranh đấu mà họ loại hình ảnh tôi ra 

khỏi phim. 

Nhưng tôi trộm nghĩ, một người yêu nước như tôi, nếu phim đó ra hải ngoại mà có hình 

ảnh tôi thì nó tốt chứ. Nhưng mà người ta coi tôi là giặc nên dẹp bỏ tôi. 

 Ai mà đi với phong trào nhân quyền dân chủ thì đều bị coi là phản động. Nhưng tôi xin 

nói thật, trong suy nghĩ của tôi, phản động là kẻ đi ngược lại với ý nguyện của nhân dân, 

kẻ làm cho mất nước, kẻ làm cho đất nước nghèo khổ và mất nhân quyền dân chủ, đó 

mới là phản động, chứ còn tôi là người yêu nước, tôi luôn tự hào. Tôi rất tự tin kể cả họ 

có dùng cái chết đối với tôi thì tôi vẫn nghĩ tôi đúng. 

 

Điếu Cầy: Cảm ơn chị dành thời gian cho Người Việt. 
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