
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    
 

 

 

          Không khí ngày Tết dân tộc đang bao trùm lên người Việt chúng ta tất cả, dù chúng ta đang ở phương trời 

nào, trên dải đất hình chữ S hay khắp các châu lục. Không khí ấy khiến lòng chúng ta, nhất là các đồng bào xa xứ, nhớ tới 
không gian của Quê mẹ, nơi mà những ai từng sống nhưng chưa vong bản đều thương nhớ, những ai đang sống với tâm hồn 
dân tộc đều thương mến và những ai sinh nơi đất khách quê người song còn nhớ nguồn cội đều thương mong. Chúng ta 
thương nhớ, thương mến, thương mong vì dòng máu Việt luôn chảy trong huyết quản chúng ta, văn hóa Việt luôn in đậm lên 
cuộc sống chúng ta, ngôn ngữ Việt luôn nhắc nhở cho tâm trí chúng ta và tin tức về đất Việt luôn âm hưởng trên cõi lòng 
chúng ta. Những tâm tình ấy lại càng dào dạt hơn khi chúng ta đang hướng về kỷ niệm 40 năm mà Cộng sản Hà Nội, theo 
chiến lược Cộng sản quốc tế và ý đồ Cộng sản Bắc Kinh, xâm chiếm Việt Nam Cộng Hòa, xích hóa toàn thể đất nước, gây 
mối quốc hận kể từ ngày 30-04-1975, khiến mùa Xuân và cái Tết trên quê mẹ từ đó mất hẳn ý nghĩa. 
 Quả vậy, 40 năm qua là mối quốc hận không cùng đối với tất cả những người Việt thấm đẫm tinh thần bất khuất, 
không chấp nhận kiếp đời nô lệ mà tổ tiên vạn đời đã để lại. Đối với những ai đã phải đi ra hải ngoại từ sau Tháng tư đen năm 
ấy mãi tới hôm nay, đó là nỗi đau rời bỏ quê cha đất tổ, mồ mả tổ tiên, nỗi đau từ giã thân thuộc họ hàng, kỷ niệm yêu dấu, nỗi 
đau chứng kiến bao mất mát tiêu tùng, bao tan hoang đổ vỡ. Nói “mãi tới hôm nay” vì phong trào bỏ xứ vẫn còn tiếp diễn, cách 
êm thắm thì qua việc “bảo lãnh, đoàn tụ” hay đi du học rồi ở lại, cách gian khổ thì qua việc vượt biển vượt biên, như nhiều 
đồng bào người Thượng gần đây đã chạy sang tỵ nạn bên xứ Chùa Tháp. Đối với những ai đành phải ở lại quốc  nội, đó là nỗi 
đau mất hết mọi tự do của con người, mọi nhân quyền của bản thân, nỗi đau hứng chịu cuộc sống tinh thần ngày càng nghèo 
nàn, cuộc sống vật chất ngày càng nghèo đói. Bởi lẽ làm gì mà có cảnh “độc lập, tự do, hạnh phúc”, “dân giàu nước mạnh, xã 
hội công bằng dân chủ văn minh” như Cộng sản ra rả tuyên truyền dối gạt! Đối với những ai từ miền Bắc đi vào miền Nam, đó 
lỗi đau bị lừa gạt vì đã hy sinh cho một cuộc chiến vô nghĩa, huynh đệ tương tàn (nhà văn Dương Thu Hương hay nhà văn 
Trần Đĩnh là những trường hợp tiêu biểu), nỗi đau bị chưng hửng vì nhận thấy “vùng đất được giải phóng” thật ra là vùng đất 
đã từng sung túc, no ấm, dân chủ, tự do (nhạc sĩ Tô Hải, qua các trang nhật ký, tuần ký và phấn đấu ký đều đặn, đã dũng cảm 
và sáng suốt thừa nhận thực trạng này). Và chính cái chủ nghĩa CS phi nhân, cái chế độ CS tồi tệ, cái bè đảng CS độc tài đã 
gây nên mối hận bao trùm đó. Một đám người cũng da vàng máu đỏ, cũng con Hồng cháu Lạc, cũng từ bọc trứng Mẹ Âu Cơ, 
cũng thừa hưởng cả một nền văn hiến đậm chất nhân bản của Việt tộc, nhưng vì trí óc mù quáng do bị chủ nghĩa đầu độc, 
tâm hồn hư hoại do bị chế độ uốn nắn, trong hơn 40 năm qua, đã gây bao đau thương cho đồng bào, bao thiệt hại cho đất 
nước. Chúng đã tạo nên một đất nước luôn đứng hạng cuối các quốc gia trên địa cầu, với chính trị bạo hành, kinh tế suy thoái, 
an ninh bấp bênh, dân sinh điêu đứng, văn hóa nghèo nàn, môi trường ô nhiễm, đạo đức băng hoại và nhất là quốc phòng lâm 
nguy vì mưu đồ xâm lăng của Tàu cộng. Đúng như lời tác giả Nguyễn Gia Kiểng trong bài “Thời điểm để nhìn rõ đảng Cộng 
sản”: “Giả sử đặt câu hỏi : "Nếu không có đảng CS, ngày nay Việt Nam sẽ ra sao ?" thì chắc chắn câu trả lời sẽ là: "Ít nhất 
cũng phồn vinh hơn gấp 15 hay 20 lần hiện nay, đã là một trong những nước G20, đã không có sáu triệu người thiệt mạng vì 
nội chiến, đã không mất Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, Lão Sơn, Bản Giốc". Thành tích của đảng Cộng sản thật là kinh 
hoàng. Thất bại không phải là từ ngữ phù hợp, phải nói là thảm họa. Đảng CS đã là thảm họa cho VN trên tất cả mọi phương 
diện và trong tất cả mọi địa hạt. Người VN nào có thể không phẫn nộ ? Càng phẫn nộ khi nhân danh thành tích đó, nó ngang 
ngược tuyên bố giữ độc quyền lãnh đạo đất nước trong thời gian vô hạn định. Thực không khác gì một lực lượng chiếm đóng”. 
 Tuy thế, 40 năm qua cũng là dấu tích oai hùng của toàn thể Dân Việt. Dấu tích oai hùng đó biểu lộ trước hết qua 
hành trình tìm đến tự do của hàng triệu đồng bào dũng cảm, bất chấp viễn ảnh phải bỏ thây mất mạng trên biên giới Miên Lào, 
tan nát cuộc đời do hải tặc Thái Lan, làm mồi cho cá giữa ba đào Đông Hải. Những tượng đài thuyền nhân rải rác khắp thế 
giới, từ Mỹ sang Úc, từ Âu sang Á nói lên tinh thần của một nòi giống đã luôn muốn sống độc lập, độc lập từ khi rời bỏ sông 
Dương Tử xuống sông Hồng Hà để lập quốc, độc lập khi cả ngàn năm rồi cả trăm năm luôn tìm cách bẻ gãy ách nô lệ do Tàu 
rồi Tây áp đặt, độc lập khi vùng vẫy thoát khỏi cái rọ Cộng sản chụp xuống trên bản thân, gia đình và dân tộc mình. Tới được 
vùng đất của kẻ tự do, quê hương của người dũng cảm, thì đàn chim bỏ xứ bất khuất ấy nén nỗi đau, quyết tâm xây lại cuộc 
đời, dựng lại cơ đồ, chen mình vào chính trị xã hội của quốc gia tạm dung, chen chân vào kinh tế khoa học của xứ sở tiếp 
nhận, để hỗ trợ cuộc đấu tranh dân chủ ở quê nhà và làm vẻ vang trên quê người cho Việt tộc. Từ hơn 40 năm nay, bao nhiêu 
khuôn mặt chính trị gia, khoa học gia, lãnh đạo dân sự, lãnh đạo tôn giáo, chuyên gia, thương gia, nhà văn, nhà báo, sĩ quan 
cảnh sát, sĩ quan quân đội… gốc Việt đã làm rạng rỡ giống Hồng Lạc trên đất của giống Hồng mao, đã làm sáng ngời khát 
vọng tự do của một dân tộc mà hầu hết lịch sử tồn tại là chiến đấu bẻ gãy tròng nô lệ.  
 Dấu tích oai hùng đó cũng biểu lộ qua tiến trình tìm lại tự do cũng của hàng triệu đồng bào quốc nội dũng cảm, dám 
trực diện đương đầu với cái chủ nghĩa nô dịch, với cái chế độ đàn áp, với cái chính đảng toàn trị. Bất chấp viễn ảnh bị đuổi 
học đuổi việc, bị tống khỏi nhà ở nhà trọ, bị sách nhiễu hăm dọa, bị cấm cửa cấm đường, bị vu cáo lăng nhục, bị cướp bóc 
trấn lột, bị tra tấn đánh đập, bị giam nhốt cầm tù, họ nhất quyết công bố sự thật, bênh vực lẽ phải, thực thi tình thương, khôi 
phục quyền lợi; họ kiên tâm đòi hỏi nhân quyền cho đồng bào, giành lại dân chủ cho đất nước và bảo vệ sự vẹn toàn cho Tổ 
quốc. Hơn 40 năm qua, hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ phục quốc, chiến sĩ nhân quyền hoặc ngã xuống trong vũng máu, hoặc 
nằm im trong nhà tù, đã trở thành biểu tượng của bất khuất, ngọn đuốc của tự do; hàng ngàn hàng vạn nhà báo độc lập, nhà 
báo dân chủ ngày đêm miệt mài vạch trần những sai lầm và tội ác của chế độ, trình bày những nhân quyền và dân quyền cho 
đồng bào, đề xuất những đường lối, kế hoạch phát triển đất nước, canh tân xã hội. Gần 20 năm nay, lại có hàng vạn hàng ức 
dân oan mất đất mất nhà, không ngừng nghỉ đi từ nam ra bắc, từ địa phương lên trung ương, để tố cáo cái Hiến pháp, cái Bộ 
luật cướp trắng mồ hôi, công sức của tổ tiên và của bản thân họ, để lên án lũ cướp ngày ngay tại hang ổ của chúng: trụ sở 
quốc hội, các phòng tiếp dân, cơ quan công quyền, tư gia lãnh đạo. Dẫu gần như vô vọng, họ vẫn mặc áo in giòng chữ phản 
kháng, giương biểu ngữ viết lời yêu cầu, có khi còn chửi thẳng vào mặt đảng, mặt chế độ (như trong một video clip gần đây 
của dân oan huyện Thạnh Hóa, Long An). Đến lúc tuyệt vọng thì khỏa thân, tự thiêu, hay cho bọn cướp sản ăn đạn. Gần 10 
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dân oan mất đất mất nhà, không ngừng nghỉ đi từ nam ra bắc, từ địa phương lên 
trung ương, để tố cáo cái Hiến pháp, cái Bộ luật cướp trắng mồ hôi, công sức của tổ 
tiên và của bản thân họ, để lên án lũ cướp ngày ngay tại hang ổ của chúng: trụ sở 
quốc hội, các phòng tiếp dân, cơ quan công quyền, tư gia lãnh đạo. Dẫu gần như vô 
vọng, họ vẫn mặc áo in giòng chữ phản kháng, giương biểu ngữ viết lời yêu cầu, có 
khi còn chửi thẳng vào mặt đảng, mặt chế độ (như trong một video clip gần đây của 
dân oan huyện Thạnh Hóa, Long An). Đến lúc tuyệt vọng thì khỏa thân, tự thiêu, hay 
cho bọn cướp sản ăn đạn. Gần 10 năm nay, lại thấy có những công dân liên kết với 
nhau thành những tổ chức xã hội dân sự mà mục đích chủ yếu là đòi tự do, nhân 
quyền, dân chủ. Dù bị theo dõi hành tung, cấm cản tụ họp, bị thóa mạ thanh danh, 
lũng đoạn hàng ngũ, họ vẫn quyết tâm hình thành một trong ba lực lượng cần thiết 
cho một xã hội văn minh (lực lượng chính trị, lực lượng kinh tế và lực lượng dân sự). 
Cũng phải kể đến sự oai hùng, lòng can đảm của nhiều lãnh đạo tinh thần không 
bằng lòng với cuộc sống êm đềm trong kinh kệ, trong thuyết giáo, nơi thánh thất, nơi 
tu sở, trái lại đã thực hiện sứ mạng đạo cứu đời bằng những bài giảng sấm sét, 
những tuyên bố nẩy lửa, dù sau đó có thể lâm vào vòng bị lao lý hay cảnh bị ám hại.  
 Dấu tích oai hùng nơi Đồng bào hải ngoại lẫn Đồng bào quốc nội như thế chính 
là những chồi non hy vọng báo hiệu một mùa Xuân đích thực cho Dân tộc. Những 
chồi non đó cần phải được làm cho lớn lên bằng nỗ lực liên minh đoàn kết không 
mệt mỏi giữa hải ngoại với quốc nội, giữa hải ngoại với nhau và giữa quốc nội với 
nhau; bằng tinh thần dân chủ không lay chuyển: hợp nhất trong đa diện, coi cái 
chung quan trọng hơn cái riêng, bất đồng trong ý kiến nhưng không bất hòa trong 
hàng ngũ, chấp nhận dị biệt trong phương pháp miễn là đồng nhất trong mục tiêu, 
trân trọng mọi sáng kiến tranh đấu của nhau dù nhỏ đến đâu chăng nữa. Đất Mẹ 
đang cần những người con có ý thức sáng suốt, tầm nhìn lớn lao, tâm hồn quảng 
đại và tinh thần hợp tác để cùng chung tay xây dựng một Việt Nam mới không còn 
có cảnh hàng triệu nông dân bị cướp ruộng vườn, khiếu kiện trong tuyệt vọng; không 
còn có cảnh hàng triệu công nhân bị bóc lột tiền lương, bươn chải trong khốn cùng; 
không còn có cảnh hàng triệu lao động xuất khẩu bị buộc trở thành lao nô hay tình 
nô nơi đất khách; không còn có cảnh hàng triệu học sinh sinh viên bị đầu độc tâm 
hồn, tiêu diệt ý chí, chẳng lớn lên thành công dân tự do và trách nhiệm; không còn 
có cảnh hàng triệu tín đồ bị trấn áp đức tin, thấy bản thân tôn giáo bị lũng đoạn 
thành công cụ hay cơ sở tôn giáo bị cướp bóc tàn phá (cộng đồng Tin lành 
Mennonite hiện nay là ví dụ); không còn có cảnh hàng vạn công dân yêu nước bị 
đàn áp khi xuống đường chống ngoại xâm, bị sách nhiễu khi mở miệng nói sự thật, 
bị cầm tù khi lên tiếng đòi nhân quyền, bị tra tấn trong lao ngục vì nhất quyết chẳng 
nhận tội (như Mai Thị Dung, Tạ Phong Tần, Đặng Xuân Diệu…); không còn có cảnh 
người dân trong nhà bị thường xuyên rình mò khám xét, ra đường bị tống tiền đòi 
hối lộ, chạy xe quên đội mũ bảo hiểm bị đánh vỡ đầu, vào đồn phải tra khảo đến 
chết rồi bị cho là treo cổ tự tử… vân vân và vân vân. 
 Kể ra ngày Xuân mà nhắc tới những cảnh đau buồn như thế xem ra tàn nhẫn, 
nhưng người con nào của Mẹ Việt lại không cảm thấy bất nhẫn trước các sự việc ấy, 
bởi lẽ chúng là “thành quả khốn nạn” sau 85 năm cai trị đầy bất tài bất lực, bất nhân 
bất công của cái chính đảng mà mới đây vẫn trâng tráo cho rằng dưới sự lãnh đạo 
của mình, “nhân dân đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng 
lợi của cách mạng Tháng 8-1945, thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân 
tộc, bảo vệ Tổ quốc, thắng lợi của công cuộc Đổi mới, vững bước đi lên CNXH”, vẫn 
dối trá vỗ ngực cho rằng tại VN, ngoài mình, “không có một lực lượng chính trị nào 
khác có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt 
qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân  tộc đến bến bờ vinh quang". BBT 
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 xã hội chủ nghĩa.  
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KỲ HỌP THỨ 28 
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 3 
THÚC ĐẨY VÀ BẢO VỆ TẤT 

CẢ CÁC QUYỀN CON NGƯỜI, 
QUYỀN DÂN SỰ, QUYỀN 

CHÍNH TRỊ, QUYỀN KINH TẾ, 
QUYỀN XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ, 
BAO GỒM CẢ QUYỀN PHÁT 

TRIỂN 
BÁO CÁO CỦA ĐẶC PHÁI 
VIÊN VỀ TỰ DO TÔN GIÁO 

HOẶC TÍN NGƯỠNG HEINER 
BIELEFELDT 

 I. Giới thiệu 
 1- Đặc phái viên về tự do tôn giáo 
hoặc tín ngưỡng đã làm việc tại Việt 
Nam từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 7 
năm 2014. Đây là chuyến viếng thăm 
thứ 2 trong nhiệm kỳ kể từ sau 
chuyến làm việc năm 1998 của người 
tiền nhiệm, cố đặc phái viên 
Abdelfattah Amor. (X.  E/CN.4/1999 
/58/Add.2). Ông muốn cảm ơn Chính 
phủ Việt Nam về lời mời và hợp tác 
trong thời gian đó. Bộ Ngoại giao đã 
giúp ích trong quá trình chuẩn bị, 
trong quá trình làm việc, bao gồm cả 
bố trí gặp gỡ với một tù nhân. Uỷ ban 
Tôn giáo của Chính phủ cũng đã hợp 
tác tương tự  
 2- Báo cáo viên đặc biệt cảm ơn 
tất cả người đối thoại từ lập pháp, 
hành pháp, và các cơ quan tư pháp 
của Chính phủ ở trung ương và địa 
phương, cũng như các cộng đồng và 
các tổ chức tôn giáo (được công 
nhận về mặt pháp lý và không được 
công nhận), các thành viên của các tổ 
chức dân sự, cộng đồng ngoại giao 
và các cơ quan của Liên Hợp quốc. 
Các cuộc thảo luận được tổ chức tại 
Hà Nội, Tuyên Quang, thành phố Hồ 
Chí Minh và Vĩnh Long chủ yếu là 
mở, thẳng thắn và mang tính xây 
dựng. Ông cũng xin cảm ơn Chương 
trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Hà 
Nội về hỗ trợ hậu cần. 
 3- Tuy nhiên, Báo cáo viên đặc 
biệt thất vọng rằng các chuyến thăm 
dự kiến ở các tỉnh An Giang, Kon 
Tum và Gia Lai vào các ngày từ 28 
đến 30 tháng 7 do các cản trở khác 
nhau làm suy yếu các điều khoản 
tham chiếu của quá trình làm việc ở 
Việt Nam trong khi sự riêng tư và bí 
mật của một số cuộc gặp và các 
nguồn thông tin đã bị tổn thương 
nghiêm trọng. Ông trải qua những 

kinh nghiệm thực tế và nhận được 
thông tin đáng tin cậy rằng một số cá 
nhân khác mà ông muốn gặp đã bị 
canh giữ, cảnh báo, đe dọa, quấy rối 
hoặc bị cảnh sát ngăn không cho đi 
đến cuộc gặp. Ngay cả những người 
đã gặp được ông cũng bị theo dõi và 
tra xét bởi cảnh sát. 
 4- Hơn nữa, nhân viên an ninh và 
cảnh sát chìm theo dõi chặt chẽ các 
nơi ở của Báo cáo viên đặc biệt và 
người đối thoại với mình. Những việc 
này đã vi phạm một cách rõ ràng các 
điều khoản tham chiếu của chuyến 
viếng thăm mà Chính phủ Việt Nam 
đã đồng ý trước chuyến thăm. Báo 
cáo viên đặc biệt quan ngại sâu sắc 
và phẫn nộ về những vụ trả thù, kể cả 
đe dọa, quấy rối bằng cách thẩm vấn 
của cảnh sát và thậm chí gây thương 
tích cho một số người đối thoại của 
mình trong và sau chuyến thăm của 
ông. Báo cáo viên đặc biệt đưa các 
trường hợp được sự chú ý của Chính 
phủ, nếu quan ngại của mình và tìm 
cách phân loại và và can thiệp để 
ngăn chặn chúng. Trong một trong 
những cuộc họp chính thức với Chính 
phủ, một thứ trưởng Bộ Ngoại giao 
khẳng định lại tầm quan trọng của 
chuyến thăm này và chỉ ra rằng sự cố 
ngăn cản sẽ xem xét và xác minh với 
các nhà chức trách địa phương. 
 5- Mặc dù một số cuộc gặp không 
thể diễn ra do sự can thiệp của chính 
quyền trong phần cuối của chuyến 
thăm, Báo cáo viên đặc biệt tiếp tục 
nhận được thông tin có liên quan 
trong phạm vi của chuyến thăm. Ông 
cũng tìm cách làm rõ thực tế từ Chính 
phủ và các bên liên quan.  
 II. Tổng quan về bức tranh tôn 
giáo tại Việt Nam 
 6- Một thành viên của Ban Tôn 
giáo Chính phủ miêu tả bức tranh tôn 
giáo ở Việt Nam như là một "bảo tàng 
về tôn giáo và tín ngưỡng”. Theo 
thống kê chính thức của nhiều cơ 
quan chính phủ, có 38 tổ chức tôn 
giáo đã đăng ký. Tổng số những 
người theo tôn giáo đã đăng ký là 24 
triệu trong tổng số hơn 90 triệu dân 
số toàn quốc. Những cộng đồng tôn 
giáo được công nhận bao gồm 11 
triệu Phật tử, 6,5 triệu người Công 
giáo, 2,5 triệu người Cao Đài, 1,5 
triệu người Tin lành, 1,3 triệu người 
theo đạo Hoà Hảo, 78.000 người Hồi 
giáo, 7.000 người theo đạo Bahais và 
1.500 người theo đạo Hindu và 
những người theo các tín ngưỡng 

khác như thuyết duy linh và người vô 
thần. Có khoảng 25,000 cơ sở tôn 
giáo trong toàn quốc. Việt Nam có 
khoảng 9,000 lễ hội tín ngưỡng 
truyền thống trong năm và đăng cai 
các hội nghị quốc tế về lãnh đạo tôn 
giáo, cụ thể là Đại hội Phật giáo 
Vesak trong tháng 5 năm 2014. Việt 
Nam có 54 dân tộc, một số được coi 
là sắc tộc thiểu số.  
 7- Trong khi đa phần người Việt 
Nam không thuộc một trong các tôn 
giáo chính thức, họ có thực hành một 
số nghi lễ được coi như tín ngưỡng. 
Nhiều trong số những lễ hội truyền 
thống thể hiện sự tôn kính tổ tiên. 
Trong những năm gần đây, có vẻ như 
những nỗ lực để bảo tồn, khôi phục lễ 
hội truyền thống như vậy trong số các 
dân tộc , tôn giáo thiểu số. 
 8- Hơn nữa, trong thực tế có 
nhiều nhóm tôn giáo và thực hành 
ngoài những cộng đồng tôn giáo 
được nhà nước công nhận, Tuy 
nhiên, rất khó để có được một hình 
ảnh rõ ràng và toàn diện về đời sống 
tôn giáo vượt ra ngoài những cộng 
đồng tôn giáo đã đăng ký. Trong khi 
một số chuyên gia của Chính phủ đã 
đưa ra một ước lượng thấp về số 
lượng tín đồ của các cộng đồng tôn 
giáo không đăng ký, Báo cáo viên đặc 
biệt cũng nghe phỏng đoán rằng số 
lượng người thực hành tôn giáo bên 
ngoài cộng đồng tôn giáo đã đăng ký, 
hoặc không thích đăng ký, có thể lên 
đến vài triệu đồng. 
 9- Ngoài các ước tính rất khác 
nhau về các con số, Báo cáo viên đặc 
biệt cũng nhận được thông tin mâu 
thuẫn liên quan đến các điều kiện 
theo đó người dân có thể được 
hưởng quyền con người về tự do tư 
tưởng, lương tâm, tôn giáo hay tín 
ngưỡng. Một trong những đặc điểm 
nổi bật nhất của sự phát triển tôn giáo 
gần đây tại Việt Nam là sự phát triển 
nhanh của đạo Tin Lành, đặc biệt ở 
một số dân tộc và tôn giáo thiểu số. 
Đồng thời, điều này đã dẫn đến một 
số quan ngại về đàn áp tôn giáo. Việc 
cùng tồn tại của những người với tôn 
giáo khác nhau hoặc thuyết phục tôn 
giáo không dẫn đến những vấn đề 
lớn. 
 10- Nhiều đại diện của các cộng 
đồng tôn giáo khác nhau thừa nhận 
rằng hiện có không gian rộng hơn cho 
việc thực thi quyền tự do tôn giáo ở 
Việt Nam, đặc biệt là so với tình hình 
sau năm 1975. Đời sống tôn giáo là 
một thực tại hữu hình, bằng chứng là 
nhiều nơi thờ tự thuộc các tôn giáo 
khác nhau và sự tham gia của người 
dân vào các hoạt động tôn giáo và tín 
ngưỡng khác nhau. Đồng thời, các 
điều kiện theo đó các cá nhân hoặc 
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nhóm có thể thực hiện quyền tự do 
tôn giáo hay tín ngưỡng vẫn không 
thể đoán trước, thường phụ thuộc 
vào thiện chí của chính quyền địa 
phương, đặc biệt là các cơ quan 
chính phủ. 
 11- Mặc dù việc mở rộng không 
gian cho các hoạt động tôn giáo, tín 
ngưỡng, tôn giáo cộng đồng vẫn chịu 
sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước. 
Thành viên của các cộng đồng tôn 
giáo không được công nhận đối mặt 
với những khó khăn rất lớn trong việc 
thực hành tôn giáo hay tín ngưỡng 
của họ, đặc biệt tập quán hay các 
nghi lễ của các cộng đồng này bị coi 
là không phù hợp với các "lợi ích hợp 
pháp của đa số" - một cụm từ thường 
được viện dẫn trong các cuộc thảo 
luận với các đại diện của các cơ quan 
chức năng. Hơn nữa, nhiều thành 
viên của các cộng đồng không được 
công nhận liên tục đối mặt với đàn áp 
tôn giáo, kết quả là, họ phải rời bỏ đất 
nước và không thể trở về nhà với gia 
đình và người thân của họ. Đáng chú 
ý rằng những lý do lịch sử không thể 
coi như là một biện minh cho vi phạm 
tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. 
 III. Khuôn khổ pháp lý và chuẩn 
mực của tự do tôn giáo, tín 
ngưỡng trong nước  
 A. Quy phạm pháp luật có liên 
quan đến tự do tôn giáo, tín 
ngưỡng 
 12- Việt Nam đã phê chuẩn hầu 
hết các văn kiện nhân quyền quốc tế, 
bao gồm Công ước Quốc tế về Các 
Quyền Dân sự và Chính trị. Hiến 
pháp Việt Nam mới được sửa đổi, 
được thông qua vào ngày 28 tháng 
11 năm 2013, bao gồm một chương 
về "quyền con người, quyền và nghĩa 
vụ cơ bản của công dân" mà Hiến 
pháp 1992 không có. Đây là một 
bước đi tích cực nhằm thúc đẩy và 
tôn trọng nhân quyền, mặc dù có một 
số quy định khá mơ hồ và không rõ 
ràng. 
 13- Các đại diện của Chính phủ 
nhiều lần nhấn mạnh rằng những 
người có quyền theo Điều 24 của 
Hiến pháp mới liên quan đến tự do 
tôn giáo hay tín ngưỡng liên quan 
đến tất cả mọi người, không giống 
như các quy định của Hiến pháp năm 
1992 đã được giới hạn cho các công 
dân Việt Nam. Điều này đã được trình 
bày như là một dấu hiệu về một thái 
độ tích cực hơn đối với tự do tôn giáo 
hay tín ngưỡng. Điều 24 nói rằng: (1) 
mọi người đều có quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo, có thể thực hành 
bất kỳ tôn giáo hay không thực hành, 
và tất cả các tôn giáo đều bình đẳng 
trước pháp luật; (2) Nhà nước tôn 
trọng và bảo vệ quyền tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo; và (3) không ai có 
quyền xâm phạm tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, 
tôn giáo để vi phạm pháp luật. 
 14- Việt Nam chưa có một đạo 
luật điều chỉnh các vấn đề liên quan 
đến tôn giáo. Văn bản pháp luật có 
liên quan nhất là Pháp lệnh Tín 
ngưỡng, Tôn giáo (Pháp lệnh 21), 
được thông qua sau các cuộc thảo 
luận dài vào ngày 18 tháng 6 năm 
2004. Pháp lệnh 21 là văn bản pháp 
lý toàn diện đầu tiên về tự do tôn 
giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam. Mặc 
dù ngôn ngữ hạn chế của nó, sự 
thông qua pháp lện đó được coi là 
một bước tiến về pháp lý cho các 
cộng đồng tôn giáo và tín ngưỡng. 
Điều 38 của Pháp lệnh quy định rằng 
các quy định của điều ước quốc tế đã 
ký kết hoặc gia nhập sẽ được áp 
dụng khi nó mâu thuẫn với pháp lệnh. 
Một nghị định quy định chi tiết và biện 
pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, 
Tôn giáo (Nghị định 92) được thông 
qua ngày 8 tháng 11 năm 2012. 
 15- Báo cáo viên đặc biệt được 
biết rằng một đề nghị sẽ được đệ 
trình vào năm 2015 để thông qua một 
đạo luật về tôn giáo hay tín ngưỡng 
dựa trên Pháp lệnh hiện hành; luật 
mới được dự kiến sẽ được thông qua 
vào năm 2016. Ngoài các tình trạng 
pháp lý cao hơn của một luật so với 
Pháp lệnh hiện hành, quá trình xây 
dựng một luật mới toàn diện là một 
cơ hội để sửa đổi nội dung của Pháp 
lệnh 21 cho phù hợp với luật nhân 
quyền quốc tế nhằm tăng cường việc 
bảo vệ quyền tự do tôn giáo hay tín 
ngưỡng. Khi thảo luận về vấn đề này 
với các chuyên gia của Chính phủ về 
công tác tôn giáo, đã có dấu hiệu cho 
thấy vấn đề đất đai sẽ được giải 
quyết tốt hơn. Đồng thời, sự tự do 
cho người nước ngoài để thực hành 
tôn giáo hay tín ngưỡng của họ cũng 
sẽ trở nên dễ dàng hơn. Các quan 
chức khác cũng bày tỏ sự sẵn sàng 
của họ để xem xét những thay đổi 
đáng kể để vượt qua những ngôn 
ngữ vẫn rất hạn chế của Pháp lệnh 
21. 
 B. Hạn chế quyền tự do tôn giáo 
hay tín ngưỡng 
 16- Theo tiêu chuẩn quốc tế, việc 
thực thi các quyền tự do tư tưởng, 
lương tâm, tôn giáo hay tín ngưỡng 
của con người được bảo vệ một cách 
rộng rãi bởi Điều 18 của Công ước 
Quốc tế nhưng nó không phải là 
không có giới hạn có thể. Điều 18, 
khoản 3, của Công ước quy định một 
số tiêu chí mà phải được thoả mãn 
cho những hạn chế như vậy phải 
được hợp pháp hoá. 
 17- Những khoản giới hạn được 

quy định trong Hiến pháp năm 2013, 
Pháp lệnh 21 và Nghị định 92 có 
phạm vi rộng hơn nhiều so với giới 
hạn quy định trong Công ước quốc tế. 
Vấn đề là điều khoản giới hạn quá 
rộng có thể làm làm mất tự do tôn 
giáo hoặc tín ngưỡng, từ đó gây nguy 
hiểm trong việc thực thi trong thực tế. 
Một yếu tố còn thiếu trong các quy 
định pháp lý liên quan đến tôn giáo 
hay tín ngưỡng là làm rõ về việc tôn 
trọng các quyền tự do tôn giáo và tín 
ngưỡng một cách không điều kiện, 
không giới hạn kể cả trong những 
tình huống khủng hoảng nghiêm trọng 
hoặc khẩn cấp. 
  18- Việc bảo vệ vô điều kiện tự do 
tôn giáo và đức tin phản ánh nguyên 
tắc rằng buộc con người phải tin vào 
một đức tin không phải là đích thực 
hay họ không muốn sẽ làm tổn hại 
nghiêm trọng lòng tự trọng và quyền 
con người của họ. Việc cấm bất kỳ sự 
can thiệp cưỡng chế về tôn giáo hay 
đức tin có vai trò tương tự như cấm 
chế độ nô lệ hay cấm tra tấn theo luật 
pháp quốc tế. Đây là những điều cấm 
tuyệt đối không có trường hợp ngoại 
lệ. Tuy nhiên, Điều 24 của Hiến pháp 
năm 2013, không có quy định bảo vệ 
quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. 
Điều này có thể dẫn đến lỗ hổng bảo 
vệ nghiêm trọng. 
 19- Biểu lộ tự do tôn giáo hay tín 
ngưỡng trong xã hội không được bảo 
vệ vô điều kiện bởi luật pháp quốc tế. 
Do đó, các điều kiện hạn chế phải 
được quy định trong pháp luật, một 
cách rõ ràng và dự đoán được. Điều 
này nên được thực hiện trong sự hiểu 
biết rằng tự do tôn giáo hoặc tín 
ngưỡng, đối với cá nhân và cộng 
đồng, có tư cách chuẩn mực của 
quyền con người phổ quát. Mối quan 
hệ giữa quyền tự do này và giới hạn 
của nó do đó nên được xem như là 
một mối quan hệ giữa quy tắc và 
ngoại lệ. Điều quan trọng là phải nhấn 
mạnh rằng, trong trường hợp nghi 
ngờ, quy tắc chiếm ưu thế, có nghĩa 
là, chính phủ chịu trách nhiệm cung 
cấp bằng chứng để biện minh cho 
những giới hạn được coi là cần thiết. 
 20- Trong các cuộc thảo luận với 
đại diện chính phủ, Báo cáo viên đặc 
biệt thường xuyên nghe các tham 
chiếu rộng của "pháp luật Việt Nam". 
Những điều này làm suy yếu quyền 
tự do tôn giáo hay tín ngưỡng mà lẽ 
ra phải là một quyền chính đáng 
mang tính phổ quát. Theo quan điểm 
các quyền con người không thể bán 
được, phạm vi của những quyền ấy, 
bao gồm cả quyền tự do tôn giáo 
hoặc tín ngưỡng, không nên để cho 
sự thận trọng của các các nhà lập 
pháp quyết định. 
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 21- Bất kỳ hạn chế nào phải phục 
vụ mục tiêu hợp pháp - bảo vệ "an 
toàn công cộng, trật tự, y tế, đạo lý 
hay những quyền tự do căn bản của 
người khác" quy định tại Điều 18, 
đoạn 3 của Công ước Quốc tế. Hạn 
chế phải mang tính cần thiết và tương 
xứng, và nên được giới hạn với sự 
can thiệt ở mức độ tối thiểu. Những 
tiêu chí đó và tiêu chí khác được quy 
định với mục đích bảo vệ bản chất 
của tự do tôn giáo hay tín ngưỡng 
trong tình huống có mâu thuẫn với 
các quyền khác hoặc lợi ích công 
cộng quan trọng. 
 22- Nhiều điều khoản trong Hiến 
pháp năm 2013, Pháp lệnh 21 và 
Nghị định 92 cho phép nhà nước 
quyền rộng rãi trong việc điều chỉnh, 
giới hạn, hạn chế hoặc cấm việc thực 
thi quyền tự do tôn giáo hay tín 
ngưỡng. Điều 14, khoản 2 của Hiến 
pháp năm 2013 có một số lý do để 
hạn chế quyền con người và quyền 
công dân, có lẽ, cũng sẽ áp dụng đối 
với tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. 
Trong khi khả năng để hạn chế quyền 
con người nhằm bảo vệ "an ninh 
quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự 
an toàn xã hội, đạo đức xã hội và lợi 
ích cộng đồng" hơi khác so với tiêu 
chí đặt ra tại Điều 18, đoạn 3 của 
Công ước quốc tế, Điều 24, khoản 3 
của Hiến pháp năm 2013 cho phép 
hạn chế bất cứ ai "lợi dụng tự do tôn 
giáo và tín ngưỡng để vi phạm pháp 
luật". 
 23- Hơn nữa, Pháp lệnh 21 và 
Nghị định 92 thường có các tham 
chiếu với các mục đích như "đoàn kết 
dân tộc và sự hài hòa", "đoàn kết 
nhân dân", "lợi ích quốc gia" và 
"truyền thống văn hóa, phong tục và 
thói quen", với khả năng rộng cho 
diễn giải chủ quan. Ví dụ, Điều 8, 
khoản 2 của Pháp lệnh 21 quy định 
rằng "không ai được lợi dụng quyền 
tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá 
hoại hòa bình, độc lập và thống nhất 
đất nước, kích động bạo lực hoặc 
tuyên truyền thực hiện chiến tranh 
hoặc tuyên truyền trái với pháp luật, 
chính sách của Nhà nước; để chia rẽ 
trong nhân dân và các tôn giáo; để 
gây rối trật tự công cộng, xâm phạm 
tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, 
danh dự, tài sản của người khác hoặc 
cản trở việc thực hành quyền hoặc 
nghĩa vụ công dân; để thực hiện các 
hoạt động mê tín dị đoan; hoặc thực 
hiện các hành vi vi phạm khác". Định 
nghĩa của các kiểu hành động hoặc 
hoạt động đó sẽ tạo thành "tuyên 
truyền chống pháp luật và chính sách 
của Nhà nước", hành động của "chia 
rẽ" hay "mê tín dị đoan" vẫn còn chưa 
rõ ràng. Hơn nữa, điều 87, 88 và 258 

của Bộ luật Hình sự Việt Nam thường 
được áp dụng tùy tiện để trừng phạt 
những người bị cáo buộc là vi phạm 
các giới hạn quy định trong Pháp lệnh 
21 và/hoặc Nghị định 92. 
 24- Nhiều đại diện cấp cao của 
Chính phủ, bao gồm từ các cơ quan 
tư pháp, thường nhắc lại những điều 
khoản rộng các hạn chế. Những điều 
khoản trừu tượng nêu trên, chẳng 
hạn như "lợi ích của Nhà nước", dễ 
dẫn đến truy tố hình sự. Đoạn đầu 
tiên của Điều 258 của Bộ luật hình sự 
ghi như sau: "Những người nào lợi 
dụng các quyền tự do ngôn luận, tự 
do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo, tự do lập hội và các quyền tự do 
dân chủ khác xâm phạm lợi ích của 
Nhà nước, quyền và lợi ích của các 
tổ chức và/hoặc công dân sẽ bị phạt 
cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 
ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng 
đến ba năm ". Việc thiếu liệt kê 
những hành động cụ thể mà có thể bị 
quy kết thành "lạm dụng" tự do tôn 
giáo  tự do dân chủ khác trong đoạn 
này là đặc biệt đáng lo ngại. Ngay cả 
các thành viên của một tòa án địa 
phương cấp tỉnh, Toà án nhân dân tối 
cao không thể làm rõ ý nghĩa của 
thuật ngữ "lạm dụng" và không thể 
xác định hành vi nào sẽ tạo nên hành 
vi vi phạm pháp luật. Việc quy định 
không rõ ràng trong Điều 258 cho 
phép các cơ quan có liên quan xử 
phạt người dân cho tất cả các loại 
hoạt động - và thái độ của họ - được 
coi là bằng cách nào đó đi ngược lại 
với lợi ích của Nhà nước. Điều này có 
thể áp dụng đặc biệt đối với các cộng 
đồng tôn giáo hay tín ngưỡng, do khả 
năng của họ trong việc tổ chức mọi 
người. 
 25- Báo cáo viên đặc biệt đã suy 
ra từ rất nhiều các cuộc thảo luận 
trong chuyến thăm của ông rằng sự 
không rõ ràng như vậy không chỉ là 
một vấn đề lý thuyết. Điều 258 
thường được viện dẫn trong thực tế 
và đã được áp dụng để bắt giữ 
những người chống lại các hạn chế 
đối với quyền tự do tôn giáo hay tín 
ngưỡng và quyền con người khác, 
chẳng hạn như tự do ngôn luận và tự 
do lập hội và hội họp. Khi đặt câu hỏi 
về các tù nhân lương tâm, Báo cáo 
viên đặc biệt đã được đảm bảo rằng 
không có trường hợp như vậy tồn tại 
ở Việt Nam. Với công thức mơ hồ và 
số lượng lớn những người bị xét xử 
theo Điều 258, đảm bảo này không 
đáng tin cậy  
 C. Quy định hành chính về hoạt 
động và thực hành tôn giáo hay tín 
ngưỡng 
 26- Một vấn đề trung tâm của hầu 
như tất cả các cuộc thảo luận trong 

chuyến thăm này liên quan việc đăng 
ký của các cộng đồng tôn giáo hay tín 
ngưỡng. Mặc dù Điều 5 của Pháp 
lệnh 21 quy định rằng Nhà nước đảm 
bảo quyền tiến hành các hoạt động 
tín ngưỡng, tôn giáo, Pháp lệnh 21 có 
chứa một số lượng lớn các quy định, 
được củng cố bởi Nghị định 92, liên 
quan đến các hoạt động của cộng 
đồng tôn giáo hay tín ngưỡng. 
  27- Nghị định 92 quy định các điều 
kiện và yêu cầu đăng ký cho hoạt 
động tín ngưỡng hoặc hoạt động tôn 
giáo. Các cộng đồng tôn giáo hay tín 
ngưỡng phải xin giấy phép cụ thể cho 
việc xây dựng mới hoặc cải tạo nhà 
thờ; họ phải xuất trình cho cơ quan 
chức năng địa phương một tổng quan 
về hoạt động hàng năm theo kế 
hoạch; họ phải thông báo cho cơ 
quan chức năng về việc phong chức 
sắc giáo sĩ tôn giáo và trong một số 
trường hợp phải nhận được sự chấp 
thuận của chính quyền; và họ phải có 
được sự cho phép của chính quyền 
địa phương liên quan để thực hiện 
các nghi lễ công cộng. Như vậy, các 
quy định nêu trong Pháp lệnh 21 và 
Nghị định 92 bao gồm các nghĩa vụ 
liên quan đến thông tin và thông báo 
cũng như sự cho phép chính thức 
trước khi được phép tiến hành một số 
hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng. 
 28- Các yêu cầu quá mức trong 
các quy định này chắc chắn sẽ là 
những gánh nặng cho các hoạt động 
của cộng đồng tôn giáo. Nghị định 92, 
với  những yêu cầu hành chính khác, 
không làm cho cuộc sống của các 
cộng đồng tôn giáo hay tín ngưỡng 
dễ dàng hơn, mặc dù khung thời gian 
mà các cơ quan chức năng cần phải 
trả lời là ngắn hơn so với trước đây. 
Trong trường hợp không đồng ý, họ 
bị bắt buộc phải nêu rõ lý do. 
 29- Theo Điều 16 của Pháp lệnh, 
các tổ chức phải đáp ứng một số tiêu 
chí để được công nhận về mặt pháp 
lý. Những điều kiện này là, được cho 
là nhằm mục đích, ngoài những điều 
khác, đảm bảo sự tôn trọng "thuần 
phong mỹ tục và thói quen và lợi ích 
quốc gia". Điều 6 của Nghị định 92 
cũng đòi hỏi các yêu cầu khác phải 
được đáp ứng trước khi đăng ký, bao 
gồm cả các tổ chức tôn giáo đã tiến 
hành các hoạt động tôn giáo thường 
xuyên trong thời gian ít nhất là 20 
năm kể từ ngày được chấp thuận bởi 
Ủy ban nhân dân cấp xã cho các hoạt 
động tôn giáo. Không đi vào chi tiết 
của các quy định này, Báo cáo viên 
đặc biệt muốn nêu hai điểm cần lưu 
tâm, đặc biệt quan trọng liên quan 
đến tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. 
 30- Điểm đầu tiên liên quan đến 
bản chất của đăng ký và cần xem đây 



Tự Do Ngôn Luận * Bán Nguyệt San 
 

 

  

Số 213  Trang  6 

là một lời đề nghị hay một yêu cầu 
chính thức. Báo cáo viên đặc biệt 
nhận được quan điểm khác nhau về 
điều này, và có vẻ là một sự thiếu rõ 
ràng. Trong khi một số đại diện của 
Chính phủ rõ ràng đã nói rằng nếu 
không đăng ký hợp pháp với chính 
quyền, các cộng đồng tôn giáo, tín 
ngưỡng sẽ không được phép hoạt 
động, những người khác chỉ ra rằng 
các cá nhân từ các giáo phái không 
đăng ký có thể được "cho phép" để 
thực hiện một số nghi thức tôn giáo 
cơ bản, chẳng hạn như tổ chức các 
cuộc tụ họp tôn giáo tại nhà riêng, 
miễn là các nhà chức trách đã được 
thông báo về các hoạt động của họ. 
Ngay cả trong việc giải thích sau, 
phạm vi của quyền tự do tôn giáo 
hoặc tín ngưỡng, tuy nhiên, vẫn còn 
rất hạn chế và không an toàn. Hơn 
nữa, khái niệm "cho phép" cũng 
không rõ ràng. Rõ ràng, vẫn còn một 
khoảng cách xa với một quyền hợp 
pháp mà cộng đồng có thể dựa vào 
sự tôn trọng quyền của các thành 
viên tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. 
 31- Trong bối cảnh này, các thuật 
ngữ "công nhận", thường được đề 
cập trong các cuộc trò chuyện, có thể 
đảm bảo một định nghĩa ngắn gọn. 
Việc thực hiện quyền con người đối 
với tự do tôn giáo, tín ngưỡng, các cá 
nhân và/hoặc trong cộng đồng với 
những người khác, không thể thực 
hiện phụ thuộc vào bất kỳ hành vi cụ 
thể của công nhận hành chính, cho 
phép hoặc phê duyệt. Là một quyền 
phổ quát, tự do tôn giáo hay tín 
ngưỡng có trong tất cả con người và 
tồn tại trước khi có bất kỳ hành vi 
hành chính và thủ tục nào. Lời mở 
đầu của Tuyên bố năm 1948 của 
Human Rights bắt đầu với "công nhận 
phẩm giá vốn có và những quyền 
bình đẳng và bất khả xâm phạm của 
tất cả các thành viên của gia đình 
nhân loại". Rõ ràng, "công nhận" ở 
đây chỉ để các nguyên tắc cơ bản mà 
bất kỳ sự tương tác có ý nghĩa giữa 
con người bao hàm sự tôn trọng nhân 
phẩm và nhân quyền. "Công nhận" 
trong ý nghĩa cơ bản của sự tôn trọng 
phẩm giá con người và các quyền 
con người như vậy, trước bất kỳ 
"công nhận" về hành vi hành chính cụ 
thể. 
 32- Cần phải thấy rõ rằng quyền 
tự do tôn giáo hay niềm tin của một 
cá nhân hay một nhóm người không 
bao giờ có thể được "tạo ra" bằng bất 
kỳ thủ tục hành chính nào. Thay vào 
đó, việc đăng ký cần phải phục vụ 
quyền con người này, mà bản thân 
nó phải được tôn trọng như trước bất 
kỳ thủ tục đăng ký. Trên cơ sở hiểu 
biết chung này, đăng ký nên là một đề 

nghị của Nhà nước nhưng không phải 
là một yêu cầu pháp lý bắt buộc. Tình 
trạng của các cộng đồng tôn giáo hay 
tín ngưỡng chưa đăng ký do đó là 
câu trả lời cho câu hỏi về sự hiểu biết 
về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng nói 
chung. 
 33- Điểm thứ hai mà Báo cáo viên 
đặc biệt muốn nêu quan ngại là tình 
trạng tư cách pháp thay thế cho các 
cộng đồng mà không đăng ký như là 
tổ chức tôn giáo. Với ngưỡng khá cao 
đặt ra bởi Điều 16 của Pháp lệnh, 
dường như điều quan trọng là cộng 
đồng tôn giáo hay tín ngưỡng có một 
lựa chọn đáng tin cậy để có được một 
số hình thức khác của tình trạng tư 
cách pháp nhân, nếu họ có muốn. 
 34- Dưới quyền tự do tôn giáo 
hoặc tín ngưỡng, các quốc gia có 
trách nhiệm cung cấp một cơ sở hạ 
tầng pháp lý và thể chế phù hợp tạo 
điều kiện cho các hoạt động tự do 
của các cộng đồng tôn giáo và tín 
ngưỡng mà không chịu gánh nặng 
quá mức và không phân biệt đối xử. 
Điều này bao gồm các tùy chọn cho 
các cộng đồng tôn giáo và tín ngưỡng 
để có được tình trạng tư cách pháp 
nhân, mà họ có thể cần phải thực 
hiện các chức năng cộng đồng quan 
trọng, chẳng hạn như mua bất động 
sản, sử dụng đội ngũ nhân viên 
chuyên nghiệp, điều hành tổ chức từ 
thiện, thành lập cơ sở đào tạo giáo sĩ 
hay giáo dục thế hệ trẻ. Nếu không có 
sự sẵn có và khả năng tiếp cận thực 
tế có tư cách pháp nhân phù hợp, 
hành vi như vậy chỉ có thể được thực 
hiện bởi các cá nhân mang nó theo 
mình để làm điều này vì lợi ích của 
cộng đồng. Kết quả là, triển vọng phát 
triển lâu dài của cộng đồng tôn giáo, 
tín ngưỡng, trong các nhóm nhỏ đặc 
biệt, có thể gặp nguy hiểm nghiêm 
trọng. 
 35- Sau nhiều thảo luận với đại 
diện Chính phủ về vấn đề đăng ký, 
Báo cáo viên đặc biệt tin rằng đây là 
một lĩnh vực cần quan tâm và đòi hỏi 
lập pháp và các biện pháp khác.  
 D. Vấn đề công cụ pháp lý 
 36- Điều 30 của Hiến pháp năm 
2013 quy định các quyền khiếu nại, tố 
cáo của mọi người với cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền. Thật vậy, việc 
thực thi hiệu quả các quyền con 
người, bao gồm cả quyền tự do tôn 
giáo hoặc tín ngưỡng, phần lớn phụ 
thuộc vào sự sẵn có của công cụ 
pháp lý phù hợp. Mọi người nên phải 
dùng đến công cụ pháp lý mà không 
bị bắt buộc phải đáp ứng các ngưỡng 
thái quá hay gánh nặng. Họ sẽ có thể 
thách thức quyết định của các nhà 
chức trách nếu họ cảm thấy quyền lợi 
của mình bị xâm phạm. Toà án độc 

lập nên được giao phó với đánh giá 
khiếu nại theo quy định của tất cả các 
nguyên tắc của luật pháp. 
 37- Báo cáo viên đặc biệt đã 
không được thấy trường hợp nào mà 
con người đã thành công trong việc 
thách thức hành vi vi phạm quyền tự 
do tín ngưỡng và tôn giáo trong các 
cơ quan tư pháp. Các thành viên của 
Toà án nhân dân tối cao cũng đã 
không thấy một trường hợp thành 
công nào. Báo cáo viên đặc biệt nhận 
thấy điều này rất đáng ngạc nhiên, 
đặc biệt khi ông nhận được nhiều 
thông tin về vấn đề đất đai. Một số 
trong các cuộc xung đột rõ ràng liên 
quan đến tự do tôn giáo hoặc tín 
ngưỡng, ví dụ, khi đất trước đây 
được sử dụng làm nghĩa trang tôn 
giáo hoặc những nơi thờ tự đã bị lấy 
đi cho mục đích phát triển kinh tế. 
 38- Khi thảo luận về các vấn đề 
công cụ pháp lý, tài liệu tham khảo 
thường được thực hiện với khả năng 
của thủ tục hành chính, có nghĩa là, 
kiến nghị nộp đơn gửi đến cơ quan 
chức năng, từ cấp địa phương đến 
cấp độ cao hơn của chính quyền. Tuy 
nhiên, lựa chọn này không thể tính là 
tương đương với một nền tư pháp 
độc lập chịu trách nhiệm về việc bảo 
đảm quyền con người của tất cả mọi 
người, kể cả trong những tình huống 
xung đột giữa các cá nhân hoặc các 
nhóm dân và chính quyền. 
 39- Mặc dù Báo cáo viên đặc biệt 
nghe nói về một vài trường hợp, trong 
đó kiến nghị gửi tới cấp trên, trong đó 
có thủ tướng chính phủ, đã giúp giải 
quyết các tranh chấp, trong nhiều 
trường hợp khác, người khiếu kiện đã 
không nhận được câu trả lời của cơ 
quan chức năng. Trong nhiều trường 
hợp khác, cơ quan chức năng cấp 
cao hơn lại trả lại hồ sơ cho cơ quan 
ở địa phương, gây ra tình trạng lấp 
lửng. Từ góc nhìn của các quy tắc 
của pháp luật, tình hình này còn lâu 
mới đạt tình trạng thỏa đáng. 
 Bản dịch của Vũ Quốc Ngữ 
 (Defend the Defenders)  
 (Còn tiếp) 
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 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu 

Ni Phật 

 Kính bạch Chư tôn đức, 

   Kính thưa Liệt vị Thiện hữu Tri 

thức và Quý Phật tử, 

 Đức Thượng thủ Tăng đoàn 

GHPGVNTN, Đại lão Hòa thượng 

Thích Thiện Hạnh, đã gửi Thông 

điệp Xuân Ất Mùi-2015 chúc mừng 

chư tôn Giáo phẩm, Hòa thượng, 

Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, quý 

Phật tử cùng Đồng bào các giới 

trong và ngoài nước. 

 Hội đồng Điều hành Tăng đoàn 

GHPGVNTN xin gửi đến Chư liệt 

vị lời cầu chúc phước huệ trang 

nghiêm, tâm bồ đề kiên cố. 

 Kính thưa Liệt quý vị, 

 Mùa Xuân là mùa chuyển mình 

hồi sinh của vạn vật, cây cối đâm 

chồi nẩy lộc, trổ sắc khoe hương. 

Mùa Xuân cũng mang lại cho con 

người những ước mơ và hy vọng. 

Tuy nhiên, ước mơ và hy vọng chỉ 

có thể biến thành hiện thực khi mỗi 

một chúng ta, bằng tất cả khả năng 

có thể, tích cực dấn thân để mang 

lại phúc lợi lâu dài cho muôn loại. 

 Trong tinh thần lợi tha tế vật, 

bằng hạnh nguyện từ bi vô ngã, 

Tăng đoàn GHPGVNTN đã vượt 

bao chướng duyên, trở ngại, duy trì 

nếp sống hòa hợp thanh tịnh của 

Tăng già, tiếp tục sự nghiệp hoằng 

pháp lợi sanh, phục vụ nhân loại và 

dân tộc. 

 Hoàn cảnh đất nước đang đứng 

trước bờ vực thẳm do quốc nạn nội, 

ngoại xâm làm suy thoái mọi mặt: 

kinh tế, văn hóa, giáo dục, đạo đức, 

niềm tin… Nguy hiểm nhất là lãnh 

thổ, lãnh hải ngày càng bị lấn 

chiếm, thời kỳ Bắc thuộc, nô lệ 

ngàn năm đang tái diễn. 

 Việt Nam hiện nay, mặc dù vẫn 

có Chính phủ, có Quốc hội, có Hiến 

pháp, Luật pháp, nhưng tất cả chỉ là 

hình thức, không thực chất, không 

đúng nghĩa, bị bóp méo vo tròn. 

Người dân lương thiện sống trong 

cảnh bất an, lo âu, hồi hộp, không 

biết dựa vào đâu.  

 Tuy đã ký kết tham gia các Công 

ước Quốc tế về Nhân quyền, nhưng 

trên thực tế, tự do bị tước đoạt, dân 

chủ bị xem thường, nhân quyền bị 

chà đạp. 

 Trong nước, có cả mấy trăm tờ 

báo, mấy chục đài phát thanh, 

truyền hình, nhưng thật chất, người 

dân không có lấy một phương tiện 

gì để bày tỏ những nỗi ưu tư, lo 

lắng, hay nói lên những ý kiến, 

nguyện vọng xây dựng đất nước.  

 Đã vậy, những người ưu thời 

mẫn thế, những nhà hoạt động nhân 

quyền, những blogger có tâm huyết 

với tổ quốc, quê hương, cố gắng tìm 

phương cách để trình bày nguyện 

vọng, đường hướng cứu nước, cứu 

dân, lại luôn bị đàn áp, sách nhiễu, 

tù tội bởi những điều luật phi lý, bất 

công. 

 Đạo Phật là đạo Từ bi. Đem lại 

niềm vui và giải trừ khổ nạn cho 

chúng sanh chính là thể hiện tâm Từ 

bi của Đức Phật.  

 Ngoài những hoạt động từ thiện, 

an ủi, giúp đỡ tiền bạc, vật chất, làm 

xoa dịu phần nào nỗi đau thương, 

mất mát cho những người bị hoạn 

nạn trong lúc hiểm nghèo, người 

Phật tử còn phải tìm cách giải trừ 

khổ nạn cho chúng sanh mới trọn 

vẹn nghĩa Từ bi của đạo Phật.  

 Nhưng muốn giải thoát khổ đau, 

phải đoạn trừ nguyên nhân gây ra 

đau khổ.  

 Không đoạn trừ nguyên nhân 

gây ra đau khổ, khổ đau không bao 

giờ chấm dứt. 

 Con đường Chánh Tri Kiến giúp 

chúng ta thấy rõ thiện ác, chánh tà. 

Không nên vì quyền lợi riêng tư, 

phe nhóm, mà vô tình hoặc cố ý, 

gián tiếp hay trực tiếp, gây khổ đau 

cho người khác, nguy khốn đến dân 

tộc, nước nhà.  

 Danh vọng và quyền lực đạt 

được trên đau thương của kẻ khác, 

không đem lại niềm vui trọn vẹn. 

Phụng sự tha nhân mới đem lại 

hạnh phúc cho mình và người. 

 Vận mệnh đất nước có chuyển 

đổi hay không, do toàn dân quyết 

định.  

 Điều đáng mừng, đến nay, trong 

nước đã có trên 20 tổ chức Xã hội 

Dân sự đang vận động tự do, dân 

chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Đặc 

biệt, nhiều người trước đây tin theo 

chủ thuyết vô thần, phi nhân, độc 

tài, toàn trị, nay đã thức tỉnh, quay 

về với dân tộc. Nếu những người 

đang nắm giữ quyền lực, vận mệnh 

đất nước, cũng thức tỉnh, hồi tâm 

hướng thiện, thì ước vọng tự do, 

hạnh phúc của toàn dân sớm thành 

hiện thực, tổ quốc Việt Nam sẽ 

được hùng mạnh, vững bền. 

 Tết đến, xin dành những giờ 

phút thiêng liêng nhất để tưởng nhớ 

công đức của tiền nhân đã dày công 

xây dựng, bảo vệ nước nhà. Nhớ ơn 

các Anh hùng, Liệt nữ vị quốc vong 

thân ở các trận chiến quần đảo 

Hoàng Sa, Gạc Ma-Trường Sa… 

Và đặc biệt, hãy quan tâm đến 

những người vì vận động cho tự do, 

nhân quyền, đang bị đau khổ trong 

vòng tù tội, đàn áp, sách nhiễu… 

 Xuân mới, vạn vật trỗi dậy, nhân 

tâm bừng sáng. Rất mong toàn dân 

Việt, trong cũng như ngoài nước, 

các nhà lãnh đạo tôn giáo, các bậc 

nhân sĩ, trí thức, các đảng phái, tổ 

chức, các đoàn thể dân sự, các sinh 

viên, học sinh… cùng nhau đoàn 

kết, cố gắng hơn nữa, để vận động 

nhằm thay đổi vận mệnh đất nước, 

đưa dân tộc thoát khỏi cảnh đói 

nghèo, hồi hộp, lo âu, nô lệ, khốn 

cùng. 

 Nguyện cầu đất nước thoát nạn 

ngoại xâm, toàn dân sống trong tự 

do, dân chủ, nhân quyền, thế giới 

thanh bình, chúng sanh an lạc. 

 Nam Mô Đương Lai Từ Thị Di 

Lặc Tôn Phật. 

 Chùa Giác Hoa, Sài gòn, Mùa 

Xuân năm Ất Mùi-2015. 

 T.M. Hội Đồng Điều Hành 

Tăng Đoàn GHPGVNTN 

   Viện trưởng (ấn ký) 

   Tỳ kheo Thích Viên Định 
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Tỉnh Phú Yên mượn mở đường 

để dẹp Đạo Cao Đài chơn truyền 

 VRNs (04.02.2015). Nhà cầm 

quyền lấy lý do mở rộng quốc lộ, 

giải tỏa Thánh thất đạo Cao Đài 

Tuy An ở xã An Cư, huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên. Bình thường giải tỏa 

sẽ phải đền bù giải tỏa cho chủ nhà 

và đất, nhưng tỉnh Phú Yên lấy cớ 

người quản lý Thánh thất không 

được nhà nước công nhận, nên 

không đền bù, mà lại giao số tiền 

đền bù cho một người do nhà nước 

đặt làm đại diện tôn giáo. 

 Việc làm này vừa xâm hại lợi ích 

vật chất của các tôn giáo độc lập, 

vừa cố tình tiêu giết các tôn giáo 

không chấp nhận nhà nước can 

thiệp. Sự việc đã được trình bày 

trong Bản Tường trình dưới đây: 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

Cửu Thập Niên 

TOÀ THÁNH TÂY NINH 

BẢN TƯỜNG TRÌNH  

Số: 04/29-01-2015 

V/v Chính quyền xã An Cư – 

huyện Tuy An – tỉnh Phú Yên giải 

toả Thánh thất Cao Đài Tuy An 
 Kính gởi:  

– Ngài Heiner Bielefeldt – Báo 

Cáo viên Đặc biệt của Liên Hiệp 

Quốc về Tự do Tôn giáo hoặc Tín 

ngưỡng. Geneva – Switzerland. 

- Bà Jenifer Neidhart de Ortiz – 

Viên chức Chính trị Đại Sứ quán 

Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ tại Hà 

Nội – Việt Nam. 

- Ngài Charler Sellers – Trưởng 

phòng Chính trị Tổng Lãnh Sự quán 

Hoa Kỳ tại Sài Gòn – Việt Nam. 

 Chúng tôi: 

 1- Chánh Trị sự Hứa Phi – 

Trưởng ban Đại diện Khối Nhơn 

sanh Đạo Cao Đài – Đồng Chủ tịch 

Hội đồng Liên tôn Việt Nam . 

 2- Chánh Trị sự Nguyễn Kim 

Lân – Quyền Đầu tộc đạo Châu 

Thành – Châu đạo Vĩnh Long – Phó 

ban Đại diện Khối Nhơn sanh Đạo 

Cao Đài – Thành viên Hội đồng 

Liên tôn Việt Nam. 

 3- Nữ Chánh Trị sự Nguyễn 

Bạch Phụng – Q. Nữ Đầu tộc đạo 

Châu Thành – Châu đạo Vĩnh Long 

– Từ hàn (Thư ký) Ban Đại diện 

Khối Nhơn sanh Đạo Cao Đài – 

Thành viên Hội đồng Liên tôn VN. 

 Kính đến Quí Ngài một sự việc 

như sau: 

 Thánh thất Tuy An thuộc Tộc 

đạo Tuy An, Châu đạo Phú Yên (xã 

An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú 

Yên) được xây dựng từ năm 1972 

đến nay, tồn tại 42 năm, sinh hoạt 

tôn giáo dưới hệ thống lãnh đạo của 

HT Đại đạo Tam kỳ Phổ độ Toà 

thánh Tây Ninh trước năm 1975. 

 Nay nhà nước CSVN làm 

đường, nới rộng quốc lộ nên đã 

phạm vào hơn nữa Thánh thất. Vì 

vậy Thánh thất phải bị giải toả. 

 Theo luật pháp thì người đứng 

tên phần đất nầy là Nữ Chánh Trị sự 

Đoàn Thị Thân, là người có quyền 

nhận lãnh phần tiền đền bù theo qui 

định của pháp luật về quyền sử 

dụng đất, nhưng chính quyền địa 

phương xã An Cư, huyện Tuy An 

và phòng Nội vụ huyện Tuy An đã 

can thiệp vào nội bộ tôn giáo, viện 

lý do không bồi thường cho Chánh 

Trị sự Thân, họ cho rằng bà Thân 

không có tư cách pháp nhân của tôn 

giáo do nhà nước nhìn nhận, bà 

không theo hệ thống của nhà nước 

nên số tiền đền bù giao cho người 

của Hội đồng Chưởng quản quốc 

doanh, đó là ông Nguyễn Tu. 

 Đã 2 lần đồng đạo Thánh thất 

Tuy An làm đơn phản đối gởi lên 

xã, huyện, tỉnh và trực tiếp trao đổi 

với chính quyền. Tờ Phản Đối lần 1 

ngày 19-05-2014. Tờ Phản Đối lần 

2 ngày 20-09-2014 

 Sau đó chính quyền đồng ý đền 

bù cho Chánh Trị sự Thân – đại 

diện cho Thánh thất, nhưng rồi cũng 

không bồi thường 

 Vào ngày 21-01-2015 (âl 02-12-

Giáp Ngọ), đội thi công công trình 

làm quốc lộ do sự chỉ đạo của chính 

quyền đem xe đến ủi đất của Thánh 

thất, đồng đạo phản đối quyết liệt 

nên họ không thi công được và tạm 

dừng, nhưng một ngày gần đây họ 

sẽ cưỡng chế giải toả. 

 Kính thưa Quí Ngài đại diện cho 

Nhân quyền Liên Hiệp quốc về Tự 

do Tôn giáo và Tín ngưỡng, hiện 

nay Việt Nam là thành viên của Hội 

đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc 

mà lãnh đạo đảng CSVN hoàn toàn 

chà đạp Nhân quyền, xâm phạm 

quyền tự do tín ngưỡng của công 

dân một cách trầm trọng. Các 

Thánh thất, Nhà thờ, Chùa, Nhà 

nguyện của các tôn giáo độc lập 

hiện nay tại Việt Nam hoàn toàn bị 

đe doạ và tiến tới giải toả tất cả. 

 Chúng tôi xin thay mặt cho tín 

đồ Cao Đài độc lập, bảo thủ luật 

pháp chơn truyền nơi Thánh thất 

Tuy An kính gởi đến Ngài Báo Cáo 

viên Đặc biệt của Liên Hiệp quốc 

và Quí Ngài Đại Sứ quán, Tổng 

Lãnh Sự quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và 

Sài Gòn để can thiệp giúp cho dân 

tộc Việt Nam chúng tôi sớm có 

được các quyền tự do căn bản, nhất 

là quyền Tự do Tôn giáo và Tín 

ngưỡng như các nước tự do dân chủ 

khắp nơi trên thế giới đã được thừa 

hưởng. 

 Nếu cần xin liên lạc địa chỉ: 

 1- Nữ Chánh Trị sự Đoàn Thị 

Thân – Quyền Nữ Đầu tộc đạo Tuy 

An – Thành viên Ban Đại diện Khối 

Nhơn sanh đạo Cao Đài. Hiện ngụ 

tại thôn Vạn Đức, xã An Thạch, 

huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. ĐT: 

01653.705.278 

 2- Chánh Trị sự Phạm Văn Hiệp 

– Hiện ngụ tại thôn Vạn Đức, xã An 

Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú 

Yên. ĐT: 01673.956.913 

 Chân thành cảm ơn Quí Ngài. 

 Trân trọng kính chào. 

 Việt Nam ngày 29-01-2015 

 (âl ngày 10-12-Giáp Ngọ) 

 Đồng tường trình 

Chánh Trị sự Hứa Phi 

(01633.273.240) 

Chánh Trị sự Nguyễn Kim Lân 

(0988.971.117) 

Nữ Chánh Trị sự Nguyễn Bạch 

Phụng (0988.477.719) 
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 Vào nửa đầu thế kỷ 20, trên thế 
giới, Đức xâm lăng Ba Lan ngày 1-9-
1939. Anh và Pháp quyết định tuyên 
chiến với Đức ngày 3-9-1939, khởi 
đầu thế chiến thứ hai (1939-1945). 
Đức tấn công Pháp, chiếm Paris ngày 
14-6-1940. Yếu thế, Pháp ký hiệp 
ước đình chiến với Đức ngày 22-6-
1940, theo đó Đức chiếm đóng miền 
tây bắc, khoảng 3/5 nước Pháp. 
Chính phủ Pháp do thống chế Pétain 
lãnh đạo chỉ còn khoảng 2/5 nước 
Pháp về phía nam.  
 Cũng trong năm nầy, các nước 
Đức, Nhật, Ý ký kết Hiệp ước Liên 
minh tay ba tại Berlin (thủ đô Đức) 
ngày 27-9-1940, thường được gọi là 
khối Trục Bá Linh-La Mã-Đông Kinh 
(Berlin-Roma-Tokyo Axis). Trong khi 
Đức và Ý tung hoành tại Âu Châu, thì 
Nhật bành trướng ở Á Châu, tấn công 
Trung Hoa và gây ra cuộc thảm sát 
kinh hoàng khi đánh chiếm Nam Kinh 
năm 1937.   
 Sau khi Đức xâm lăng Pháp năm 
1939, quân đội Nhật đến Hà Nội năm 
1940, áp lực Pháp để cho Nhật đóng 
quân ở Đông Dương, ký kết nhiều 
hiệp định kinh tế có lợi cho Nhật. Từ 
đó, trên danh nghĩa, Nhật vẫn để 
Pháp cai trị Đông Dương cho đến 
năm 1945 để khỏi lo việc hành chánh 
và an ninh Đông Dương, nhưng Nhật 
hoàn toàn thao túng công việc ở 
Đông Dương trong đó có Việt Nam. 
 NHẬT ĐẢO CHÁNH PHÁP TẠI 
ĐÔNG DƯƠNG NGÀY 9-3-1945 
 Vào năm 1941, hai biến cố quan 
trọng làm thay đổi cục diện chiến 
tranh thế giới và sẽ ảnh hưởng đến 
Đông Dương: 1) Tuy đã ký hiệp ước 
bất tương xâm với Liên Xô ngày 23-
8-1939 (hiệu lực trong vòng 10 năm), 
Đức bất ngờ tấn công Liên Xô ngày 
22-6-1941. Liên Xô vốn thân thiện với 
Đức, chống lại Anh, Hoa Kỳ. Nay bị 
Đức tấn công, Liên Xô ở thế phải 
chống Đức, quay qua thân thiện với 
các nước Tây phương. (Vì vậy, ở Á 
Châu, cộng sản Việt Nam cộng tác 
với quân Mỹ.) 2) Ngày 6-12-1941, 
tổng thống Hoa Kỳ là Franklin 
Roosevelt viết thư đề nghị với Nhật 
hoàng Hirihito (trị vì 1926-1989) ký 
hiệp ước bất tương xâm giữa Hoa Kỳ 
và Nhật, và đề nghị Nhật rút ra khỏi 
Đông Dương. (Chính Đạo, Việt Nam 
niên biểu 1939-1975, tập A: 1939-
1946, Nxb. Văn Hóa, Houston, Texas, 
1996, tr. 125.) Đáp lại, quân đội Nhật 
bất ngờ tấn công Pearl Harbor (Trân 
Châu Cảng) ở Hawaii ngày 7-12-

1941, tàn phá hạm đội Hoa Kỳ ở Thái 
Bình Dương và giết hơn 2,400 người 
Hoa Kỳ. Ngày 8-12-1941, Hoa Kỳ và 
Anh tuyên chiến với Nhật. Ngày 11-
12-1941, Hoa Kỳ tuyên chiến với Đức 
và Ý. 
 Quân đội Nhật ào ạt đổ bộ lên 
miền nam Thái Lan (8-12-1941), bắc 
Mã Lai (8-12), tấn công Manila (8-12), 
đến quần đảo Luzon (10-12-1941), 
chiếm Bataan (9-4-1942) và toàn bộ 
Phi Luật Tân (5-1942). Tuy nhiên, tình 
hình thay đổi từ năm 1944. Tướng 
Charles de Gaulle (Pháp) trở về Paris 
ngày 25-8-1944, lập chính phủ Pháp 
lâm thời ngày 10-9-1944. Chính phủ 
nầy chống Đức, tức cũng chống đồng 
minh của Đức là Nhật. Về hành 
chính, sau khi chính phủ Pétain thân 
Đức sụp đổ, nhà cầm quyền Pháp tại 
Đông Dương nằm dưới quyền của 
chính phủ mới ở Paris do De Gaulle 
(chống Đức) lãnh đạo.  
 Cũng từ năm 1944, tại Đông Nam 
Á, Nhật bắt đầu thất thế trước sự 
phản công của quân đội Đồng minh. 
Ngày 20-10-1944, quân Hoa Kỳ đổ bộ 
tại Leyte, ở Philippines. Nhật dự tính 
rút quân về Nhật. Có thể vì Nhật lo 
ngại nhà cầm quyền Pháp tại Đông 
Dương sẽ theo lệnh tân chính phủ 
Pháp ở Paris, mở cửa ở Đông 
Dương cho quân đội Đồng minh đổ 
bộ vào Đông Dương, hoặc mật báo 
cho phi cơ Đồng minh tấn công 
những vị trí quân sự của Nhật, nên 
Nhật ra tay trước, tổ chức cuộc hành 
quân Meigo, xóa bỏ nhà cầm quyền 
Pháp tại Đông Dương. 
 Ngày 9-3-1945, đại sứ Nhật tại 
Đông Dương là Matsumoto Shunichi 
gặp toàn quyền Jean Decoux tại Sài 
Gòn lúc 8 giờ tối, đưa tối hậu thư 
buộc nhà cầm quyền Pháp phải đặt 
lực lượng quân sự Pháp trên toàn cõi 
Đông Dương dưới sự điều khiển của 
người Nhật ngay tức khắc. Decoux 
kiếm cách trì hoãn, liền bị quân Nhật 
bắt và đưa đi giam ở Lộc Ninh. Cuộc 
đảo chánh diễn ra không mấy khó 
khăn trên toàn cõi Đông Dương. 
Trong vòng hai ngày, quân Nhật làm 
chủ toàn cõi Đông Dương.  
 TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ĐẦU 
TIÊN CỦA VIỆT NAM 
 Đại sứ Nhật tại thủ đô Huế là 
Massayuki Yokoyama yết kiến vua 
Bảo Đại tại điện Thái Hòa (trong 
hoàng thành Huế) sáng ngày 11-3-
1945, giải thích những hành động 
mới nhất của Nhật tại Việt Nam, và 
tuyên bố muốn đem "châu Á trả về 

cho người châu Á". Ông ta còn nói 
rằng ông ta có "nhiệm vụ dâng nền 
độc lập" lên vua Bảo Đại, đồng thời 
kêu gọi Việt Nam cùng các nước 
Đông Dương gia nhập khối Đại Đông 
Á do Nhật đứng đầu. (Bảo Đại, Con 
rồng Việt Nam, California: Xuân Thu, 
1990, tr. 159.) Khối nầy đã được 
chính phủ Nhật công bố thành lập 
ngày 1-8-1940, cách đó 5 năm. 
 Chiều ngày 11-3-1945, vua Bảo 
Đại triệu tập Cơ mật viện, các thượng 
thư và các hoàng thân hội họp và đưa 
đến kết quả là nhà vua cùng các 
thượng thư Phạm Quỳnh (bộ Lại), Hồ 
Đắc Khải (bộ Hộ), Ưng Hy (bộ Lễ), 
Bùi Bằng Đoàn (bộ Hình), Trần Thanh 
Đạt (bộ Học), và Trương Như Đính 
(bộ Công), đồng ký bản TUYÊN 
NGÔN ĐỘC LẬP do Phạm Quỳnh 
soạn như sau: 
 "Chiếu tình hình thế giới nói 
chung, và tình hình Á châu nói riêng, 
chính phủ Việt Nam long trọng công 
khai tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, 
hiệp ước bảo hộ ký với nước Pháp 
[năm 1884] được bãi bỏ, và đất nước 
thu hồi chủ quyền độc lập quốc gia. 
 Nước Việt Nam cố gắng tự lực, tự 
cường, để xứng đáng là một quốc gia 
độc lập, và sẽ theo đường hướng của 
bản tuyên ngôn chung của khối Đại 
Đông Á, hầu giúp đỡ nhau tài nguyên 
cho nền thịnh vượng chung. 
 Vì vậy, chính phủ nước Việt Nam 
đã đặt tin tưởng vào sự thành tín của 
nước Nhật, và đã có quyết định cộng 
tác với nước nầy, hầu đạt mục đích 
nói trên. 
 Khâm thử 
 Huế, ngày 27 tháng giêng năm 
thứ 20 triều Bảo Đại.” [Bảo Đại, 
sđd. tr. 162) 
 Do tình hình thế giới biến chuyển 
và do sự can thiệp của Nhật Bản, vua 
Bảo Đại đã lợi dụng thời cơ, tuyên bố 
từ nay nước Việt Nam chính thức độc 
lập. Đây là BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC 
LẬP ĐẦU TIÊN của Việt Nam, chấm 
dứt nền bảo hộ của Pháp đã được 
thiết lập hơn 60 năm.   
 Khi đảo chánh lật đổ Pháp, mục 
đích chính của người Nhật nhắm 
chống lại Đồng minh và bảo toàn lực 
lượng Nhật trên đường lui quân về 
nước. Lúc nầy Nhật không còn tham 
vọng bành trướng. Vì vậy, khác với 
người Pháp trước đây ở Đông 
Dương, người Nhật chỉ kiểm soát về 
quân sự, để cho vua Bảo Đại tự trị, 
không can thiệp sâu vào công việc 
nội bộ của Việt Nam. Tuy nhiên nền 
độc lập Việt Nam lúc đó khá bấp bênh 
vì Nhật Bản sắp thua trận, trong khi 
Pháp vẫn không từ bỏ tham vọng đế 
quốc, sẽ kiếm cách trở lui Đông 
Dương. 
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 PHẢN ỨNG CỦA PHÁP 
 Tháng 9-1943, từ Alger Uỷ ban 
Giải phóng Dân tộc Pháp (UBGPDT) 
(Comité Française de Libération 
Nationale, lập ngày 3-6-1943 đến 
ngày 3-6-1944) quyết định cử tướng 
Charles A. H. Blaizot phụ trách Đạo 
quân Viễn chinh Viễn đông, nhắm 
đến Đông Dương. Ngày 8-12-1943, 
cũng từ Alger, UBGPDT Pháp ra 
thông báo về chính sách đối với Đông 
Dương, có đoạn như sau: 
 “... Với các dân tộc đã biết xác 
định cùng một lúc tình cảm yêu nước 
và ý thức trách nhiệm chính trị của 
mình, nước Pháp đồng ý ban hành, 
trong lòng cộng đồng Pháp, một quy 
chế chính trị mới mà, trong khuôn khổ 
của tổ chức liên bang, những quyền 
tự do của các nước khác nhau trong 
Liên hiệp sẽ được nới rộng và xác 
lập; tính chất tự do rộng rãi của các 
chế độ sẽ được nhấn mạnh mà không 
mất dấu hiệu của nền văn minh và 
truyền thống Đông Dương; những 
người Đông Dương, cuối cùng, có thể 
nhận làm bất cứ công việc gì và chức 
vụ nào của Nhà nước. 
 Cùng với sự cải cách quy chế 
chính trị nầy, sẽ có một cuộc cải cách 
quy chế kinh tế của cả Liên hiệp mà, 
trên căn bản tự trị về quan thuế và 
thuế khóa, sẽ bảo đảm sự phồn thịnh 
của Liên hiệp và góp phần vào sự 
phồn thịnh các lân bang...” (Philippe 
Devillers, Paris Saigon Hanoi, Paris: 
Gallimard-Julliard, 1988, tr. 23.)   
 Tuy hứa hẹn như trên, nhưng sau 
đó, khi Đức bắt đầu thua trận, và 
Đồng minh càng ngày càng thắng thế, 
thì UBGPDT Pháp thay đổi thái độ. 
Ngày 1-2-1944, để chuẩn bị tái chiếm 
Đông Dương, tướng Charles de 
Gaulle ra lệnh cho tướng Charles 
André Henri Blaizot thành lập Lực 
lượng Viễn chinh Pháp tại Viễn đông 
(F.E.F.E.O = Forces Expéditionnaires 
Françaises d'Extrême-Orient), gồm 2 
lữ đoàn thuộc địa là Madagascar và 
Cameroun, và một đơn vị khinh binh 
ứng chiến (Corps léger d'interven-
tion). Đạo quân F.E.F.E.O của Pháp 
được đặt dưới Bộ Chỉ huy Đông Nam 
Á (South East Asia Command = 
SEAC) do đô đốc người Anh là bá 
tước Louis Mounbatten điều khiển. 
(Philippe Devillers, Histoire du Viêt-
Nam de 1940 à 1952,Paris: Editions 
du Seuil, 1952, tr. 145.) 
 Trong cuộc họp của UBGPDT 
Pháp do De Gaulle chủ trì tại 
Brazzaville ở Congo, được xem là thủ 
phủ của Pháp tại Phi Châu, từ 30-1 
đến 8-2-1944, để thảo luận về các 
vấn đề thuộc địa sau thế chiến thứ 
hai, bản tuyên bố vào cuối Hội nghị 
có đoạn viết như sau: 

 “Các mục đích của sự nghiệp thực 
dân mà nước Pháp thực hiện tại các 
thuộc địa đã loại bỏ ý định tự trị, mọi 
khả năng tiến hóa ngoài khuôn khổ 
đế quốc Pháp: cơ cấu một chính phủ 
tự trị có thể có tại các thuộc địa dù 
cho còn lâu mới được thực hiện, phải 
bị loại trừ.” (Hoàng Hiển, Vua Duy 
Tân, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 1996, tr. 
90.) 
 Tiếp đó, khi Nhật lật đổ Pháp ở 
Đông Dương ngày 9-3-1945, vua Bảo 
Đại đưa ra bản Tuyên ngôn độc lập 
ngày 11-3, làm cho De Gaulle rất tức 
giận. Gần nửa tháng sau, De Gaulle 
đưa ra bản tuyên bố ngày 24-3-1945 
về vấn đề Đông Dương như sau:  
 “Liên bang Đông Dương sẽ hợp 
cùng với nước Pháp và các thành 
phần khác trong cộng đồng thành 
Liên Hiệp Pháp, mà nước Pháp sẽ 
đại diện để đảm trách những quyền 
lợi ở bên ngoài. Đông Dương sẽ được 
hưởng nền tự do riêng trong Liên 
Hiệp nầy. 
 Những người thuộc quốc tịch liên 
bang Đông Dương sẽ là công dân 
Đông Dương và công dân Liên Hiệp 
Pháp. Với tư cách nầy, họ sẽ được 
giữ một cách công bằng theo khả 
năng mọi chức vụ và công việc liên 
bang ở Đông Dương cũng như trong 
Liên Hiệp Pháp, không phân biệt sắc 
tộc, tôn giáo, nguồn gốc. 
 Những điều kiện theo đó Liên 
bang Đông Dương sẽ tham gia vào 
các cơ chế Liên Hiệp Pháp, cũng như 
quy chế công dân Liên Hiệp Pháp, sẽ 
được ấn định bởi Hội đồng lập hiến.” 
(Charles de Gaulle, Mémoires de 
guerre, Le salut: 1944-1946, Paris: 
Plon, 1959, tr. 439.) 
 Tuyên bố của Hội nghị Brazzaville 
năm 1944 cùng tuyên bố của De 
Gaulle ngày 24-3-1945 cho thấy tham 
vọng của Pháp là muốn tái lập nền 
thống trị tại Đông Dương, về sau sẽ 
giải thích thái độ im lặng của chính 
phủ lâm thời Pháp do De Gaulle lãnh 
đạo, trước thông điệp kêu gọi giúp đỡ 
của vua Bảo Đại gởi các cường quốc, 
sau khi Nhật Bản đầu hàng 14-8-1945 
và trước khi Việt Minh cộng sản cướp 
chính quyền. 
 Tuyên ngôn độc lập ngày 11-3-
1945 của vua Bảo Đại chẳng những 
bị chính quyền Pháp bất bình, mà còn 
bị báo chí Pháp chỉ trích là ông đã 
phản bội nước Pháp khi tuyên bố độc 
lập. Về sau, trong một cuộc họp báo 
tại khách sạn Ritz ở Paris vào đầu 
năm 1948, Bảo Đại lúc đó là cựu 
hoàng, giải thích:  
 “Ngày 6 tháng 6 năm 1884, khi 
ông bác Kiến Phúc tôi còn là ấu quân, 
quan phụ chánh Vương quốc An Nam 
đã ký với nước Pháp, một hiệp ước 

bảo hộ. Theo điều 16 của hiệp ước 
nầy, để đổi lại những ưu quyền dành 
cho nước Pháp, nước Pháp long 
trọng cam kết che chở cho Vương 
quốc An Nam, bảo đảm an ninh cho 
Quân vương, Hoàng đế An Nam 
chống lại bất cứ nội loạn hay ngoại 
xâm nào. Thế mà năm 1945, trước sự 
xâm lăng của Nhật Bản, và trước 
cuộc nổi dậy của cách mạng Việt 
Minh, thì đâu là những lời cam kết 
của Pháp?... Vậy thì ai là người đầu 
tiên đã không làm tròn bổn phận đối 
với lời cam kết? Ai làm cho nó lỗi thời, 
mất hết hiệu lực? Ai đã vi phạm hiệp 
ước?” (Bảo Đại, sđd. tr. 307.) 
 Như thế, trong khi Pháp gặp nhiều 
khó khăn ở Âu Châu, bị Đức xâm 
lăng và chiếm đóng một nửa phía bắc 
nước Pháp, thì Nhật Bản xuất hiện ở 
Đông Dương, đảo chánh lật đổ Pháp 
ngày 9-3-1945.  
 Chính trong hoàn cảnh nầy, dựa 
vào sự ủng hộ của người Nhật, ngày 
11-3-19-1945 vua Bảo Đại tuyên bố 
hủy bỏ hiệp ước bảo hộ Pháp tại Việt 
Nam ký kết ngày 6-6-1884 dưới thời 
vua Kiến Phúc (trị vì 1883-1884), và 
thu hồi chủ quyền quốc gia Việt Nam. 
 Đây là BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC 
LẬP ĐẦU TIÊN của Việt Nam, rất hợp 
với lòng dân, do chính quyền hợp 
pháp chính thống của người Việt 
Nam lúc đó công bố, chứ không phải 
do một đảng phái nào đơn phương 
quyết định. Bản tuyên ngôn nầy hoàn 
toàn do người Việt soạn thảo, không 
nhờ người ngoại quốc soạn giùm và 
không vay mượn ý tưởng ngoại lai. 
(Trích: Bảo Đại (1913-1997), Toronto: 
Nxb. Non Nước, 2014.) 
 TRẦN GIA PHỤNG 
 (Toronto, 01-02-2015) 
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 Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày 
thành lập đảng Cộng sản Việt Nam 
(ĐCSVN), chúng tôi thiết nghĩ những 
đảng viên CS còn có lương tri, còn có 
lòng yêu nước, thương dân, nên 
khách quan nhận định lại ĐCSVN mà 
mình đang có chân trong đó, thực ra 
nó như thế nào. Những việc nó đã 
làm trong suốt 85 năm qua như thế 
nào? Công và tội của nó đối với dân, 
với nước ra sao? Để từ đó xác định 
thái độ cần phải có đối với ĐCSVN 
mà mình đang có chân và đã từng 
phục vụ. Tất nhiên, chúng tôi không 
nói chuyện với đám nịnh thần, đám 
bồi bút cung đình, bọn dư luận viên… 
những kẻ chỉ biết cúc cung phục vụ 
cái ác vì chút bỗng lộc được bọn độc 
tài toàn trị thí cho.  
 Thiết nghĩ có mấy điều đáng suy 
nghĩ sau đây: 
 Điều thứ nhất. Có thể nói không 
ngoa là rất hiếm có một đảng chính trị 
nào giống như ĐCSVN, coi sinh 
mạng con người hết sức rẻ rúng. Xin 
các bạn cứ ngẫm mà xem! Đọc các 
chuyện kể của những nhân vật đã 
từng ở trong ĐCS hay những người 
đã từng bị ĐCS đày đọa, rồi nhìn kỹ 
vào thực tế, thì thấy rằng quả là 
ĐCSVN “giết người như ngóe”. Ai 
chống Đảng – Đảng diệt! Ai chưa 
chống Đảng, mà Đảng nghĩ là người 
đó có thể có ngày sẽ chống Đảng – 
Đảng cũng diệt! Những người có 
quan điểm khác với Đảng – nhất là 
người thuộc các đảng yêu nước 
không cộng sản – thì Đảng cho “đi mò 
tôm”, tức là bỏ rọ trôi sông. Ai bị Đảng 
nghi, ngay cả đối với đảng viên của 
Đảng – chẳng cần chứng cớ gì hết, 
chẳng cần điều tra gì hết – Đảng 
“thịt”. Người nơi khác lơ ngơ đi lạc 
vào A-Tê-Ka (ATK, an toàn khu) của 
Đảng – Đảng “thịt” ngay, để giữ bí 
mật của Đảng. Người cảm tình với 
Đảng từ nơi xa lần mò tìm đến ATK 
của Đảng mà không có ai trong ATK 
chứng nhận – Đảng cũng “thịt”. Thậm 
chí, trong kháng chiến, người dân có 
mang vật gì trong người, chẳng hạn, 
chiếc khăn lau mặt, có ba màu: xanh, 
trắng, đỏ, Đảng nghi là gián điệp – 
Đảng “thủ tiêu”. Đã có biết bao nhiêu 
mạng người đã bỏ xác vì những lý do 
vớ vẩn như thế! Mà chỉ cần một cái 
hất đầu, một cái nháy mắt, một ngón 
tay đưa lên… của cán bộ thôi, chứ 
không cần phải có bất kỳ giấy tờ, 
quyết định, chữ ký lôi thôi gì cả - thế 
là một, hai hay nhiều mạng người “đi 
toong”! Chính cái đầu óc “coi mạng 
người như ngóe” đó, mà Đảng nhất 

quyết bác bỏ “nhân tính”, chỉ thừa 
nhận “giai cấp tính”, mà nghĩ cho 
cùng có khi đó lại là “thú tính”. Xin 
hãy nghĩ mà xem: cái lối giết người bị 
quy là “địa chủ” trong cải cách ruộng 
đất (CCRĐ), như chôn sống, hay 
chôn người đến cổ rồi cho trâu bừa 
qua nhiều lần cho đến chết, giam 
người ở chuồng trâu rồi bỏ đói cho 
chết; cái lối giết người Hoa trong 
chuyến ĐCSVN đuổi trên 300 nghìn 
người Hoa về nước, có nơi đã thu 
vàng bạc của người ta rồi, cho lên tàu 
xua về nước lại còn cho tàu đuổi theo 
xả súng giết chết hết hay đục thuyền 
cho đắm… đến nỗi xác người nằm 
san sát nhau lềnh bềnh trên sông như 
củi rều vậy. Như thế gọi là gì? “Giai 
cấp tính” ư? Rõ ràng là “thú tính”! Và 
cái lối tàn sát dân lành kiểu này có 
khác gì lối giết người của bọn phát-
xít? Và như vậy, ĐCSVN có khác gì 
bọn khủng bố quốc tế thuộc các giáo 
phái cực đoan ngày nay? 
 Thế nhưng, hễ ai – các nhà trí 
thức, các đảng viên của Đảng – dám 
đề cao “nhân tính” thì Đảng liền phê 
cho là “mất lập trường”, là tư tưởng 
xét lại, là quan điểm tư sản, phản 
động, là không có “đảng tính”. Chính 
vì thế mới xảy biết bao nhiêu vụ oan 
khiên suốt trong 85 năm tồn tại của 
ĐCSVN. Nào là các vụ giết hàng trăm 
lãnh tụ và đảng viên các đảng yêu 
nước không cộng sản, như Việt Nam 
Quốc Dân đảng, đảng Đại Việt, v.v… 
những năm sau khi ĐCS cướp được 
chính quyền, để không còn ai có thể 
cạnh tranh quyền lực với Đảng nữa. 
Ngay cả đối với những người yêu 
nước cùng ý hệ với Đảng, nhưng 
khác về đường lối, như những người 
Trotskistes Việt Nam đã từng một thời 
hợp tác tốt đẹp với những người CS 
ở miền Nam, ĐCSVN cũng không tha 
– phải giết hết! Vì sao? Vì hồi 1937-
38, Nguyễn Ái Quốc từng hùa theo 
Stalin, lu loa chửi bới thậm tệ những 
người Trotskistes là “một lũ bất 
lương, những con chó săn của chủ 
nghĩa phát-xít Nhật và chủ nghĩa 
phát-xít quốc tế”, “đàn chó 
Trotskistes”, “những kẻ đầu trâu mặt 
ngựa”, “những đứa không còn phẩm 
giá con người, những tên sẵn sàng 
gây mọi tội ác”, “kẻ thù của nền dân 
chủ và tiến bộ”, “bọn phản bội và mật 
thám tồi tệ nhất”, v.v… Những câu, 
chữ này còn nằm trong ba bức thư 
Nguyễn Ái Quốc gửi cho Trung ương 
(TƯ) Đảng (xem Hồ Chí Minh Toàn 
tập, t.3, tr.97-100). Cho nên những 
ông Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, 

Phan Văn Chánh, Trần Văn Thạch, 
Nguyễn Văn Sổ, Lê Ngọc, Lê Văn 
Hương v.v… (hồi năm 1945-46), 
Nguyễn Văn Linh, Lưu Khánh Thịnh, 
Liu Jialang (hồi năm 1948) đã bị sát 
hại thê thảm! Ngay cả những đảng 
viên CSVN bị nghi ngờ, dù chẳng có 
chứng cớ gì hết cũng bị giết hại dễ 
như bỡn: như vụ giết oan mười mấy 
đảng viên CSVN người Hoa đã từng 
bị tù đày vì đấu tranh cách mạng Việt 
Nam (do Lý Ban “chỉ điểm”) và vụ giết 
oan mấy chục đảng viên CS người 
Việt (trong vụ H122 do Hoàng Quốc 
Việt phụ trách). Đó là chưa kể đến 
các vụ bắt bớ, đày đọa trong trại tù 
hàng chục nghìn người đã từng làm 
việc dưới chế độ cũ thời Pháp (có 
nhiều khi chẳng làm việc gì cho chế 
độ cũ, như các linh mục, các chánh 
trương, trùm đạo, các nhà sư Phật 
giáo…) sau khi ĐCS tiếp nhận miền 
Bắc (theo nghị quyết số 49/NQ/TVQH 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
nước VNDCCH do Chủ tịch Trường 
Chinh ký ngày 20-6-1961), còn sau 
30 tháng Tư năm 1975 là vụ đánh lừa 
gọi đi học ngắn ngày để bắt giam và 
đày đọa mấy chục năm ròng trong 
các trại tù trên hai trăm nghìn người 
đã từng phục vụ dưới chế độ Việt 
Nam Cộng Hòa (do lệnh gọi đi học 
của Ủy ban Quân quản). Trong cả hai 
vụ đó đã có hàng nhiều chục nghìn 
người phải bỏ xác trong các trại tập 
trung kiểu phát-xít, mệnh danh là “trại 
cải tạo”. Đó là chưa kể đến các vụ 
thảm sát chừng bốn nghìn người 
thường dân vô tội trong Tết Mậu 
Thân 1968, vụ bắn trọng pháo ngay 
trên đường người dân lành chạy lánh 
nạn ở Quảng Nam – Đà Nẵng hồi 
1975… Chính vì phủ nhận “nhân 
tính”, nên trong kháng chiến đã từng 
xảy nhiều vụ tung lựu đạn vào xe đò 
hay đặt bom mìn trên đường ray để 
nổ tung các đoàn tàu chợ (chở hành 
khách) giết hại thường dân “vùng 
địch”. 
 Đặc biệt cần nói đến vụ Cải cách 
Ruộng đất (CCRĐ) ở miền Bắc trong 
những năm 1953-1956 đã tàn sát vô 
cùng man rợ trên 172 nghìn người 
dân vô tội, thậm chí giết cả những 
người đã từng ủng hộ tiền, vàng, thóc 
gạo, quần áo cho Đảng, đã từng che 
giấu, nuôi nấng cán bộ của Đảng và 
quân kháng chiến trong thời kỳ khó 
khăn nhất. Thậm chí, không ít cán bộ, 
đảng viên của Đảng từng chiến đấu 
cho Đảng đã bị vu oan và hành quyết 
trong CCRĐ. Tài liệu chính thức của 
ĐCS đã phải thừa nhận là trong số 
172 nghìn người bị giết trong CCRĐ 
thì 70% là những người bị oan! Đây 
thực sự là một tội diệt chủng, một tội 
ác đối với nhân loại, một tội ác tày 
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trời đối với Dân tộc và Tổ quốc Việt 
Nam. Tự cổ chí kim chưa từng xảy ra 
một tội ác như vậy trên Đất nước Việt 
Nam này! Tội ác đó không thể nào 
tha thứ được! Thế mà Hồ Chí Minh 
và Trường Chinh, những kẻ đã gây 
nên tội ác đó, vẫn ngụy biện tuyên bố 
“dù CCRĐ có sai lầm, nhưng thắng 
lợi vẫn là căn bản”.  
 Vẫn chưa hết, cuộc phiêu lưu của 
nhóm cầm quyền thân Mao là Lê 
Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí 
Thanh, Tố Hữu… hồi đầu thập niên 
60 thế kỷ trước, đã phát động cuộc 
chiến Bắc – Nam, thực chất là cuộc 
nội chiến, vô cùng tàn khốc trên mười 
mấy năm trời đã làm cho trên sáu 
triệu người dân Việt Nam phải bỏ 
mạng, đem đến cho cả hai miền biết 
bao đau thương, tang tóc, biết bao 
thiệt hại về nhân mạng, về của cải vật 
chất, về tinh thần, đạo đức và tình 
cảm. Đã thế, Tổng Bí thư (TBT) Lê 
Duẩn, một trong những kẻ khởi 
xướng cuộc nội chiến, cuối cùng lại 
nói: “Chúng ta chiến đấu là để cho 
Liên Xô, Trung Quốc và các nước 
trong phe xã hội chủ nghĩa”. Một câu 
nói hết sức phũ phàng đối với biết 
bao hy sinh xương máu của nhân dân 
Việt Nam!  
 Việc phát động chiến tranh chứng 
tỏ nhóm chóp bu ĐCS thân Mao hồi 
đó coi thường sinh mạng người dân 
của cả hai miền, coi thường sinh 
mạng của hàng triệu binh lính, thanh 
niên xung phong và dân công. Thế 
nhưng, khi một số cán bộ – mấy ủy 
viên TƯ Đảng, nhiều cán bộ cao cấp, 
trung cấp, một số sĩ quan trong quân 
đội, gồm mấy vị tướng, nhiều sĩ quan 
cấp tá, ở trong nước và ngoài nước 
đã phản đối chiến tranh, phản đối 
đường lối thân Mao của bọn chóp bu 
CS, thì họ bị quy là “phần tử xét lại 
chống Đảng”, bị vu khống “làm gián 
điệp cho nước ngoài” và bị đàn áp ác 
liệt, bị tù ngục nhiều năm, thậm chí có 
những cán bộ đã bị chết trong tù.  
 Chính việc ĐCSVN phủ nhận 
“nhân tính” đã đem lại hậu quả nguy 
hại rất nghiêm trọng cho đạo đức xã 
hội, là ngày nay trong dân gian, người 
dân học đòi Đảng cũng coi thường 
tính mạng con người: cái thói độc ác 
ngày càng phổ biến, chỉ vì một việc 
cỏn con thôi, người ta sẵn sàng chém 
giết nhau. Một nhà báo trong nước đã 
phải kêu lên: “Chưa bao giờ các hành 
vi vô nhân tính, vô đạo đức trong các 
mối quan hệ xã hội, kể cả giữa những 
người thân trong gia đình lại xuất hiện 
với một tần xuất dày đặc trên báo chí 
như hiện nay.”  
 Điều thứ hai. Từ khi ra đời cho 
đến nay, 85 năm ròng rã, ĐCSVN đã 
tỏ rõ là một đảng vô cùng gian dối, 

thường xuyên dối trá, lừa gạt, chẳng 
những đối với địch, mà cả đối với 
dân, cả đối với đảng viên của Đảng. 
Đảng luôn luôn nói dối trắng trợn, nói 
một đằng, làm một nẻo. Thí dụ thì 
nhiều vô kể. Chỉ xin đưa ra vài 
chuyện thôi. Cú lừa gạt đau đớn nhất 
là đối với “bạn đồng minh gần gũi, 
thân cận nhất” của Đảng (tầng lớp 
nông dân) là khẩu hiệu “Người cày có 
ruộng”. Khi cần lôi kéo nông dân theo 
Đảng làm cách mạng, ĐCS tung ra 
khẩu hiệu đó lên, ra rả quanh năm 
suốt tháng; khi làm CCRĐ, ĐCS vẫn 
còn hò hét cái khẩu hiệu đó. Nhưng, 
khi CCRĐ vừa xong, nông dân chưa 
kịp thụ hưởng gì trên mảnh đất mới 
được chia, thì ĐCS đã vội lùa họ vào 
cái gọi là hợp tác xã bậc thấp, rồi 
nhanh chóng đưa lên bậc cao, lấy 
ruộng của nông dân cho ban quản trị, 
thực tế là ĐCS, quản lý; biến nông 
dân từ người chủ ruộng thành người 
“làm công ăn điểm” để rồi “Mỗi người 
làm việc bằng hai/Để cho chủ nhiệm 
mua đài sắm xe/Mỗi người làm việc 
bằng ba/Để cho chủ nhiệm xây nhà 
lát sân” v.v… Vẫn chưa hết, đến năm 
1980, sau khi ĐCS đã nắm quyền 
trên cả nước, Đảng liền thảo Hiến 
pháp (HP) của cái gọi là Cộng hòa Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCN 
VN), đưa ra điều 19 HP chuyển 
quyền tư hữu đất đai (tức là toàn bộ 
thổ canh thổ cư, nói nôm na là ruộng 
đất) của nông dân và của nhân dân 
nói chung sang cái gọi là “sở hữu 
toàn dân”! Tuyên bổ đất đai là “sở 
hữu toàn dân”, có nghĩa là ĐCS đã 
“quốc hữu hóa” đất đai, hay nói 
chính xác hơn “đảng hữu hóa” ruộng 
đất của nông dân và nhân dân. Từ 
đây, quyền tư hữu ruộng đất của 
người dân hoàn toàn bị xóa bỏ, và 
ruộng đất bây giờ thực tế nằm trong 
tay sở hữu của ĐCS là đảng độc tôn 
thống trị đất nước. Từ đây, ĐCS thực 
tế đã tự biến mình thành một tên siêu 
đại địa chủ. Đến những lần sửa đổi 
HP 1992 và HP 2013, điều khoản về 
đất đai vẫn giữ nguyên nội dung 
giống như HP 1980, tức là tước đoạt 
quyền tư hữu ruộng đất của người 
dân, nhất là nông dân. Từ nay, nông 
dân chỉ được Nhà nước chuyên chính 
vô sản cho quyền sử dụng. Khi nào 
cần thì Nhà nước chuyên chính sẽ 
cưỡng chế tước đoạt lại! Và cái lối 
“quốc hữu hóa”, nói đúng hơn là 
“đảng hữu hóa” này chỉ có lợi cho 
đám quan lại CS cầm quyền ở các 
địa phương. Bọn này tha hồ áp bức 
nông dân, cưỡng chế cướp đoạt 
ruộng đất của nông dân, tự biến 
chúng thành những địa chủ mới, 
những cường hào đỏ, biến nông dân 
thành hàng triệu “dân oan” khốn khổ, 

hàng chục năm trời đi khiếu kiện khắp 
các cửa quan một cách vô vọng, chịu 
biết bao tủi nhục, bị đánh đập, thậm 
chí bị giết thê thảm. Đấy, sự lừa gạt 
bỉ ổi, khủng khiếp nhất đối với nông 
dân là như vậy. Cái vết thương đau 
đớn này trên cơ thể Dân tộc vẫn còn 
rướm máu mãi. 
 Một sự lừa gạt trắng trợn nữa là 
sau khi phát động cuộc nội chiến 
dưới chiêu bài “giải phóng miền 
Nam”, để kích động người dân tham 
gia cuộc chiến, những kẻ gây chiến 
phải ra sức nói dối, ra sức lừa gạt, 
nào là người dân ở miền Nam dưới 
ách Mỹ Diệm bị khốn khổ vô cùng, 
nào là chế độ miền Nam độc tài, gia 
đình trị ghê gớm, người dân không có 
chút tự do, xã hội thối nát, sa đọa, 
người ta còn dựng lên biết bao 
chuyện bẩn thỉu, như tổng thống 
Diệm ngủ cả với em dâu, vợ Ngô 
Đình Nhu v.v. và v.v… Ngày nay, sự 
thật như thế nào thì chắc mọi người 
đã thấy rõ. Ngay trong ngày đầu tiên 
khi quân miền Bắc mới vào Sài Gòn, 
nhà văn Dương Thu Hương, lúc bấy 
giờ là thanh niên xung phong, thấy và 
hiểu được Sự thật, và chị đã ngồi bên 
vệ đường khóc ròng! 
 Còn biết bao chuyện lừa dối, 
phỉnh gạt khác nữa không thể kể hết. 
Nào là “Nhà nước công nông”, “nông” 
thì đã rõ như cái thí dụ vừa kể trên, 
còn “công” thì đồng lương mà “Nhà 
nước công nông” trả cho công nhân, 
viên chức là “đồng lương bóc lột”, 
“đồng lương chết đói”, thực tế chỉ đủ 
ăn trong mười ngày. Nào là “chuyên 
chính vô sản”, thực tế có anh vô sản 
nào được xơ múi gì ở cái “chuyên 
chính” đó, chung quy chỉ là một lũ 
quan tham lại nhũng tham quyền cố 
vị, thậm chí những tay hoạn lợn, cai 
cao su, lưu manh đường phố… khoác 
cái áo “vô sản lưu manh” (từ ngữ của 
ông Marx) chễm chệ ngồi trong Bộ 
Chính trị (BCT), làm TBT ĐCSVN, 
làm Chủ tịch nước, làm bộ trưởng 
công an để nắm chặt “chuyên chính” 
mà đè đầu cưỡi cổ “thằng dân”. Nào 
là “dân làm chủ, cán bộ là đày tớ của 
dân” – điều này chẳng cần bình luận 
gì nữa, dân ta đã chế nhạo quá nhiều 
rồi. Nào là những hứa hẹn huy hoàng 
trong “Chương trình Việt Minh”: xóa 
bỏ mọi thứ thuế, tự do ngôn luận, tự 
do lập hội, tự do tín ngưỡng, dân chủ, 
tự do, hạnh phúc,… nhưng khi ĐCS 
nắm chính quyền rồi thì tất cả những 
thứ đó chỉ là những lời nói suông. 
Nhà báo Trần Đĩnh kể về “nghệ thuật” 
lừa đảo siêu đẳng của ủy viên BCT 
Tố Hữu trong việc mua ngôi nhà của 
bà Lợi Quyền, một nhà tư sản ở Hà 
Nội đã từng quyên góp nhiều vàng và 
nhà cửa cho ĐCS. Bà còn lại một 
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ngôi nhà, Ban tuyên huấn TƯ muốn 
mua; người ta đặt giá thì chê đắt 
không mua. Đùng một hôm, xe tuyên 
huấn chở mấy bao tiền đến, đắt mấy 
cũng mua. Ba ngày sau, đổi tiền! Trần 
Đĩnh nhận xét rất hay: “Tố Hữu, 
nguyên Trưởng ban tuyên huấn TƯ 
đã hạ thời cơ tuyệt hảo chấm dứt cơ 
nghiệp đại gia tư sản Lợi Quyền có 
tiếng ở Hà Nội. Bằng giấy lộn. Ai cứ 
bảo nhà thơ trên gió trên mây.”  
 Việc ĐCSVN cho công an lập ra 
những tổ chức “kháng chiến” cuội, 
“phục quốc” cuội để đánh lừa thanh 
niên yêu nước ở miền Nam, làm cho 
hàng nghìn người mắc bẫy để tống 
họ vào tù. Đó cũng là một tội ác kinh 
tởm. 
 Trên đây là những chuyện đối nội, 
còn về đối ngoại thì không thiếu 
chuyện ĐCSVN gian dối, lừa gạt 
trắng trợn dư luận thế giới. Chuyện 
ông Hồ Chí Minh sang Pháp nói dối 
như thế nào, nhiều người đã biết. 
Chẳng hạn, có tờ bảo hỏi thẳng: ông 
có phải là Cộng sản không? Ông Hồ 
chối đây đẩy: Không! Trả lời câu hỏi 
của báo Journal de Genève, ông 
tuyên bố như đinh đóng cột: “Các bạn 
của chúng tôi không nên lo chủ nghĩa 
Mác-xít sẽ du nhập vào đất nước 
chúng tôi”. Trên báo Le Pays ông 
cũng đã nói: “Những lý thuyết Mác-xít 
không thể áp dụng ở nước chúng tôi 
được”. Còn trong cuộc phỏng vấn 
ngày 25-6-1946, trả lời đảng viên Xã 
hội Pháp Daniel Guérin hỏi về cái 
chết của Tạ Thu Thâu, ông Hồ đã nói 
như sau: “Ce fut un patriote et nous le 
pleurons... Mais tous ceux qui ne 
suivent pas la ligne tracée par moi 
seront brisés”, tạm dịch: “(Tạ Thu 
Thâu) là một nhà ái quốc, chúng tôi 
đau buồn khi hay tin ông mất... 
Nhưng tất cả những ai không theo 
con đường tôi đã vạch đều sẽ bị tiêu 
diệt”. Ông Hồ giả dối làm ra vẻ đau 
buồn về cái chết của nhà ái quốc Tạ 
Thu Thâu, trong lúc đó chính ông ta 
biết quá rõ ai là người ra lệnh giết 
ông Thâu, và chắc chắn ông ta cũng 
không thể quên ba bức thư ông gửi 
cho TƯ những năm 1937–38 chửi bới 
thâm tệ những người Trotskistes.  
 Việc ĐCSVN vi phạm Hiệp định 
Genève 1954, để lại vũ khí, cài lại cán 
bộ ở trong Nam, vi phạm Hiệp định 
ngừng bắn năm 1973, hay là những 
vi phạm thường xuyên các Công ước 
quốc tế về nhân quyền, về chống tra 
tấn v.v. và v.v… càng nổi bật sự gian 
trá quen thuộc của tập đoàn cầm 
quyền ĐCSVN. Có thể họ biện bạch 
rằng đứng trên lập trường vô sản, 
đánh lừa quốc tế, tức là đánh lừa bọn 
đế quốc, là đúng đường lối giai cấp 
và chỉ có lợi cho ta thôi. Họ không hề 

nghĩ rằng làm như thế là có hại cho 
quốc thể, là tạo thêm nỗi quốc nhục 
cho Đất nước Việt Nam: đã mang 
danh tên ăn mày quốc tế vác bị đi xin 
khắp thế giới lại còn muốn quàng 
thêm cái danh xưng thằng bạc bịp 
quốc tế nữa thì thanh danh của Tổ 
quốc Việt Nam mãi mãi bị chôn vùi 
dưới ba thước đất, làm sao còn 
ngẩng mặt lên trước thế giới văn 
minh được? 
 Điều thứ ba. ĐCSVN thực tế là 
một đảng độc tài toàn trị, phản dân 
chủ. Ngay từ sau khi cướp được 
chính quyền, để củng cố quyền lực 
độc tài toàn trị Đảng đã ra sức tiêu 
diệt mọi đảng phái yêu nước có thể 
tranh chấp quyền lực với ĐCS hoặc 
đánh quỵ mọi thành phần có tiềm 
năng chống đối để bảo đảm cái mà 
Lenin gọi là гегемония пролетар 
иата, tiếng Pháp là hégémonie du 
prolétariat, tức là địa vị độc tôn của 
giai cấp vô sản, thực ra là của ĐCS 
(Hà Nội dịch là độc quyền lãnh đạo 
của giai cấp vô sản). Để bảo đảm cái 
địa vị độc tôn đó thì trong tất cả các 
cơ quan nhà nước – lập pháp, hành 
pháp, tư pháp, trong tất cả các cơ 
quan chuyên môn, như bệnh viện, 
trường học, bảo tàng, nhà hát, rạp 
chiếu bóng, v.v…, trong tất cả các 
đoàn thể xã hội, trong tất cả các cơ 
quan truyền thông, tất cả các báo chí 
của Đảng… đều phải do các đảng 
viên CS nắm giữ địa vị chủ chốt. Dù 
rằng ở một số bộ và cơ quan nhà 
nước có thể có người ngoài đảng trên 
danh nghĩa là bộ trưởng, vụ trưởng, 
giám đốc, v.v… nhưng đảng viên CS 
hay đảng đoàn CS những nơi đó vẫn 
là người có thực quyền quyết định, 
còn các vị ngoài đảng chỉ “làm vì”. Đó 
là nguyên tắc bất di bất dịch của 
Đảng. Đối với các lực lượng có tiềm 
năng chống đối Đảng, tính ra chỉ còn 
giới trí thức và giai cấp tư sản thì 
ĐCS chủ trương phải “cải tạo” họ. Ở 
nông thôn, từng lớp phú nông đã bị 
đánh gục trong CCRĐ rồi, nên Đảng 
không lo. Học theo Trung Cộng, 
ĐCSVN chủ trương cải tạo trí thức 
bằng cách “chỉnh huấn”, rập khuôn 
theo bài bản “chỉnh phong” của Mao 
Trạch Đông. Trong “chỉnh huấn”, 
buộc những người trí thức phải tự 
bộc lộ, tự kiểm điểm, tự xỉ vả những 
thói hư tật xấu của mình, họ còn phải 
khai báo về xuất thân của mình, nếu 
thuộc về những giai cấp gọi là “đối 
tượng của cách mạng” như địa chủ, 
tư sản… thì họ phải tố cáo, xỉ vả và 
căm thù ngay cả bố mẹ, ông bà mình. 
Tất nhiên, đây là điều sỉ nhục lớn đối 
với người trí thức biết tự trọng, nhưng 
nếu anh ta chịu đựng được thì tỏ ra 
rằng anh ta đã khuất phục giai cấp vô 

sản, tức là ĐCS, và anh ta sẽ được 
Đảng sử dụng. Tuy vậy, Đảng vẫn 
không hoàn toàn tin anh ta, còn 
những điều anh ta đã bộc lộ với Đảng 
thì Đảng ghi vào hồ sơ lý lịch và theo 
dõi anh ta suốt đời. Hơn nữa, dù 
được Đảng sử dụng, nhưng bao giờ 
Đảng cũng kỳ thị, phân biệt đối xử với 
trí thức. Cái đó gọi là “chủ nghĩa 
thành phần”. Cái “chủ nghĩa” quái gở 
này áp dụng không chỉ cho cán bộ, 
nhân viên, sĩ quan và binh lính, mà cả 
cho học sinh, sinh viên, nhất là khi xét 
duyệt cho họ vào đại học hay đi nước 
ngoài. Cái “chủ nghĩa” này đã hủy diệt 
biết bao tài năng của tuổi trẻ! Giáo sư 
Tạ Quang Bửu bị thất sủng chính vì 
đã phản đối cái “chủ nghĩa” này.  
 Còn nếu người trí thức có thái độ 
ngang bướng, không phục tùng 
Đảng, hoặc lời ăn tiếng nói không 
vừa ý lãnh đạo thì Đảng sẽ mở trận 
đấu tranh không khoan nhượng. Đó 
là trường hợp đối với các văn nghệ 
sĩ, các giáo sư trong vụ án “Nhân 
Văn-Giai Phẩm” hồi giữa những năm 
50 thế kỷ trước. Hậu quả của việc 
ĐCSVN đánh “Nhân Văn-Giai Phẩm” 
là cả một nền văn hóa, giáo dục, văn 
học, nghệ thuật miền Bắc bị lụn bại, 
méo mó, què quặt trong mấy chục 
năm ròng, và cả một lớp tinh hoa của 
dân tộc tiêu biểu cho trí tuệ và sức 
sáng tạo đã bị đánh gục, bị vùi dập, bị 
dìm xuống bùn đen trong nỗi sợ triền 
miên làm cho sự tiết tháo, nhân cách 
của giới trí thức miền Bắc Việt Nam bị 
sa sút nặng nề. Đó là một tội ác của 
ĐCSVN đối với trí tuệ của dân tộc.  
 Còn việc cải tạo công thương 
nghiệp, chủ yếu là để tước đoạt (từ 
ngữ của Marx) phương tiện sản xuất, 
cơ sở kinh doanh của giai cấp tư sản, 
lại là một đòn chí tử nữa ĐCS đã 
giáng xuống những mầm mống đang 
lên của nền kinh tế non yếu của Đất 
nước làm cho nó càng thêm suy bại. 
 Mặc dù ĐCS đã độc quyền thao 
túng bộ máy cai trị gồm cả chính 
quyền lẫn các tổ chức và đoàn thể xã 
hội, đã nắm chắc hệ thống chuyên 
chính vô sản, nhưng sau những sai 
lầm nghiêm trọng trong CCRĐ, sau 
những sai lầm và thất bại nặng nề về 
kinh tế, xã hội, đã làm cho đời sống 
người dân cực kỳ khó khăn, thua kém 
rất nhiều so với thời còn dưới chế độ 
cũ, thì uy tín của ĐCSVN ngày càng 
sa sút trầm trọng. Vì thế, tập đoàn 
cầm quyền CSVN thấy cần phải bắt 
chước ĐCSLX dưới thời trì trệ của 
TBT Brezhnev đã đưa điều 6 vào HP 
LX 1977, thì họ cũng đã đưa điều 4 
vào HP CHXHCNVN 1980. Và sau 
này họ vẫn giữ nguyên cả trong HP 
1992 và 2013. Đây là âm mưu dùng 
HP để thể chế hóa sự độc quyền cai 
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trị và địa vị độc tôn của ĐCSVN, siết 
chặt hơn nữa chế độ độc tài toàn trị 
của một nhúm nhỏ mấy người trong 
BCT TƯ Đảng, nhằm chặn đứng con 
đường dân chủ hóa xã hội, con 
đường đa nguyên, đa đảng và tam 
quyền phân lập. Cho nên đòi hỏi 
của dân chúng, nhất là các nhà trí 
thức và các chiến sĩ dân chủ phải 
xóa bỏ điều 4 HP là điều rất hợp lý 
và rất chính đáng, vì điều 4 chi 
phối phần lớn những điều khác 
trong HP, chi phối toàn bộ sinh 
hoạt của xã hội Việt Nam. Gần đây, 
Khối 8406 vận động cuộc biểu tình 
trên mạng đòi xóa bỏ điều 4 HP 
cũng là một việc làm rất có ý nghĩa. 
 Cũng nên thấy rằng một khi ĐCS 
cầm quyền buộc phải ghi điều đó vào 
HP thì chứng tỏ là chế độ thống trị CS 
đã rệu rã, rung rinh và có cơ sụp đổ, 
vì thế tập đoàn thống trị phải dùng 
điều đó để siết chặt hơn nữa nền 
thống trị CS. Trước đây, khi mới cầm 
quyền, dân chúng còn hy vọng, còn 
tin tưởng vào ĐCS, họ không cần 
đưa điều đó vào HP mà vẫn chuyên 
chính được. Bây giờ, hy vọng và tin 
tưởng đã mất hết, nên điều đó là tối 
cần thiết cho kẻ thống trị. Cho nên 
TBT Nguyễn Phú Trọng và các ủy 
viên BCT khác đều nói: “Bỏ điều 4 HP 
là tự sát!”. Nhưng đó cũng chính là 
tiên triệu báo trước sự sụp đổ không 
xa của chế độ độc tài. Đấy, năm 
1977, ĐCSLX đưa điều 6 vào HP thì 
13 năm sau, Liên Xô sụp đổ và 
ĐCSLX tan tành! Vì thế, ngày nay, 
các quan chức CSVN phải tính 
chuyện đường dài, họ bắt chước các 
lãnh tụ CS họ Kim ở Bắc Triều Tiên, 
hay họ Castro ở Cuba, dần dần cài 
người thân trong gia đình vào bộ máy 
lãnh đạo từ tỉnh lên đến TƯ để dùng 
lối cha truyền con nối mà đảm bảo sự 
độc quyền thống trị của họ. Còn một 
cách nữa: chuyện mới xảy ra gần đây 
thôi. Theo báo Nhân Dân ngày 29-1-
2015, tại hội nghị cán bộ do Ban Tổ 
chức TƯ triệu tập ngày 27-1-2015, 
ông Tô Huy Rứa, ủy viên BCT, 
trưởng Ban Tổ chức TƯ đã cho biết 
cuộc họp Ban Chấp hành TƯ lần thứ 
10 vừa qua đã thông qua danh sách 
gồm 290 ủy viên TƯ chính thức và 
dự khuyết cho Đại hội XII, và danh 
sách 22 ủy viên BCT và ủy viên Ban 
Bí thư (BBT) cho khóa XII. Đây quả là 
một “sáng kiến tân kỳ”, chưa từng 
thấy của ĐCSVN: bất chấp Điều lệ 
Đảng, toàn bộ nhân sự của ĐCSVN 
khóa XII sắp tới đã được hội nghị TƯ 
Đảng lần thứ 10 khóa XI, gồm 197 ủy 
viên TƯ chính thức và dự khuyết 
khóa XI quyết định xong xuôi. Toàn 
bộ danh sách các vị ủy viên trong 
BCT và trong BBT khóa XII cũng 

quyết định xong. Như thế là hội nghị 
TƯ lần thứ 10 đã làm thay cho toàn 
bộ quá trình đại hội từ cơ sở đến Đại 
hội toàn quốc lần thứ XII cả trong việc 
ứng cử, lựa chọn, bầu cử các cấp ủy 
từ dưới lên trên cho đến Ban Chấp 
hành TƯ, BCT và BBT khóa XII. Tập 
đoàn thống trị hiện nay cố đấm ăn 
xôi, quyết bảo đảm cho kỳ được là 
tập đoàn cầm quyền sắp tới phải theo 
ý chí của họ. Quả là một sự độc tài, 
chuyên quyền trắng trợn không thể 
tưởng tượng nổi. 
 Điều thứ tư. Hãy nhìn lại trong 85 
năm qua, ĐCSVN đã làm được gì cho 
dân, cho nước.  
 ĐCSVN rất thích kể công về thời 
trước. Mà nhiều khi cái “công” đó 
chưa hẳn là công thật. Đảng thường 
tự hào là Đảng đã cướp được chính 
quyền từ tay Nhật, Pháp, về sau gọi 
đó là Cách mạng tháng Tám. Nhưng 
lịch sử chứng minh rõ ràng đó là sự 
dối trá: Việt Minh (tức là ĐCS) đã 
cướp chính quyền không phải từ tay 
Nhật, Pháp, mà là từ tay Chính phủ 
Trần Trọng Kim. Chính phủ Trần 
Trọng Kim là ai? Thực ra, họ không 
phải là “chính phủ bù nhìn” cho Nhật 
như Việt Minh và tờ Cờ Giải Phóng 
của ĐCS đã vu cáo họ, mà là một 
chính phủ do vua Bảo Đại lập ra sau 
khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945) 
gồm nhiều trí thức yêu nước nổi tiếng 
trong cả nước, chẳng những họ có trí 
tuệ, có tư tưởng, mà còn có đức hạnh 
đứng ra gánh vác việc nước vì mục 
đích giành độc lập thật sự cho Việt 
Nam. Vì điều kiện phức tạp hồi bấy 
giờ, Chính phủ đó chỉ tồn tại trong 
bốn tháng thôi. Nhưng trong thời gian 
ngắn ngủi đó họ đã làm được nhiều 
việc lớn: đã cố thu hồi đất Nam Kỳ và 
các nhượng địa đã dành cho Pháp, 
như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng 
nhằm giữ được toàn vẹn lãnh thổ; đã 
tổ chức việc cứu đói cho dân miền 
Bắc; đã Việt hóa nền giáo dục, và 
việc này đã có ảnh hưởng lâu dài cho 
cả những thời kỳ và nhiều thế hệ sau 
này; đã cải tổ thuế má, tư pháp; đã 
vận động và tổ chức thanh niên, sinh 
viên (tổ chức Thanh niên Tiền tiến) 
đưa thanh nên vào sinh hoạt chính trị, 
xã hội… Đại diện của Chính phủ Trần 
Trọng Kim đã năm lần gặp đại diện 
của Việt Minh (ĐCS) để bày tỏ lòng 
mong mỏi hợp tác với Việt Minh để 
cùng lo việc nước, nhưng đại diện 
của Việt Minh đã khước từ vì chủ 
trương của ĐCS là: ĐCS phải là 
đảng cầm quyền, duy nhất cầm 
quyền.  
 ĐCS thường kể công và tự hào đã 
lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
Pháp thắng lợi. Nhưng cũng có lắm ý 
kiến bác lại rằng: nếu ĐCS có chính 

sách mềm dẻo hơn thì chưa chắc đã 
cần phải đổ máu kháng chiến chống 
Pháp trong gần 10 năm. Nếu cứ tiếp 
tục đứng trong Khối Liên hiệp Pháp 
(theo Hiệp định sơ bộ 6-3-1946) mà 
đấu tranh thì cuối cùng Pháp cũng 
phải trả lại độc lập cho ta, giống như 
các nước thuộc địa khác đã được 
Pháp trả lại độc lập, chẳng phải tốn 
máu xương mà còn được độc lập 
sớm hơn ta nhiều. Đấy, cái “công” đó 
cũng chưa hẳn là công thật! ĐCS còn 
tự hào đã lãnh đạo chiến tranh chống 
Mỹ giải phóng miền Nam. Nhưng 
cuộc chiến Bắc – Nam, thực chất là 
cuộc nội chiến, mà những người lãnh 
đạo thân Mao hồi đó, như Lê Duẩn, 
Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh, Tố 
Hữu… đã phát động, do sự xúi giục 
và mưu đồ của Mao Trạch Đông: 
“Thiên hạ đại loạn, Trung Quốc được 
nhờ”. ĐCSVN phải chịu trách nhiệm 
trước Dân tộc về cái tội đã phát động 
cuộc nội chiến này gây ra biết bao 
đau thương, tang tóc, tốn biết bao 
máu xương của Dân tộc: trên sáu 
triệu người đã bỏ mạng. Cái “công” 
này không phải là công mà chính là 
tội, tội ác. 
 Về đối ngoại, từ chỗ suy tôn “Mao 
Trạch Đông là Lenin của thời đại ba 
dòng thác cách mạng Á-Phi-La”, chửi 
Liên Xô là “xét lại hiện đại”, rồi lại kình 
địch với Trung Quốc, chửi Mao, tiến 
hành chiến tranh với Campuchia Pol 
Pot, chiếm đóng Campuchia, Lê Duẩn 
và ĐCSVN lại quay ngoắt chạy theo 
LX, tuyên bố coi LX là Tổ quốc thứ 
hai (nhưng, thực ra trong nội bộ 
CSVN vẫn coi LX là “xét lại hiện đại”) 
cốt để xin viện trợ nhằm tiếp tục chiến 
tranh, rồi ký kết Hiệp ước Tương Trợ 
với LX. Đến khi bị Trung Cộng tung 
300 nghìn quân đánh một trận trên 
suốt đường biên giới phía Bắc, ĐCS 
lại chửi Trung Quốc là kẻ thù truyền 
kiếp, ghi hẳn điều đó vào HP. Còn khi 
Liên Xô và các chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Đông Âu và Mông Cổ sụp đổ, 
ĐCSVN bơ vơ, bị cô lập hoàn toàn, 
thì nhóm chóp bu CSVN là Nguyễn 
Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng 
lại muối mặt bay đến Thành Đô (3-
4.9.1990) hạ mình khuất phục Trung 
Cộng, chui đầu vào dây thòng lọng 
của Trung Cộng. Sau đó, CSVN lại tự 
nguyện quàng thêm vào đầu “vòng 
kim cô” “mười sáu chữ vàng” của 
Giang Trạch Dân ban, mở đầu cho 
thời kỳ Bắc thuộc mới. Sở dĩ nhóm 
chóp bu của ĐCSVN phải quy phục 
như vậy là vì muốn cứu cái chế độ 
độc tài toàn trị của chúng, cứu cái địa 
vị thống trị của chúng trên đầu trên cổ 
người dân. Từ đó đến nay, nhóm cầm 
đầu ĐCSVN tiếp tục tự biến mình 
thành những tên “thái thú” nhượng 
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đất, nhượng biển cho TQ; mặc cho 
Trung Cộng làm mưa làm gió trên 
Biển Đông, cấm đoán, săn đuổi, đánh 
chìm tàu thuyền của ngư dân, bắn 
giết ngư dân; mặc cho Trung Cộng 
làm sân bay, củng cố công sự trên 
các đảo Việt Nam đã bị chúng chiếm; 
mặc cho chúng làm thêm những đảo 
nhân tạo… Còn trên đất liền thì sao? 
Bất chấp sự phản đối của các nhà trí 
thức và nhân dân, ĐCSVN cho Trung 
Quốc khai thác bô-xít ở Tây Nguyên, 
nơi xung yếu nhất của Tổ quốc, trên 
diện tích hàng chục nghìn hec-ta 
rừng, với hai nhà máy Tân Rai, tỉnh 
Lâm Đồng và Nhân Cơ, tỉnh Đak-
Nông, với hàng nghìn công nhân, lao 
động Trung Quốc đang chiếm cứ ở 
đó. Gần 80% các công trình quan 
trọng trên cả nước Việt Nam đều do 
Trung Quốc trúng thầu xây dựng. Các 
tỉnh miền biên giới đã cho Trung 
Quốc thuê trên 300 nghìn hec-ta rừng 
đầu nguồn của 18 tỉnh phía Bắc trong 
50 năm. Trung Quốc được phép lập 
nhiều khu dân cư nhiều nơi trên đất 
Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam bị 
Trung Quốc lũng đoạn nặng nề. Văn 
hóa Trung Quốc cũng xâm nhập sâu 
vào Việt Nam. Viện Khổng tử cũng đã 
khai trương tại Đại học Việt Nam. Một 
điều đáng chú ý nữa là gần đây một 
đoàn cán bộ cao trung cấp của Đảng 
đã đưa sang đào tạo ở Trung Quốc. 
Đó là chưa nói tới việc Trung Cộng 
còn tác động đến quyết định chọn lựa 
các nhân vật quan trọng trong cơ cấu 
Việt Nam mà nhiều người đã biết. 
Như vậy là với đường lối đối ngoại 
hiện nay, rõ ràng là nhóm cầm quyền 
trong ĐCSVN đã phản bội lại quyền 
lợi của Đất nước và Dân tộc VN. 
 Về đối nội cần nói rõ rằng, trong 
lúc khuất phục Trung Cộng thì nhóm 
cầm quyền ĐCSVN lại ra sức đàn áp 
những người yêu nước Việt Nam 
đứng lên đấu tranh đòi Hoàng Sa, 
Trường Sa là của Việt Nam; đàn áp 
các cuộc biểu tình tố cáo và phản đối 
những vi phạm bờ cõi và biển đảo 
VN, phản đối việc đưa giàn khoan 
dầu vào lãnh hải Việt Nam. Thậm chí 
việc đồng bào kính viếng các tử sĩ 
Việt Nam trong cuộc chiến Việt Trung 
1979 cũng bị cấm cản, xua đuổi. Bộ 
mặt phản nước hại dân của nhóm 
cấm quyền ĐCSVN ngày càng rõ rệt. 
 Về đối nội, trong 40 năm kể từ khi 
cuộc chiến tranh Bắc – Nam chấm 
dứt, một thời gian dài với đường lối 
phiêu lưu, duy ý chí của tập đoàn Lê 
Duẩn, Đất nước đã phải trải qua 
những năm tháng vô cùng khốn khổ, 
dù Lê Duẩn luôn luôn huênh hoang 
hứa hẹn mọi điều tốt đẹp. Đến thời 
“đổi mới” có dễ chịu hơn một chút, 
kinh tế bắt đầu phát triển, nhưng ban 

lãnh đạo ĐCSVN vẫn bảo thủ, cứ khư 
khư giữ chặt địa vị của mình, chỉ đổi 
mới về kinh tế, mà nhất định không 
đổi mới về chính trị. Hơn nữa, đổi 
mới kinh tế mà Đảng lại cứ kiên trì cái 
phương châm trái khoáy: “kinh tế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa”, cho nên dù có những tiến bộ 
về kinh tế nhưng đà phát triển không 
mạnh làm cho sự tụt hậu so với các 
nước láng giềng trong khu vực, như 
Singapore,Thái Lan, Indonesia, 
Malaysia, v.v… ngày càng lớn. Phải 
nói rằng ở Việt Nam chưa bao giờ 
nạn tham nhũng, cửa quyền trầm 
trọng và tràn lan như bây giờ. Từ trên 
xuống dưới hiện tượng tham nhũng 
rất phổ biến, nó làm cho nền kinh tế 
phải gánh chịu những thiệt hại nặng 
nề, đồng thời làm cho cuộc sống 
người dân càng thêm khó khăn. Đám 
cầm quyền luôn miệng nói tham 
nhũng đã trở thành quốc nạn, làm ra 
vẻ hò hét chống tham nhũng, dọa sẽ 
“hốt, hốt hết”, nhưng tham nhũng vẫn 
không hết mà càng nặng nề thêm. Vì 
sao? Vì cái chế độ cực quyền toàn trị 
không cho người dân cất tiếng nói, 
không cho báo chí được tự do ngôn 
luận, cho nên cái gọi là quyền lực thứ 
tư không thể nào phát huy tác dụng. 
Hơn nữa, dưới chế độ độc tài đảng 
trị, không có tam quyền phân lập, 
không có tư pháp độc lập nên không 
thể trừng phạt được những cán bộ 
đảng viên tham nhũng nắm giữ các 
địa vị cao. Biết bao nhiêu vụ bị tố cáo 
đều đã “chìm xuồng”, mà có nhiều 
trường hợp các nhà báo dũng cảm tố 
cáo thì lại vô tù. 
 Dưới chế độ toàn trị của ĐCS, 
quyền công dân cũng như quyền con 
người không hề được tôn trọng, 
người dân không cảm thấy mình là 
người chủ của Đất nước, trong lúc đó 
ĐCS lại o bế công an, cảnh sát, lại sử 
dụng bọn côn đồ trong việc đàn áp 
dân lành, biến công an, cảnh sát 
thành những kiêu binh, tha hồ nhũng 
nhiễu, hành hạ, đánh đập, tra tấn, 
thậm chí đánh chết người dân. Số 
người bị công an đánh chết, bị tật 
nguyền không phải là ít. Trong khi đó, 
tệ nạn xã hội, rượu chè, cờ bạc, xì ke 
ma túy, đĩ điếm lan rộng, chẳng 
những ở thành thị mà tràn lan đến cả 
vùng nông thôn. Đạo đức xã hội ngày 
càng băng hoại đến nỗi tiến sĩ Hà Sĩ 
Phu đã phải kêu lên: “Hãy nhìn vào 
thực tiễn xã hội: Có bao giờ người 
Việt Nam lại thờ ơ trước nguy cơ 
vong quốc, nguy cơ bị đồng hóa như 
bây giờ? Có bao giờ sự thờ ơ trước 
đau khổ của đồng loại, sự đâm chém, 
băm chặt nhau dễ dàng như cơm 
bữa, sự nhố nhăng mất gốc, sự phô 
bày thú tính, sự vênh váo rởm đời, sự 

hành hạ người yêu nước một cách 
ngang nhiên, sự nịnh bợ kẻ nội xâm 
và ngoại xâm… lại được tôn vinh 
trước thanh thiên bạch nhật như bây 
giờ? Có bao giờ sự thành thật thua 
sự giả dối, người lương thiện lại sợ 
kẻ gian manh, người yêu nước lại bị 
lép vế, bậc thức giả lại bị cười khinh, 
công lý lại bị nhạo báng một cách 
thảm hại như bây giờ?” Đấy, kết quả 
nhãn tiền của “đạo đức cộng sản” và 
việc “xây dựng con người mới, xã hội 
chủ nghĩa” của Hồ Chí Minh và 
ĐCSVN như thế đó.  
 Điểm thứ năm. ĐCSVN là một 
đảng rất bảo thủ, thủ cựu, muôn năm 
vẫn nhìn thế giới, nhìn Đất nước và 
Dân tộc qua cái lăng kính Marx-Lenin 
quá cũ kỹ và lệch lạc. Chủ nghĩa 
Marx-Lenin mà loài người đã vứt vào 
sọt rác hàng mấy chục năm rồi, dân ở 
các nước vốn là nôi của chủ nghĩa đó 
đã vĩnh biệt nó từ lâu rồi, thế mà cho 
đến ngày nay, từ đại hội Đảng kỳ này 
qua kỳ khác vẫn lặp đi lặp lại mãi 
“phải kiên trì chủ nghĩa Marx-Lenin”. 
Nghe quá nhàm tai đến nỗi dân phải 
kêu lên “mãi mãi cái loa rè”, “già rồi 
đâm lú”. Buồn cười nhất là dưới thời 
TBT Đỗ Mười, ông ta vẫn nhai đi nhai 
lại “hai phe, bốn mâu thuẫn”, cái công 
thức từ đời xửa đời xưa CS dùng để 
nhận định tình hình thế giới. Nhóm 
cầm quyền trong Đảng cứ khư khư 
ôm cái cũ, không dám, và cũng không 
đủ trí tuệ, để nhận ra cái mới, cái 
năng động của mầm non, cái tương 
lai, để dám đi những bước sáng tạo. 
Cái thói quen của họ là bắt chước 
“hai ông anh”, cứ LX, TQ làm gì thì 
rập khuôn làm theo. Ban lãnh đạo, 
nhất là BCT, BBT già cả không có 
sức sống của tuổi trẻ để vươn tới trí 
tuệ, văn minh và tiến bộ, nên ĐCS 
mãi mãi lạc hậu, dù họ vênh vang tự 
cho mình là “đỉnh cao của trí tuệ loài 
người”. Nhìn vào thực tế thì thấy rõ 
ĐCSVN chống lại văn minh và tiến 
bộ, chống lại chế độ dân chủ đích 
thực. Thế mà có ai đề xuất cái mới thì 
BCT đã vội kêu lên “đổi mới, nhưng 
không được đổi mầu”. Đã thế, nội bộ 
ban lãnh đạo chóp bu luôn luôn gầm 
ghè lục đục nhau, cấu xé nhau, và 
mỗi người đều lợi dụng chức, quyền 
để trục lợi và tham nhũng! 
 Chỉ nêu lên năm điểm như thế thôi 
cũng đủ để mỗi người đảng viên còn 
có tấm lòng trong sáng vì nước vì 
dân, có tinh thần tự trọng hãy tự mình 
lựa chọn: ánh sáng hay bóng đêm, 
đức hạnh hay tội ác, dân chủ hay độc 
tài, văn minh, tiến bộ hay dã man, lạc 
hậu, vì Tổ quốc và Dân tộc hay vì một 
đảng, thậm chí một nhúm độc tài… 
Mỗi người sẽ tự hỏi và tự quyết định: 
có nên tiếp tục ở trong cái ĐCS này 
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nữa không hay rời bỏ nó? Cái đảng 
khủng bố, gây chiến. Cái đảng phạm 
tội diệt chủng, phạm tội ác với loài 
người và với Dân tộc. Cái đảng gian 
dối, lừa gạt, lật lọng. Cái đảng trong 
85 năm qua đã gieo rắc bao đau 
thương, tang tóc, khổ cực, tủi nhục 
cho mấy chục triệu con người. Cái 
đảng đang tham quyền cố vị, bám 
vào quyền lực để thống trị Dân tộc và 
Đất nước. Cái đảng đang thuần phục 
và rước kẻ thù vào nhà.  
 Ngày nay, ĐCSVN đang là khối u 
ác tính bám vào cơ thể Dân tộc, cơ 
thể Đất nước. Nếu không dũng cảm 
làm một cuộc phẫu thuật để vứt bỏ 
khối u đó đi mà để nó di căn thì Dân 
tộc và Đất nước chắc chắn sẽ mất 
vào tay Trung Cộng đầy tham vọng 
bành trướng. Lẽ nào người đảng viên 
còn có tấm lòng trong sáng yêu nước 
thương dân, có tinh thần tự trọng mà 
không dám rời bỏ cái đảng tội ác đã 
phản lại cuộc cách mạng ĐCS từng 
rêu rao và hứa hẹn? 
 Chính lúc này là lúc phải quyết 
định! Rời bỏ cái đảng mang tội ác với 
dân, với nước này sớm được ngày 
nào càng tốt ngày đó. Đừng có hy 
vọng là những kiến nghị hay ho, 
những đề nghị sáng suốt, những yêu 
cầu thiết tha của các trí thức, các cán 
bộ, đảng viên, các lão thành cách 
mạng, cũng như của nhân dân có thể 
chuyển hóa được được những cái 
đầu đã bê-tông hóa của đám cầm 
quyền vì cái đít của chúng quen ngồi 
ghế cao bao giờ cũng thích leo cao 
hơn nữa và bám chắc hơn nữa vào 
cái ghế của chúng. Đừng có hy vọng 
đại hội Đảng kỳ tới sẽ có thay đổi gì 
tốt đâu. Câu nói dân gian khi xem 
tuồng chèo: “Vô ra vẫn thằng cha lúc 
nãy!” Đại hội Đảng cũng chỉ là một 
lớp tuồng chèo, “vô ra vẫn thằng cha 
lúc nãy” thôi.  
 Chúng tôi rất thông cảm có nhiều 
bạn đang phân vân, ngập ngừng, do 
dự. Đó là điều rất tự nhiên trước một 
quyết định quan trọng. Nhưng khi đã 
dám quyết định bước ra khỏi cái đảng 
độc tài, dối trá, tham nhũng này rồi, 
thì các bạn sẽ thấy tâm hồn nhẹ 
nhõm, thoải mái lạ thường. “Vòng kim 
cô” trên đầu bạn sẽ biến mất lúc nào 
không hay. Việc đó sẽ mở ra một 
chân trời mới để bạn có thể cống hiến 
sức lực và trí tuệ của mình cho 
những công việc có ích cho Tổ quốc 
và Dân tộc. Tin chắc rằng những 
người dũng cảm, như các anh 
Nguyễn Chí Đức, Phạm Đình Trọng 
và nhiều người khác… đã ra khỏi 
ĐCSVN cảm thấy thấy nhẹ nhàng, rất 
thoải mái, vì bây giờ các anh đã thực 
sự là những con người tự do.  
 Nguyễn Minh Cần 

 Nhân 85 năm thành lập đảng 

Cộng sản Việt Nam, Diễn đàn BBC 

đã trao đổi với ông Vũ Minh Giang, 

một nhà sử học tại Đại học Quốc 

gia Hà Nội và từng là thành viên 

Hội đồng Lý luận Trung ương của 

Đảng, về tính chính danh của đảng 

này. 

 Giành lại độc lập hay cướp 

chính quyền 
 Ông Vũ Minh Giang lập luận: 

“Bởi vì đảng Cộng sản Việt Nam ra 

đời trong bối cảnh đất nước mất 

chủ quyền. Chính Đảng đã lãnh đạo 

dân tộc giành lại độc lập.” 

 Sau khi Nhật đảo chánh Pháp, 

ngày 11-3-1945 Vua Bảo Đại đã 

tuyên bố độc lập cho Việt Nam, bãi 

bỏ mọi hiệp ước đã ký với Pháp: 

“Chiếu tình hình thế giới nói chung, 

và tình hình Á châu nói riêng, chính 

phủ Việt Nam long trọng công khai 

tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, hiệp 

ước bảo hộ ký với nước Pháp được 

bãi bỏ, và đất nước thu hồi chủ 

quyền độc lập quốc gia…” 

 Đến ngày 17-4-1945, Thủ tướng 

Trần Trọng Kim trình danh sách 

Nội các lên vua Bảo Đại phê chuẩn 

và Nội các Trần Trọng Kim ra mắt 

Quốc dân vào 2 ngày sau đó. 

 Trong một thời gian dài, để biểu 

lộ sức mạnh chuyên chính vô sản, 

đảng Cộng sản xem ngày 19-8-1954 

như ngày Việt Minh cướp chính 

quyền. Hồi ký tướng cộng sản 

Hòang Cầm kể rõ chuyện xảy ra 

ngày 17-8-1954 như sau: 

 “…Đúng là cuộc mít tinh chiều 

nay do Tổng hội viên chức thân 

Nhật tổ chức. Đồng bào sẽ đến và 

đến đông… vì vậy theo lệnh của Uỷ 

ban Khởi nghĩa thành phố, chúng ta 

phải biến bị động thành chủ động, 

biến cuộc mít tinh do Tổng hội viên 

chức tổ chức thành cuộc mít tinh 

của ta. Nhiệm vụ của các tổ chức tự 

vệ chiến đấu chúng ta là vừa trấn 

áp địch, vừa bảo vệ an toàn cuộc 

mít tinh không cho chúng chống 

phá, vừa bảo vệ người của ta lên 

diễn thuyết vạch mặt kẻ thù, cổ 

động quần chúng nổi dậy khởi 

nghĩa cướp chính quyền… 

 “Mỗi người cầm một lá cờ nhỏ 

giấu kín, theo tôi ra ngay địa điểm 

mít tinh, đứng lẫn vào với dân và 

làm theo hiệu lệnh chung trên kỳ 

đài… 

 “Hai giờ chiều cuộc mít tinh 

khai mạc. Chúng tôi đứng tề chỉnh 

ở hàng trên, nhìn lên kỳ đài rất rõ. 

Một diễn giả mặc quần áo sang 

trọng đứng lên giới thiệu chương 

trình trước máy phóng thanh… Một 

đội viên tự vệ bên cạnh giương cao 

lá cờ đỏ sao vàng lên. Thế là hàng 

vạn người đứng dưới hô vang: Cờ 

Việt Minh! Cờ Việt Minh! Hoan hô 

cờ Việt Minh! Hoan hô cờ Việt 

Minh! Chúng tôi hô theo và nhanh 

chóng lấy cờ giấu trong túi ngực 

tung lên, các tổ tự vệ khác cũng làm 

như vậy, vừa giơ cao lá cờ rẽ đám 

đông chạy từ chỗ này đến chỗ khác 

cổ vũ đồng bào và sẵn sàng trấn áp 

những kẻ trà trộn gây rối để cuộc 

mít tinh được tiếp tục theo hướng 

chỉ đạo của ta. 

 “Anh Lê Thám hất hàm ra hiệu, 

tất cả chúng tôi lại hướng về phía 

kỳ đài để thực hiện hiệu lệnh hướng 

dẫn phát ra từ trên đó. 

 “Theo hiệu lệnh đã quy định, ba 

đội viên tuyên truyền xung phong 

xông lên, chĩa súng dồn “ban tổ 

chức” vào một góc. Lập tức một đội 

viên tự vệ của chúng tôi tiến nhanh 

tới chân kỳ đài vung lưỡi dao bén 

sắc chém đứt dây lá cờ “quẻ ly” 

của chính quyền bù nhìn do Nhật 

dựng lên rơi nhanh, một lá cờ đỏ 

sao vàng rất to rộng xuất hiện trên 

bao lơn Nhà Hát Lớn phủ kín 

khoảng giữa trước mặt nhà hát…” 

 Còn ngày 19-8-1945, trong tiêu 

đề “Đánh chiếm phủ Khâm sai”, 

tướng Hòang Cầm cũng đã kể rõ: 

 “Khi đoàn biểu tình đến gần, 

bọn cầm đầu ‘Uỷ ban chính trị lâm 

thời’ ra lệnh đóng chặt cửa và cho 

lính dàn sát hàng rào sắt sẵn sàng 

nổ súng vào đội quân khởi nghĩa. 

 “Nhưng lính bảo an ở đây đã 

nghe theo lời kêu gọi của cán bộ 

Việt Minh. Tranh thủ thời cơ, một 

số đội viên tự vệ chiến đấu đã 

nhanh chóng leo qua hàng rào sắt, 
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nhảy vào trong sân, đồng thời một 

số hội viên cứu quốc quân vòng lối 

sau nhảy vào phủ Khâm sai. Phối 

hợp khí thế bên ngoài, một số nhân 

mối của ta trong hàng ngũ lính bảo 

an tiếp tục vận động, lập tức cả anh 

em lính bảo an, cộng cả số mới 

được tăng cường hôm trước lên tới 

hai đại đội nhất loạt xin hàng, 

mang hết vũ khí khoảng 200 khẩu 

súng xếp thành một đống giữa sân. 

Lục lượng cách mạng có thêm sức 

mạnh, hạ lệnh cho lính gác mở 

cổng. Đội quân khởi nghĩa tiến vào 

sân, một đội viên cứu quốc trạc 15 

tuổi mặc quần áo xanh công nhân 

được phân công từ trước trèo lên 

nóc nhà, hạ cờ quẻ ly xuống, kéo cờ 

đỏ sao vàng lên,…” 

 Đã đến lúc đảng Cộng sản phải 

trả lại sự thực họ đã dùng bạo lực để 

cướp chính quyền từ tay chính phủ 

chính danh do Thủ tướng Trần 

Trọng Kim được vua Bảo Đại bổ 

nhiệm. 

 Hợp hiến và hợp pháp 
 Được BBC hỏi về tính chính 

danh của đảng Cộng sản vì quyền 

lực không phải do dân trao, ông Vũ 

Minh Giang trả lời: “Đầu năm 

1946, Đảng Cộng sản đã tổ chức 

bầu cử Quốc hội và ra Hiến pháp.” 

 Điều 70 Hiến pháp 1946 quy 

định các thủ tục pháp lý cuả sự thay 

đổi hiến pháp: “Sửa đổi Hiến pháp 

phải theo những cách thức sau đây: 

a/ Do hai phần ba tổng số nghị viên 

yêu cầu. b/ Nghị viên bầu ra một 

ban dự thảo những thay đổi. c/ 

Những điều thay đổi khi đã được 

nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra 

tòan dân phúc quyết.” 

 Trong thời chiến, Hiến pháp 

1946 chưa bao giờ được sử dụng. 

Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá I, 

ngày 18-12-1959, Hồ Chí Minh đọc 

báo cáo về dự thảo sửa đổi Hiến 

pháp, ngày 31-12-1959, Quốc hội 

đồng ý thông qua hiến pháp sửa đổi, 

rồi ngày 1-1-1960, Hồ Chí Minh ký 

sắc lệnh công bố Hiến pháp 1959. 

 Việc làm nói trên hòan tòan đi 

ngược với Điều 70 Hiến pháp 1946, 

bởi thế các Hiến pháp sau đều bất 

hợp hiến và bất hợp pháp, vì không 

có tính kế thừa và tính liên tục về 

mặt pháp lý, tinh thần và nội dung 

cuả Hiến pháp nguyên thủy 1946. 

 Đảng Cộng sản đã tước đoạt 

quyền sửa đổi hiến pháp cuả người 

dân Việt Nam, vì thế, các hiến pháp 

sau này đã không có năng lực pháp 

lý xác định tính chất hợp pháp và 

chính thống cuả nhà cầm quyền 

cộng sản. 

 Cho đến nay Việt Nam vẫn chưa 

có tự do ứng cử và bầu cử, “Đảng 

cử Dân Bầu” là khuôn khổ dân chủ 

hình thức, người dân không có sự 

chọn lựa khác hơn nên đi bầu cho 

xong chuyện tránh bị phiền tóai. 

 Vì thế nhà cầm quyền Hà Nội 

chỉ là những người cầm quyền, đại 

diện cho đảng Cộng sản, nhưng 

không thể xem là đại diện chính 

danh cho người Việt Nam. 

 Về bang giao quốc tế, các quốc 

gia công nhận nhau dựa trên quyền 

lực và quyền lợi vì thế họ mới công 

nhận nhà nước do đảng Cộng sản 

Việt Nam cầm quyền. 

 Chống Pháp chống Mỹ và 

thống nhất đất nước 
 Ông Vũ Minh Giang cho rằng: 

“Đảng Cộng sản có vai trò rất quan 

trọng là giành độc lập cho Việt 

Nam và kháng chiến chống Pháp 

thành công, và sau năm 1954, Đảng 

có công lao xóa bỏ cản trở để tiến 

tới thống nhất đất nước.” 

 Các quốc gia trong vùng như 

Nam Dương, Mã Lai, Tân Gia Ba, 

Brunei, Phi Luật Tân, Đại Hàn, 

Miến Điện không phải trải qua 

những cuộc chiến chống thực dân 

và đế quốc tổn hao tài nguyên sinh 

khí quốc gia, nhưng vẫn được trao 

trả độc lập và được tự quyết định 

con đường phát triển quốc gia. 

 Điều không may là sau khi đảng 

Cộng sản cướp chính quyền năm 

1945, Việt Nam lại phải trải qua 9 

năm chống Pháp kết thúc bằng hiệp 

định Genève chia đôi đất nước. 

 Nhưng càng không may cho VN, 

Bắc Việt đã xé Hiệp định Genève 

1954 và Hiệp định Paris 1973 mang 

quân đánh chiếm miền Nam. 

 Ông Võ Văn Kiệt, một lãnh đạo 

cộng sản từng nhận xét về sự kiện 

thống nhất đất nước như sau: “Một 

sự kiện liên quan đến chiến tranh 

khi nhắc lại, có hàng triệu người 

vui, mà cũng có hàng triệu người 

buồn. Đó là vết thương chung của 

dân tộc, cần được giữ lành thay vì 

lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ 

máu”. 

 Vị thế Việt Nam 
 Ông Vũ Minh Giang cho rằng: 

“Tuy còn nhiều thứ phải rút kinh 

nghiệm nhưng rõ ràng vị thế Việt 

Nam bây giờ đã khác trước rất 

nhiều.” 

 Đương nhiên sau gần 70 năm 

đảng Cộng sản cầm quyền, Việt 

Nam bây giờ về nhiều mặt đã khác 

trước rất nhiều. Nhưng để đánh giá 

Việt Nam có tiến bộ hơn hay không 

là một đề tài rộng hơn. 

 Riêng về phát triển kinh tế, ở 

những năm 1940-50 Việt Nam đã 

vượt xa những quốc gia trong vùng. 

 Nhưng vì chiến tranh “giải 

phóng” và vì theo con đường Xã hội 

Chủ nghĩa, một con đường mà Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi 

Quang Vinh phải than thở: “Làm gì 

có cái thứ đó mà đi tìm”. 

 Nên đến đầu năm nay, Thủ 

tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng 

cho báo chí biết nỗi trăn trở như 

sau: “Sao lại cứ phải đứng sau 6 

nước ASEAN? Chúng ta có đuổi kịp 

được ASEAN-6 không? Không có lý 

do gì chúng ta không cải thiện được 

để bằng ASEAN-6”. 

 Sửa chữa hay thay đổi 
 Ông Vũ Minh Giang cho biết 

“…Đảng đang đứng trước những 

khó khăn hết sức to lớn và thách 

thức”, và đang quyết tâm sửa chữa 

những sai lầm và khuyết điểm. 

 Cũng chính ông Nguyễn Tấn 

Dũng cho biết: để theo kịp nước 

người cần “…đổi mới thể chế và 

phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ 

của Nhân dân”. 

 Trên thực tế nếu Việt Nam 

không thay đổi thì “nỗi trăn trở của 

Thủ tướng” không thể đuổi kịp 6 

quốc gia ASEAN, sẽ trở thành nỗi 

trăn trở phải đuổi theo Cam Bốt và 

Miến Điện hai quốc gia đang từng 

bước thay đổi. 

 Nhưng thay đổi cũng phải đổi 

đúng đường, con đường dân chủ mà 

các quốc gia khác Việt Nam đang 

theo. Xin mời bạn tìm đọc bài “Nỗi 

trăn trở của Thủ Tướng” về đổi mới 

thể chế để rõ hơn về mô hình thể 

chế dân chủ. 

 Melbourne, Úc Đại Lợi 
 



Tự Do Ngôn Luận * Bán Nguyệt San 
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 Ngày 3-2-2015 này đảng Cộng 
sản VN vừa tròn 85 tuổi và đã cầm 
quyền trong gần 70 năm tại miền Bắc 
và 40 năm trên cả nước. Dù có lập 
trường nào đối với đảng Cộng sản thì 
đây cũng vẫn phải là thời điểm để 
nhìn lại thành tích của nó, vì một lý do 
giản dị là chúng ta đã là chúng ta hiện 
nay vì nó. Nó đã là yếu tố chính trong 
các yếu tố quyết định số phận của đất 
nước ta trong gần một thế kỷ qua. 
 Chiến tranh giành độc lập và 
thống nhất đất nước hay nội chiến 
khủng bố ? 
 Hãy bắt đầu bằng thành tích quan 
trọng nhất, cũng là thành tích duy 
nhất mà đảng Cộng sản tự hào : cuộc 
chiến 1945-1975. Sự kiện cho tới nay 
các cấp lãnh đạo Cộng sản chỉ tự hào 
về cuộc chiến này tự nó có ý nghĩa. 
Trước hết nó là sự thú nhận rằng 
ngoài cuộc chiến này họ không thể 
khoe khoang một công lao nào khác 
dù 40 năm, nghĩa là gần hai thế hệ, 
đã trôi qua từ ngày 30-04-1975. Một 
chính quyền không làm được gì đáng 
kể trong suốt một thời gian dài như 
vậy là một chính quyền chắc chắn 
phải bị loại bỏ không thương tiếc dù 
có quá khứ lẫy lừng thế nào đi nữa ; 
không một dân tộc nào có thể chấp 
nhận phí phạm một thời gian dài như 
thế nếu còn muốn tồn tại trong thế 
giới thay đổi dồn dập này. 
 Nhưng cuộc chiến này là gì ? 
 Về bản chất, cả hai giai đoạn mà 
đảng Cộng sản gọi là "chống Pháp" 
và "chống Mỹ" đều chỉ là những giai 
đoạn của một cuộc nội chiến bởi vì 
tuyệt đại bộ phận những người đã 
chiến đấu cũng như những nạn nhân 
đều là người Việt. Các lãnh tụ Cộng 
sản cũng không hề phủ nhận bản 
chất nội chiến của cuộc chiến này. Họ 
chỉ biện luận rằng đây là cuộc nội 
chiến chính nghĩa lãnh đạo bởi những 
nhân vật tài đức phi thường một lòng 
vì dân vì nước, đứng đầu là chủ tịch 
Hồ Chí Minh vĩ đại, một mẫu mực về 
trí tuệ, kiến thức và đạo đức để giải 
phóng đồng bào khỏi ách thống trị và 
bóc lột dã man của một bọn ngụy 
quyền bán nước, và hơn nữa cũng là 
cuộc đấu tranh chống Pháp, chống 
Mỹ để xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong tiến trình tất yếu của nhân loại 
lên chủ nghĩa Cộng sản. Giờ đây tất 
cả những lập luận này đều đã bộc lộ 
rõ thực chất ngây ngô và gian trá. 
Dân chúng ở trong các vùng "tạm 
chiếm" thoải mái hơn hẳn các vùng 
"giải phóng" về mọi mặt chính trị, kinh 
tế, xã hội, giáo dục. Những tiết lộ 

muộn màng như của Bùi Tín, Trần 
Đĩnh và nhiều người khác cũng đã 
cho thấy các cấp lãnh đạo Cộng sản, 
kể cả ông Hồ Chí Minh, đều chỉ là 
những người vừa sơ sài về kiến thức 
vừa thấp kém về đạo đức và nhân 
cách. Ngày nay, khi sự hỗ trợ ồ ạt 
của Liên Xô và Trung Quốc cho đảng 
Cộng sản đã được mọi người nhìn 
nhận, những chiêu bài "chống Pháp", 
"chống Mỹ" chỉ nói lên một sự thực 
đau lòng : dân tộc ta đã là con vật 
khờ khạo bị hy sinh trong cuộc tranh 
hùng giữa các nước lớn. Đảng Cộng 
sản phải chịu hoàn toàn trách nhiệm 
về cuộc nội chiến này bởi vì họ đã 
khởi xướng nó và đã nhất định không 
chịu đối thoại với những người Việt 
Nam trước mặt họ để tìm một thỏa 
hiệp. Cũng đừng quên rằng nội chiến 
nằm trong bản chất của chủ nghĩa 
Cộng sản, tiếng gọi đấu tranh giai cấp 
và tiếng gọi nội chiến chỉ là một. 
 Bao nhiêu người Việt Nam đã thiệt 
mạng ? Cho đến nay dù đã cầm 
quyền 40 năm trên cả nước, chính 
quyền cộng sản Việt Nam vẫn chưa 
thực hiện một nghiên cứu nghiêm túc 
nào về cuộc nội chiến đẫm máu này, 
nhưng như trong mọi thảm kịch bị 
bưng bít, thiệt hại thực sự có thể vượt 
mọi ước lượng. Thí dụ như con số 
nạn nhân thực sự của Cải cách 
Ruộng đất : nhiều người đã đưa 
những con số 20.000 hay 50.000 
người, nhưng rồi cố giáo sư Đặng 
Phong sau khi phối kiểm vô số báo 
cáo lưu trữ đã tìm ra con số 172.008 
người. Sáu triệu có thể là con số nạn 
nhân vừa phải của cuộc nội chiến 
này, ngoài những tàn phá kinh khủng 
khác về tình cảm cũng như vật chất 
cho đất nước. Ý niệm "nội chiến 
chính nghĩa" tự nó cũng đã là một ý 
niệm ngu xuẩn. Không có cuộc nội 
chiến nào có chính nghĩa cả bởi vì 
không có gì tàn phá một dân tộc bằng 
nội chiến. Gây ra nội chiến phải được 
coi là tội nặng nhất đối với đất nước 
dù nhân danh bất cứ lý do nào. Trong 
lịch sử thế giới chưa có dân tộc nào 
gượng dậy được trong một vài thế hệ 
sau một cuộc nội chiến dài và khốc 
liệt như như chúng ta đã trải qua, 
ngay cả với một cố gắng hòa giải dân 
tộc thành thực và quả quyết. Sự kiện 
có những người hãnh diện vì đã tham 
gia cuộc chiến này chỉ tố giác sự 
thiếu vắng tư tưởng chính trị của 
chúng ta. Sự kiện có những người 
đến nay vẫn không nhìn thấy nhu cầu 
hòa giải dân tộc chỉ chứng tỏ chúng 
ta là một dân tộc vẫn chưa trở lại bình 

thường sau khi đã bị chấn thương 
quá nặng trong cả cơ thể lẫn trí tuệ 
và tâm hồn. 
 Cũng cần phải nhắc lại thêm một 
lần nữa là đảng Cộng sản đã thắng 
không phải vì tài giỏi -các cấp lãnh 
đạo cộng sản thường chỉ có trình độ 
tiểu học- mà nhờ bản chất khủng bố 
của nó, như tuyệt đại đa số các đảng 
Cộng sản trên thế giới. Các tổ chức 
khủng bố có hiệu lực ghê gớm của 
chúng. Chúng giữ được kỷ luật nội bộ 
tuyệt đối, có thể quyết định một cách 
rất nhanh chóng và có thể làm bất cứ 
gì, vì đối với chúng tất cả mọi phương 
tiện đều tốt để đạt mục đích. Chỉ từ 
vài thập niên gần đây thôi, thế giới 
mới lên án khủng bố như một 
phương thức đấu tranh dơ bẩn. Sự 
thay đổi cách nhìn về khủng bố này 
đã là một trong những nguyên nhân 
chính khiến phong trào Cộng sản thế 
giới khựng lại rồi sụp đổ. 
 Một tội ác đối với tổ quốc… 
 Thành tích gắn liền và chuẩn bị 
cho cuộc nội chiến này là tội ác tàn 
sát hàng trăm nghìn người thuộc các 
đảng phái quốc gia -như Việt Nam 
Quốc Dân Đảng và Đại Việt- hoặc chỉ 
giản dị là không chấp nhận chủ nghĩa 
Cộng sản, được phát động ngay từ 
năm 1945 và đạt tới cao điểm trong 
những năm sau đó. Những người yêu 
nước này đã bị tàn sát chỉ vì đảng 
Cộng sản muốn giành độc quyền 
kháng chiến để áp đặt chủ nghĩa 
Mác-Lênin. Đợt tàn sát này đã cướp 
đi của đất nước những người yêu 
nước chân chính nhất và giải thích tại 
sao tinh thần dân tộc của chúng ta lại 
yếu hẳn đi sau đó, yếu đến nỗi "yêu 
nước" bị đồng hóa với yêu chủ nghĩa 
cộng sản, một chủ nghĩa mà một 
trong những mục tiêu chính được 
công bố là xóa bỏ các quốc gia, mà 
không gây phản ứng nào đáng kể. 
Lịch sử sẽ phải làm rõ thảm kịch này, 
ít nhất để làm rõ trách nhiệm của Hồ 
Chí Minh và đảng Cộng sản và để trả 
công lý cho ký ức của các nạn nhân. 
 …và một tội ác đối với nhân loại 
 Một thành tích kinh khủng giữa hai 
giai đoạn nội chiến là đợt tàn sát Cải 
cách Ruộng đất. Như vừa nói ở phần 
trên 172.008 người đã bị thảm sát. 
Họ bị giết, sau khi bị đánh đập và sỉ 
vả, không phải vì đã phạm một tội 
nào mà chỉ vì bị coi là thuộc một 
thành phần mà đảng Cộng sản muốn 
tiêu diệt. Đảng Cộng sản còn đẩy sự 
bỉ ổi đến độ bắt buộc con cái phải 
chửi cha mẹ sắp bị hành quyết. Theo 
định nghĩa của công pháp quốc tế 
đây là một tội ác lớn đối với nhân loại 
(1). Hồi ký Đèn Cù của Trần Đĩnh vừa 
được xuất bản cho thấy chính ông Hồ 
Chí Minh đã chủ xướng tội ác có 
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chuẩn bị qui mô với tất cả nhẫn tâm 
này. Dù sau đó đảng CS đã nhìn 
nhận sai lầm nhưng những người có 
trách nhiệm chính đã chỉ bị phê bình 
và kiểm điểm chiếu lệ. Riêng ông Hồ 
Chí Minh vẫn còn được ca tụng như 
một mẫu mực về đạo đức. 
 Hủy diệt trí tuệ và nhân cách 
Việt Nam 
 Thành tích vẫn còn cần được 
đánh giá đúng mức là chính sách tàn 
phá trí tuệ Việt Nam mà vụ Nhân Văn 
- Giai Phẩm chỉ là một thí dụ. Người 
Việt Nam bị cấm suy nghĩ và phát 
biểu một cách khách quan. Tư tưởng 
bị cấm đoán, triết lý duy nhất được 
nhồi sọ là triết lý Mác-Lênin vừa sai 
vừa độc hại. Đó là một trong những lý 
do chính khiến trí tuệ Việt Nam bị thui 
chột và làm chúng ta thua kém thế 
giới như hiện nay. Tuy vậy sự tàn phá 
trí tuệ có lẽ không tai hại bằng sự tàn 
phá đạo đức và nhân cách đối với trí 
thức Việt Nam. Các tiết lộ muộn 
màng ngày càng nhiều cho thấy 
không phải là các trí thức Cộng sản 
đã lầm mà thực ra họ đã nhận ra 
ngay từ đầu bản chất gian ác của 
đảng Cộng sản nhưng họ đã bị khủng 
bố toàn diện đến độ không dám nói 
lên sự thực, dù chỉ là một phần. Rồi 
để che giấu sự nhát sợ của chính 
mình một số người đã làm ra vẻ thực 
sự tin tưởng vào đảng, thậm chí còn 
đóng kịch hãnh diện, và đóng góp lừa 
bịp quần chúng. Hậu quả là một phần 
đáng kể các cựu chiến binh và đảng 
viên Cộng sản vẫn còn tin ở quá khứ 
oai hùng của đảng. Họ cũng là những 
nạn nhân của những người cầm đầu 
đảng Cộng sản và của sự thiếu vắng 
những trí thức dũng cảm. 
 Cuối cùng là một nước Việt 
Nam không đáng kể và không có 
chủ quyền 
 Người ta cũng có thể nhắc tới 
cuộc thảm sát Tết Mậu Thân 1968 tại 
Huế, chính sách bỏ tù và hạ nhục tập 
thể đối với quân đội, công chức, trí 
thức, doanh nhân miền Nam sau 
1975, các đợt "đánh tư sản", hai vụ 
đổi tiền cướp đoạt, đợt tổ chức cho 
vượt biên bán chính thức, việc thành 
lập "Đảng Việt Nam Phục Quốc" để 
làm bẫy bắt hàng chục ngàn thanh 
niên vô tội v.v… Không quên hàng 
triệu dân oan bị cướp đất cướp nhà. 
Tất cả đều vừa là những sai lầm lớn 
vừa là những tội ác lớn. 
 Nhưng thành tích rõ rệt và đồ sộ 
hiện nay là sự tụt hậu bi đát so với 
thế giới. Thu nhập trung bình của một 
người Việt Nam chỉ bằng 15% mức 
trung bình thế giới. Tổng sản lượng 
của nước ta chỉ bằng một nửa số 
thương vụ của một công ty Samsung 
của Hàn Quốc. Càng bi đát vì môi 

trường ô nhiễm, đạo đức suy đồi, xã 
hội băng hoại, con người suy nhược 
ý chí, mất lòng tin và vô cảm. Chúng 
ta đứng hàng thứ 14 trên thế giới về 
dân số nhưng hoàn toàn không có 
một thành tựu nào được thế giới biết 
đến cả, dù là công ty, một sản phẩm, 
một tác phẩm văn học, nghệ thuật 
hay một thành tích thể thao. Việt Nam 
hiện nay là một nước không đáng kể. 
 Không đáng kể và cũng không có 
chủ quyền quốc gia. Ông Trương Tấn 
Sang sẽ để tên lại trong lịch sử như là 
người đã thay mặt đảng Cộng sản 
sang Bắc Kinh tháng 6-2013 chính 
thức hóa một thời kỳ Bắc thuộc mới, 
cam kết nhận chỉ thị của Trung Quốc 
trong các quan hệ đối ngoại. Trung 
Quốc "trúng thầu" 80% các công trình 
xây dựng, thuê nhiều khu rừng đầu 
nguồn, lập nhiều khu của riêng người 
Hoa ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Số 
nợ của Việt Nam đối với Trung Quốc 
còn là một "bí mật quốc gia" nhưng 
điều chắc chắn là chính quyền Việt 
Nam hiện nay chỉ sống được để tiếp 
tục đưa ra những con số thống kê lếu 
láo nhờ được Trung Quốc bơm tiền, 
trên thực tế nó đã phá sản. 
 Và nếu ta đặt câu hỏi : "Nếu 
không có đảng Cộng sản thì ngày nay 
Việt Nam sẽ ra sao ?" thì chắc chắn 
câu trả lời sẽ là: "Ít nhất cũng phồn 
vinh hơn gấp 15 hay 20 lần hiện nay, 
đã là một trong những nước G20, đã 
không có sáu triệu người thiệt mạng 
vì nội chiến, đã không mất Hoàng Sa, 
Trường Sa, Nam Quan, Lão Sơn, 
Bản Giốc". 
 Thành tích của đảng Cộng sản 
thật là kinh hoàng. Thất bại không 
phải là từ ngữ phù hợp, phải nói là 
thảm họa. Đảng Cộng sản đã là thảm 
họa cho Việt Nam trên tất cả mọi 
phương diện và trong tất cả mọi địa 
hạt. Người Việt Nam nào có thể 
không phẫn nộ ? Càng phẫn nộ khi 
nhân danh thành tích đó nó ngang 
ngược tuyên bố giữ độc quyền lãnh 
đạo đất nước trong thời gian vô hạn 
định. Thực không khác một lực lượng 
chiếm đóng. 
 Đảng CS là một bộ máy mà tính 
hoại loạn (perversion) đã liên tục tăng 
cường để sau cùng thoát khỏi mọi 
kiểm soát. Nó thay đổi con người chứ 
không ai thay đổi được nó. Hãy lấy thí 
dụ của chính ông TBT Ng. Phú Trọng. 
Về mặt cá nhân ông ấy có thể là một 
người tốt. Tôi có cảm tưởng ông 
Trọng là một người chuyên cần và 
tương đối lương thiện, nhận xét này 
cũng được xác nhận bởi một người 
bạn chung là anh Trần Bắc Quỳ, tức 
nhà văn Trần Hoài Dương. Tuy vậy ở 
địa vị tổng bí thư ông ấy chỉ biết biện 
hộ một cách trâng tráo cho một chế 

độ gian ác, hung bạo với đồng bào 
nhưng lại quỵ lụy trước Bắc Kinh. 
 Thái độ nào ? 
 Kỷ niệm 85 năm hiện hữu của 
đảng Cộng sản là dịp để mọi người 
Việt Nam cùng ý thức rằng chế độ 
Cộng sản là một quốc họa đã kéo dài 
quá lâu. Nó phải chấm dứt sớm để 
đất nước còn có thể có một tương lai. 
Nó không mạnh mà cũng không tự 
tin. Nó xấc xược chỉ bởi vì chúng ta 
quá nhu nhược, và chúng ta nhu 
nhược không phải vì dân trí hay dân 
chí Việt Nam yếu mà vì trí thức Việt 
Nam chưa đảm nhiệm được vai trò 
đáng lẽ phải đảm nhiệm. 
 Thực ra chúng ta cũng không nên 
thù ghét đảng Cộng sản. Nó chỉ là 
một sản phẩm của lịch sử và văn hóa 
của chính chúng ta. Một dân tộc 
không có tư tưởng chính trị không 
khác một con tàu không phương 
hướng ; mọi tai họa đều có thể xảy 
đến và cộng sản chỉ là một. Vấn đề là 
giải quyết bài toán cộng sản, bắt đầu 
bằng một thái độ. 
 Phải dứt khoát đối với đảng Cộng 
sản, từ bỏ mọi ý định "giúp đảng cải 
thiện để mạnh lên, giành lại lòng tin 
của nhân dân". Một cơ hội trước mắt 
để biểu lộ thái độ này là từ chối thẳng 
thắn mọi kêu gọi "đóng góp ý kiến" 
cho đại hội 12 sắp tới. 
 Chúng ta vẫn có thể, và cần, thảo 
luận ôn hòa và thân thiện với đảng 
Cộng sản về một lộ trình dân chủ hóa 
bởi vì không có chọn lựa nào khác 
một khi chúng ta đã lên án nội chiến 
và chọn đấu tranh bất bạo động trong 
tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc. 
Nhưng tư thế và mục tiêu phải rõ 
ràng. Họ là họ, chúng ta là chúng ta. 
Chúng ta không giấu mục tiêu là đưa 
chế độ và chủ nghĩa Cộng sản vào dĩ 
vãng và xây dựng một thể chế dân 
chủ đa nguyên đúng nghĩa. Không có 
vấn đề cải tiến chế độ Cộng sản vì ít 
ra những thảm kịch của đất nước 
cũng đã phải khiến chúng ta hiểu 
rằng chế độ Cộng sản không cải tiến 
được nữa. 
 Những thảo luận xem các chính 
sách và mục tiêu của đại hội 12 phải 
như thế nào, nên ủng hộ ai làm tổng 
bí thư, những ai nên vào bộ chính trị 
và ban bí thư v.v… đều vô nghĩa và 
quá trễ. Bất cứ chính sách nào, lãnh 
đạo nào cũng thế thôi bởi vì chính 
đảng Cộng sản -bộ máy cũng như 
tinh thần của nó- đã bị hoại loạn. 
Chính đảng Cộng sản, chứ không 
phải các cán bộ và đảng viên, đã trở 
thành độc hại một cách không thể 
đảo ngược. Đảng Cộng sản cũng 
giống như một tôn giáo mà cả thượng 
đế lẫn giáo lý và hàng giáo phẩm đều 
phải vất bỏ ; các tín đồ chỉ còn một 
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chọn lựa hiển nhiên. 
 Trong tinh thần đồng bào và anh 
em, thay vì khuyến khích các đảng 
viên Cộng sản dùng dằng trong ảo 
tưởng có thể đổi mới đảng, chúng ta 
phải nói rất thẳng thắn là họ chỉ có 
chọn lựa giữa bỏ đảng hoặc phấn 
đấu thật quyết liệt để biến nó thành 
một đảng hoàn toàn khác. Tự họ sẽ 
khám phá ra rằng hai chọn lựa này 
thực ra chỉ là một. Và nhiều người sẽ 
đến với phong trào dân chủ. 
 (1) Tòa án quốc tế Nuremberg 
năm 1945 xử tội ác Quốc Xã Đức 
định nghĩa "tội ác đối với nhân loại" là 
bao gồm các hành vi giết hại, tiêu 
diệt, nô lệ hóa, lưu đày… đối với 
thường dân vì những lý do chính trị, 
tôn giáo, chủng tộc. 

    

 Cách đây mấy tháng, nhân sự 

việc cuộc tranh chấp quyền lực tại 

một trường Đại học tư trở thành 

một cuộc chiến truyền thông và gây 

sốt trên báo chính thống một thời 

gian dài, vì muốn hiểu thực chất của 

vấn đề, tôi bỏ thời gian tìm hiểu 

phương thức tổ chức của trường học 

Việt Nam thì đi tới chỗ phát hiện ra 

rằng: không chỉ ở các trường công, 

mà ở tất cả các trường học, tổ 

chức đảng được phát triển rất 

mạnh mẽ, chi phối chặt chẽ các 

hoạt động của trường. 

 Điều này đặt tôi trước một câu 

hỏi: xã hội Việt Nam đương thời có 

phải là một xã hội toàn trị hay 

không ? 

 Dĩ nhiên không thể có câu trả lời 

ngay lập tức, và cũng không thể có 

câu trả lời đầy đủ, nếu không có các 

nghiên cứu đủ sâu và đủ rộng. 

 Ở đây tôi dùng định nghĩa của 

Hannah Arendt về chủ nghĩa toàn 

trị như một quy chiếu, trong đó, bà 

nêu ra năm đặc điểm chính: một 

chính đảng duy nhất, một xã hội 

đám đông, một ý thức hệ thâm nhập 

khắp mọi phương diện của đời sống 

xã hội và đời sống cá nhân, khủng 

bố và tuyên truyền. 

 Nếu dựa vào định nghĩa này tôi 

giả định là chúng ta có thể đồng ý 

với nhau rằng, xã hội Việt Nam thể 

hiện tính toàn trị trên 4 điểm: một 

chính đảng duy nhất, một xã hội 

đám đông, khủng bố và tuyên 

truyền. 
 Riêng vấn đề ý thức hệ có thể 

gây tranh cãi. Ít nhất có thể có mấy 

quan niệm như sau: 

 1- Ở Việt Nam chỉ có một ý thức 

hệ duy nhất là ý thức hệ Cộng sản 

chủ nghĩa. 

 2- Thực ra ý thức hệ Cộng sản 

chủ nghĩa chỉ còn tồn tại trong đầu 

óc của bộ phận nắm quyền lãnh đạo 

và một bộ phận đảng viên trong 

sạch và vẫn giữ lý tưởng từ thời quá 

khứ (mà dân gian gọi là “đảng viên 

nhưng mà tốt”). Còn đối với đa số 

dân chúng, ý thức hệ Cộng sản chủ 

nghĩa chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. 

 3- Ngay cả trong đầu óc của bộ 

phận cầm quyền và bộ phận trí 

thức nô có nhiệm vụ “nghiên cứu 

cơ bản về khoa học xã hội, cung cấp 

các luận cứ khoa học cho Đảng và 

Nhà nước trong việc hoạch định 

đường lối, chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch, chính sách phát triển 

nhanh và bền vững của đất nước 

theo định hướng xã hội chủ nghĩa” 

(trích Giới thiệu VHLKHXHVN: 

http://www.vass.gov.vn/noidung/gi

oithieu/Pages/gioi-thieu-tong-hop.a 

spx), thì ý thức hệ Cộng sản chủ 

nghĩa cũng không còn tồn tại. Trên 

thực tế, nó chỉ là cái bình phong, là 

phương tiện mà người ta nhất thiết 

phải duy trì để mưu cầu quyền lực 

và quyền lợi vật chất. 

 Ở đây tôi không có ý định trình 

bày quan niệm cá nhân. Trước một 

vấn đề quá phức tạp như vậy, muốn 

có ý kiến, cần phải có các nghiên 

cứu cẩn thận. Trước mắt, xin trình 

bày một vài hiện tượng có thể nắm 

bắt được cụ thể và cho phép tiếp tục 

suy nghĩ về vấn đề này. 

 Và cụ thể trong bài này tôi chỉ 

đề cập đến một hiện tượng: sự tồn 

tại của mạng lưới tổ chức Đảng 

trong xã hội. 

 Đề cập đến hiện tượng này nhằm 

trả lời câu hỏi: “Liệu các tổ chức 

Đảng có phải là đang thâm nhập 

khắp mọi phương diện đời sống xã 

hội hay không?” (chỉ xét về đời 

sống xã hội, còn đời sống cá nhân 

không bàn ở đây, chúng tôi sẽ trở 

lại vào một dịp khác). 

 Ví dụ về trường học được nêu 

lên ở đầu bài này cho thấy rằng 

trong mọi lĩnh vực của đời sống: 

Quân đội, An ninh, Luật, Y tế, Giáo 

dục, Văn hóa, Truyền thông (tất cả 

các loại hình truyền thông), trong 

mọi phạm vi xã hội: nông thôn, 

thành thị, miền núi… Đảng nhất 

định thiết lập sự kiểm soát và khẳng 

định tham vọng củng cố quyền lực 

tuyệt đối của Đảng. Không có một 

lĩnh vực nào được phép phi chính 

trị, bằng chứng hùng hồn là những 

ai đòi quân đội phải phi chính trị để 

bảo vệ Tổ quốc sẽ bị xếp vào “thế 

lực thù địch”. Nhưng “phi chính trị” 

ở đây phải được hiểu theo cách của 

Đảng, nghĩa là không một lĩnh vực 

nào được phép nằm ngoài sự kiểm 

soát của Đảng, và mọi lĩnh vực đều 

phải phục vụ Đảng. 

 Còn có một lĩnh vực mà thoạt 

nhìn ta có thể nghĩ rằng sự kiểm 

soát của Đảng không đến nỗi chặt 

chẽ, rằng: kể từ thời kỳ đổi mới, để 

phát triển đất nước, có thể Đảng sẽ 

nới lỏng và chừa một khoảng tự do 

nhất định cho nó, đó là lĩnh vực 

kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh 

doanh tự do (nghĩa là không thuộc 

vào thành phần kinh tế nhà nước). 

Ta có thể nghĩ rằng khu vực kinh tế 

tư nhân và nước ngoài thì không 

phải chịu sự giám sát của đảng. 

 Tuy nhiên thực tế hoàn toàn 

không phải như vậy. 

 Chúng ta hãy đọc bài báo vừa 

mới công bố ngày 20-1-2015 trên 

“Tạp chí Xây dựng Đảng” , bài báo 

có nhan đề: “Tổ chức Đảng trong 

doanh nghiệp ngoài khu vực nhà 

nước – Thực trạng và giải pháp”, ở 

đường link : 

 Chúng ta sẽ thấy rằng, đối với 

doanh nghiệp tư nhân và doanh 

nghiệp nước ngoài, ngay từ năm 

1996, “Bộ Chính trị (khoá VIII) đã 

có Chỉ thị số 07-CT/TW “Về tăng 

cường công tác xây dựng Đảng và 

các Đoàn thể nhân dân trong các 

doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư 

nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư 

http://fardoex.nu/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy52YXNzLmdvdi52bi9ub2lkdW5nL2dpb2l0aGlldS9QYWdlcy9naW9pLXRoaWV1LXRvbmctaG9wLmFzcHg%3D
http://fardoex.nu/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy52YXNzLmdvdi52bi9ub2lkdW5nL2dpb2l0aGlldS9QYWdlcy9naW9pLXRoaWV1LXRvbmctaG9wLmFzcHg%3D
http://fardoex.nu/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy52YXNzLmdvdi52bi9ub2lkdW5nL2dpb2l0aGlldS9QYWdlcy9naW9pLXRoaWV1LXRvbmctaG9wLmFzcHg%3D
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nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài”. 

 Như vậy, tổ chức Đảng tồn tại và 

phát triển ngay cả trong các công ty 

nước ngoài (?!). 

 Bài báo cho biết: “Nếu như năm 

1996, khi có Chỉ thị 07-CT/TW của 

Bộ Chính trị (khóa VIII), gần như 

chưa có tổ chức Đảng trong 

DNNKVNN thì đến hết năm 2013, 

theo thống kê của Ban Tổ chức 

Trung ương, đã có 5.656 tổ chức cơ 

sở Đảng và 175.793 đảng viên 

trong các DNNKVNN. Tính đến 

cuối năm 2013, trong các đảng bộ 

tỉnh, thành phố, có một số đảng bộ 

có số lượng tổ chức Đảng, đảng 

viên trong các DNNKVNN tăng 

mạnh, như  Hà Nội: số tổ chức 

Đảng 1.095 và số đảng viên 22.268. 

Tương tự, TP. Hồ Chí Minh là 978 

và 15.645; Đồng Nai 143 và 6.769; 

Hải Phòng 320 và 2.925… Nhiều tổ 

chức Đảng, Đoàn thể nhân dân 

trong doanh nghiệp đã thể hiện 

được vai trò, vị trí của mình, góp 

phần tích cực vào sự ổn định và 

phát triển của doanh nghiệp. Nhiều 

nơi tổ chức Đảng hoạt động tốt đã 

góp phần thúc đẩy sản xuất, tham 

gia giải quyết hợp lý các tranh 

chấp, ngăn chặn kịp thời đình công 

bất hợp pháp. Một số chủ doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

cũng nhận thức được vai trò tích 

cực của tổ chức Đảng trong doanh 

nghiệp và tạo điều kiện cho tổ chức 

đảng hoạt động”. 

 Đây có phải là nguyên nhân 

khiến cho kinh tế Việt Nam lẽ ra có 

thể hóa rồng trong những năm 

1990, nhưng rốt cuộc từ sau năm 

2000 đã không thể nào cất cánh 

được? Rất mong có được câu trả lời 

từ các nhà kinh tế học có tâm huyết 

với đất nước. 

 Còn có cái gì trên đất nước này 

có thể thoát khỏi vòng kim cô của 

Đảng ? Như thế đã có thể gọi là 

toàn trị hay chưa? 

 Dĩ nhiên tôi vẫn chưa có câu trả 

lời cuối cùng. 

 Phải đánh giá năng lực của Tổng 

Bí thư đương nhiệm như thế nào 

cho chính xác? Ông quả thực không 

hổ danh là “tiến sĩ xây dựng đảng”. 

Ông cùng với bộ máy các cấp của 

mình quả thực đã nỗ lực để biến 

Đảng trở thành “trăm tay nghìn 

mắt”, hiện diện khắp nơi và kiểm 

soát toàn bộ xã hội Việt Nam. Chỉ 

có điều ông không thấy rằng tay 

mắt của Đảng càng phát triển thì đất 

nước càng lụn bại, văn hóa suy đồi, 

luật pháp băng hoại, giáo dục suy 

vi… 

 Nhưng có lẽ Tổng Bí thư đương 

nhiệm không chỉ giỏi “xây dựng 

đảng” ở trong lãnh thổ Việt Nam. 

Liệu Đảng có thể sử dụng cả những 

người làm khoa học, những người 

thuộc tầng lớp trí thức của Việt 

Nam đang sống và làm việc ở nước 

ngoài trong việc tiếp tay cho Đảng 

mở rộng tầm kiểm soát của Đảng? 

Cánh tay của Đảng có được nối dài 

trên khắp thế giới không? Có lẽ một 

vài quý vị độc giả sẽ cảm thấy buồn 

cười trước câu hỏi ngớ ngẩn này 

của tôi. Tôi cũng tự cảm thấy mình 

khôi hài khi đặt câu hỏi một cách kỳ 

cục như vậy. 

 Nhưng đôi khi một vài câu hỏi 

ngớ ngẩn lại rất có thể cho phép ta 

nhìn thấy một thể chế toàn trị vươn 

dài cánh tay của nó tới tận giới hạn 

nào. Hoặc, nếu nhìn từ góc độ khác, 

có thể thấy: kể cả những người sống 

trong một thế giới không-toàn-trị 

cũng có thể hưởng lợi từ một thiết 

chế toàn trị dù nó ở cách xa vạn 

dặm. Những người ấy, bằng cách 

cộng hưởng với nó mà củng cố sức 

mạnh cho nó, và giúp nó trường tồn 

trên chính sự suy vong của dân tộc. 

 Paris, 30/1/2015 

85 NĂM ĐỜI TA CÓ ĐẢNG! 

  
 85 năm đời ta có đảng! 
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu 
 85 năm đầy dẫy niềm đau 
 85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!. 
Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ 
Đã sản sinh một lũ ngố đê hèn 
Chúng giành giựt 
Chúng bon chen 
Chúng mụ mị... ép dân sống quen đời trâu ngựa!. 
 Đảng cộng sản? 
 Cá mè một lứa 
 Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành 
 Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh 
 Tự xưng là lãnh đạo nhưng học hành chưa hết lớp! 
Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp 
Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em 
Nhìn chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm 
Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí. 
 Chúng thủ đoạn 
 Chúng gian manh 
 Chúng lừa mị 
 Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do 
 Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin thì chúng mới cho. 
 Không đút lót thì lần mò chờ mãi. 
85 năm có đảng, đời ta tê tái! 
Nam lao nô 
Nữ đi làm gái nuôi thân 
85 năm đảng rất ân cần 
Lột dân sạch hết từ chân đến tóc. 
 85 năm vinh quang nói dóc 
 85 năm nô bộc thiên triều 
 85 năm sống với ma quỉ tinh yêu... 
 Ôi đau đớn! 
 85 năm tiêu điều đời ta có đảng. 

Nguyên Thạch (Quanlambao) 
02-02-2015 
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 Liên quan đến vụ việc chai nước 

có ruồi, nhiều ý kiến chê trách cách 

hành xử của tập đoàn Tân Hiệp Phát 

đã báo công an bắt giữ một khách 

hàng là người sử dụng sản phẩm 

của hãng. 

 Đây là sự vụ lùm xùm đã được 

nhiều chuyên gia pháp lý nêu ý 

kiến, có người cho rằng đây là hành 

vi phạm tội cưỡng đoạt tài sản, có 

người cho rằng đây chỉ là quan hệ 

pháp luật dân sự không phải tội 

phạm. 

 Tôi thì thấy rằng qua sự việc này 

không nên quy định cho phép cơ 

quan công an điều tra được quyền 

bắt người. 

 Quy định hiện tại 

 Bộ luật Tố tụng hình sự hiện tại 

quy định cho phép cơ quan công an 

điều tra sau khi tiếp nhận tin báo tội 

phạm thì được quyền ra lệnh bắt 

khẩn cấp. Sau khi bắt, cơ quan điều 

tra phải báo ngay cho Viện kiểm sát 

cùng cấp để xét phê chuẩn.  

 Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi 

nhận được đề nghị xét phê chuẩn, 

Viện kiểm sát phải trả lời có đồng ý 

với việc bắt hay không, nếu không 

đồng ý thì cơ quan bắt người phải 

trả tự do ngay cho người bị bắt. 

 Việc bắt giam giữ người là một 

biện pháp ngăn chặn mục đích 

nhằm ngăn ngừa nghi can bỏ trốn, 

tiếp tục phạm tội hoặc tiêu hủy 

chứng cứ. Nhưng thực tế lâu nay 

việc bắt giam giữ người đã vượt quá 

mục đích ý nghĩa đơn thuần chỉ là 

một biện pháp ngăn chặn. 

 Chúng ta biết rằng nghi can mặc 

dù bị bắt nhưng vẫn chưa bị coi là 

tội phạm. Luật đã quy định rằng 

không ai bị coi là tội phạm và phải 

chịu hình phạt khi chưa có bản án 

kết tội của tòa án có hiệu lực pháp 

luật. 

 Như vậy, mặc dù bị bắt và bị hạn 

chế quyền tự do đi lại, nhưng các 

quyền tự do dân sinh khác của 

người bị bắt vẫn còn, ví như quyền 

được đọc sách báo, xem tivi, thăm 

gặp người thân, ăn uống đủ dinh 

dưỡng, không bị đánh đập bởi 

người khác… 

 Vậy sau khi bị bắt, người bị bắt 

có được đảm bảo các điều kiện đời 

sống dân sinh bình thường hay 

không? 

 Thực tế lâu nay có một vấn đề 

rất nghiêm trọng, đó là điều kiện 

giam giữ người ở Việt Nam tệ hại 

khiến cho người bị giam giữ chịu sự 

khổ cực về tinh thần và thể xác. 

 Việc bắt người vốn dĩ chỉ tước đi 

quyền tự do đi lại của công dân 

song không chỉ đơn thuần như vậy. 

Do đặc thù điều kiện kinh tế xã hội 

ở Việt Nam, người bị bắt lại bị tước 

đi hầu như hết các quyền dân sự, 

quyền con người bị xâm hại nặng nề 

khi sống trong điều kiện giam giữ 

mà mọi thông số chỉ tiêu giá trị đều 

ở mức rất thấp. 

 Một ví dụ là mấy năm trước, tôi 

bảo vệ cho một người bị bắt giam ở 

trại tạm giam số 3 nằm trên đường 

Cầu Bươu thuộc Hà Đông, Hà Nội. 

Một lần vào lấy lời khai, thấy chòm 

râu cứng của người đó được chia 

làm hai nửa, một bên rất dài cứng 

còn một bên lại trụi nhẵn. Hỏi ra thì 

được biết suốt ngày người đó bị 

mấy người giam giữ cùng phòng đè 

ra nhổ râu giải trí cho đỡ buồn. 

 Điều đó là ví dụ giúp hình dung 

cho thấy tình trạng điều kiện sức 

khỏe của người bị giam giữ bị xâm 

hại như thế nào. 

 Còn theo một bài mới đây trên 

báo Đất Việt có tiêu đề “Tội phạm 

tăng nhanh hơn dân số, thiếu hàng 

ngàn chỗ giam”, bài báo đưa số liệu 

rằng so với quy mô đã được phê 

duyệt, các trại tạm giam còn thiếu 

hơn 14.000 chỗ (tiêu chuẩn mỗi chỗ 

2m2), tạm giữ thiếu hơn 12.000 

chỗ. 

 Bắt nhiều nên thiếu chỗ giam 

 Số liệu về việc thiếu chỗ giam 

giữ người có thể hiểu một phần 

nguyên nhân vì số lượng người có 

hành vi phạm tội quá nhiều, đó là 

minh chứng cho sự đổ vỡ của các 

chuẩn mực giá trị đạo lý. Nhưng 

mặt khác cũng cần đặt ra vấn đề 

xem xét lại việc bắt giam giữ lâu 

nay liệu đã đúng đắn hợp lý hay 

chưa? 

 Phải chăng có việc bắt giam giữ 

cẩu thả bừa bãi, nhiều trường hợp 

không cần thiết bắt cũng bắt? và tại 

sao lại để cơ quan công an điều tra 

được quyền bắt người? 

 Chúng ta biết rằng công an điều 

tra là lực lượng chiến đấu có chức 

năng nhiệm vụ phòng chống tội 

phạm, ở họ mang nặng tâm lý trạng 

thái triệt tiêu phòng ngừa. Nghề 

nghiệp của họ ít đòi hỏi sự suy xét 

công tâm khách quan để cân nhắc 

sự cần thiết xác đáng hay không 

trong việc bắt giam giữ, cái có ở 

nghề nghiệp của các thẩm phán. 

 Trước mỗi sự việc còn chưa rõ 

ràng lý do cần bắt hay không, nếu 

quyền bắt thuộc cơ quan công an thì 

họ sẽ có ngay quan điểm là cần bắt, 

điều này có nguyên nhân từ tâm lý 

trạng thái nhận thức nghề nghiệp. 

 Mặt khác pháp luật quy định 

rằng trách nhiệm chứng minh tội 

phạm thuộc về cơ quan tiến hành tố 

tụng, có nghĩa là nếu không chứng 

minh được tội phạm thì họ phải chịu 

trách nhiệm nào đó. 

 Cho nên đương nhiên dễ hiểu là 

cơ quan điều tra sẽ có xu hướng tìm 

giải pháp để hoàn tất cho được trách 

nhiệm của mình và giải pháp chính 

là quyền được bắt người. 

 Có thể nói quyền được bắt người 

là ‘phép mầu’ giúp làm ‘nhẹ gánh’ 

đi trách nhiệm chứng minh tội 

phạm. 

 Cho nên cái trách nhiệm chứng 

minh tội phạm mà lại đi kèm với cái 

quyền được bắt người thì còn gì nữa 

mà khó hiểu cho việc thiếu chỗ 

giam giữ. 

 Cần sửa luật 

 Bộ luật Tố tụng hình sự đang 

được rà soát sửa đổi nên quy định 

rằng quyền quyết định bắt giam giữ 

phải thuộc về tòa án, cơ quan điều 

tra muốn bắt người thì phải chứng 

minh thuyết phục được thẩm phán 

về sự cần thiết và đưa ra các lý do 

xác đáng. 

 Khi xem một số bộ phim hình sự 

của nước ngoài, đôi khi chúng ta 

thấy trong nội dung phim nhiều 

người phải vất vả lắm mới xin được 

‘trát’ bắt của tòa. 

 Sự suy xét cẩn trọng của tòa án 

là bờ đê bảo vệ các quyền công dân, 

ngăn ngừa bạo quyền, cái mà nền tư 
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pháp hình sự của ta còn mang nặng. 

Cân nhắc quyết định bắt người điều 

này cũng nằm trong chức năng xét 

xử phán quyết của tòa án. Tức là 

cân nhắc xem liệu đã cần thiết hay 

chưa trong việc tước đi một số 

quyền tự do của công dân. 

 Chúng ta cần học hỏi nước ngoài 

về chế định bắt người. Hai nước gần 

gũi với ta là Hàn Quốc và Nhật Bản 

đều quy định quyền bắt người thuộc 

về tòa án. 

 Hiến pháp Hàn Quốc viết rằng: 

“Trong trường hợp bắt, giam giữ, 

tịch thu tài sản hoặc khám xét thì 

cần phải có lệnh của thẩm phán 

thông qua các thủ tục luật định và 

bất kỳ người nào bị bắt hoặc bị 

giam giữ đều có quyền yêu cầu Tòa 

án xem xét tính hợp pháp của việc 

bắt hoặc giam giữ”. 

 Hiến pháp Nhật Bản viết rằng: 

“Không ai bị bắt bớ mà không có sự 

cho phép của tòa án trong đó chỉ rõ 

hành vi phạm tội trừ trường hợp 

đương sự bị bắt quả tang”. 

 Một thí dụ điển hình 

 Trong vụ chai nước có ruồi ngấp 

nghé giữa hành vi phạm tội cưỡng 

đoạt tài sản và quan hệ pháp luật 

dân sự, nếu quyền bắt thuộc tòa án 

quyết định thì họ sẽ nhìn sự việc 

dưới hai góc độ và cân nhắc có nên 

bắt hay không. 

 Để xét cơ sở hợp lý cho việc bắt 

cũng không khó gì, chỉ cần làm rõ 

vài vấn đề: Ông Võ Văn Minh 

người bị bắt là chủ quán ăn uống có 

nhân thân rõ ràng liệu ông có bỏ 

trốn không? Ông sẽ bỏ trốn hay 

công khai đấu tranh chứng minh 

Tân Hiệp Phát sai và bảo vệ yêu cầu 

của mình? 

 Liệu ông có tiếp tục phạm tội 

không, chẳng lẽ ông lại tiếp tục đi 

tống tiền người khác hay đi cướp? 

 Liệu ông Minh có tiêu hủy 

chứng cứ nào không, chai nước có 

ruồi thì đã bị cơ quan chức năng thu 

giữ rồi, mà nếu không thu giữ thì 

ông Minh cũng giữ lại để làm bằng 

chứng bảo vệ mình chứ đời nào ông 

tiêu hủy. 

 Như thế có thể thấy không có lý 

do xác đáng nào cho việc bắt giam, 

nhưng thực tế ông đã bị bắt. Vì lý 

do rằng quyền bắt người nằm trong 

tay cơ quan công an điều tra chứ 

không phải tòa án. 

 

CUỐI NĂM, CHÍNH PHỦ 

"THAN" NHÀ GIAM HẾT CHỖ 
 Một quan chức của Bộ Công an 

đã phản ánh trong một cuộc họp 

chính phủ mới nhất rằng nhà giam 

hiện giờ đang "quá tải" và thiếu 

chỗ. Theo tướng Lê Quý Vương - 

thứ trưởng Bộ Công an - thì hiện 

tại cả nước thiếu hơn 14 ngàn chỗ 

tạm giam nữa, nhất là vào mùa 

cuối năm, tệ nạn gia tăng, trại 

giam và nhà tạm giữ đều "kín 

suất". Được biết Việt Nam hiện có 

83 trại giam, 734 nhà tạm giữ, 224 

buồng tạm giam. Trước đó có một 

quan chức công an đã thú nhận do 

nhà tù quá tải nên đã cho nhiều 

người tự do sớm dù cải tạo không 

tốt. (Tuổi Trẻ, tổng hợp). 

 

 Đọc những bài phát biểu trên 

báo Tuổi Trẻ của một số quan chức 

cao cấp của đảng Cộng sản Việt 

Nam, tôi chú ý hai luận điểm sau. 

Xin có đôi lời trò chuyện. (Sở dĩ tôi 

gọi họ là quan chức là vì ông F. 

Ăngghen đã dùng từ “quan chức 

của đảng” để chỉ những người mà 

sau này được gọi là lãnh đạo. Tôi 

nhớ nguyên văn câu ấy, và đã chép 

vào sổ tay từ 30 năm trước. 

Ăngghen viết: “Phải chấm dứt ngay 

một tình hình tế nhị: cớ sao các 

đảng viên thường, thay vì coi những 

quan chức của mình là đầy tớ để 

bảo ban, phê bình, thì lại quay ra 

coi họ như một đám quan liêu 

không bao giờ mắc sai lầm”. Thật 

thú vị là cái định nghĩa ấy của 

Ăngghen đã hơn 150 năm nay lại 

thật chính xác!). 

 1. Luận điểm thứ nhất là của ông 

Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư: 

“Ở Việt Nam không có một lực 

lượng chính trị nào khác ngoài 

Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ 

bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín 

và khả năng lãnh đạo đất nước vượt 

qua mọi khó khăn, thử thách cam go 

để đưa dân tộc đến bến bờ vinh 

quang.” 

 Nhìn bề ngoài thì có vẻ đúng là 

như vậy. Hiện nay đảng Cộng sản 

Việt Nam đang một mình một chợ, 

tha hồ “buôn bán”, người ta còn cho 

là đã có lúc bán rẻ non sông, một 

mình ra giá. Đúng như Lênin từng 

chủ trương, phải xây dựng chế độ 

độc quyền – độc quyền chính trị, 

độc quyền kinh tế, độc quyền văn 

hóa, tư tưởng… Vào năm 1960, Hồ 

Chí Minh tuyên bố “Tôi từ chủ 

nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa 

Lênin” nhằm khẳng định về mặt tư 

tưởng cáí chủ trương xóa bỏ Hiến 

Pháp 1946, một hiến pháp dân tộc, 

dân chủ, đa nguyên chính trị, để xây 

dựng Hiến pháp 1959 “tiến nhanh, 

tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ 

nghĩa xã hội”. 

 Bây giờ thì tôi hiểu là ông Hồ 

nói rất thâm là đã bỏ tư tưởng dân 

tộc để sang chủ nghĩa quốc tế, đấu 

tranh giai cấp. Từ đó cho đến nay 

đảng Cộng sản đã một mình cầm 

quyền đất nước. Rồi đến nay thì lại 

đưa vào Hiến pháp 2013 điều 4, để 

khẳng định sự độc quyền này. Tuy 

đã có một điều hiến định, nhưng tổ 

chức và hoạt động của Đảng vẫn là 

bất hợp pháp. Vì kể cả với Hiến 

pháp 2013 thì mọi thiết chế xã hội, 

từ cá nhân cho đến cộng đồng, đều 

phải tồn tại và hoạt động với hai 

điều: Hiến định và Luật định. Ngay 

đứa trẻ con trong bụng mẹ, ra đời, 

đi học, đi lính, đi buôn, đi làm công 

chức, thậm chí đi tu đều có hiến 

định và luật định. Riêng đảng Cộng 

sản Việt Nam là chỉ có một điều 

hiến định mà thôi. Như thế, đảng 

Cộng sản đang hoạt động cũng 

ngoài luật pháp, chẳng khác gì các 

tổ chức bị gán cho là đối lập. Quan 

niệm tư pháp của đảng Cộng sản 

Việt Nam khẳng định rằng bất cứ tổ 

chức chính trị xã hội nào hoạt động 

không theo luật định đều bị coi là 

phi pháp. Thành ra đảng Cộng sản 

Việt Nam đang đứng trước một vấn 

đề tư pháp lớn, thách đố tính hợp 

pháp của mình. 
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 Vì sao không có lực lượng chính 

trị nào ở Việt Nam có thể tham gia 

chính trường? Đó không phải vì 

một lẽ đương nhiên là họ không tồn 

tại, mà chính là vì hoặc bị thủ tiêu 

như hai đảng Dân chủ và Xã hội (có 

người biện hộ là do họ tự nguyện 

giải tán; thực tế là do có một chỉ thị 

không cho kết nạp mới, các cụ 

Nghiêm Xuân Yêm và Nguyễn 

Xiển mới dỗi, đòi giải thể), hoặc bị 

cấm hoạt động, bị truy lùng với tội 

danh phản động. Nếu Việt Nam có 

tự do và công bằng để cho các đảng 

dân tộc, dân chủ đăng ký hoạt động, 

qua thử thách trong thực tiễn chính 

trị dân chủ, cớ chi lại không có ai 

đáng mặt anh tài. Điều này càng 

chứng tỏ ban lãnh đạo của Đảng kể 

cả Hồ Chí Minh đều rập khuôn mô 

hình xô viết toàn trị, với học thuyết 

Lênin, nay đã phá sản ở Nga. Bởi 

chính Mác và Ăngghen trong Tuyên 

ngôn của đảng Cộng sản (năm 

1848), đã khẳng định: “Các đảng 

cộng sản phải phấn đấu để đoàn kết 

và hợp tác với các đảng dân tộc dân 

chủ ở tất cả các nước”. Ít ra về lĩnh 

vực xây nền dân chủ, với cách nói 

“lập quyền dân, tiến lên Việt Nam”, 

như trong bài hát năm xưa, đảng 

Cộng sản đã không thành tâm và 

tròn trách nhiệm với Dân Nước. 

 Dẫu quá muộn, nhưng còn hơn 

không. Tại Đại hội XII này, đảng 

Cộng sản nên bỏ tên “cộng sản” và 

đưa ra tuyên bố nói như Mác là 

phấn đấu xây dựng nền dân chủ đa 

nguyên cho dân tộc. Nói như Mác, 

phấn đấu, đoàn kết, hợp tác để cùng 

nhau chấn hưng đất nước có phải là 

đạo lý, văn minh hơn không? Ở đời 

này mà cứ duy trì phương thức 

“quân chủ chuyên chế” thì có gì trớ 

trêu và phản động bằng! 

 2. Ông Vũ Ngọc Hoàng, theo tôi 

nghĩ, cũng có những tư tưởng cấp 

tiến, cũng muốn đổi mới hơn nữa, 

và tôi cũng đoan chắc là anh “kẹt”, 

nên nói nước đôi, lấp lửng, nửa 

chừng. 

 Vấn đề tôi quan tâm là ý kiến 

“kiểm soát quyền lực”. Anh nói: 

“Tôi rất mong Đảng ta có một nghị 

quyết chuyên đề kiểm soát quyền 

lực”. Về nghị quyết, thật sự tôi 

chẳng mấy tin sẽ có một nghị quyết 

kiểm soát quyền lực đúng nghĩa, 

nếu không từ bỏ mô hình toàn trị và 

cái “chủ nghĩa Mác-Lênin”. 

 Thứ nhất là phải tuân thủ thành 

tâm nguyên lý cơ bản của nền Dân 

quyền hiện đại là “quyền tối thượng 

của Dân” (La suprématie du 

peuple). Thử hỏi đã bao giờ các ban 

lãnh đạo của Đảng đã chịu trưng 

cầu ý dân về những vấn đề then 

chốt, như thể chế chính trị, tên 

nước, kể cả quyền phúc quyết Hiến 

pháp 2013? Cùng với nguyên lý 

này, phải thật sự tôn trọng xã hội 

dân sự. Không có nó làm sao nhân 

dân có thể giám sát được Nhà 

nước? Như Mác nói “dân chủ nghĩa 

là Chính phủ được đặt dưới sự kiểm 

soát hoàn toàn của xã hội dân sự”, 

mà trong cái hệ thống chính trị này, 

Đảng là thành tố lãnh đạo. Như thế 

để thực sự kiểm soát quyền lực, 

việc đầu tiên là có cho Dân kiểm 

soát Đảng hay không, hay Đảng vẫn 

cứ đứng ngoài vòng pháp luật 

không cho ai thậm chí được bày tỏ 

sự phê phán nghiêm túc. Hiện nay 

dù không có một đạo luật nào quy 

định chức năng nhà nước và của 

Đảng, nhưng Đảng đang mặc nhiên 

lãnh đạo nhà nước. Thế mà đại hội 

Đảng không để cho dân bàn. Nếu 

không có vai trò lãnh đạo nhà nước 

thì chính cương, đường lối, cương 

lĩnh sẽ chỉ là việc riêng của Đảng, ai 

quan tâm thì góp ý. Đằng này một 

tổ chức xưng là lãnh đạo quốc gia 

nhưng lại không công khai mời gọi 

sự tham gia góp ý của nhân dân. 

Ban lãnh đạo của Đảng thực chất là 

ban lãnh đạo quốc gia, nhưng bầu 

bán, nhân sự thế nào chỉ là bí mật 

riêng của nhũng người lãnh đạo với 

nhau mà thôi, thậm chí cũng không 

cho toàn Đảng được cùng bàn bạc 

thảo luận. 

 Thứ hai, là muốn cho kiểm soát 

quyền lực thực chất, đúng nghĩa với 

với bộ máy nhà nước theo cái nghĩa 

là hệ thống quản trị đất nước và xã 

hội, thì phải nghiêm túc tuân thủ 

nguyên lý “tam quyền phân lập”. 

Đằng này, ban lãnh đạo Đảng quan 

niệm một cách đơn giản, vì thế mà 

sai, coi nó “chỉ là sự phân công, 

phối hợp, và kiểm soát giữa các cơ 

quan trong việc thực hiện các quyền 

lập pháp, hành pháp, tư pháp” 

(nguyên văn phát biểu của ông Vũ 

Ngọc Hoàng). Giữa “tam quyền 

phân lập” với cái quan niệm “chỉ là 

sự phân công…” thì ý nghĩa đã 

vênh nhau như trời với vực. Không 

có sự đánh tráo khái niệm nào “tinh 

xảo” như vậy. Không có tam quyền 

phân lập, chỉ có đánh tráo khái 

niệm, thì chỉ có trời mới biết kiểm 

soát thế nào. 

 Lâu nay các ban lãnh đạo của 

Đảng vẫn coi “tam quyền phân lập” 

là pháp quyền tư sản, nên đưa ra 

khái niệm “pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa”. Xin lưu ý chính Mác đã nói 

vấn đề này rất hay như sau: “Khi 

chưa có con người phát triển toàn 

diện, chưa có nền sản xuất hàng 

hóa, vật phẩm dồi dào, trên cơ sở kỹ 

thuật cao, thì pháp quyền tư sản dẫu 

hạn hẹp, cũng không thể vượt qua”. 

Kỹ thuật cao cũng chỉ là “high 

tech”, ngày nay dẫu khoa học đang 

trở thành lực lượng sản xuất, công 

nghệ mới ra đời, nhưng vẫn chưa có 

con người toàn diện, hàng hóa cũng 

chưa dồi dào… lại có thể đánh tráo 

khái niệm để bỏ qua những nguyên 

lý cơ bản của pháp quyền tư sản, 

tức là của thời đương đại, thử hỏi 

làm sao mà không ông chẳng, bà 

chuộc. Cũng xin lưu ý là lâu nay, 

người ta vẫn giải thích tư sản là bọn 

nhà giàu bóc lột. Thật ra nghĩa tư 

sản là những con người của văn 

minh công nghiệp và đô thị! (Bourg 

trong từ bourgeois “tư sản” nghĩa là 

thành thị). 

 Phải trả lại quyền của dân, thực 

sự và chân thành thi hành tam 

quyền phân lập, nói như người xưa 

“cha ra cha, con ra con, vua ra vua” 

và nay thì Đảng ra Đảng, Chính phủ 

ra Chính phủ, Quốc hội ra Quốc 

hội, Tư pháp ra Tư pháp. Khi đó, 

hẵng nói đến kiểm soát quyền lực 

trong thế giới văn minh. 

 Ông Các Mác cũng có câu rất 

hay: “Nếu sám hối thành tâm thì có 

cơ cứu rỗi”. Liệu có dám hối lỗi và 

từ bỏ “sai lầm hệ thống “như cách 

nói Việt Nam, hay nói kiểu Cuba là 

“lỗi cấu trúc” hay không? Voilà la 

question! 

 Tác giả gửi BVN. 
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 Trong Hội nghị Cán bộ toàn 

quốc về công tác tổ chức xây dựng 

đảng diễn ra tại Hà Nội vào sáng 29 

tháng 1 năm 2015, ông Nguyễn Phú 

Trọng, tổng bí thư đảng Cộng sản 

Việt Nam (ĐCSVN) than “sốt cả 

ruột” vì nạn chạy chức, chạy quyền. 

 “Tôi cứ nghe bao nhiêu tỷ để 

vào chức nọ chức kia mà sốt cả 

ruột! Nếu có chúng ta phải tìm có ở 

đâu chứ để râm ran thế này mà 

không có thì oan...,” ông Trọng nói. 

 Quả thật, hoặc sống xa hoa ở 

trên cao, quan liêu quá mức, hoặc 

vừa mù vừa điếc, hoặc giả vờ, nên 

ông tổng bí thư mới “tâm tư” ngớ 

ngẩn như thế! 

 Nạn chạy chức, chạy quyền, theo 

tờ Thanh Niên Online ngày 29-01-

2015, được xếp thứ hai sau tệ nạn 

tham nhũng và là một trong những 

“vấn đề gây bức xúc dư luận nhất 

hiện nay.” 

 Nạn chạy chức, chạy quyền thực 

sự không phải mới xuất hiện gần 

đầy mà đã tồn tại từ rất lâu trong xã 

hội Việt Nam, tăng dần lên tỉ lệ 

thuận với tệ nạn tham nhũng và tỉ lệ 

nghịch với sự xuống cấp đạo đức xã 

hội. 

 Cho rằng “không có lửa sao có 

khói,” tờ Người Lao Động trong 

ngày 30-01-2015 viết rằng: “Từ lâu 

công luận đã lên tiếng về các đường 

dây tiêu cực, như chạy chức, chạy 

quyền, chạy bằng cấp, chạy danh 

hiệu, chạy dự án, chạy kinh phí...” 

 Chạy chức, chạy quyền cũng trở 

thành đề tài nóng trong các kỳ họp 

của Quốc hội. Tại phiên họp thứ 21 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

(khóa 13), Chủ tịch Hội đồng Dân 

tộc Ksor Phước cũng nhìn nhận 

phản ánh dư luận về vấn đề chạy 

chức, chạy quyền, chạy việc, chạy 

ghế. Các kết luận thanh tra đều cho 

rằng có hiện tượng “chạy” song 

không phổ biến, nhưng đáng lo ngại 

và cần loại trừ. 

 Trong ngày 15-07-2012 tờ Dân 

Luật ghi lại ý kiến của bạn đọc về 

tình trạng “chạy” này trước phát 

biểu của Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn 

Thái Bình rằng ông có nghe nói 

“chạy việc” tốn nhiều tiền của. 

 Bạn Quỳnh Anh viết: “Tôi nghĩ 

bộ trưởng nói lạ: ‘Tôi có nghe chạy 

việc tốn nhiều tiền...’ thì chắc là 

một lời nói không thật, vì chuyện đó 

ai mà chẳng rõ như ban ngày. Vấn 

đề là bộ trưởng nhìn nhận và giải 

quyết như thế nào thôi.” 

 Bạn Nguyễn Hiệp: “Bộ trưởng 

Nội vụ chả lẽ không biết chuyện 

chạy tiền để có việc sao? Nếu phải 

thi công chức thì 50% là phải chạy 

tiền, còn 40% là ‘con ông cháu cha’ 

nên không phải chạy, chỉ khoảng 

10% là thi bằng khả năng.” 

 Vào ngày 10-11-2003, bộ trưởng 

Công an lúc bấy giờ, ông Lê Hồng 

Anh, trả phỏng vấn tờ Việt Báo, 

Trung tâm Báo chí và Hợp tác 

Truyền thông Quốc tế của Bộ 

Thông tin và Truyền thông, đã 

khẳng định: “Chắc chắn là có 

chuyện chạy chức chạy quyền.” 

 “Đúng là hiện nay có một thế lực 

ngầm, đường dây ngầm để chạy dự 

án, chạy chức, chạy tội. Đường dây 

này tồn tại lâu rồi, có điều là làm 

chưa ra được thôi nhưng có khi nó 

nằm ngay trong bộ máy nhà nước. 

Theo tôi nó vẫn tồn tại. Có những 

dự án này, dự án kia ngoài kế hoạch 

mà nó vẫn chạy được; tất nhiên 

không phải tất cả các dự án ngoài kế 

hoạch và ngoài qui hoạch đều thế, 

nhưng rõ ràng là có. Có những dự 

án chả có yêu cầu nhưng vẫn thấy 

chạy được,” ông Lê Hồng Anh nói. 

[2] 

 Có lẽ cũng đã đủ các dữ kiện để 

nói với Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng rằng, chạy chức chạy quyền 

là hoàn toàn có thực, như đinh đóng 

cột! Dối trá là bản chất các vị, 

những người đã tạo nên và làm 

băng hoại kỷ cương, chuẩn mực của 

xã hội Việt Nam. 

 Hiện tượng chạy chức chạy 

quyền là hành vi tham nhũng của 

những người có chức có quyền. Cả 

guồng máy vận hành của ĐCSVN 

là hang ổ của tham nhũng, chức vụ 

càng cao càng có cơ hội đục khoét 

của công nhiều hơn. Người ta ra giá 

chức vụ như một món hàng. Cuộc 

mua bán được thực hiện kín đáo, 

tinh vi trong bóng tối, tại nhà riêng, 

qua các trung gian thân cận hay vợ, 

con trong gia đình, nên rất khó có 

bằng chứng. 

 Trần Văn Thuyết với biệt danh 

“Thuyết Buôn Vua” trong vụ án 

Năm Cam là bằng chứng của việc 

mua bán các chức vụ cao nhất 

không còn là những giao dịch bình 

thường mà trở thành tội phạm, ân 

oán của xã hội đen. 

 Nguyễn Thế Thảo, hiện là chủ 

tịch Hà Nội, trong một lần gặp gỡ 

với bạn bè cùng học ở Ba Lan đã 

tiết lộ ông ta phải mua cái ghế “chủ 

tịch” mất gần 40 tỷ. Một người khác 

(xin được giấu tên), bạn học cũ của 

tôi, vụ trưởng của Quốc hội, cho 

hay, trong nội các của Nguyễn Tấn 

Dũng, giá cao nhất (50 tỷ) thuộc về 

bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, 

cơ quan đảm trách nhiều dự án đầu 

tư công lớn nhất. 

 Dịch vụ mua quan bán chức tuân 

thủ đúng nguyên tắc cạnh tranh của 

thị trường: Nếu không mua được 

bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất 

nhiều tiền. 

 Ông Phạm Quang Nghị, bí thư 

Thành ủy Hà Nội, từng phát biểu, 

“500 ngàn đôla không hạ gục được 

sự liêm khiết của người lãnh đạo đó 

thì một triệu đôla. Nếu một triệu 

đôla không đủ mạnh để hạ gục thì 

nhiều đôla hơn nữa... Bức thành trì 

liêm khiết của con người cũng có 

lúc bền vững hơn dãy Trường Sơn 

nhưng nhiều khi chỉ yếu như tờ giấy 

bị thấm nước.” [3] 

 Mua quan bán chức được xem 

như một khoản đầu tư lấy lãi nhanh 

nhất. Vì thế đã có rất nhiều sai 

phạm xảy ra nhưng ít có ai chịu 

trách nhiệm, xin từ chức. Xả lũ đập 

thủy điện vô lối gây ra cái chết cho 

hàng chục người hay tiêm nhầm 

vác-xin làm nhiều trẻ em tử vong, là 

những ví dụ gần. Cái ghế đã mua 

rồi, còn phải thu hồi vốn và kiếm lãi 

đã! 

 Vì lẽ không thể bỗng dưng bốc 

một anh nhà quê vô học đặt vào 

chức vụ cao, tiêu chuẩn học vị trở 

thành chất xúc tác cho các thương 

vụ. Hoặc khi đã có một chức vụ kha 

khá, ước mơ một vị trí cao hơn để 

có nhiều quyền lực hơn, cơ chế đòi 
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hỏi phải có trình độ học vấn. 

 “Thế là một cuộc chạy đua để có 

bằng cấp bằng mọi giá. Bằng cấp 

càng cao, thì khả năng càng được 

cất nhắc ở vị trí cao. Không chỉ 

bằng cấp trong nước mà còn bằng 

cấp quốc tế rởm với giá 17 ngàn 

đôla và học trong 6 tháng.” [3] 

 Ông Phạm Minh Hạc, giáo sư 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong 

bài “Cán bộ xài bằng giả để kiếm 

cái ghế” nói (bee.net.vn): “Tôi còn 

nhớ năm 2001, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo phát động phong trào thanh tra 

bằng giả, đưa nó thành chủ trương 

của ngành. Đến năm 2005, sau 4 

năm, đã phát hiện được 10 ngàn 

bằng giả. Số bằng giả này chủ yếu 

tập trung ở công chức nhà nước 

trong đó có cả cán bộ cấp cơ quan 

trung ương.” 

 Tại cuộc họp của Hội đồng Quốc 

gia về giáo dục và phát triển nhân 

lực, ông Phạm Vũ Luận, bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã nói: 

“Người học giả, bằng giả, học thật 

nhưng chất lượng giả chỉ có thể 

chui vào hệ thống công chức nhà 

nước, không vào được doanh 

nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước 

ngoài.” 

 Tờ Đất Việt ngày 21 tháng 1 

năm 2015 viết: “Vì bằng giả mà dẫn 

đến lương tâm giả, nhân cách giả. 

Và rốt cục sản phẩm của những kẻ 

ấy làm ra là đường sá cầu cống vừa 

khánh thành đã hỏng, cầu vừa đi đã 

sập, đường trên cao chưa làm xong 

đã mấy lần gây họa chết người. 

 “Tại Hội nghị Tổng kết Công tác 

Tư pháp của Bộ Tư pháp, bộ này 

cho biết trong 10 tháng của năm 

2014, đã có đến 9,017 văn bản pháp 

luật vi hiến, trái pháp luật, chiếm 

22% tổng số các văn bản đã ban 

hành.” 

 “Một con số thật đáng hãi hùng, 

cứ 10 văn bản pháp luật ban ra thì 

có đến hơn 2 văn bản vi hiến hoặc 

trái với các điều khoản đã được quy 

định trong luật pháp. Thử hỏi có 

nền tư pháp nào hoạt động với sai 

sót nhiều đến thế chăng?” [4] 

 Một lực lượng động đảo những 

kẻ cơ hội, giả trá và bất tín trong bộ 

máy quản lý xã hội của ĐCSVN là 

hệ quả tất yếu của hệ thống chính trị 

độc quyền không do dân lựa chọn 

qua bầu cử tự do. 

 Độc quyền kéo theo đặc quyền, 

đặc lợi và lạm quyền như là một đặc 

tính tự nhiên. Những người lãnh 

đạo nhà nước từ trung ương tới địa 

phương thao túng và dung dưỡng 

các tệ nạn, biến tài sản công cộng 

thành nguồn thu bất chính. 

 Dân chúng ai ai cũng biết nhưng 

chỉ bất lực kêu ca và cam phận 

“sống chung với lũ.” Đó là bi kịch 

của Việt Nam! 

 Chú thích: 

 [1]: http://danluat.thuvienphapl

uat.vn/chay-viec-chay-chuc-chay-

quyen-73026.aspx. [2]: Trong bài 

“Chắc chắn là có chuyện chạy chức 

chạy quyền” - Tuổi Trẻ. [3]: Trong 

bài “Chạy” chức để... đóng góp 

nhiều hơn? - Vietnamnet.vn. [4]: 

http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-

viet/ba ng-gia-9000-van-ban-sai-

10-lan-vo-ong-nuoc-3227745/  

 http://www.nguoi-viet.com 

 

 Tổ chức Theo dõi Nhân Quyền 

(Human Rights Watch) vừa đưa 

một bản báo cáo về tình hình vi 

phạm nhân quyền ở Việt Nam năm 

2014. Theo đó, báo cáo cho biết 

Việt Nam vẫn kiểm soát chặt chẽ 

những người ủng hộ dân chủ, phê 

bình chính quyền và cùng nhiều vấn 

đề vi phạm nhân quyền khác. Nhân 

dịp này, đại diện của Human Rights 

Watch là ông Brad Adams, giám 

đốc Châu Á của tổ chức này, dành 

cho đài Á Châu Tự Do cuộc phỏng 

vấn đặc biệt. 

 Ngăn cấm quyền tự do ngôn 

luận 

 Hải Ninh: Xin cảm ơn ông đã 

dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn 

này. Thưa ông, Tổ chức Theo dõi 

Nhân quyền vừa đưa ra một báo 

cáo về tình hình nhân quyền Việt 

Nam năm 2014. Vấn đề nào ông coi 

là nghiêm trọng nhất ở Việt Nam? 

 Brad Adams: Vấn đề chính ở 

Việt Nam là Việt Nam vẫn là một 

nhà nước độc đảng, ngăn cấm 

quyền căn bản về tự do ngôn luận 

và tụ tập. Việt Nam sống trong một 

thế giới hiện đại với một hệ thống 

chính trị cũ kỹ. Ý tưởng về nhà 

nước một đảng đáng lẽ phải vứt vào 

thùng rác từ lâu lắm rồi. Chúng tôi 

đề nghị chính quyền Việt Nam thực 

hiện tiến trình cải cách bằng việc 

tách chính phủ ra khỏi nhà nước, 

cho phép người dân những quyền tự 

do cơ bản, không bỏ tù người ta vì 

thể hiện quan điểm như là kêu gọi 

dân chủ, không lấy những luật hình 

sự như điều 79 hay 88 để tống tù 

người ta vì có quan điểm chính trị 

khác biệt. 

 Cũng có một vấn đề nghiêm 

trọng về quyền lao động ở Việt 

Nam: công nhân nhà máy không 

được tụ tập tự do, họ không được 

đòi tăng lương hay đòi điều kiện 

làm việc tăng lên. Đây là một vấn 

đề lớn vì Việt Nam là một phần của 

nền kinh tế toàn cầu, họ phải tuân 

theo các tiêu chuẩn quốc tế. 

 Ngoài ra cũng có vấn đề lớn về 

đất đai ở Việt Nam với hàng loạt 

các cuộc biểu tình phản đối chiếm 

đất. Một phần là vì đất không đủ 

cho dân số, hơn nữa đảng và quân 

đội xông vào chiếm hoặc giao đất 

sinh sống cho nhà đầu tư nước 

ngoài thực hiện dự án. 

 Điều chúng tôi muốn thấy là 

chính phủ Việt Nam phải thừa nhận 

rằng: đúng, chúng tôi có một số vấn 

đề bởi vì nước nào cũng có những 

vấn đề của họ và chúng tôi sẽ 

nghiêm túc giải quyết nó. 

 Hải Ninh: Theo tôi thấy thì 

dường như có một sự đối lập ở đây. 

Chính phủ Việt Nam khi ra thế giới 

thì luôn hứa rằng chúng tôi sẽ cải 

thiện tình hình dân chủ, thế nhưng 

mặt khác thì họ lại bắt nhiều nhà 

bất đồng chính kiến, hay không cho 

phép người ta thực hiện tự do tôn 

giáo và nhiều vấn đề khác nữa. Tại 

sao lại như vậy? 

 Brad Adams: Tôi nghĩ rằng 

đảng sợ rằng nếu họ nới lỏng tay và 

cho phép những quyền tự do cơ bản 

như quyền được phát biểu ý kiến, 

thì họ sẽ mất quyền kiểm soát tình 

hình chính trị. Đây là điều hầu hết 

http://bee.net.vn/
http://danluat.thuvienphapluat.vn/chay-viec-chay-chuc-chay-quyen-73026.aspx
http://danluat.thuvienphapluat.vn/chay-viec-chay-chuc-chay-quyen-73026.aspx
http://danluat.thuvienphapluat.vn/chay-viec-chay-chuc-chay-quyen-73026.aspx
http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-viet/bang-gia-9000-van-ban-sai-10-lan-vo-ong-nuoc-3227745/
http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-viet/bang-gia-9000-van-ban-sai-10-lan-vo-ong-nuoc-3227745/
http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-viet/bang-gia-9000-van-ban-sai-10-lan-vo-ong-nuoc-3227745/
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=202429&zoneid=97#.VNI_VWjF_fQ
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các đảng cộng sản nghĩ. Họ có thể 

đúng, tuy nhiên, điều đó cũng có thể 

tốt, bởi vì việc mất quyền kiểm soát 

chính trị có nghĩa là người dân được 

quyền thể hiện quan điểm và quan 

điểm của họ có ảnh hưởng tới chính 

sách. Một điều mà đảng cộng sản 

Việt Nam nên làm, đó là cho phép 

bầu cử toàn quốc một cách tự do, 

công bằng và toàn diện, giống như 

tất cả các quốc gia trong khu vực 

trừ Lào và Việt Nam. 

 Chúng ta cũng bắt đầu thấy 

chính phủ Việt Nam thay đổi vì áp 

lực từ dưới lên. Ngày càng nhiều 

những người bất đồng chính kiến 

dũng cảm, phần lớn là những người 

trẻ, những blogger, những người 

trong giới truyền thông, các nhà 

hoạt động. Họ dấn thân vào những 

nguy hiểm nghiêm trọng, vì anh 

không biết điều mà anh nói hôm 

nay có thể dẫn tới việc anh bị tống 

vào tù ngày mai. Họ chấp nhận 

nguy hiểm đó và họ ngày càng tăng 

cường đòi quyền lợi. Họ muốn tham 

gia vào việc lèo lái quốc gia trong 

tương lai, họ muốn tham gia vào 

chính quyền, họ muốn có tiếng nói, 

và điều đó là hoàn toàn bình 

thường. 

 Vì thế, tôi nghĩ rằng chính phủ 

và đảng Cộng sản cần phải điều 

chỉnh, họ tìm cách có những điều 

chỉnh nhỏ thôi nhưng họ sẽ phải có 

những thay đổi lớn hơn. 

 Trấn áp các tổ chức xã hội dân 

sự 

 Hải Ninh: Hiện nay có nhiều tổ 

chức xã hội dân sự đứng ra cổ vũ 

các vấn đề dân chủ, nhân quyền ở 

Việt Nam. Ông đánh giá thế nào về 

các hoạt động của họ và liệu 

Human Rights Watch có thể làm gì 

để giúp đỡ họ? 

 Brad Adams: Các nhóm cổ vũ 

nhân quyền không được phép hoạt 

động lâu ở Việt Nam. Thường thì 

các nhà lãnh đạo của họ bị tống vào 

tù khá nhanh chóng. Các nhóm hoạt 

động cổ vũ các vấn đề khác chẳng 

hạn như quyền phụ nữ, môi trường 

hoặc những vấn đề không bị chính 

phủ coi là nhạy cảm, họ thường 

được phép hoạt động trong một thời 

gian lâu hơn. Nếu chính phủ thấy 

rằng họ hoạt động có chút chính trị 

hoá, họ sẽ bị trấn áp và những 

người tham gia sẽ bị bắt. Điều đó 

không chấp nhận được. 

 Vì thế, chúng tôi tìm cách giúp 

họ một cách cẩn trọng. Chúng tôi 

không muốn có ai đó bị tống vào tù 

bởi vì họ liên lạc với Human Rights 

Watch hoặc bất cứ một tổ chức 

quốc tế nào. Chúng tôi hỗ trợ về 

tinh thần, kỹ thuật và thông tin, 

chúng tôi đưa các vụ việc ra quốc 

tế. Tuần này, tôi đã tới Nhà Trắng, 

Bộ Ngoại giao, sau đây tôi sẽ tới 

Lầu Năm Góc để bàn về vấn đề 

nhân quyền ở Việt Nam, và giúp 

truyền tải những quan ngại của 

người Việt Nam tới họ. 

 Chúng tôi có một trang web 

bằng tiếng Việt, và dịch tất cả các 

tài liệu của chúng tôi sang tiếng 

Việt. Những tài liệu này được đăng 

lại khắp nơi. Một điều rất thú vị ở 

đây là Facebook và mạng xã hội 

đang giúp lan truyền thông tin. 

Chính phủ Việt Nam không thể nào 

chặn những thông tin mà họ không 

thích nữa. 

 Hải Ninh: Human Rights Watch 

nhiều năm nay liên tục kêu gọi 

chính quyền Việt Nam tôn trọng 

quyền con người. Thế nhưng dường 

như chính quyền Việt Nam cố tình 

lờ đi. Họ cứ tiến một bước rồi lại lùi 

hai bước. Liệu Human Rights 

Watch có thể làm gì để thay đổi 

điều này? 

 Brad Adams: Điều tôi thấy ở 

đây là nếu cộng đồng đấu tranh về 

nhân quyền không tiến hành vận 

động cho những tù nhân bất đồng 

chính kiến, số người bị bắt còn 

nhiều hơn thế nữa. Chúng ta không 

biết còn những ai sẽ bị bắt nếu 

chúng tôi không làm việc của mình. 

Tôi đồng ý rằng khi chúng tôi vận 

động việc thả một tù nhân nhất 

định, dường như chính phủ Việt 

Nam lại bắt người khác thay thế. 

Điều rất đáng thất vọng bây giờ là 

họ đưa những tù nhân này ra nước 

ngoài sống lưu vong. Đó không 

phải là giải pháp hợp lý. 

 Họ còn dùng những tay côn đồ 

để đánh các nhà hoạt động, thay vì 

bắt bớ. Chính quyền Việt Nam nói 

với quốc tế rằng số lượng người bị 

bắt đã giảm xuống, mọi chuyện đã 

khá hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, số 

lượng người bị bắt không thấp hơn, 

chúng tôi có con số chứng minh. 

Thêm vào đó, đánh người không tốt 

hơn là tống người ta vào tù và 

chúng ta bắt đầu thấy nó diễn ra và 

điều đó là hoàn toàn không thể chấp 

nhận được. 

 Về câu hỏi tầm ảnh hưởng của 

chúng tôi, chúng tôi đưa ra báo cáo 

về việc cảnh sát hành hung các nhà 

hoạt động vào năm ngoái, và thấy 

những sự phản ứng về chính sách ở 

cấp cao. Quốc hội Việt Nam đã tiến 

hành một cuộc điều trần ở uỷ ban tư 

pháp về việc cảnh sát đánh người, 

điều chưa từng xảy ra trước đó. Bộ 

trưởng Công an, phó bộ trưởng 

Công an, và các bộ trưởng khác 

phải đến và giải trình công khai 

trước quốc hội. 

 Tôi nghĩ sở dĩ điều  này diễn ra 

là vì chúng tôi chọn việc tập trung 

vào các báo cáo cảnh sát đánh 

người vì chúng tôi nghe được điều 

đó từ chính người dân Việt Nam, 

chúng tôi đọc được trên báo, người 

ta giận dữ về cách cảnh sát đối xử 

với người dân. Vì thế, chúng tôi tập 

trung vào các vấn đề mà chúng tôi 

nghĩ rằng chính phủ cũng nhận ra 

đó là một vấn nạn. Và dù họ không 

nói với chúng tôi rằng xin cảm ơn 

báo cáo của các vị, chúng tôi trân 

trọng việc các vị quan tâm tới các 

người Việt Nam được đối xử, và 

chúng tôi sẽ làm việc dựa trên các 

đề xuất của các vị, nhưng rõ ràng là 

họ có thay đổi. Tôi thấy có dấu hiệu 

rằng chính phủ Việt Nam nhận thấy 

họ không thể chỉ khư khư hoạt động 

trong vòng Việt Nam nữa và giả vờ 

rằng cả thế giới không tồn tại và 

rằng người dân Việt Nam chẳng 

biết gì cả. 

 Hải Ninh: Xin cảm ơn ông đã 

dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn 

này. 

Đừng nghe những gì 
Cộng sản nói. Hãy 

nhìn những gì Cộng 
sản làm! Đừng sợ 

những gì Cộng sản 
làm. Hãy làm những 

gì Cộng sản sợ!  
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(Đăng nhiều kỳ) 
 Cuộc thuyệt thực của Hải Điếu 
Cày 
 Buổi chiều ngày 22-6-2013, toàn 
tù nhân đội A (Đội an ninh quốc gia), 
gồm 10 người- Tôi (Nguyễn Xuân 
Nghĩa), Nguyễn Kim Nhàn, Trần Anh 
Kim, Nguyễn Văn Hải (ĐC); hai tù 
người VN làm gián điệp cho cục tình 
báo Hoa Nam-Trung quốc và 4 tù 
nhân người dân tộc Tây Nguyên 
được lệnh tập trung tại lán lao động 
(lán được xây dựng ngay trong khu 
giam giữ). Nhóm cán bộ quản lý tù 
gồm 12 người, trong đó có viên 
trưởng phân trại 1 (phân trại đang 
giam giữ chúng tôi) mang hàm 
thượng tá tên là Thái văn Thụy và 
viên trung tá quản giáo đội A (An ninh 
quốc gia) tên là Nguyễn Văn Khánh. 
Các viên còn lại thuộc lực lượng công 
an vũ trang, vài ba người mang súng 
ngắn, súng AK, dùi cui điện và còng 
số 8. Một không khí trấn áp hiện rõ 
trong từng bước đi, từng cái nhìn của 
họ hướng về phía chúng tôi. Viên cán 
bộ trưởng phân trại bước lên phía 
trước và dõng dạc đọc quyết định do 
Đại tá giám thị trưởng trại giam số 6 
Bộ công an, Nguyễn Văn Hoàn, đã 
ký, nội dung: Kỷ luật “phạm nhân 
Nguyễn Văn Hải”, tức HĐC. Lý do: 
không tuân lệnh cán bộ, lôi kéo, mua 
chuộc phạm nhân khác, nói xấu đảng, 
nhà nước. Hình thức kỷ luật: Giam 
riêng ba tháng (biệt giam), tước bỏ 
mọi quyền lợi gọi điện, thăm gặp, 
nhận quà gia đình trong thời hạn kỷ 
luật... 
 Lập tức nhóm cán bộ có vũ trang 
gồm 6 người xô đến vây quanh, kẹp 
anh Hải vào giữa. Anh Hải bình tĩnh 
nói to “Tôi phản đối”. Tiếng anh bị 
chìm hẳn trong tiếng của viên trưởng 
phân trại “Các đồng chí thực hiện 
nhiệm vụ !”. Nhóm cán bộ có vũ 
trang, kẻ đẩy, người kéo anh Hải ra 
sân lán, rồi vào buồng biệt giam. Bởi 
vì xà lim dùng giam giữ tù nhân biệt 
giam nằm ngay trong khu giam 
ANQG, chỉ cách lán lao động chục 
bước chân nên anh Hải không bị 
còng tay, (khác trường hợp tôi, anh 
Vũ Hùng, anh Phạm Văn Trội ở trại 
giam Ba Sao-Nam Hà trước kia. Đọc 
quyết định xong họ còng tay và dẫn 
giải ra khu biệt giam ngay tắp lự). Một 
tù nhân người Tây Nguyên được lệnh 
vào buồng giam cũ của anh Hải lấy 
cho anh một ít đồ dùng cá nhân: cái 
bát nhựa ăn cơm, cái chiếu, cái màn, 
vài bộ quần áo lót và bộ đồ tù sọc 
trắng đen-Juventus. Tiếng cửa sắt xà 

lim biệt giam đóng sầm như một lệnh 
nhắc nhở những người còn lại.  
 Sự việc diễn ra từ lúc chúng tôi 
được lệnh tập trung, nghe lệnh kỷ luật 
anh Hải, đến lúc anh Hải bị đẩy vào 
xà lim biệt giam dài không đầy 10 
phút. Rồi chúng tôi được lệnh giải 
tán. Thấy sự việc trở nên trầm trọng 
hơn suy đoán, bốn anh em Tây 
Nguyên lặng lẽ bỏ vào buồng. Tôi, 
anh Kim, anh Nhàn đứng nguyên vị trí 
cũ đưa mắt nhìn nhau. Trong 3 người 
còn lại, chỉ có tôi biết thế nào là “giam 
riêng”. Tôi đã trải qua 2 lần, tổng cả 
hai là 6 tháng 7 ngày. Và cũng chỉ tôi 
hiểu sâu hơn cái nguyên nhân bên 
trong dẫn đến người ta biệt giam anh 
Hải. Các lý do như “lôi kéo, dụ dỗ tù 
nhân khác, nói xấu đảng, nhà nước” 
cũng là lý do đã từng đưa tôi và anh 
Trội vào xà lim biệt giam ở Nam Hà. 
Tôi biết kẻ nào đã tố cáo anh...   
 Buổi chiều, trước khi được lệnh 
vào buồng giam, nhìn hai khuôn mặt 
hả hê của bọn tù gián điệp cho TQ, 
khi nhìn trộm nhóm anh em dân chủ 
chúng tôi, tôi đã bảo với ông Kim 
nhận xét của mình...   

*  *  * 
 Vào những năm cuối 90, khu du 
lịch biển Đồ Sơn-Hải Phòng được 
chính quyền TP đầu tư cải tạo từ tiền 
thuế của người dân, nhăm nhe cho 
ngành công nghiệp không khói Hải 
Phòng “đi tắt, đón đầu”. Các phương 
tiện thông tin hùn vốn bằng quảng 
cáo rùm beng… Nhiều người dân háo 
hức ra chơi. Khi về, bạn bè hỏi, một vị 
ứng tác hai câu thơ như sau: “Chưa 
đi chưa biết Đồ Sơn. Đi rồi mới biết 
chẳng hơn “Đồ nhà” 
 Cái từ “Đồ nhà” được diễn giải 
theo nhiều ý, phụ thuộc vào lĩnh vực 
quan tâm của người bình. Thế nhưng 
ý đại trà vẫn là : Chán, chẳng ra gì! 
 Tôi cũng có một sự chán nản như 
khách du lịch đi nghỉ dưỡng Đồ Sơn-
HP. Thời điểm tôi cảm thấy cảnh tù 
đày là bi thảm nhất xảy ra vào những 
tháng đầu năm 2013, lúc tôi đã ở tù 
được gần 5 năm. Tất cả những thất 
vọng của tôi về một vài đồng đội bị 
dồn nén từ khi còn ở trại giam Ba 
Sao-Nam Hà lên cao điểm vào những 
tháng này, tại trại giam Số 6 Nghệ An. 
 Chắc chắn giống như số đông, tôi 
suy nghĩ: trong thời đại văn minh này, 
để làm một nhà chính trị, thậm chí chỉ 
là một nhân vật bất đồng chính kiến, 
đầu tiên phải có tư chất một công dân 
tốt (tất nhiên theo tiêu chuẩn phổ quát 
của cộng đồng nhân loại văn minh - 
không phải theo các tiêu chuẩn công 

dân của nhà nước cộng sản), mà 
trong đó phải kể đến tính bao dung, 
trung thực và văn hóa.  
 Thế nhưng chúng ta rất dễ có suy 
nghĩ và sinh hoạt trái ngược khi đã ở 
trong tù. Đời sống trong tù kham khổ 
làm tăng đáng kể thói bủn xỉn “thà 
thối đổ đi...” mà một số người có sẵn 
từ ngoài xã hội: Sinh hoạt trong một 
không gian quá hẹp khiến chúng ta 
dễ coi những va chạm nhỏ nhặt do vô 
tình thành chuyện lớn,chuyện phải 
cảnh giác để không trở thành người 
bị hại, kẻ bị lép vế. Bị đè nén, bị nguy 
cơ khủng bố thường xuyên và 
thường trực lòng căm ghét lũ cai tù 
nên dễ sinh ra những hành vi và ngôn 
ngữ bất nhã không đúng chỗ, đúng 
người. Tôi xin một vài chuyện ví dụ. 
Nước dùng cho sinh hoạt của tù nhân 
bao giờ cũng thiếu, nhưng cũng có 
lúc dư dả khi đang được bơm vào 
buồng mà buồng đó ở đầu nguồn. 
Một người dùng quá lãng phí nước. 
Được nhắc nhở, anh ta nói: “Của 
cộng sản, cứ phá”. Anh ta không hiểu 
rằng CS không làm ra nước. Nước là 
tài nguyên của quốc gia, đang tạm 
thời do cộng sản quản lý. Chúng có 
thể phá hoại tài sản quốc gia qua các 
hành vi tham nhũng, các dự án đầu 
tư... còn người công dân lương thiện 
không thể. Trong cảnh khan hiếm, 
cách sử dụng của anh đã làm tổn hại 
các tù nhân ở buồng cuối. Một người 
khạc nhổ xuống ngay xuống nền đất, 
nơi số đông đang sinh hoạt, hoặc nói 
những câu tục tĩu, anh ta bào chữa:  
“Ối dào, tù ấy mà, có ăn đời ở kiếp 
nơi này đâu”. Tại sao người đó đánh 
đồng anh ta với tù trộm cắp cho 
được... Và điều đáng buồn hơn: trong 
chúng tôi có người đã đánh nhau... 
 Trong khi tôi đang tâm đắc câu 
“thà kính nhi viễn chi còn hơn đồng 
sàng” thì anh Hải ĐC từ trại giam 
Xuyên Mộc - Vũng Tàu nhập trại.  
 Theo luật thi hành án hình sự của 
cộng sản, thực hiện từ năm 2012, tù 
nhân được gọi điện thoại về thân 
nhân 1 lần/tháng, thời gian gọi không 
quá 5 phút, được gặp thân nhân 
tháng 1 lần, không quá 60 phút. Năm 
phút thì nói được mấy câu? Một giờ 
gặp thân nhân có cảm giác như mới 
nhìn rõ mặt vợ, mặt con. Thế nhưng 
căn cứ vào thuật ngữ “không quá..” 
chúng tôi nhiều lần bị cắt gọi điện 
thoại, thăm gặp... nửa chừng vì cái 
ngẫu hứng, cái bẳn tính đột ngột của 
các viên cán bộ giám sát. Họ luôn 
đúng khi tù phản ứng: “Không quá 60 
phút, nghĩa là từ 1 phút đến 60 phút. 
Vậy cho gặp 10 phút, 20 phút đều 
“đúng luật”. Còn điều này đáng nói 
hơn, việc đưa tù nhân (đặc biệt là tù 
nhân lương tâm) đến thụ án tại một 
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nhà tù quá xa gia đình là một hành vi 
hạn chế, thậm chí tước bỏ quyền 
được gặp người nhà của tù nhân và 
quyền của thân nhân gặp người nhà 
bị tù của họ. Trong tình trạng kinh tế, 
phương tiện giao thông tệ hại tại Việt 
Nam hiện nay, đi xa hàng ngàn cây 
số là một vấn đề lớn với đa số thân 
nhân của tù nhân. Thay vì đi thăm 
nuôi tháng/lần, bây giờ phải hai, ba 
tháng lần. Có người cả năm không có 
thăm nuôi.  
 Có lẽ anh Hải ĐC, chị Tạ Phong 
Tần là nạn nhân đầu tiên của xu 
hướng cách ly gia đình càng xa, càng 
tốt để họ bị hạn chế nhận thông tin về 
nhau , mà chính quyền cộng sản chủ 
trương thực hiện. Từ Sài Gòn ra trại 6 
Nghệ An có thể lên tới 3.000 km. Đó 
là quãng đường chị Dương Thị Tân 
và cháu Nguyễn Trí Dũng (vợ và con 
anh Hải) phải đi để thăm nuôi chồng, 
bố. Tôi nên nhường cho họ kể lại 
những khó khăn, tốn kém này. 
 Hôm đó, ngày 26 tháng 4 năm 
2013, vào khoảng 16h, tôi đang chơi 
bóng bàn cùng anh Y- zon, một tù 
nhân người Đắc Lắc Tây Nguyên, bất 
chợt nghe tiếng động của cánh cửa 
sắt được mở. Đưa mắt ra lối đi không 
đủ rộng cho hai người tù ra vào đồng 
thời của khu giam, tôi thấy viên quản 
giáo đội A (an ninh quốc gia) hàm 
trung tá Nguyễn Văn Khánh đi vào, 
theo sau là hình bóng một người vận 
đồ sọc đen trắng-Juventus . Người đó 
gầy, cao lêu nghêu, tay xách nhẹ tênh 
một chiếc túi nhỏ. Sau nữa là anh tù 
hình sự phạm tội mua bán chất ma 
túy (được bố trí tù chung với chúng 
tôi), xách hộ một bao đồ to hơn, phía 
trên có chiếc chiếu cũ trải dài, võng 
cong lồng qua hai quai xách. Đó là 
một anh tù nghèo, có thể là một 
người tù tôn giáo, gián điệp, hoặc 
giám thị trại bố trí thêm một tù hình 
sự ở chung với chúng tôi làm “dích”.*  
 Tôi chưa gặp ĐC. Tôi ở Hải 
Phòng, thành phố gần cực Đông-Bắc 
đất nước; ĐC ở Sài Gòn, thành phố 
lớn gần cực nam, cách nhau ngần ấy 
dặm. Chỉ một lần duy nhất anh ấy gọi 
điện thoại đến tôi để thực hiện một 
bài phỏng vấn cho blog của anh. 
Nhưng vì có phương tiện, nhiều bạn 
hữu và biết cách làm báo, hình ảnh 
biểu tình chống Trung Quốc xâm lược 
và bản thân bị công an cộng sản đàn 
áp của anh, tôi nhìn thấy khá nhiều 
trên các trang mạng. Nhưng đã 5, 6 
năm tôi cách xa, vả lại lúc ấy làm sao 
tôi có thể tượng tượng ra chuyện 
người ta chuyển anh đến một trại 
giam xa đến hàng ngàn cây số ? 
 Tôi đang ham chơi bóng bàn. Tôi 
cũng có sẵn dị ứng... Tôi không quan 
tâm đến người tù mới này, người tù 

mới kia được đưa vào buồng số 1 (tôi 
buồng 2). Ông Trần Anh Kim theo 
vào. Khi ông Kim trở ra và nói: “Hải 
ĐC đấy”. Tôi kêu lên “Thế à” sau một 
cái giật mình. 
 Bữa cơm chiều đầu tiên không 
có Điếu Cày... 
 Những tháng đầu nhập trại 6, bốn 
anh em TNLT người Kinh chúng tôi 
cùng ăn chung mâm (cái gọi là mâm). 
Tôi, anh Phạm Văn Trội, ông Trần 
Anh Kim và Anh Nguyễn Bá Đăng. 
Nói chung tù nhân sống được để trở 
về với vợ con, xã hội là nhờ được gia 
đình thăm nuôi. Tù nhân lương tâm 
chúng tôi còn được anh em bạn hữu, 
bà con trong ngoài giúp đỡ ít nhiều. 
Cơm trại đâu có gì ngoài hai chén và 
vài cọng rau già. Rau, hầu như chẳng 
bao giờ được đổi loại. Chúng tôi, 
ngoài đồ ăn tươi như thịt heo, cá kho, 
thi thoảng có cả thịt gà, bún chả nem 
rau, nước chấm đã pha sẵn không 
kém ngoài đời. Gia đình thăm nuôi, 
vợ con chúng tôi còn gửi thêm cả đồ 
ăn để dành như vừng, lạc, cá khô, 
mắm tép.... Hết đồ ăn của gia đình, 
chúng tôi mua đồ ăn từ căng-tin trại. 
Căng-tin trại nấu, bán cho tù cũng có 
thịt gà, cá rán, diêu cá và vài món ăn 
đặc sản địa phương, như măng rừng 
Thanh Chương nấu cá nghệ (một loại 
canh cá nấu với măng cho nhiều 
nghệ), hay khi tôi ở trại An Điềm-
Quảng Nam, có lần được ăn đặc sản 
mỳ Quảng, dù đã bị hạ cấp “mô-đy-fê” 
theo cách người địa phương Đại Lộc 
và cách nấu cho tù, nhưng dầu thế ăn 
vẫn cứ ngon. Đồ uống, căng-tin trại 
nào cũng bán: Cocacola, Bò húc, Cà 
phê việt, Trung Nguyên... Tất nhiên 
để được ăn và uống các đồ từ căng- 
tin trại, bạn đừng nghĩ đến tiền. Một 
cán bộ nữ ở trại giam Ba Sao được 
giám thị cho chuyển ra làm căng-tin 
trại, chỉ hai năm đã xây được nhà 4 
lầu, mua được cho chồng xe ô-tô con. 
Căn cứ vào dữ liệu này các bạn biết 
chúng tôi  
 Lúc anh HĐC nhập trại thì anh 
Phạm Văn Trội, rồi anh Nguyễn Bá 
Đăng đã lần lượt hết án. Anh Nguyễn 
Kim Nhàn thế chân họ chỉ trước anh 
HĐC vài tháng. Khu ANQG có trở lại 
4 người tù nhân người Kinh như cũ. 
Tôi, anh Kim, anh Hải ăn chung, anh 
Nhàn ăn một mình.  
 Tổ chức trong trại tù hao hao 
giống trại lính. Chúng tôi phải học xếp 
hàng, “nghiêm! nghỉ! -nhìn trước! nhìn 
sau.., thẳng! giải tán! xếp hàng trở lại, 
đi đều, bước! bên phải.....quay! bên 
trái ...quay!” Ông Kim rất thạo những 
động tác này. Một cán bộ dạy sai, bị 
ông chê, phải thanh minh, dạy lại. Ở 
trại Ba Sao chúng tôi còn phải tập 
trung cùng anh em tù hình sự chào 

cờ đỏ sao vàng vào sáng thứ hai 
(thường chúng tôi cáo ốm, không 
thực hiện). Ở trại 6, do chúng tôi bị 
giam theo chế độ giam riêng của 
thông tư 37 Bộ công an, việc chào cờ 
phải bỏ. 
 Mỗi tù nhân chúng tôi được cấp 
phát và tự bảo quản một ghế nhựa. 
Mỗi nhóm ăn được cấp một cái bàn 
ăn gỗ fit. Trước đây, các đồ này được 
dùng chung trong buồng. Khi tù hình 
sự vất bỏ bừa bãi, mất mát rồi lấy 
nhầm, lấy trộm của nhau, dẫn đến 
những vụ đánh lộn to nhỏ, ban giám 
thị trại thực hiện việc cấp phát cho cụ 
thể từng người. Và họ cũng làm như 
vậy khi có tù nhân lương tâm. Tuy 
nhiên, chẳng ai trong chúng tôi quan 
tâm đến việc sở hữu riêng một chiếc 
ghế nhựa. 
 Bữa ăn đầu tiên vắng anh ĐC, tuy 
chỉ còn 2 người, tôi và ông Kim, 
nhưng quanh bàn ăn vẫn hiện diện đủ 
3 chiếc ghế. Một anh bạn tù Tây 
Nguyên (bị tâm thần nhẹ) nhanh nhẩu 
giúp chúng tôi bê ghế, vẫn theo nếp 
quen sắp đặt ra 3 cái như những 
ngày có HĐC. Nhìn chiếc ghế trống 
và khoảng bàn trống do anh ĐC để 
lại, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện 
dùng làm bài học tiếng Anh. Chuyện 
rằng, có một góa phụ, mỗi bữa ăn bà 
đều đặt ra đó chiếc ghế mà chồng 
vẫn thường ngồi- chiếc ghế đáng lẽ 
đã phải cất vào kho vì chồng đã chết, 
và bà còn rót, đặt vào phần bàn trống 
do chồng để lại một tách trà... Tôi 
thích câu chuyện đó, và như bị thôi 
miên, tôi luôn nhìn về hướng chiếc 
ghế và khoảng bàn trống do anh ĐC 
để lại. 
 Tôi hối hận về tình cảm thờ ở của 
tôi khi nhìn thấy một người tù mới 
nhập trại ngày nào, đặc biệt khi người 
tù đó là anh ĐC. Tôi đã hai lần được 
đi ra ngoài xã hội (chữa bệnh ở Vinh) 
chứng kiến những đôi mắt của người 
tự do nhìn vào mình- một công dân bị 
còng tay, đang mất tự do. Tôi nhận 
thấy trong những cái nhìn kia có sự 
cảm thông, chia sẻ, dù trong đầu 
những người đã trao cho tôi cái nhìn 
cảm thông, tôi là một gã trộm cắp, 
tham nhũng hay lừa đảo. Tôi đã 
không có cái nhìn ấy vào buổi chiều 
ngày 26 tháng tư. 
 Bởi vì từ khi anh ĐC ngồi vào 
chiếc ghế đó, chúng tôi có chuyện để 
nói, để bàn. Anh bao anh em tù toàn 
đội A cà phê cho bữa sáng và trà sau 
bữa cơm chiều. Anh giúp bốn anh em 
Tây-Nguyên mỳ tôm để ăn bữa điểm 
tâm cả tháng từ ngày anh đến. Ngồi 
cùng anh, chén cà phê ngon hơn, ai 
hút thuốc cũng thấy hơi thuốc ngon 
hơn, chén trà cũng đậm hơn.  
 (Còn tiếp nhiều kỳ) 
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 Trong khi đảng CSVN ra rả ngày 
đêm kêu gọi nhân dân Việt Nam học 
tập gương đạo đức của “bác Hồ” thì 
chính là lúc cái đạo đức xã hội ngày 
càng xuống cống trầm trọng. Anh Vũ, 
thông tín viên đài RFA đã đưa tin: 
 “Ở Việt Nam trong thời gian qua, 
sự xuống cấp về đạo đức xã hội đã 
trở thành vấn đề được dư luận xã hội 
hết sức quan tâm. 
 Chưa bao giờ các hành vi vô nhân 
tính, vô đạo đức trong các mối quan 
hệ xã hội, kể cả giữa những người 
thân trong gia đình lại xuất hiện với 
một tần xuất dày đặc trên báo chí như 
hiện nay”. (RFA online 25-1-2015) 
 Hai vị giáo sư khả kính thường ưu 
tư về tình hình đất nước đã nói về sự 
“Suy thoái đạo đức hiện nay” tại 
Việt Nam như sau: 
 - Từ Đà Nẵng, Giáo sư Nguyễn 
Thế Hùng giải thích: “Tình trạng này 
xuất phát từ vấn đề là mọi cái đều do 
nền giáo dục sinh ra. Thí dụ như ở 
Miền Nam hồi trước năm 1975, nền 
giáo dục đào tạo con người rất là 
đàng hoàng. Còn bây giờ, cái nền 
giáo dục này nó loạn quá… 
 - Từ Hà Nội, Giáo sư Nguyễn 
Thanh Giang: “Phải nói rằng từ khi 
đưa chủ nghĩa Mác vào Việt Nam 
thì con người VN bây giờ còn tha hóa 
hơn con người VN thời phong kiến. 
Và tư chất, đạo lý của con người VN 
bây giờ còn thua thời Pháp thuộc. 
Cho nên điều đó là do ảnh hưởng của 
chế độ chính trị và của tổ chức xã 
hội”. (RFA online ngày 27-3-2014) 
 Giáo sư Nguyễn Đình Cống, 
trường Đại học Xây Dựng nhận định 
rằng: 
 “Theo tôi thì nguyên nhân gốc của 
sự xuống cấp đạo đức cũng là 
nguyên nhân gốc của những tệ nạn, 
vì trong những tệ nạn được nói tới thì 
sự xuống cấp về đạo đức là quan 
trọng nhất… 
 Theo tôi, nguyên nhân gốc của 
những tệ nạn của xã hội VN hiện nay 
là kết hợp, sự cộng hưởng của những 
thói xấu trong tính cách người Việt 
và những nội dung độc hại trong 
chủ nghĩa Marx-Lenin”. 
 Cụ thể là: “Khi chúng ta cố vận 
dụng chủ nghĩa Marx về đấu tranh 
giai cấp vào Cải cách ruộng đất, Cải 
tạo tư sản, trừ bỏ những bất đồng về 
tư tưởng, khi cố ép xây dựng Hợp tác 
hóa nông nghiệp và mở rộng kinh tế 
quốc doanh thì không những tạo ra 
những thất bại thảm hại về kinh tế mà 
còn phá hoại đạo đức một cách 
nặng nề”. (Boxitvn online 27-1-2015) 

 Tiến sỹ Vũ Duy Phú viết cho BBC 
từ Hà Nội… 
 “Những biểu hiện xấu đủ kiểu hiện 
nay ở Việt Nam không có khác gì, 
thậm chí về mức độ tồi tệ thì công 
bằng mà nói, còn hơn nhiều thứ 
tương tự đã và đang xảy ra ở nhiều 
nơi trên thế giới… 
 Sau 1975, lúc mới đầu thấy xuất 
hiện những dấu hiệu vô lý trong quản 
lý xã hội, sau mới nhận ra là do sự 
thiếu kinh nghiệm, thậm chí ngu 
dốt của nhiều người lãnh đạo trong 
các cấp, cuối cùng mới vỡ lẽ ra là 
có những lực cản rất lớn, đó là ý 
thức hệ Marx Lenine, trong đó 
rường cột là giai cấp công nhân độc 
quyền mất dân chủ, rồi hậu quả nảy 
sinh từ sự kéo dài của đường lối đó, 
gần đây đã phát triển đến mức tha 
hóa đạo đức xã hội trầm trọng”. (BBC 
online ngày 25-1-2012) 
 Tiến sĩ Hà Sĩ Phu với nỗi ưu tư đã 
nêu thắc mắc là: “Vong bản từ đâu?” 
 “Hãy nhìn vào thực tiễn xã hội: Có 
bao giờ người Việt Nam lại thờ ơ 
trước nguy cơ vong quốc, nguy cơ bị 
đồng hóa như bây giờ? Có bao giờ sự 
thờ ơ trước đau khổ của đồng loại, sự 
đâm chém, băm chặt nhau dễ dàng 
như cơm bữa, sự nhố nhăng mất gốc, 
sự phô bày thú tính, sự vênh váo rởm 
đời, sự hành hạ người yêu nước một 
cách ngang nhiên, sự nịnh bợ kẻ nội 
xâm và ngoại xâm… lại được tôn vinh 
trước thanh thiên bạch nhật như bây 
giờ? Có bao giờ sự thành thật thua sự 
giả dối, người lương thiện lại sợ kẻ 
gian manh, người yêu nước lại bị lép 
vế, bậc thức giả lại bị cười khinh, 
công lý lại bị nhạo báng một cách 
thảm hại như bây giờ?” (Boxitvn 
online ngày 12-2-2011) 
 Nhà báo Nguyễn Thế Thanh, 
nguyên Phó giám đốc Sở VHTT đã 
thành thật nhìn nhận: 
 “Tôi nghĩ một khi đạo đức xã hội 
xuống cấp thì mình phải thừa nhận nó 
thôi chứ chối cãi thế nào được. Thế 
nào là xuống cấp? Tức là: vợ giết 
chồng, chồng giết vợ, cha mẹ giết con 
cái, con cái giết cha mẹ chỉ vì không 
được chia một mảnh đất cho nó công 
bằng, theo như nhận thức của họ. 
Theo tôi nghĩ, đạo đức xã hội thế là 
xuống cấp rồi”. (RFA 25-1-2015) 
 Dưới đây tôi xin lược trích một số 
tin tức hàng ngày điển hình trong 
muôn vạn tin tức của Việt Nam thời 
nay, thời xã hội chủ nghĩa đa số được 
đăng trên báo “lề đảng”: 
 - “Nghịch tử” nát rượu sát hại 
cha mẹ đẻ để lấy tiền thỏa mãn 

cơn khát. 

 “Mặc dù đã ở cái tuổi ‘ngoại tứ 
tuần’ nhưng Hán Bá Lực (48 tuổi) vẫn 
chẳng chịu tu chí làm ăn, ngược lại 
hắn còn là một kẻ nghiện rượu. Cũng 
chính vậy mà đứa con bất hiếu đã lên 
kế hoạch sát hại cha mẹ đẻ mình chỉ 
để lấy tiền mua rượu”. (Vietbao.vn 
online ngày 11-9-2014) 
 - Dư Kim Liên giết chồng và nỗi 
đau của gia đình trung tá CSGT. 
 “Dư Kim Liên có chồng là cảnh sát 
giao thông, nhưng lại phạm tội ăn cắp 
phải tù treo. Ra tù nhiều lần cờ bạc, 
nợ bạc tỷ, xin chồng bán nhà trả nợ bị 
chồng dọa ly hôn. Biết khó có tiền, khi 
xã hội đen đang xiết nợ hàng ngày, ả 
họ Dư lên kế hoạch bằng mọi cách 
phải giết chồng. Giết mới có giấy tờ 
nhà đem bán để trả nợ”. (Vietbao. vn 
online ngày13-4-2013) 
 - Những nữ sinh tan trường là… 
lên giường. 
 “Con nhà nghèo, lên Hà Nội trọ 
học, thiếu tiền ăn tiêu, những cô sinh 
viên đó sẵn sàng kiếm việc làm thêm 
bằng… ‘vốn tự có’, để rồi sau đó phải 
bẽ bàng khi công an bắt quả tang khi 
đang phục vụ khách” (VietnamNet 
online ngày 27-5-2012) 
 - Nữ sinh 13 làm ‘tú bà’ đường 
dây bán dâm tuổi teen. 
 “Bằng chiêu thức dụ dỗ, 2 má mì 
nhỏ tuổi đã lôi kéo một số học sinh 
cấp 2 tham gia vào đường dây bán 
dâm cho khách với mức giá từ 10-20 
triệu đồng”. (VietnamNet online ngày 
7-7-2012) 
 - Lộ diện một đường dây hiệu 
trưởng mua bán trinh học trò. 
 “Ngày 7-9-2009, công an huyện Vị 
Xuyên (tỉnh Hà Giang) đã ra lệnh bắt 
tạm giam ông Sầm Đức Xương, 
Hiệu trưởng trường THPT Việt Linh 
(huyện Bảo Quang, tỉnh Hà Giang) vì 
tội tham gia đường dây mua bán trinh 
trẻ vị thành niên. 
 Theo nguồn tin ban đầu, ông Sầm 
Đức Xương đã tham gia đường dây 
mua bán dâm trẻ vị thành niên là 
các học sinh cấp 2, cấp 3, học trò 
của chính mình trong một thời gian 
khá dài”. (VietnamNet online ngày 
11-9-2009) 
 - Mẹ bán con vào ổ mại dâm. 
 “Đã mấy ngày kể từ khi được giải 
cứu khỏi ổ mại dâm ở Hà Tĩnh nhưng 
H. (14 tuổi) vẫn không thể quên được 
cái cảm giác đau đớn và tủi nhục khi 
bị chính người mẹ ruột của mình 

đang tâm bán vào động quỷ”. (Viet 
namNet online ngày 24-4-2008) 
 - Tử hình người bố hiếp dâm 3 
con ruột. 
 “Võ Phan Hùng cũng đã thừa 
nhận hành vi đồi bại của mình với cơ 
quan công an: Từ tháng 7-2007 đến 
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tháng 8-2008, Hùng đã 8 lần thực 
hiện hiếp dâm với chính 3 con gái 
ruột của mình (khi đó các cháu đều 
chưa đến 13 tuổi). Hùng đã cấm các 
con là không được nói cho ai biết, 
nếu không sẽ bị giết chết”. (Viet 
namNet online ngày 1-10-2010) 
 - Tâm sự của người mẹ bị con 
ruột giở trò đồi bại. 
 “Vì siêng ăn, nhác làm nên dù đã 
ngoài 20 tuổi nhưng một chữ bẻ đôi, 
Hiếu cũng không biết… 
 Có bao nhiêu tiền Hiếu cũng đầu 
tư vào cơn nghiện… 
 Khi thất nghiệp vì bị kiểm lâm theo 
sát, hắn về trộm tiền của mẹ… 
 Ai cũng khuyên răn rồi nhưng có 
được đâu. Dính vào ma túy rồi nó trở 
nên hư hỏng quá… chính bà lại là 
nạn nhân bởi hành vi không thể 
tưởng tượng nổi của đứa con nghịch 
tử này. Sau khi thông tin về việc bà L. 
bị Hiếu cưỡng hiếp ngay trong nhà 
lan ra, ai nấy đều bàng hoàng, bởi 
chưa bao giờ họ được nghe kể về 
hành vi vô đạo đức đến như vậy”. 
(Nguoiduatin online ngày 28-4-2013) 
 - Một cô gái bị hành hạ như nô 
lệ suốt 13 năm. 
 “Từ 8 tuổi, cô bé đã phải đi làm 
thuê cho một quán phở. Vợ chồng 
chủ quán gian ác, dùng kìm kẹp da 
thịt, dùng dây điện đánh vào người cô 
bé suốt 13 năm qua, dù cô cố gắng 
làm việc quần quật từ 4g30 sáng tới 
khuya bất kể ốm đau”. (NguoiLao 
Đong online ngay 7-11-2007) 
 - Ăn nhậu Việt Nam: 5 triệu con 
chó và 3 tỷ lít bia. 
 “Mỗi năm, người Việt ăn 5 triệu 
con chó, 5 triệu gói mì tôm và uống 3 
tỷ lít bia. Đây là điều những con số 
cho thấy lượng tiêu thụ thịt chó, mì 
tôm, bia của Việt Nam nằm trong top 
đầu thế giới và các nước trong khu 
vực”. (VietnamNet online 19-2-2014) 
 - Nhật, Thái, Hàn rêu rao người 
Việt trộm cắp, ăn tham, xả rác. 
 “Mới đây, tờ Sankei Shimbun của 
Nhật đã đưa tin, một thành viên phi 
hành đoàn của Tổng công ty Hàng 
không Việt Nam (Vietnam Airlines) bị 
tình nghi buôn lậu hàng mỹ phẩm, 
quần áo ăn cắp và có thể tìm cách 
buôn lậu ra khỏi nước Nhật. Tình 
trạng người Việt Nam ăn cắp đồ tại 
Nhật có xu hướng gia tăng. Những 
câu chuyện về người Việt Nam ăn 
cắp, như giám đốc một công ty tên 
tuổi ở TP. Hồ Chí Minh, vẫn lấy trộm 
ô dù trong siêu thị tại Nhật, lan truyền 
nhanh trên mạng xã hội khiến nhiều 
người cũng cảm thấy xấu hổ”. (Viet 
namNet online ngày 24-3-2014) 
 - Sài Gòn đứng áp chót bảng 
xếp hạng thành phố an toàn. 
 “Nơi từng được coi là Hòn Ngọc 

Viễn Đông đứng thứ ba từ dưới lên 
trong bảng xếp hạng 50 thành phố an 
toàn nhất trên thế giới… 
 Thành phố mà nhiều người giờ 
hay gọi lại tên cũ trước đây là Sài 
Gòn đứng ở cuối phần xếp hạng về 
‘an toàn cơ sở hạ tầng’ (chất lượng 
đường xá, số vụ tử vong liên quan tới 
tai họa…) 
 Truyền thông gần đây đã cho 
đăng nhiều bài viết về tình trạng 
‘cướp giật táo tợn và liều lĩnh’ ở TP 
Hồ Chí Minh”. (VOA online 1-2-2015) 
 Những sự việc nêu trên đã vẽ ra 
bức tranh ảm đạm về “Đạo đức xã 
hội hôm nay” được những người ở 
trong nước nói trên đài RFA cho thiên 
hạ khắp 4 biển 5 châu biết được cái 
XHCN Việt Nam “ưu việt” là thế nầy. 
 “Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện từ Hà 
Nội có nhận xét rằng: ‘Những vụ giết 
người, cướp của ngày càng táo bạo, 
kẻ thủ ác tuổi đời ngày càng trẻ và 
cách thức giết người ngày càng dã 
man, độc ác, quyyết liệt’. 
 “Nhà văn Trần Mạnh Hảo cũng 
báo động về tình trạng ‘xuống cấp 
chưa từng thấy’ của VN hiện nay: ‘Xã 
hội Việt Nam hiện nay, về mặt đạo 
đức, xuống cấp chưa từng thấy. 

Tình trạng này đầy tràn những mặt 
báo ‘lề phải’. Ngày nào cũng cướp, 
cũng giết, cũng có những tội phạm xã 
hội khủng khiếp. Nó tràn lan, không 
còn là hiện tượng riêng lẻ, mà cả hệ 
thống như vậy rồi’… 
 “Mục sư Nguyễn Trung Tôn từ 
Thanh Hóa phân tích: Đảng cộng sản 
thì phát động học tập theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng không 
biết tấm gương đạo đức của cụ nó tốt 
tới đâu? Có phải chăng họ học vấn đề 
ông Hồ đem đồng bào ra ‘đấu tố’ 
khiến con giết cha, vợ giết chồng, anh 
em giết lẫn nhau. Cho nên ngày hôm 
nay, cái ‘đạo đức’ ấy nó dẫn đến như 
vậy?” (RFA online ngày 10-7-2013) 
 Đảng CSVN ngày nay luôn kêu 
gọi, luôn hô hào học tập gương đạo 
đức của ông Hồ Chí Minh, nhưng qua 
phần trình bày trên cho chúng ta thấy 
rõ tại sao đạo đức xã hội Việt Nam 
ngày nay xuống cống? Có phải chăng 
do Hồ Chí Minh vận dụng một cách 
nhuần nhuyễn chủ nghĩa Marx Lenin? 
Luật sư Lê Quốc Quân, một nhà trí 
thức trẻ đã nhận định một cách sáng 
suốt và can đảm đã nói: 
 “Có lẽ họ thấy vô khối kẻ đang ăn 
cắp, ăn trộm hàng ngàn tỷ của nhân 
dân vẫn lên TV nói về ‘đạo đức tư 
tưởng’ cho nên họ ‘học tập và làm 
theo’ trộm cắp, gian dối để bớt lại 
chút tiền xăng, tiền phí đổ bãi để đưa 
về cho vợ con?... Tôi mà gặp nó 
chắc sẽ khuyên nó không nên học 
tập theo lời dạy của Hồ Chí Minh 

nữa mà phải ‘trực tiếp làm theo’ 
luôn đúng chính cuộc đời của ông 
Hồ. Đó là đi làm cách mạng!” (Dan 
LamBao online ngày 28-3-2012) 
 Những vị lão thành trí thức cộng 
sản đã nhận thấy sự tác hại của chủ 
nghĩa Marx Lenin và và kêu gọi tẩy 
chay nó, nhưng các người lãnh đạo 
còn đang ngồi trên quyền lực như 
TBT đảng CSVN trong diễn văn kỷ 
niệm 85 năm thành lập đảng vẫn cứ 
nhất quyết bám cái chủ nghĩa ăn hại 
đái nát này cũng như cố duy trì nó 
trong Điều 4 Hiến pháp, vì bỏ nó là tự 
sát. Giáo sư Nguyễn Đình Cống đã 
chỉ cho rằng: 
 “Muốn khắc phục, muốn dẹp bỏ tệ 
nạn thì hay nhất, tốt nhất là xóa được, 
cải thiện được những tật xấu trong 
nền văn hóa và từ bỏ được chủ 
nghĩa Marx Lenin để xây dựng một 
thể chế thật sự dân chủ, trong sạch… 
 Sẽ là tốt nhất khi tự trong các cán 
bộ cấp cao của đảng CSVN có được 
một số người giác ngộ quyền lợi dân 
tộc, thấy được tác hại của chủ 
nghĩa Marx Lenin, dũng cảm vận 
động từ bỏ nó kết hợp đổi tên đảng 
(vì tên đảng CS phải gắn chặt với 
CNML)”. (Boxitvn online 29-12-2014) 
 danlambaovn.blogspot.com 
 

 Cộng sản đã từng ca tụng: “Chủ 
nghĩa Xã hội là đỉnh cao trí tuệ loài 
người!”, “Hà Nội là lương tri của nhân 
loại!” Báo Quân đội Nhân dân đã ca 
tụng “đỉnh cao của khí phách và trí tuệ 
Việt Nam”, nhưng ngày nay nhân dân 
VN đi đến đâu đều được mọi người có 
những cái nhìn thiếu thiện cảm. Nhật, 
Thái Lan, Nam Hàn, Sin-gapore... kết 
án người Việt trộm cắp, ăn tham, xả 
rác, bán dâm... khiến hình ảnh VN 
đang dần trở nên xấu xa. Cả nhân 
viên nhà nước cũng buôn lậu, ăn cắp, 
hối lộ, vậy người Việt ra nước ngoài 
còn dám ngẩng mặt nhìn ai ? 
 Ở trong nước dân Việt đã bày tỏ 
dân trí bằng cách ẩu đả, chửi bới nhau 
để chen lấn mua bánh trung thu ở Hà 
Nội, giành giật đạp lên nhau để kiếm 
một miếng sushi miễn phí ở một cửa 
hàng mới khai trương, hỗn loạn trèo 
lên đầu nhau lên nhau để mua bằng 
được lá ấn trong lễ Khai ấn đền Trần, 
hôi của khi có tai nạn qua đường như 
rơi tiền, đổ bia... Người ngoại quốc và 
các tòa đại sứ ở VN thì bắt đầu “’sợ” 
dân Việt khi những cây anh đào được 
đem từ Nhật đến bị đám đông nhào 
đến vặt sạch, chính phủ Hòa Lan tổ 
chức phát 3,000 chiếc áo mưa cho 
dân chúng để tỏ tình hữu nghị thì đám 
đông ào ạt, hung dữ nhào lên sân 
khấu cướp từ tay các tình nguyện viên 
và nhân viên đại sứ quán. 
 Trích Huy Phương, Càng sống 
lâu trong xã hội chủ nghĩa…. 

http://danlambaovn.blogspot.com/
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 Nhiều tháng qua, bà con dân oan 

ở khắp các tỉnh thành trong cả nước 

đi khiếu kiện tại Hà Nội đã phải đi 

lại, thuê nhà trọ và ăn ở với chi phí 

đắt đỏ tại Hà Thành nên kinh tế rơi 

vào kiệt quệ. Do đó, trong suốt tuần 

qua, họ đã phải trải bạt, giăng bạt, 

dựng lều nghỉ đêm trước cổng Trụ 

sở Tiếp dân nhằm tiết kiệm chi phí 

nhà trọ, để có thể tiếp tục đi kêu 

oan. Tuy nhiên, lực lượng công an, 

dân phòng địa phương đã giật lều, 

tạt nước mắm ngay chỗ nghỉ ngơi 

của bà con. 

 Bà Nguyên, một tiểu thương chợ 

Long Khánh – Đồng Nai, đi khiếu 

kiện ở Hà Nội cho biết sự việc: “Bà 

con ở các tỉnh ra Hà Nội đi khiếu 

kiện từ 7 hoặc 8 tháng nay, nhưng 

Thanh tra Chính phủ cứ hứa hết lần 

này đến lần nọ mà vẫn chưa giải 

quyết. Do chúng tôi chờ đợi quá 

lâu, không còn tiền đóng nhà trọ 

nữa, cho nên chúng tôi ra trước Trụ 

sở Tiếp dân để ngủ. Cho đến nay 

được 5 ngày rồi. 

 Khi chúng tôi ở đó, công an, dân 

phòng tới quây lại không cho chúng 

tôi căng lều, dựng bạt… Họ nói 

chúng tôi ra chỗ khác ngủ vì đây là 

cơ quan. Chúng tôi nói: chúng tôi 

nằm ngủ ở gần cơ quan để tính 

mạng của chúng tôi được bảo vệ, 

nên chúng tôi không đi đâu hết. 

Đêm đầu tiên, họ giật lều, giật bạt. 

Đêm thứ hai, họ tiếp tục giật lều, 

giật bạt. Đêm thứ ba, họ quẳng hai 

bịch nước mắm vào chỗ chúng tôi 

ngủ. Đó là những hành vi thô bỉ, tàn 

nhẫn đối với những người dân mất 

tài sản trong khi thời tiết ở Hà Nội 

rất lạnh. Nếu họ không cho chúng 

tôi nằm ngủ thì chúng tôi ngồi ngủ, 

không cho che bạt thì chúng tôi 

chùm bạt. Thậm chí có một công an 

tên Thảo còn hù dọa chúng tôi, 

nhưng chúng tôi nói lại: chú là công 

an mà không bảo vệ dân mà còn hù 

dọa người dân, thì chúng tôi thấy 

chú là một người không có lương 

tâm.” 

 Nếu như nhà cầm quyền giải 

quyết các khiếu nại sớm cho bà con 

thì sẽ không có tình trạng này xảy 

ra. Ông Giang, một dân oan ở Đồng 

Nai, cho hay: “Ban ngày chúng tôi 

đi khiếu kiện ở các cơ quan, ban tối 

ngủ ở trước cổng Trụ sở Tiếp dân 

để tiết kiệm tiền, lo cho chi phí ăn 

uống hằng ngày mà chờ đợi họ giải 

quyết các khiếu nại. Hiện nay, ở Hà 

Nội, thời tiết rất lạnh, trời mưa lất 

phất nên chúng tôi không thể ngủ ở 

bên ngoài được, vì thế chúng tôi 

dựng lều để ngủ, nhưng công an lại 

đến giật. Chúng tôi không còn con 

đường nào khác mà lại bị đối xử 

như thế này thì chúng tôi rất căm 

phẫn. 

 “[Nhà cầm quyền] sợ mất thẩm 

mỹ quan đô thị, nhưng tại sao họ 

không giải quyết đến nơi đến chốn 

các khiếu nại của chúng tôi. Chúng 

tôi muốn ở quê nhà, chứ không 

muốn lang thang ở đây. Phần đau 

đớn hơn là nhà cầm quyền địa 

phương không giải quyết thỏa đáng 

cho chúng tôi mà còn tham nhũng 

nữa. Tôi nghĩ, nhà nước phải lo cho 

những người như chúng tôi bởi vì 

quyền lợi chúng tôi đã bị mất, 

nhưng họ lại đối xử với chúng tôi 

như thế này thì không thể nào chấp 

nhận được.” 

 Bà Nguyên cho biết thêm, công 

an đuổi bà con dân oan với lý do 

gây mất mỹ quan đô thị, làm xấu hè 

phố. Bà Nguyên nói: “Công an nói, 

chúng tôi nằm ở đây mất mỹ quan 

đô thị, mất an ninh nhưng chúng tôi 

không làm gì để làm mất an ninh cả. 

Mất vẻ mỹ quan đô thị là do mất 

ông thanh tra chính phủ không giải 

quyết, nên chúng tôi phải ngủ ở 

đây. Công an nói: chúng tôi cố tình 

nghe những kẻ phản động xúi giục, 

ra đây. Nhưng thực tình chúng tôi 

đã hết tiền nên phải ngủ ở đây, bởi 

vì đi đâu cũng bị đuổi hết. Chúng 

tôi thấy công an không vì nước 

quên thân, vì dân mà phục vụ [như 

nhà cầm quyền ra rả].” 

 Bà con dân oan giăng bạt, dựng 

lều ngay trước cổng Trụ sở Tiếp 

dân tại Hà Nội cho thấy họ đã lấn 

chiếm lòng lề đường, gây mất mỹ 

quan đô thị. Thế nhưng, phải đặt lại 

câu hỏi nguyên nhân nào khiến họ 

làm như vậy? 

 Thiết nghĩ, hầu như bà con dân 

oan là những người không được các 

cơ quan có thẩm quyền tại địa 

phương giải quyết các khó khăn, 

khiếu nại của họ một cách nhanh 

chóng và thỏa đáng, khiến họ mất 

niềm tin vào nhà cầm quyền địa 

phương. Cho nên, họ buộc phải 

vượt cấp đi khiếu nại tại các cơ 

quan trung ương. Do đó, họ phải xa 

nhà, bỏ công ăn việc làm đi khiếu 

kiện, khiến kinh tế gia đình khánh 

kiệt. Khi kinh phí không đủ để đi 

lại, thuê nhà trọ, ăn ở thì họ đành 

phải dựng bạt, dựng lều ngay trước 

Trụ sở Tiếp dân nghỉ ngơi, là nơi có 

thể bảo vệ sự an toàn cho tính mạng 

của họ. Thứ nữa, nhà cầm quyền 

không hề có một hỗ trợ nào cho bà 

con dân oan trong thời gian họ đi 

khiếu kiện và chờ đợi giải quyết các 

khiếu nại. Nếu như nhà cầm quyền 

có những nơi cho bà con dân oan 

được nghỉ ngơi trong những ngày 

tháng chờ giải quyết các khiếu nại 

thì sẽ không có chuyện này xảy ra. 

Điều quan trọng là, mấu chốt vấn đề 

không phải xử lý chuyện mất mỹ 

quan đô thị, lấn chiếm lòng lề 

đường mà là nhà cầm quyền địa 

phương và trung ương phải giải 

quyết, xử lý thỏa đáng các khiếu nại 

oan sai cho bà con dân oan. 

 Huyền Trang, VRNs 
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