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Những phát súng cuả Đặng Ngọc Viết là một hành vi chống lại sự 

thống trị tàn bạo cuả đảng CSVN từ một ngươì dân lương thiện lần 
đầu tiên sau 83 năm, và cũng là phát súng khai hoả cho sự giải thể 

cuả đảng CSVN.  
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Lời Giơí Thiệu:  

 

Ngày 11 tháng 9 năm 2013 Anh Đặng Ngọc Viết đã bước vào trụ sở Ủy Ban 

Nhân Dân Tỉnh Thái Bình bắn chết Vũ Ngọc Dũng Phó Giám Đốc Trung Tâm 

Phát Triển Quỹ Đất cuả tỉnh và bốn ngươì khác bị thương. Sau đó anh lên chuà 

Đông Sơn tại xã Trà Giang để tịnh tâm và tự xử bằng cách bắn vào đầu mà 

không để cho tập đoàn Hán nô - đảng cướp CSVN xử anh. 

 

 Đặng Ngọc Viết (1971-2013) 

Anh Đặng Ngọc Viết sanh năm 1971 tại xã Trà Giang, Huyện Kiến Xương tỉnh 

Thaí Bình là một ngươì dân lương thiện, sống tại phường Kỳ Bá thành phố Thaí 

Bình nhưng đã bị nhà cầm quyền địa phương giải toả nhà ở cuả anh và bồi 

thường một cách rẻ thôí không theo giá cả thị trường nên không thể kiếm một 

chổ khác để ở. Đây là một thảm họa đã xảy ra cho hàng ngàn ngươì dân cả 

nước trước cảnh cướp cuả ban ngày cuả đảng CSVN. 

Không chấp nhận được cảnh ăn cướp ban ngày cuả đảng CSVN, không chấp 

nhận bất công, không chấp nhận bạo quyền, không chấp nhận tham nhũng và 

không chấp nhận một xã hôị thối nát nên anh đã anh dũng vùng lên thể hiện 

truyền thống bất khuất và hào hùng cuả giống nòi trừ gian tà, dẹp bạo chúa 

một mình và chọn một cái chết cao qúy để đi vào lịch sử cuả Việt tộc trong thế 

kỷ thứ 50. Gương can trường và bất khuất cuả anh mang tên Đặng Ngọc Viết 

làm sáng lên nét đẹp tuyệt vời cuả truyền thống Văn Hiến ngàn đời cuả Việt 

tộc. 

Trận trọng giới thiệu đến qúy độc giả. 

Nam Phong 

Ngày 12 tháng 8 năm Qúy Tỵ (16/9/2013) 
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Toàn cảnh vụ nổ súng trong UBND  

TP.Thái Bình 

(Tin tức pháp luật) - Cập nhật vụ nổ súng trong UBND TP. Thái Bình: Đêm ngày 11/9, 

PV báo Đất Việt đã có cuộc tiếp xúc với nhân chứng của vụ việc hiện đang chăm sóc người 

đồng nghiệp Vũ Thanh Dương (38 tuổi) tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Đồng thời, phía 

cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình cũng xác nhận, hung thủ của vụ án là Đặng Ngọc Viết 

(42 tuổi), lao động tự do, thường trú tại số nhà 11, ngõ 345, tổ 48, phường Kỳ Bá, thành 

phố Thái Bình cũng đã tự sát tại một ngôi chùa. 

Vào tận UBND TP Thái Bình nổ súng 
 

Sự việc Đặng Ngọc Viết cầm theo súng bước vào trụ sở UBND TP. Thái Bình bắn chết 1 cán 

bộ cùng 4 người khác bị thương, đang phải nằm điều trị vào 14h ngày 11/9 khiến nhiều người 

hết sức bàng hoàng. 

 

Danh tính của 5 nạn nhân được xác định là Vũ Ngọc Dũng, 51 tuổi - Phó Giám đốc Trung 

tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cùng 4 người khác cùng là nhân viên của Trung tâm là ông 

Nguyễn Thanh Dương, 38 tuổi; ông Vũ Công Cương, 23 tuổi; ông Bùi Đức Xuân, 38 tuổi; bà 

Phạm Thị Lan Anh, 36 tuổi. 

 

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông Vũ Ngọc Dũng đã tử vong vào lúc 19h cùng 

ngày, ông Nguyễn Thanh Dương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Mắt Trung ương, 3 nạn 

nhân còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. 

 

Anh Vũ Thanh Dương đang điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương (Ảnh 

TTO). 

 

Có mặt tại bệnh viện Mắt Trung ương vào đêm ngày 11/9, anh Quyết - cán bộ Trung tâm 

Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Bình vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng kể lại sự việc: "Khi xảy 

ra sự việc, tôi đang ở ngoài đi vào thì nghe thấy tiếng súng nổ kèm theo đó là những tiếng la 

hét của những đồng nghiệp trong phòng. 

 

Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi vội chạy nhanh tới phòng. Khi thấy tất cả 5 người có mặt 

trong phòng Phát triển Quỹ đất lức đó đã bị thương thì người đàn ông lạ mặt cầm súng mới 

chịu bỏ đi bằng lối cổng sau". 

http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/
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Anh Quyết cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Quyết được lãnh đạo thành phố Thái 

Bình cử đi theo xe cấp cứu, đưa anh Nguyễn Thanh Dương lên điều trị tại Bệnh viện Mắt 

Trung ương. 

 

"Anh Dương bị hung thủ bắn vào mắt phải, hiện sức khỏe anh Dương đã tạm ổn định, không 

nguy hiểm đến tính mạng nhưng còn rất yếu. Chiều cùng ngày vợ và con gái anh Dương cũng 

đã lên tới bệnh viện nhưng tôi vẫn ở lại túc trực để phụ giúp gia đình chăm sóc cho anh 

Dương... 

 

Tôi nghe được tin anh Dũng đã tử vong nhưng không thể về được, ở nhà anh em đồng nghiệp 

đã phân công nhau để chia sẻ công việc, hỗ trợ gia đình những người bị thương. 

 

Trong cơ quan, anh Dương và anh Dũng là hai người cũng rất thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ 

anh em trong công việc. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cho chúng tôi rất hoang mang. Nếu 

lúc đó tôi mà có mặt ở trong phòng chắc có lẽ cũng đã bị hung thủ bắn, chẳng biết sống chết 

thế nào", anh Quyết chia sẻ. 

 

Công an thu giữ những dấu vết mà hung thủ để lại hiện trường. 

 

Hung thủ lên chùa tự sát 
 

Theo lời kể của nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường, sau khi nổ súng bắn 5 cán bộ của 

UBND TP. Thái Bình, đối tượng Đặng Ngọc Viết đã vòng ra cổng sau của trụ sở UBND 

thành phố để tẩu thoát. 

 

Viết đã chạy về nhà lấy xe, trốn về quê ở xã Trà Giang, H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Tại 

đây, Viết đã lên trốn tại một ngôi chùa. 

 

Sau đó, một số người dân địa phương đã phát hiện và báo tin Viết đã tự sát. Một người dân ở 

xã Trà Giang cho biết: "Trên thi thể của đối tượng Viết có vết thương ở đầu. Nhiều khả năng 

Viết tự bắn vào đầu để tự sát". 

 

Đến 22h30, một lãnh đạo ngành công an thuộc TP. Thái Bình đã xác nhận với PV báo Đất 

Việt về thông tin này. Vị lãnh đạo này cho biết: "Sau khi nhận được thông tin Viết đã chết, 

lúc ấy là gần 22h ngày 11/9. Ngay lập tức, chúng tôi đã cử một đoàn chức năng xuống hiện 

trường nơi đối tượng Viết tự tử để làm rõ". 
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Vẫn chưa rõ nguyên nhân... 
 

Trước sự việc hết sức nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Bình gây hoang mang dư 

luận, chiều tối ngày 11/9 UBND TP.Thái Bình đã tổ chức cuộc họp báo thông tin về vụ việc. 

Trong cuộc họp, tất cả các chủ tịch phường thuộc UBND thành phố cũng được triệu tập. 

 

Trong thông báo của UBND thành phố về vụ việc không thấy có đề cập đến nguyên nhân dẫn 

đến hành động hung hãn của Đặng Ngọc Viết. 

 

Tuy nhiên, ngay sau phần đọc báo cáo, ông Đỗ Đình An - Chủ tịch UBND TP. Thái Bình đã 

đứng lên cho biết:  "Vụ việc không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nguyên nhân chính của 

vụ việc liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng". 

 

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. 

 

Ông An cung cấp thêm, trong thời gian vừa qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố - 

thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng ở một số dự án, trong đó có một dự án chiếm tới 5ha 

ở phường Trần Lãm, Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) có liên quan đến 3 anh em trai của Viết. 

 

Cũng theo ông An, lúc đầu 3 anh em trai Viết đề nghị trả bằng đất tái định cư, trung tâm đã 

báo cáo với thành phố, với tỉnh, giải quyết theo phương án này. Nhưng sau đó - ông An nói 

tiếp - Viết lại đề nghị trả bằng tiền, trung tâm căn cứ vào các quy định của Nhà nước để rồi 

cũng tiến hành trả bằng tiền, thế nhưng Viết tiếp tục đến trung tâm, đề nghị trả bằng đất. 

 

"Mọi việc theo như báo cáo của trung tâm với lãnh đạo thành phố thì việc diễn ra giữa Trung 

tâm Phát triển quỹ đất với nhà anh Viết thì không có mâu thuẫn gì lớn" - ông An cho hay. 

 

Trong khi đó, Đại tá Trần Xuân Tuyết, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cũng cho biết: Gia 

đình Viết có mâu thuẫn liên quan đến việc đền bù đất đai tại một khu đất thuộc quy hoạch của 

TP Thái Bình. Viết đã dùng nước bẩn hắt vào một người ở gần nhà trước khi mang súng đến 

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Bình. 

 

Theo Đại tá Tuyết, cách đây khoảng 1 tháng, Đội Giải phóng mặt bằng đã giải quyết đền bù 

cho một số trường hợp, trong đó có gia đình của Viết nhưng họ không đồng tình. Vào thời 

điểm đó, nghi phạm này đang làm việc tại TP HCM và mới trở về nhà được khoảng 1 tuần thì 

xảy ra sự việc. 
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Tuy nhiên,  theo như lời nói của ông Đỗ Đình An thì "mọi việc theo như báo cáo của trung 

tâm với lãnh đạo thành phố, việc diễn ra giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất với nhà anh Viết 

thì không có mâu thuẫn gì lớn". 

 

Đâu mới là nguyên nhân đích thực khiến Đặng Ngọc Viết phải manh động lao vào giữa trụ sở 

UBND  TP. Thái Bình bắn chết 1 người và truy sát trọng thương 4 người?. Điều này vẫn còn 

là sự bí ẩn, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ. 

 

Việt Thành 

Nguồn: http://www.baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/toan-canh-vu-no-sung-trong-

ubnd-tpthai-binh-2354646/ 

 

Làm rõ động cơ gây án 

Bộ Công an cho biết vào 13g55 ngày 11-9, Đặng Ngọc Viết (42 tuổi, trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình), đến 

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Bình dùng súng (dạng súng col quay của Trung Quốc, bắn đạn chì) bắn bị 

thương bốn người gồm ông Vũ Ngọc Dũng - phó giám đốc trung tâm; các ông Nguyễn Thành Dương, Vũ Công 

Cương và Bùi Đức Xuân đều là cán bộ trung tâm. 

Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, lúc 20g cùng ngày ông Dũng đã chết. Sau khi gây án, Đặng Ngọc Viết 

đã bỏ trốn, đến khoảng 19g cùng ngày phát hiện Viết dùng súng tự sát tại chùa Đông Sơn, xã Trà Giang, huyện 

Kiến Xương, Thái Bình. 

Bộ Công an cho biết qua điều tra, bước đầu được biết tháng 5-2013 UBND TP Thái Bình triển khai khu dân cư 

tái định cư và công trình công cộng tại phường Kỳ Bá, đã thu hồi 181,6m2 đất của gia đình Đặng Ngọc Viết, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất đang lập phương án trình UBND TP phê duyệt. Trong quá trình lên phương án bồi 

thường, gia đình của Viết không thống nhất phương án bồi thường, do đó Trung tâm Phát triển quỹ đất đang lập 

phương án trình UBND TP phê duyệt. Sau đó đã xảy ra sự việc trên. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Trần Xuân Tuyết, giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, cho hay do nghi can Đặng Ngọc 

Viết đã tự sát nên cơ quan điều tra đình chỉ điều tra đối với bị can. Cơ quan công an cũng xác định nghi can gây 

án một mình, không có đồng phạm. Cơ quan điều tra chưa đình chỉ điều tra vụ án vì còn phải làm rõ nhiều vấn 

đề khác như động cơ gây án, nguồn gốc khẩu súng gây án... 

M.QUANG 

Nguồn: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/568986/gia-dinh-nghi-can-khong-thong-

nhat-phuong-an-boi-thuong-dat.html 

 

 

 

 

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/568986/gia-dinh-nghi-can-khong-thong-nhat-phuong-an-boi-thuong-dat.html
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/568986/gia-dinh-nghi-can-khong-thong-nhat-phuong-an-boi-thuong-dat.html
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Đặng Ngọc Viết và con đường buộc phải đi 

J.B. Nguyễn Hữu Vinh, viết từ Hà Nội 
2013-09-13 

 
Một thanh niên đi ngang một dự án xây dựng tại Hà Nội hôm 24/4/2009, ảnh minh họa.  

AFP photo  

Câu chuyện nóng hổi báo chí vài ngày qua là một thanh niên mang súng vào UBND Thành 

phố Thái Bình nhằm đúng đầu mấy cán bộ bóp cò, sau đó bỏ trốn. Năm người bị thương nặng 

và được đưa đi cấp cứu, đến chiều thì một người tử vong. Cũng sau đó, thủ phạm tự nổ súng 

kết liễu cuộc đời mình sau khi đến một ngôi chùa và đi nhiều vòng  xung quanh tượng Phật 

Bà Quan Âm. 

Chuyện sống chết ở Việt Nam thời buổi này là chuyện còn hơn cơm bữa, nên việc một vài 

người chết chẳng đáng để công luận quan tâm. Mỗi ngày, cả trăm người chết và bị thương vì 

tai nạn giao thông cũng chẳng ai chịu trách nhiệm và dần dần không còn ai để ý. Nhưng, vụ 

việc này, đã khiến quan tâm, báo chí liên tục cập nhật. Vì sao vậy? 

Có lẽ mức độ giật gân của câu chuyện này không đủ để dư luận quan tâm đến thế. Xưa nay, ở 

Việt Nam, chuyện cán bộ, quan chức đang yên đang lành bỗng nhiên có người xông vào bắn 

bể sọ, ném mìn vào nhà, bắn chết qua kính ô tô hoặc cài bom nổ ở khách sạn, quán bar… đã 

như bài học thuộc lòng qua hệ thống báo chí, sách vở kể lại chuyện các nhóm đặc công, biệt 

động thành… trong thời kỳ chiến tranh Nam – Bắc. 

Và những nhóm biệt động, đặc công ấy đã trở thành hình tượng, thành mẫu gương cho bao 

lớp trẻ noi gương, học tập và làm theo như Nguyễn Văn Trỗi, Lý Tự Trọng, thậm chí không 

có thật thì bịa ra như Lê Văn Tám… Những người bắn, giết, nổ bom kia được vinh danh là 

những anh hùng, vì nghĩa lớn, vì đất nước, nhân dân mà phải giết người. Vì thế, việc một 

người đàn ông vào phòng làm việc, bắn vào đầu dăm ba cán bộ, giết vài người cũng không là 

chuyện giật gân. 
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Nguyên nhân 

Vấn đề là ở chỗ: Báo chí cho biết, người cầm súng này, là một người hiền lành và chăm chỉ, 

chịu khó làm ăn hiện đang có nguy cơ ra khỏi ngôi nhà của mình, mảnh đất của mình đã xây 

dựng bằng xương, máu của gia đình từ bao lâu nay. 

Báo chí cũng cho biết rằng, người cầm súng nã thẳng vào đầu các cán bộ này, hoàn toàn 

không có sự thâm thù hoặc mâu thuẫn cá nhân gì với các nạn nhân bị bắn. 

Như vậy, khi không có mâu thuẫn với các nạn nhân bị bắn, hẳn hung thủ phải có mâu thuẫn 

với thể chế, với nhà nước này khi tài sản, nhà cửa, đất đai của anh ta bị chiếm đoạt với danh 

nghĩa “thu hồi”. Điều đặc biệt là sau khi “thù hồi”, thì số tiền được “đền bù” không thể đủ để 

anh ta có thể kiếm được một chỗ ở mới cũng với giá mà nhà nước đưa ra. 

Như vậy, mâu thuẫn chính là ở chỗ đang yên ổn sống trong nhà mình, anh ta có nguy cơ bị 

đuổi ra đường. Đến đây, nhà cầm quyền đã buộc anh phải chọn lấy một con đường cho tương 

lai. 

Hoặc chấp nhận lang thang trên chính quê hương, để mảnh đất được gây dựng lên cho người 

khác làm giàu. 

Hoặc chống lại việc cướp đất đai của gia đình mình, bằng biện pháp súng hoa cải hoặc mìn tự 

tạo như anh em Đoàn Văn Vươn và kết cục là nhận mấy năm tù còn được nhà nước coi 

là”khoan hồng”. 

Hoặc đeo đuổi con đường đi tìm công lý ở các cơ quan công quyền, từ địa phương chạy đèn 

cù đến Trung ương và cuối cùng là Vườn hoa Mai Xuân Thưởng, bước tiếp chặng đường 

hàng vạn dân oan khắp nước đã bước đi cả mấy chục năm nay. 

Và kết cục sẽ rất có thể như bà cụ Nhung gửi lại linh hồn mình nơi vườn hoa Lý Tự Trọng để 

đưa cái xác vô hồn về lại quê hương sau bao năm kiếm ăn lần hồi bằng nhặt rác để đi kiện, 

sau bao năm chạy tán loạn khi thấy công an hoặc côn đồ khủng bố ngày đêm. 

Không, anh đã chọn con đường khác: Nổ súng 

Con đường phải đi 

 
Người dân đứng bên ngoài Tòa án Hải Phòng để kêu oan cho nông dân Đoàn Văn Vươn hôm 

02/4/2013. AFP photo 
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Thông thường, khi bị xâm phạm quyền lợi của mình, bất cứ ai cũng có phản ứng tự vệ. Đầu 

tiên là giữ bằng mọi khả năng mình có bằng cách rào dậu, canh gác. Sau đó, là tranh cãi, chửi 

bới. Căng thẳng hơn thì dùng gậy gộc, đất đá. Tiếp đến là dao búa, vũ khí. Trong trường hợp 

căng thẳng hơn và quyết liệt hơn thì dùng mìn, bộc phá và cuối cùng là ăn thua đủ với nhau, 

chấp nhận thí mạng sống của mình để nói lên ý chí. 

Ở đây, Đặng Ngọc Viết đã chọn cách cuối cùng. 

Ở đây, các nạn nhân đi theo anh về nơi chín suối, không có hận thù riêng với anh. Tuy nhiên, 

không thể nói là họ không có can hệ. Bởi chính các nạn nhân này là sự hiện hữu cụ thể của bộ 

máy, của thể chế để đưa anh đến cảnh trắng tay. 

Cũng có thể, anh đã hiểu rằng, những người kia, chỉ là công cụ. Chính vì thế anh đã đi lại 

nhiều vòng quang bức tượng Phật bà Quan Âm trước khi anh tự tử? Có thể lắm, anh không 

muốn điều ác xảy ra. Và mọi việc anh không thể chọn cách khác. 

Vì anh biết, con đường đảng và nhà nước đang vạch sẵn cho anh, ở các vườn hoa, ở nơi tiếp 

dân… Anh sẽ gục ngã giữa chừng nếu anh đi con đường mà dân oan cả đất nước này vẫn 

đang đi. 

Con đường anh chọn, là con đường quyết liệt, chấp nhận hi sinh. 

Đây là lời cảnh báo cho những ai đang cố tình vịn vào hai chữ “công cụ” nhằm biện hộ cho 

những hành động tội ác của mình. Bởi, dù là công cụ, anh vẫn là con người, vẫn có khối óc, 

trái tim. 

Nhưng, cũng là lời cảnh báo hữu ích cho nhà cầm quyền đã đẩy họ đi đến cuối con đường và 

bước tiếp theo của họ chỉ còn là phản kháng. 

Hà Nội, ngày 13/9/2013 

J.B Nguyễn Hữu Vinh 

*Bài viết trích từ trang blog J.B Nguyễn Hữu Vinh. Nội dung không thể hiện quan điểm của 

RFA 

Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/blog-091313-nhv-09132013133412.html 
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Từ Đoàn Văn Vươn đến Đặng Ngọc Viết và...? 
POSTED BY CHINH LUAN ON 13 THÁNG CHÍN 2013 | 05:27 

 

David Thiên Ngọc (Chinhluan) - Đó là con đường một chiều và chỉ có một 

mà thôi, do lòng dân sôi sục, sức cam chịu của bản chất "chí thiện" từ ban sơ của 

loài người không còn hơn được nữa. Và theo lẽ tự nhiên con đường hóa giải cho 

tình thế nghiệt ngã đồng thời đối kháng lại cái động lực phản sinh tồn phải mở 

ra...đó cũng là qui luật của tạo hóa, của đấng Chí Tôn đã an định để đẩy lùi cái vô 

đạo, vô nhân. 

 

Như dòng sông chỉ có một hướng chảy ra biển cả mà không có chiều ngược lại. 

Nếu gặp thác ghềnh thì dòng trôi sẽ tuôn chảy ầm ào... 

 

Con đường trổi dậy mà nhân dân VN vùng lên đã bắt đầu từ những năm 80 thế kỷ 

trước và sôi động trào dâng ở cuối thập kỷ 90 của người nông dân Thái Bình. 

Nhưng cho đến cột mốc 2012 Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng với người hùng 

Đoàn văn Vươn là bắt đầu thời kỳ quá độ và đến nay là Thái Bình-Đặng ngọc Viết 

như một trái hỏa châu tỏa sáng soi rọi cho con đường phía trước...con đường hủy 

diệt, đẩy lùi bóng tối man rợ điên cuồng. Con đường này được xuất phát từ muôn 

triệu lòng dân phẩn uất để khai thông tử lộ mà bầy đàn HCM và bè lũ tay sai đã 

dựng xây trên đất nước VN. 

 

Trong buổi ban đầu cái "tử lộ" mà HCM và đám nô thần cho CS Nga-Tàu dựng 

nên mà gọi là "con đường cách mạng". Con đường ấy từ nguyên thủy nó đã là con 

đường "một chiều" (cả nghĩa bóng và đen). Một chiều trong ý thức hệ (độc tài, độc 

đảng) mờ tỏ đến hành động man rợ không điểm dừng và cứ thế lao vào mê lộ như 

đoàn tàu dần khuất trong màn đêm. 

 

http://www.chinhluanvn.com/
http://4.bp.blogspot.com/-h3NDG7k-C9c/UjMERaFAdhI/AAAAAAAAV8c/N-CgoUvZV_w/s1600/193+copy.jpg
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Bởi suốt trong hơn 3/4 thế kỷ qua, HCM và bè lũ bán nước hại dân đã lấy máu 

xương của dân tộc mà vận hành cỗ máy để cho chiếc xe tội ác lăn trên "con đường 

cách mạng" một chiều do chúng tạo nên. Để đạt được mục đích của bề trên (Nga, 

Tàu) chỉ thị, suốt chuỗi hành trình gieo tang tóc đó, chiếc xe tội ác, bạo lực sẵn 

sàng nghiền nát bất cứ vật cản nào phía trước. Chính những sự kiện và hoàn cảnh 

này mà nhân dân VN đã vượt qua lằng ranh của sự sợ hãi và sáng khai ra con 

đường đối lại cái tử lộ mà CSVN đã và đang đưa dân tộc vào cõi lầm than. 

 

Chúng ta vẫn biết rằng phạm trù "giết người" nó không có chỗ đứng trong không 

gian của "đạo đức". Nhưng nghĩa cử "diệt gian, trừ ác", "giết giặc" chống ngoại 

xâm giữ yên bờ cõi, vỗ an bá tánh, đem lại hạnh phúc cho mọi người...lại là một 

thứ "đạo đức" đặc thù đứng trên các hình thái đạo đức cá biệt của mỗi con người 

trong xã hội. Tổ Tiên dòng dõi Lạc Hồng qua hàng ngàn năm lịch sử đã để lại biết 

bao tấm gương đạo đức qua những nghĩa cử hy sinh bản thân mình diệt tà chống 

ác, xông pha giết giặc chống ngoại xâm đem lại an lành cho dân tộc. 

 

Không phải tự nhiên đất bằng dậy sóng mà những con người nông dân chân chất 

hiền lành như gia đình Đoàn văn Vươn qua hàng chục năm đem cả máu xương, 

mồ hôi nước mắt, mạng sống (con gái) gia đình, vay mượn tài sản bỏ ra ngăn đê 

lấn biển, tạo dựng cơ đồ...chưa nhìn thấy được thành quả trọn vẹn thì đã bị bầy 

đàn lang sói khát máu tay súng tay đao xông vào cướp đoạt. Thế thì tiếng bom 

Cống Rộc phải nổ tung là điều dễ hiểu. Tuy nhiên đó mới là nỗi bức xúc không 

kềm chế được và chỉ là tiếng pháo lệnh để mở rộng cung đường về phía trước. 

Chất liệu xây dựng cung đường là nước mắt cùng máu của hàng vạn dân oan ngày 

đêm sương gió, hàng chục năm lây lất ngược xuôi đi đòi đất đai tài sản, đòi quyền 

sống, quyền mưu cầu hạnh phúc mà bao năm qua đã bị đảng tước đoạt. 

 

Vẫn với lộ trình đó hôm nay là Thái Bình-Đặng Ngọc Viết, tiếng súng của lòng 

dân bắn vào chế độ. Nơi đây không là tư thù tư oán mà là "bão nổi lên rồi" từ 

Cống Rộc, Mỹ Yên và bây giờ là Thái Bình. Một điều hiển nhiên rằng, cường 

quyền chỉ đàn áp, bắt bớ một số người chứ không thể cầm tù cả một dân tộc. Một 

chính thể chỉ tồn tại trên nền tảng đạo đức, chính danh và thu phục nhân tâm 

bằng con đường cảm hóa chứ không thể tồn tại trên sự bưng bít, dối lừa... 

 

Có lấy làm xấu hổ chăng những con người tự xưng là đỉnh cao trí tuệ, mang học 

hàm, học vị (dzỏm) kêu vang và sáng cả một góc trời trước những lời đầy nhân 
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bản, vị tha và nhân ái của một người đàn bà nông dân chân chất, it học nghèo nàn 

nơi ao đầm Cống Rộc thốt lên "chúng em chấp nhận mất để xã hội được". Trong 

lúc các vị là đỉnh cao (của đảng) chỉ biết nói và hành động theo bản năng của loài 

bốn chân hoang dã... và giờ đây hình như vang giữa không trung, đâu đó tiếng của 

Đặng Ngọc Viết "tôi sẵn sàng nằm xuống cho mọi người đứng lên". Một hồi 

chuông vang động toàn xã hội để tiếp sức cho mọi người bước qua lằng ranh của 

sự sợ hãi mà tiến lên con đường phía trước...con đường mà Văn Vươn, Ngọc Viết 

đã lót đường, con đường sáng hủy diệt bóng đêm tội ác và xua đuổi tà ma, dã thú 

về lại rừng sâu. 

 

Ngày 13/9/2013 

 

David Thiên Ngọc  

Nguồn: http://www.chinhluanvn.com/2013/09/tu-oan-van-vuon-en-ang-ngoc-

viet-va.html 

 

 

TIẾNG SÚNG ĐẶNG NGỌC VIẾT-SỰ PHÁ 

SẢN CỦA NỀN TƯ PHÁP XHCN 

Mai Xuân Dũng 

Vụ ông Đặng Ngọc Viết đến trụ sở UBND tỉnh Thái Bình nổ súng vào 5 cán bộ Trung tâm 

phát triển quỹ đất làm một người chết và bốn người khác bị thương rồi tự sát đang gây ra một 

cơn địa chấn trong dư luận xã hội Việt nam. 

Ở đây, xin lạm bàn trên góc độ Tư pháp. 

Vậy, sự kiện Đặng Ngọc Viết liên quan gì đến vai trò của ngành Tư Pháp Việt Nam? 

Theo định nghĩa luật học, Tư pháp là một hệ thống tòa án được nhà nước sử dụng vào việc 

thực thi công lý, giải quyết các tranh chấp nảy sinh trong xã hội. 

Trong tiếng Anh, Tư pháp là quyền xét xử (Judiciary power). Khái niệm Tư pháp ở đây để 

chỉ các cơ quan tham gia vào hoạt động xét xử của nhà nước đối với các hành vi vi phạm 

pháp luật hiện hành. 

Nếu đúng như chức năng vốn có, Tư pháp là cơ quan thực thi công lý đem lại sự công bằng 

cho xã hội, răn đe, trừng phạt những kẻ mưu đồ hoặc có hành vi gây hại cho quyền lợi chính 

http://www.chinhluanvn.com/
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đáng của mọi người, trong đó nhân dân là chủ thể được hưởng sự bảo vệ của ngành Tư pháp. 

Đó là lý thuyết. 

Tuy nhiên giữa lý thuyết và thực tế là một khoảng cách xa vời, nhất là những gì đã thấy trong 

xã hội Việt nam. 

Ngày nay, không ai có thể phủ nhận được rằng từ người nông dân ít học đến người trí thức, 

chẳng ai là không biết đến cụm từ “Án bỏ túi”. Một cụm từ quá quen thuộc để chỉ các vụ án 

mà kết quả của nó đã được đặt trước trong túi các quan tòa bất chấp việc tranh tụng tại tòa án 

diễn ra như thế nào. Mọi việc đã được chỉ đạo từ một nơi nào đó đầy quyền lực theo một 

logic của riêng họ và chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của cá nhân họ. 

Đấy không phải là luận điệu của “các thế lực thù địch” nào cả mà ngay đến một Luật sư nổi 

tiếng, bà Ngô Bá Thành nguyên Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội Việt nam đã từng 

phải phát biểu: “Việt nam có cả một rừng luật nhưng chỉ dùng luật rừng”. 

Theo kết quả điều tra nhà nước, hiện nay cả nước có hàng nghìn vụ khiếu kiện tranh chấp 

nghiêm trọng mà trong đó hơn 70% là khiếu kiện liên quan đến đất đai. 

Vụ ông Đặng Ngọc Viết đến UBND tỉnh Thái Bình nổ súng vào công chức nhà nước là một 

nhân bản của vụ án Đoàn Văn Vươn. 

Như chúng ta đã biết, anh em ông Đoàn Văn Vươn là những nông dân ở Tiên lãng-Hải phòng 

sau nhiều lần khiếu kiện đất đai bất thành đã không còn trông đợi gì ở công lý nữa mà đã 

buộc phải nổ súng làm bị thương sáu công an, bộ đội trong đoàn cưỡng chế. 

Đó là gì nếu không phải là một thất bại của ngành Tư pháp? 

Chưa hết, mọi bằng chứng xác thực cho thấy rõ rằng việc anhh em ông Đoàn Văn Vươn chỉ 

sử dụng loại súng hoa cải chĩa ra ngoài cửa sổ bắn một cách hú họa trong khi lực lượng 

cưỡng chế sử dụng súng AK vãi đạn về phía họ và nếu không có tường gạch che chắn, đoàn 

cưỡng chế đã có khả năng giết chết người ngay lập tức. Ấy vậy mà Tòa án Hải phòng bất 

chấp sự thật hiển nhiên, vẫn kết án anh em ông Đoàn Văn Vươn với tội danh “giết người” dù 

họ không gây ra bất cứ một cái chết nào. 

Ở nơi đây, ngành Tư pháp không phải dùng Tòa án để thực thi công lý mà chỉ để trưng ra một 

thông điệp có tính đe dọa rằng: Hãy liệu hồn, không ai được phép chống lại chúng tao. 

Với thông điệp ấy, nhà cầm quyền thông qua cơ quan Tư pháp muốn làm cho người dân phải 

biết run sợ. Nhưng họ không hiểu một chân lý đơn giản: Dọa dẫm là một việc nhưng người ta 

có sợ hay không lại là một việc khác. 

Nếu luật pháp công bằng, trật tự sẽ được duy trì. Nếu luật pháp bất minh, đó là mầm mống 

nảy sinh sự bất tuân. Khơi thông bế tắc trong quản lý đất đai mới là việc ngăn chặn dòng 

nước bất bình. Sử dụng ngành Tư pháp theo kiểu đắp đập chắn dòng thác lũ công lý ắt sẽ có 

ngày tức nước vỡ bờ. 

Nhà nước như đứa trẻ đang say mê game quyền lực, quá lạm dụng quyền lực nhưng thiếu 

trưởng thành về luân lý. Họ tỏ ra quá vô cảm trước nỗi thống khổ của nhân dân trong các vụ 

mất nhà mất đất. Chính vì vậy tiếng súng Đoàn Văn Vươn có làm cho họ lúng túng nhưng 
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chưa đủ để giúp họ tỉnh ngủ. Và  đúng như nhiều người dự đoán trước: Nếu nhà nước không 

tìm cách giải quyết tận gốc vấn đề đất đai hiện nay thì sẽ còn nhiều Đoàn Văn Vươn khác. Và 

đây, ở một nơi khác: Thái Bình, súng đã nổ. Lần này người dân không phải là nổ súng húa 

họa nhằm cảnh tỉnh chính quyền nữa mà là nổ súng thẳng vào đầu, bắn nhiều lần có mục đích 

tiêu diệt đối tượng trực tiếp làm cho họ điêu đứng trong cuộc sống và phẫn uất về tinh thần. 

Đây không phải là một hiện tượng cá lẻ nữa mà là một dấu chỉ cho những biến động xã hội 

lớn ngoài tầm kiểm soát và khó lường. 

Trở lại với vụ Thái Bình. Bằng kinh nghiệm cuộc sống hẳn ông Đặng Ngọc Viết nhận thức rõ 

rằng: Hàng ngày, dân oan đang lê lết đi khiếu kiện khắp nơi đều bị nhà nước nhẫn tâm bỏ rơi, 

bất chấp nỗi thống khổ của họ cho nên, trông chờ vào công lý từ phía nhà nước là điều không 

còn hi vọng nữa. 

Một công dân trên bốn chục tuổi có ý thức rõ ràng về việc mình sắp làm, chuẩn bị sẵn di ảnh 

cho bản thân, một người có nhân thân được cho là hiền lành đã sổ toẹt vào luật pháp hiện 

hành khi tự cho mình quyền làm quan tòa đồng thời trực tiếp thi hành án rồi tự sát là gì nếu 

không phải là một sự phá sản của nền Tư pháp XHCN? 

Mai Xuân Dũng. 

Nguồn: http://208.83.223.238/doc-gia-viet/tieng-sung-dang-ngoc-viet-su-pha-san-cua-nen-

tu-phap-xhcn/ 
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Đặng Ngọc Viết 

Huỳnh Văn Úc 

 

Sao anh không đeo khăn tang ngồi biểu tình 
Ở công viên cây xanh Hà Nội ? 

Sao anh không bày đám âm binh 
Như trên cánh đồng Dương Nội ? 

Để nói lên tình yêu với đất. 

Đất đai là một phần máu thịt  
Mất đất là mất hết! 

Đất hay là chết ! 
Và tiếng súng của anh đã vang lên 

Anh không còn nữa, chỉ còn lại cái tên 
Cái tên sẽ còn mãi về sau 

Cái tên gợi nỗi đau 
Của những người còn lương tri và còn biết khóc. 

HVU 

 

Nguồn: http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/09/15/19246/ 

 

 

 

http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/09/15/19246/
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/09/15/19246/
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ĐẶNG NGỌC VIẾT, CÁI CHẾT & SỰ SANG TRỌNG 

CẦU KỲ 

 

Blog: Phalanxist 

Trong tập truyện ”MỘT CUỘC GẶP GỠ” được Nhã Nam xuất bản mới đây, tác giả-

Milan Kundera kể lại: 

Trong tiểu thuyết, “Từ lâu đài này đến lâu đài khác”, có câu chuyện một con chó cái; nó đến 

từ những vùng băng giá Đan Mạch, nơi nó đã quen với các cuộc chạy rông nhiều ngày trong 

rừng. Khi được đưa đến Pháp cùng với Céline, là hết những cuộc chạy rôn. Rồi đến một ngày, 

ung thư: 

 

“…tôi muốn đặt nó nằm trên lớp rơm…ngay lúc bình minh lên…nó không muốn tôi đặt nó 

nằm…nó đã không muốn…nó muốn ở một nơi khác…phía lạnh nhất trong nhà và trên lớp 

sỏi…nó nằm dài khoái trá…nó bắt đầu thở khò khè…kết thúc đến rồi..,người ta bảo tôi như 

vậy, tôi không tin thế…nhưng đúng là vậy, nó nằm theo hướng ký ức, nơi từ đó nó đã đến 

đây, từ phương Bắc, quay về phương Bắc…con chó cái rất trung thành theo một cách, trung 

thành với những khu rừng nơi nó vẫn chạy rông, Korsor, ở trên kia…trung thành với cuộc 

sống khắc nghiệt…khu rừng Meudon chẳng là gì cả đối với nó…nó chết trong hai…ba hơi thở 

dốc nhẹ…ôi, rất kín đáo…tuyệt không hề rên rĩ…có thể nói…trong tư thế thực sự là đẹp, 

nhưng đang đà lao lên, trong cuộc chạy rông…nhưng là nằm nghiêng về một bên, bị đánh 

gục, thôi rồi…mũi hướng về những khu rừng chạy rông của nó, ở trên kia nơi từ đó nó đã đến 

http://4.bp.blogspot.com/-bMc6YF4drBs/UjV0zzKIsKI/AAAAAAAADmU/irSNm7J7PRY/s1600/1095097_10200850619120010_1818485152_n.jpg
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đây, nơi nó đã từng đau khổ…có Trời biết! “Ôi, tôi đã từng chứng kiến biết bao nhiêu con hấp 

hối…ở đây…ở kia…khắp nơi…nhưng không có con hấp hối nào đẹp thế, kín đáo…trung 

thành…điều làm hỏng cơn hấp hối của con người là cái sang trọng cầu kỳ…con người bất kể 

lúc nào cũng đóng kịch…cho đến người bình thường nhất…” (1) 

 

“Điều làm hỏng cơn hấp hối của con người là cái sang trọng cầu kỳ”. Cái câu mới lạ làm sao! 

Và, “con người bất kể lúc nào cũng đóng kịch”…Có ai không nhớ cái cảnh hài kịch chết chóc 

của “những lời nói cuối cùng” thốt lên lúc lâm chung? Đúng như vậy đó: ngay cả khi đã thở 

dốc, con người vẫn còn đóng kịch. Và “ngay cả người bình thường nhất”, người ít phô trương 

nhất, bởi vì không phải bao giờ cũng đúng là con người tự mình đóng, thì người ta sẽ đóng 

cho anh. Đấy là số phận làm người của anh. (2) 

 

Đặng Ngọc Viết đã tự chọn cho mình một cái chết…trung thành với cuộc sống khắc 

nghiệt…trung thành với bản ngã nguyên sơ của mình…giữa đồng đất quê 

hương….khi tới giờ cơm…anh xin một bát cơm chay ở nhà chùa để ăn…sau đó ra 

phía lăng quan âm Phật Bà rồi ngồi im tại đó…thi thoảng Viết quỳ gối dưới chân bức 

tượng…và rồi có tiếng nổ lớn. Đặng Ngọc Viết đã nằm xuống dưới chân tượng Quan 

Âm…thở phì phò và không nói gì…rất kín đáo…tuyệt không hề rên rỉ…không hề van 

xin…không cần ai phán xét…trước hiện thân của Phật Bà Quan Âm.  

Cái chết đấy, Đặng Ngọc Viết, không diễn ra như một cái chết anh hùng, đừng gán 

cho nó cái tên sang trọng cầu kỳ như thế, cái sự sang trọng của những vở kịch xin 

đừng dành cho anh. Đặng Ngọc Viết, anh đã chọn cho mình cái chết như là một nạn 

nhân được đội vầng hào quang của bất công phải chịu đựng, đơn giản thế thôi. Anh 

không muốn được tẩm liệm trong hương hoa của những ngôn từ sang trọng…anh 

hùng…chống tham nhũng…chống bất công…biểu tượng…chiến thắng.  

 

Hãy để anh yên với những phát súng chỉ thẳng mặt những kẻ hữu danh đang nắm 

quyền…, và những kẻ chưa bị chỉ mặt khác nữa. Đừng phán xét anh, cũng đừng xót 

thương anh, chúng ta - những kẻ ưa sự sang trọng cầu kỳ, chưa từng trải nghiệm một 

cuộc sống đã bị người ta tịch thu tất cả…chúng ta vẫn còn tất cả những phông màn 

xanh đỏ….chúng ta ưa cầu kỳ…thì mặc kệ… 

Viết - anh đã tin vào sự công bằng nơi Đức Phật, anh khác chúng ta từ gốc rễ. 

 

Vâng, “sự sang trọng cầu kỳ”! Cái đó dành riêng cho chúng ta, những vở kịch vẫn 

đang tiếp tục và những vai diễn vẫn đang hào hứng…những lời rên rĩ giả tạo…những 

đau khổ nửa vời…những tiếng hô xung phong…những chứng nghiệm…tất cả đều 

sang trọng và hẳn nhiên, chúng cũng rất cầu kỳ. 

Nguồn: http://www.buudoan.com/2013/09/ang-ngoc-viet-cai-chet-su-sang-

trong.html 
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Thu hồi đất: Hồi chuông cảnh báo từ vụ nổ súng ở 
Thái Bình 

CafeLand.vn - 13/09/2013 14:19 

CafeLand - Mấy ngày qua dư luận cả nước chấn động bởi vụ việc ông Đặng Ngọc Viết xông 

vào trụ sở UBND thành phố Thái Bình nổ súng bắn người, khiến 5 cán bộ bị trọng thương 1 

người tử vong. Sau đó nghi phạm đã tự sát, vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông 

cảnh báo về tình hình đất đai phức tạp, nhất là vấn đề thu hồi, đền bù đất. 

 

Nhà của gia đình ông Vươn đã bị phá sau vụ cưỡng chế thu hồi đất 

Theo anh trai của Viết là Đặng Ngọc Vinh cho rằng: “Chắc em tôi bức xúc vì chuyện đất đai, 

cho rằng mức thu hồi rẻ mà giá mua đất mới thì cao… 

Vụ việc này khiến chúng ta nhớ lại vụ án cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng. 

Gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã không tìm ra lối đi trong vụ việc thu hồi đất nên họ đã 

phản kháng bằng cách tìm mua súng hoa cải, chế tạo mìn để chống lại cán bộ thu hồi đất. 

Việc này dẫn đến hậu quả khôn lường là một số cán bộ thực thi pháp luật lẫn người vi 

phạm pháp luật cùng nhau ra hầu tòa. 

Hành động chống lại người thi hành công vụ đang ngày càng diễn ra phổ biến. Hành động 

này không chỉ dừng lại ở các cuộc biểu tình mà đã biến thành các hành động bạo lực. Giữa 

người dân và chính quyền đã không tìm được tiếng nói chung trong phương án giải quyết. 

Trên thực tế, việc áp dụng pháp luật đất đai nhiều nơi không chỉ sai ở địa phương mà còn ở 

cả Trung ương. Nhiều cơ quan hành chính ở địa phương có quan niệm rất sai lầm về cơ 

chế Nhà nước thu hồi đất. Thu hồi đất đai là vấn đề rất nhạy cảm bởi nó động chạm đến 

quyền lợi người dân, kế sinh nhai của họ và tình cảm của họ trên mảnh đất cha ông họ sinh 

sống. Đằng sau quyết định thu hồi đất - giao đất thường chứa chất những mối quan hệ kinh 

tế phức tạp, dễ gắn với tư lợi của người có thẩm quyền, của cơ quan có thẩm quyền… 

Nhận thấy đây là vấn đề bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến nền kinh tế vì thế trong buổi 

họp về xem xét sửa đổi lại Luật Đất đai Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định rằng: 

http://www.baomoi.com/Source/CafeLandvn/222.epi
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không thể kéo dài mãi quá trình chỉnh lý luật này, cầm phải làm rõ các quy trình, thủ tục, yêu 

cầu, điều kiện về thu hồi đất một cách sớm nhất. 

Từ vụ việc bắn người ở Thái Bình liên quan đến thu hồi và đến bù đất đai đã gióng lên hồi 

chuông báo động về trình trạng đất đai hiện nay ở Việt Nam. Điều cần thiết bây giờ là hoàn 

thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đất đai. Việc thu hồi đất đai phải được thực hiện thận 

trọng, có kiểm tra kiểm soát tránh tình trạng bất cập thu hồi đất, tham nhũng, lạm quyền, 

đền bù trong thu hồi đất. 

Gia Bảo (TH) 

Nguồn: http://www.baomoi.com/Thu-hoi-dat-Hoi-chuong-canh-bao-tu-vu-Dang-
Ngoc-Viet/58/11929646.epi 

 

 

 

Ông Viết “Gây án vì bị thách thức”? 

Người nhà ông Đặng Ngọc Viết tiết lộ về cuộc gọi ông nhận được từ một cán 

bộ tỉnh trước khi vụ nổ súng xảy ra ở Thái Bình. 

Trả lời BBC ngày 13/9, ông Đặng Ngọc Vinh, anh trai ông Viết, cho rằng vụ việc liên quan đến lô 

đất bị thu hồi của hai bố con ông này. 

Theo đó, hồi tháng Hai năm nay, chính quyền tỉnh Thái Bình ra quyết định thu hồi lô đất rộng 

hơn 200 mét vuông của gia đình ông Viết, với số tiền đền bù là 500 triệu đồng. 

Ông Đặng Ngọc Vinh nói em trai ông "bị thách thức" nên mới xảy ra vụ nổ súng. 

Nguồn:http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/09/130913_dang_ngoc_vinh_thai_binh

.shtml 

 

 

Những phát súng cuả Đặng Ngọc Viết là một hành vi chống lại sự 

thống trị tàn bạo cuả đảng CSVN từ một ngươì dân lương thiện lần 
đầu tiên sau 83 năm, và cũng là phát súng khai hoả cho sự giải thể 

cuả đảng CSVN.  

 


