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Lời Giới Thiệu
Ngày 8 tháng 3 năm 2013 , ngày Quốc Tế Phụ Nữ cùng lúc đài Tiếng Noí Hoa Kỳ (VOA) loan
tin là Chị Tạ Phong Tần được trao giải thưởng “ Quốc tế Phụ Nữ Dũng Cảm” (International
Women of Courage Award) trong năm 2013 do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trao tặng. Chị là ngươì
phụ nữ Việt Nam đầu tiên được trao giải thưởng nầy.
Hiện chị đang bị giam cầm trái phép bởi tập đoàn Hán nô cầm quyền tại Việt Nam, bởi vì chị
đã kêu gào trước công luận quốc tế và quốc nội về Công Lý và đòi hỏi Sự Thật phải được phục
hồi trong một chế độ đã và đang tham nhũng, thối nát, phong kiến, độc tài, độc đảng trị, phi
nhân bản và phản dân tộc. Việc giam cầm chị là một hành vi cướp đoạt nhân quyền, chà đạp
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nhân phẩm, coi thường những giá trị nhân bản truyền thống Văn Hiến của Việt tộc!; Là trái
phép của tập đoàn Hán nô cầm quyền tại Việt Nam.
Tấm gương dũng cảm của một nữ lưu trong chị đã thể hiện một tinh thần bất khuất và hào
hùng của một anh hùng thời đại. Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến trân trọng tri ân sự hiện
hữu của chị trong dòng sinh mệnh Việt, đã và đang làm bừng sáng lên ý chí đấu tranh cho
Tự Do và Dân Chủ một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết trong dòng sử Việt đương đại.
Trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.
Nam Phong

Ngoại trưởng Mỹ tặng giải Dũng Cảm cho bà
Tạ Phong Tần

Bà Tạ Phong Tần là cựu đảng viên Đảng Cộng sản và từng làm việc trong ngành công an.

Bà Tạ Phong Tần, bị Việt Nam tuyên án 10 năm tù hồi năm ngoái, được Ngoại
trưởng Mỹ tặng giải Phụ nữ Can đảm của Thế giới.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói tân Ngoại trưởng John Kerry cùng Đệ nh t Phu nhân Mỹ
Michelle Obama sẽ trao giải cho 10 phụ nữ vào ngày 8/3, đánh d u Ngày Phụ nữ Quốc tế.
Được thành lập từ nă 2007, giải này được Bộ Ngoại giao Mỹ tặng cho những phụ nữ trên thế
giới “chứng tỏ sự dũng cả đặc biệt và khả năng lãnh đạo để vận động cho quyền và sức mạnh
phụ nữ, b t ch p rủi ro cá nhân”.
Thông cáo của chính phủ Mỹ nói bà Tần, với trang blog “
Công lý và Sự Thật”, lập ra nă
2006, thuộc số những blogger đầu tiên “viết và bình luận về các sự kiện chính trị từ lâu bị giới
chức c
đoán”.
Bà là cựu đảng viên Đảng Cộng sản và từng làm việc trong ngành công an.
Theo phía Mỹ, “sau khi đăng các bài trên ạng phê phán chính sách của Đảng Cộng sản Việt
Nam, bà bị đuổi khỏi ngành công an và khỏi Đảng”.
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Bà bị bắt nă 2011 và bị kết án tù 10 nă trong phiên tòa tháng Chín nă
hai người khác, Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải.
òa ph c th
ở
hong ần 10 nă

ngoái xử chung với

. HC tháng 12 nă ngoái y án với ng guyễn Văn Hải 12 nă
tù sau khi h kh ng nhận tội “tuyên truyền chống nhà nước”.

Trong phiên xử phúc th m, bị cáo thứ ba là ng han hanh Hải được giả
nă tù.

tù và ạ

án từ bốn xuống ba

à ần từng đăng ột số bài báo và trả lời phỏng v n phê phán hà nước Việt a
cán bộ thuộc ngành c ng an.

và nhiều

áo C ng an hân dân, c uan ng n luận của ộ C ng n, đã từng c bài viết lên án ạ
hong ần và g i trang eb của bà là blog độc hại .
rong thời gian diễn ra các cuộc biểu t nh phản đối rung uốc ở Việt a , bà ần than phiền
là bị c ng an ngăn kh ng cho ra khỏi nhà khi bà uốn đi dự lễ nhà thờ.
Hồi tháng Sáu nă 2011, bà ạ Phong Tần
gửi thư đến các đại sứ Hoa Kỳ và Liên minh
Châu Âu về việc bị nhà chức trách Việt Nam sách nhiễu.
Nhận giải vắng mặt
10 phụ nữ được Ngoại trưởng Mỹ vinh danh nă nay còn đến từ Afghanistan, Trung Quốc, Ai
Cập, Honduras, Ấn Độ, Nigeria, Nga, Somalia, Syria.
rong đ c nữ sinh 23 tuổi người Ấn Độ, được biết với tên Nirbhaya (Không sợ hãi), đã chết
sau vụ cư ng hiếp tập thể trên xe bu t của Ấn Độ.
ội ác này đã là bùng phát các cuộc biểu t nh giận dữ trước điều kiện sống n i chung dành
cho phụ nữ ở Ấn Độ và trước điều à c ng ch ng cho là phản ứng yếu k
của cảnh sát
trước các cáo buộc hã hiếp.
Giống như bà ạ Phong Tần, có những người sẽ không thể đến Mỹ nhận giải như bà sering
Woeser đ u tranh cho nhân quyền của người Tây Tạng.
Một người khác cũng chỉ được ông John Kerry vinh danh vắng mặt là bà Razan Zeitunah, đang
tham gia cuộc nổi dậy ở Syria.

Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/viet...an_award.shtml
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Tạ Phong Tần
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tạ Phong Tần (sinh năm 1968 tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.[1].[2]) là một blogger bất
đồng chính kiến với Chính phủ Việt Nam. Từng là một nữ cảnh sát trước đây, cô đã bị bắt
vào tháng 9 năm 2011 về tội tuyên truyền chống nhà nước cho các bài viết blog của mình với
các cáo buộc tham nhũng của chính phủ[3][4]. Ngày 30 tháng 7, bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ
của Tạ Phong Tần đã tự thiêu ở phía trước của cơ quan chính phủ tỉnh Bạc Liêu để phản đối
các cáo buộc đối với con gái của mình. Vào ngày 4 tháng mười năm 2012, Tạ Phong Tần đã
bị tuyên án mười năm tù giam.
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Viết Blog
Tạ Phong Tần bắt đầu viết blog, khi cô còn là đảng viên Đảng Cộng sản và làm việc trong
ngành công an[5]. Năm 2004, cô đã trở thành một nhà báo tự do. Hai năm sau đó, cô bắt đầu
một blog có tiêu đề "Công lý và Sự thật", được biết đến phổ biến cho các báo cáo về các vụ
tham nhũng của công an. Vì các bài trên mạng phê phán chính sách của Đảng Cộng sản Việt
Nam, bà bị đuổi khỏi Đảng và mất việc vào năm 2006[5], [1].
Trang CAND cho là, Blog "Công lý-Sự thật" của Tạ Phong Tần là nơi chứa đựng những quan
điểm sai trái, những luận điệu vu khống, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước và hơn hết, là nơi để Tạ Phong Tần kiếm "đô la" từ những thế lực cực đoan, phản động
ở nước ngoài[1].
Cô bị bắt vào tháng 9 năm 2011 cùng với các blogger bất đồng chính kiến khác bao gồm
Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải, tất cả các người trong số họ đã đăng bài dưới tên blog
"Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do Việt Nam". Ba người bị buộc tội "tuyên truyền chống nhà nước"
trong các bài viết rằng "làm méo mó và chống đối" Chính phủ Việt Nam. Bản án có thể dẫn
đến mức án tối đa là hai mươi năm tù giam. Tờ The Economist mô tả các vụ bắt giữ là "mới
nhất trong một loạt các nỗ lực của nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm kiềm
chế số lượng người dùng internet đang phát triển rậm rộ ở nước này""[6].
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã chỉ trích các vụ bắt giữ, nêu rõ mối quan
tâm của mình đối với sự hạn chế về quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam[7]. Trong chuyến thăm
tháng bảy năm 2012 đến Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thể hiện quan tâm của bà
đến việc tạm giữ ba thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo Việt Nam Tự do. Tổ chức Ân xá
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Quốc tế đã mô tả ba blogger này như tù nhân lương tâm, "bị bắt giữ chỉ vì việc họ đã đấu
tranh ôn hòa cho quyền tự do ngôn luận thông qua các bài viết trực tuyến của họ", và kêu gọi
cho việc thả tự do các blogger này[8]. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Tổ chức Thế giới
chống Tra tấn cũng đã phát hành một tuyên bố chung kêu gọi chính phủ Việt Nam thả tự do
cho ba blogger vô điều kiện.[9]

Vụ việc mẹ của blogger Tạ Phong Tần tự thiêu
Buổi sáng của 30 tháng Bảy 2012, bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của Tạ Phong Tân, đã tự
thiêu bên ngoài Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Bạc Liêu để phản đối việc bắt giữ con gái mình, một
tuần trước khi bắt đầu vụ xét xử Tạ Phong Tần[10]. Bà Liêng chết vì các vết bỏng của bà trên
đường đến bệnh viện. Cái chết này là vụ tự thiêu đầu tiên tại Việt Nam kể từ những năm
1970.[11]
Phương tiện truyền thông nhà nước Việt Nam đã không thừa nhận cái chết khi họ nói rằng
cần điều tra thêm. Vụ xét xử Tạ Phong Tần được hoãn lại vô thời hạn.
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết họ "rất quan tâm và đau buồn" trước thông tin trên, và
kêu gọi việc thả tự do cho các blogger[10]. Ủy ban Bảo vệ Nhà báo ỡ Mỹ gọi cái chết của
Liêng là "một lời cảnh tĩnh đau buồn khi chiến dịch chống lại các blogger và nhà báo của
chính phủ Việt Nam đã gây nên những tổn thất vô cùng đáng tiếc cho các cá nhân liên
quan"[12]. Tồ chức Human Rights Watch kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết cơ bản tình
trạng nhân quyền, nêu rõ, "Đây không phải chỉ là một bi kịch đối với một gia đình. Đây là
một bi kịch đối với cả một đất nước."
Một dòng dài người đưa tang đi đến nhà của Liêng để bày tỏ sự thương tiếc trong tuần sau cái
chết của bà, mặc dù nhiều báo cáo cho biết họ đã bị chặn trên đường bởi các lực lượng an
ninh nhà nước. Chính phủ cũng đặt lễ đưa tiễn tang lễ của bà Liêng dưới sự giám sát bởi các
sĩ quan cảnh sát mặc thường phục[13].

Bản án
Ngày 4 tháng mười năm 2012, Tạ Phong Tần đã bị kết án 10 năm tù giam trong một phiên
tòa diển ra trong 1 ngày. Tờ The Economist đã miêu tả sự việc này " rất giống kiểu các vụ xét
xử mà Liên xô cũ trước đây đã thực hiện".[14] Các công tố viên cáo buộc cả ba blogger đã "bóp
méo sự thật về Đảng và Nhà nước, tạo ra sự bất an trong quần chúng nhân dân và tiến hành
các âm mưu nhằm lật đổ chính phủ", trong khi tòa án đã tuyên bố rằng ba blogger này đang
"gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và hình ảnh của đất nước trên
trường quốc tế"[14] Phan Thanh Hải, người đã nhận tội, đã bị kết án bốn năm tù giam, và
Nguyễn Văn Hải lên đến mười hai năm [14].

Được giải Phụ nữ Can đảm của Thế giới
Theo một thông cáo ngày 4 tháng ba 2013[15], Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói tân Ngoại trưởng
John Kerry cùng Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama sẽ trao giải cho 10 phụ nữ vào ngày
8/3, đánh dấu Ngày Phụ nữ Quốc tế. Được thành lập từ năm 2007, giải này được Bộ Ngoại
giao Mỹ tặng cho những phụ nữ trên thế giới “chứng tỏ sự dũng cảm đặc biệt và khả năng
lãnh đạo để vận động cho quyền và sức mạnh phụ nữ, bất chấp rủi ro cá nhân”. Trong số
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những phụ nữ được giải thưởng này năm nay có bà Tạ phong Trần[5]. Theo VOA, Bà Tạ
Phong Tần có trang blog mang tên “Công lý và Sự Thật”, với hàng trăm bài viết phản ánh
những bất công xã hội, các vụ tịch thu đất đai, và tệ nạn tham nhũng trong các cơ quan chính
quyền Việt Nam[15].

Được đề cử Giải thưởng Báo chí 2013 của 'Index on
Censorship'
Blogger Tạ Phong Tần cũng được đề cử Giải thưởng Báo chí 2013 của Index on Censorship,
tổ chức quốc tế chuyên bảo vệ quyền tự do bày tỏ quan điểm và quyền tự do báo chí có trụ sở
tại London, Anh Quốc. Đây là giải thưởng hằng năm nhằm vinh danh những nhà văn, nhà
báo, blogger trên thế giới bị đàn áp vì dám phơi bày thực trạng xã hội và đấu tranh cho công
lý, nhân quyền, và dân chủ. Blogger Tạ Phong Tần lọt vào danh sách 4 ứng cử viên chung
cuộc và Giải thưởng sẽ chính thức được trao vào ngày 21/3 năm nay[16].
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^ Khanh An (2 tháng 8 năm 2012). “Authorities Watch Mourners”. Radio Free Asia. Bản chính lưu trữ
14 tháng 8 năm 2012. Truy cập 14 tháng 8 năm 2012.
^ a b c L.H. (4 tháng 10 năm 2012). “Bloggers flogged”. The Economist. Bản chính lưu trữ 30 tháng 10
năm 2012. Truy cập 30 tháng 10 năm 2012.
^ a b “Blogger Tạ Phong Tần được vinh danh là 1 trong 10 Phụ nữ Can Đảm của Thế Giới”. VOA (7
tháng 3 năm 2013).
^ “Blogger Tạ Phong Tần được đề cử Giải thưởng Báo chí 2013 của 'Index on Censorship'”. VOA (25
tháng 1 năm 2013).

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A1_Phong_T%E1%BA%A7n
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TỪ BỎ CHÍNH MÌNH
Tạ Phong Tần
30/08/2011

N

Nói chung, bạn sợ điều gì, quỷ dữ sẽ làm điều ấy đối với bạn, mục đích của chúng là làm cho
bạn vì sợ mà khuất phục, ngoan ngoãn nghe theo chúng như nô lệ.
Giờ đây các bạn đang hoang mang lo sợ chẳng khác tông đồ đang bị chao đảo vì sóng to gió
lớn trên Biển Hồ. Nhưng khi Chúa nói: “Thầy đây, đừng sợ!” mọi lo sợ lập tức tiêu tan, và
các ông đã cập bến bình an.
Vì vậy, hãy kiên cường từ bỏ những lợi ích tinh thần, vật chất mà nếu vì nó, bạn sẽ bị lệ
thuộc. Bạn đừng nghĩ rằng mình không là được việc đó, đừng nghĩ rằng mình yếu đuối. Hãy
tin rằng, Đức Yêsu luôn ở bên bạn. Đừng sợ thánh giá của mình quá lớn, “ơn Ta đủ cho con”
(2Cr 12,9).
Trả lời quan Tổng trấn Philatô, Đức Yêsu nói: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục
đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18, 37). Làm
chứng cho sự thật, mới nghe cứ tưởng chừng như đơn giản. Có gì to tát đâu, sự thật là những
gì đang diễn ra quanh chúng ta, nó xảy ra như thế nào thì chúng ta cứ như thế mà xác nhận sự
việc đó, không thêm thắt, không đẻo bớt, cũng không bóp méo, không bẻ cong, không tường
thuật nửa vời… “làm chứng cho sự thật” thiệt là quá dễ.
Nhưng không, giữa thế gian đầy dẫy các âm mưu đen tối, dối trá để tàn hại lẫn nhau nhằm
mưu cầu quyền lợi, địa vị, thì “làm chứng cho sự thật” không đơn giản chút nào mà là việc
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làm hết sức nguy hiểm. Lịch sử đã chứng minh cách đây hơn 2.000 năm, con người đầu tiên
công khai tự khẳng định mình là có sứ mệnh “làm chứng cho sự thật” đã phải bỏ mình ô nhục
trên thập giá vì chính cái sứ mệnh ấy, đó là Đức Yêsu. Để bảo vệ quyền lợi, địa vị độc tôn về
mọi mặt của mình, các thượng tế và nhóm Pha-ri-sêu đã mua chuộc Giuđa chỉ điểm để bắt
Người giao cho quân La Mã.
Trong thời đại ngày nay, khi mà xã hội đầy dẫy sự bất công, lấy bạo lực làm nền tảng cho tồn
tại, lấy dối trá làm phương tiện để tiến thân, lấy sự tàn hại người khác làm cơ sở cho sự tồn
tại của chính mình, trắng đen lẫn lộn, thị phi bất phân… thì muốn sống lời Chúa “làm chứng
cho sự thật” càng thêm nhiều gian nan, nguy hiểm gấp bội phần. Bởi lẽ, để bảo vệ cho cường
quyền, bạo ngược, quyền lợi, địa vị, danh tiếng của mình, các thế lực sự dữ sẳn sàng dùng
mọi thủ đoạn lừa bịp, dối trá, bịt mắt người xung quanh để chà đạp sự thật nào gây tổn hại
đền quyền lợi của họ, chà đạp cá nhân nào dám đề cao sự thật. Nếu dùng thủ đoạn bịp bợm
vẫn không xong, người dân vẫn tin tưởng vào lời nói của kẻ “làm chứng cho sự thật” kia, thì
các thế lực đen tối sẽ dùng đến bạo lực, đến nhà tù, lưỡi gươm, họng súng để giết chết sự
thật.
Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, khi mà thế giới loài người đã trở thành một thế giới
phẳng không phân biệt quốc gia, dân tộc, khoa học đã phát triển vượt bậc, loài người đã có
những giá trị chung bắt buộc phải tuân thủ (kể cả thế lực bạo ngược) là: nhân quyền, tự do,
dân chủ… thì muốn treo cổ một ai đó lên thập giá để bịt miệng như thời của Chúa Yêsu thật
không dễ dàng gì.
BBC ngày 30/8/2011 cho hay: Ông Lê Hồng Anh – Cựu Bộ trưởng Bộ Công an, nay là
Thường trực Ban Bí thư của Trung ương đảng CSVN khen ngợi rằng: “Hội đồng lý luận
trung ương đã phối hợp tốt với nhiều cơ quan khác nhau để thực hiện cuộc đấu tranh trên mặt
trận tư tưởng, bao gồm các cơ quan báo chí, truyền thông, quân đội, công an, Ban tuyên giáo,
Ban đối ngoại và Học viện chính trị quốc gia”. Câu này ông Lê Hồng Anh nói ra thiệt quá
đúng bản chất phương pháp quản lý xã hội của nhà cầm quyền Việt Nam mấy chục năm qua!
Báo chí, truyền thông, tuyên giáo, đối ngoại, học viện mà cãi ko lại, đuối lý thì cho quân đội,
công an vất “bao cao su đã qua sử dụng” vào nhà “nó”, ào vào nhà “nó” cướp máy tính cho
“nó” nghỉ viết lên mạng, cướp điện thoại cho “nó” khỏi trả lời phỏng vấn, đuổi việc hoặc cấm
tất cả các doanh nghiệp thuê cho “nó” chết đói, cấm cho thuê nhà để “nó” không có chổ ở,
bắt bỏ tù “nó” cho “nó” nghỉ nói toàn diện luôn.
Trước những áp lực như vậy, để có thể tiếp tục đi theo con đường của Chúa Yêsu “làm chứng
cho sự thật”, đòi hỏi chúng ta phải “từ bỏ chính mình”. Đức Yêsu nói: “Ai muốn theo Thầy,
hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Mt 16, 24). “Thập giá mình
hằng ngày” là gì? Đó là hằng ngày đối mặt với thế lực sự dữ với những âm mưu, thủ đoạn
đen tối, bẩn thỉu, hèn hạ nhất mà chúng có thể nghĩ ra.
Ví dụ: Ngủ một đêm thức dậy mở cửa ra có thể thấy trước cửa nhà bị ném nhoe nhét phân
người, hay không thể mở ra được vì có “bàn tay đen” dùng dây kẽm cột chặt cửa ra vào (chỉ
còn thiếu một mồi lửa, một cái tàn thuốc lá của khách qua đường “vô tình” làm rơi vào là
“xong”). Hoặc “đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi” tràn vào nhà bạn cướp sạch sành sanh mọi
thứ của bạn nhằm làm cho bạn rơi vào tình cảnh lo kiếm cơm mà ăn cho khỏi chết đói, đến ly
cà phê sáng, điếu thuốc trưa cũng không có thì hơi sức đâu mà nói đến tự do, nhân quyền
nữa. Hoặc một ngày “đẹp trời” nào đó bạn đang đi ngoài đường thì sẽ có tai nạn giao thông
“bất ngờ” đổ vào bạn, hay “quần chúng tự phát” sẳn sàng dùng bạo lực làm cho bạn bẹp dí.
Ban đêm đang ngủ, bạn có thể nghe bên ngoài rầm rầm rộ rộ âm thanh đám đông “quần
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chúng tự phát” réo tên bạn đòi giết kiểu như “Giết Kiệt”, “Giết Phụng” năm nào ở Giáo xứ
Thái Hà. Con bạn đến tuổi đi học nhưng không được xác nhận giấy tờ đi học, hoặc con đi học
lớp 1 mà mẹ phải viết một thứ giấy rất lố bịch và bỉ ổi nhằm làm nhục người mẹ là “cam kết
không vi phạm pháp luật”. Hoặc có kẻ sẽ ném hàng đống “bao cao su đã qua sử dụng” vào
bạn với những vu cáo rất ư là dơ bẩn nhằm bôi nhọ danh dự bạn, v.v… Nói chung là sự nguy
hiểm, sự đe dọa bẩn thỉu đổ ập lên đầu bạn và gia đình bạn rất “thiên hình vạn trạng” không
kể xiết. Muốn liệt kê hết chắc tôi phải viết hẳn một quyển sách dày riêng về chủ đề này.
Nếu bạn đầu hàng trước thế lực sự dữ, bạn cúi đầu trước cường quyền bạo ngược, bạn chấp
nhận làm một loại nô lệ mới cho chủ nghĩa vô thần, bạn chấp nhận sống là tồn tại bản thân thì
bạn không cần phải đọc đoạn dưới này.
Ngược lại, bạn muốn đi theo con đường của Chúa, muốn làm một con người đúng nghĩa, biết
yêu thương, sống trung thực, yêu công lý, hòa bình và “làm chứng cho sự thật”, bạn phải
chấp nhận cuộc sống “từ bỏ chính mình” ngay từ bây giờ.
“Từ bỏ chính mình” tức là từ bỏ những thói quen, nhu cầu, quyền lợi, địa vị, ham muốn… mà
các thế lực sự dữ có thể lợi dụng chúng để điều khiển bạn, buộc bạn phải hành động theo ý
chúng.
Ví dụ: Lâu nay, người ta chỉ kiêng dè ma túy, sợ nghiện ma túy mà xem thường các loại
nghiện khác, xem nó như thói quen bình thường. Thật ra, nó cũng không kém ma túy và hạ
thấp nhân phẩm người nghiện không kém ma túy. Tôi đã từng chứng kiện việc một người
nghiện cà phê, nghiện thuốc lá, nghiện rượu gặp lúc “vã” mà trong túi không tiền đã van xin
người ta cho mình ly cà phê, điếu thuốc, cốc rượu đế, làm cho người đó trở nên hèn hạ, mất
hết cả sĩ diện con người.
Không ít người do thói quen cờ bạc, thích nhậu nhẹt, ăn chơi, gái gú mà bán rẻ cả uy tín,
danh dự vì họ không kềm chế được bản thân họ chống lại sự ham muốn theo thói quen đó.
Không ít lần báo chí đăng thông tin một số cô gái trẻ vì ham sắm quần áo đẹp, trang sức, xe
đời mới… mà đồng ý đi bán dâm theo sự điều khiển của kẻ chăn dắt. Thậm chí những ham
muốn tưởng chừng rất chính đáng và trong sáng như: xem ca nhạc, xem phim, tiếp cận
internet… vẫn có thể bị lợi dụng làm công cụ điều khiển bạn.
Đó là những ví dụ đơn giản, thực tế thế lực sự dữ còn đem cả tiền tài, quyền lợi (suất học,
suất việc làm, suất cơ sở, cửa hiệu), chức vụ… để cám dỗ bạn. Nếu bạn không dám “từ bỏ”
thì bạn đã bị kẻ xấu điều khiển bạn bằng những thứ ấy. Và chúng dùng bạn làm một thứ công
cụ, vũ khí để hãm hại người lương thiện khác- những người dám “làm chứng cho sự thật”.
Nếu bạn sợ mất việc, chúng sẽ gây áp lực để bạn bị mất việc. Bạn sợ bị đuổi học, chúng sẽ
gây áp lực để trường đuổi học bạn. Bạn sợ người nhà buồn, sợ họ lo lắng, chúng sẽ đến tận
nhà bạn bịa đủ thứ chuyện hù dọa gia đình bạn, bịa chuyện đăng báo bôi nhọ danh dự bạn,
v.v…
Nói chung, bạn sợ điều gì, quỷ dữ sẽ làm điều ấy đối với bạn, mục đích của chúng là làm cho
bạn vì sợ mà khuất phục, ngoan ngoãn nghe theo chúng như nô lệ.
Giờ đây các bạn đang hoang mang lo sợ chẳng khác tông đồ đang bị chao đảo vì sóng to gió
lớn trên Biển Hồ. Nhưng khi Chúa nói: “Thầy đây, đừng sợ!” mọi lo sợ lập tức tiêu tan, và
các ông đã cập bến bình an.
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Vì vậy, hãy kiên cường từ bỏ những lợi ích tinh thần, vật chất mà nếu vì nó, bạn sẽ bị lệ
thuộc. Bạn “từ bỏ chính mình” thì không ai có thể làm bạn sợ hãi, không ai có thể đe dọa
được bạn, không sự nguy hiểm nào làm cho bạn chùng bước trên con đường bảo vệ sự thật,
công lý và hòa bình.
Bạn đừng nghĩ rằng mình không là được việc đó, đừng nghĩ rằng mình yếu đuối. Hãy tin
rằng, Đức Yêsu luôn ở bên bạn. Đừng sợ thánh giá của mình quá lớn, “ơn Ta đủ cho con”
(2Cr 12,9).
Maria Tạ Phong Tần
Nguồn: http://taphongtan.wordpress.com/2011/08/30/4165/#more-4165

NGUYÊN TẮC “DÂN CHỦ TẬP TRUNG” TRONG TƯ
TƯỞNG HCM
Tạ Phong Tần
23/08/2010

Toàn bộ các bài viết của Hồ Chủ tịch đều không có cụm từ “tập trung dân chủ”, mà chỉ có 17
lần dùng cụm từ “dân chủ tập trung”
Ở Việt Nam, lâu nay chúng ta vẫn quen nghe, quen thấy, quen dùng cụm từ “nguyên tắc
tập trung dân chủ” trên các phương tiện thông tin đại chúng, các văn kiện, tài liệu của
Đảng, cơ quan Nhà nước các tổ chức xã hội.
Trong phạm vi bài viết này, tôi không đi sâu vào khái niệm “nguyên tắc tập trung dân chủ”
chúng ta vẫn thường dùng, mà chỉ bàn về “nguyên tắc dân chủ tập trung” trong tư tưởng Hồ
Chí Minh, vì sao Hồ Chủ tịch không dùng cụm từ “nguyên tắc tập trung dân chủ” mà lại dùng
cụm từ “nguyên tắc dân chủ tập trung”.
“Dân chủ tập trung” chớ không phải “tập trung dân chủ”
Nghiên cứu tác phẩm “Hồ Chí Minh Toàn Tập” (12 tập, NXB Chính Trị Quốc Gia, tái bản
lần thứ 2, năm 2000) toàn bộ các bài viết, bài phát biểu của cụ đều không có cụm từ “tập
trung dân chủ” mà cụ đã 17 lần dùng cụm từ “dân chủ tập trung”.
Để cho quần chúng dễ hiểu, Hồ Chủ tịch giải thích ngắn gọn, đơn giản: “Tập thể lãnh đạo là
dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tức là dân chủ
tập trung”. (Hồ Chí Minh toàn tập – Tập 5).
Khái niệm “Dân chủ tập trung” là gì? Trong bài viết “Thường thức chính trị”, Hồ Chủ tịch đã
giải thích rất tỉ mỉ, chi tiết:
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“Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân bầu ra các Hội đồng
nhân dân, Uỷ ban kháng chiến hành chính địa phương, và Quốc hội cùng Chính phủ Trung
ương.
Trong các cuộc bầu cử, công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt gái trai, tôn
giáo, mức tài sản, trình độ văn hoá, không phân biệt nòi giống đều có quyền tham gia. Đó là
một cách rất hợp lý, để nhân dân lao động thực hành quyền thống trị của mình.
Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành
chính quyền ấy. Thế là dân chủ.”
Hồ Chủ tịch luôn khẳng định: “Đảng tổ chức theo nguyên tắc dân chủ tập trung” và “Đảng
phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung”.
Bàn về “Sửa đổi lối làm việc”, Hồ Chủ tịch viết: “Có những cán bộ chỉ thấy lợi ích bộ phận
của mình, không thấy lợi ích của toàn thể, muốn đem lợi ích của toàn thể phục tùng lợi ích
của bộ phận mình. Họ quên hẳn cái chế độ dân chủ tập trung. Họ quên rằng thiểu số phải
phục tùng đa số, hạ cấp phải phục tùng thượng cấp, bộ phận phải phục tùng toàn thể”.
Hồ Chủ tịch nhấn mạnh “Về tổ chức, Đảng Lao động Việt Nam theo chế độ dân chủ tập
trung” (Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Sách đã dẫn,
Tập 7).
Báo cáo về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi tại kỳ họp thứ 11 Quốc Hội khóa I nước Việt Nam
Dân chủ Cộng Hòa, Hồ Chủ tịch viết: “Điều 4 dự thảo Hiến pháp sửa đổi định rõ nguyên tắc
tổ chức của Nhà nước ta là dân chủ tập trung. Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Chính phủ trung
ương và các cơ quan khác của Nhà nước đều theo nguyên tắc dân chủ tập trung” (Sách đã
dẫn, Tập 9).
Tóm lại, Hồ Chủ tịch luôn luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của dân chủ trong xây dựng
một Nhà nước mới, sự cần thiết phải thực hiện dân chủ nếu muốn xây dựng một quốc gia dân
giàu nước mạnh, dân chủ luôn có trước, đi trước, được thực hiện trước; đồng thời chỉ rõ tầm
quan trọng của việc lãnh đạo tập trung để chống tình trạng “bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ”
làm “hỏng việc”.
Chỉ hai lần Hồ Chủ tịch dùng từ “tập trung dân chủ” nhưng là nhắc lại ý kiến, đề nghị của
người khác chớ không phải là ý kiến riêng của cụ.
Đó là khi công bố “Những ý kiến đóng góp để bổ sung Dự thảo Hiến pháp sửa đổi”, Hồ Chủ
tịch viết: “Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của các cơ quan Nhà
nước trong chế độ ta, nó đã được thể hiện trong tổ chức Nhà nước của ta. Vì vậy có nhiều ý
kiến đề nghị ghi rõ nó vào Hiến pháp. Chúng tôi đã bổ sung vào điều 4”. (Sách đã dẫn, Tập
9).
Hoặc khi tổng hợp ý kiến các đại biểu của 81 Đảng Cộng sản và công nhân họp ở Mátxcơva
đã nhất trí thông qua một bản Tuyên ngôn (Bổ sung và phát triển nội dung của bản Tuyên
ngôn năm 1957, Tuyên ngôn này là cương lĩnh cách mạng chung cho tất cả các đảng Mác –
Lênin toàn thế giới), Hồ Chủ tịch viết: “…Các đảng đều bảo vệ sự thống nhất nội bộ và giữa
các đảng anh em như bảo vệ con ngươi của mắt mình, giữ gìn nguyên tắc lãnh đạo tập trung
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dân chủ, thắt chặt quan hệ giữa đảng và quần chúng…”. (Phong trào cộng sản và công nhân
quốc tế đoàn kết, đấu tranh thắng lợi, (Sách đã dẫn, Tập 10)
Điều này cho thấy, không phải Hồ Chủ tịch không biết cụm từ “tập trung dân chủ” mà là
Người biết mà không dùng, vì quan điểm nhất quán trước sau như một của Người là “dân chủ
tập trung”.
Có nghĩa là phải thực hiện dân chủ trước, sau đó mới đến tập trung, chớ không phải cứ tập
trung quyền lực vào một vài cá nhân trước rồi mới tính đến chuyện thực thi dân chủ.
Hồ Chủ tịch đặc biệt nhấn mạnh: “Mọi việc đều bàn bạc một cách dân chủ và tập thể. Khi đã
quyết định rồi, thì phân phối công tác phải rạch ròi giao cho một hoặc mấy đồng chí phụ trách
làm đến nơi đến chốn”. (Sách đã dẫn, Tập 10)
Xem nhẹ dân chủ sẽ dẫn dến tập trung quan liêu
Thực tế trong thời gian qua, chúng ta đã không thực hiện đúng lời dạy của Bác là “đảm bảo
nguyên tắc dân chủ tập trung”, coi tập trung là cái có có trước, thực hiện trước, dân chủ là cái
có sau, thực hiện sau; từng nơi, từng lúc thậm chí xem nhẹ hoặc không thực hiện dân chủ.
Từ đó dẫn đến tình trạng thiên lệch về tập trung dẫn đến tập trung quan liêu, thống nhất cứng
nhắc, vi phạm dân chủ trong Đảng, xuất hiện hàng loạt sai lầm như: gia trưởng, độc đoán,
sùng bái cá nhân, cá nhân trùm lên tập thể, có nơi có lúc rất nghiệm trọng.
Trong kinh tế thì nhấn mạnh một chiều tập trung thống nhất, coi nhẹ dân chủ; nhấn mạnh một
chiều tính kế hoạch, coi nhẹ cơ chế thị trường; nhấn mạnh một chiều quan hệ dọc, coi nhẹ
quan hệ ngang…. làm hạn chế tính đa dạng, phong phú, sáng tạo của các thành phần kinh tế.
Không ít cấp ủy và tổ chức Đảng thiếu tôn trọng và phát huy quyền của Đảng viên, ít lắng
nghe ý kiến cấp dưới. Không ít cán bộ lãnh đạo chưa quen với thông tin ngược chiều, không
thích nghe ý kiến khác với ý kiến của mình. Trong sinh hoạt Đảng còn thiếu những cơ chế cụ
thể có hiệu lực đảm bảo phát huy dân chủ.
Hiện tượng cán bộ lãnh đạo độc đoán, mệnh lệnh, trù dập, ức hiếp quần chúng còn xảy ra ở
một số nơi, có khi rất trầm trọng. Trong khi tình trạng mất dân chủ hoặc dân chủ hình thức
còn nặng thì biểu hiện dân chủ cực đoan, tự do vô kỷ luật, bất chấp kỷ cương không ít. Hiện
tượng bè cánh, mất đoàn kết ở một số cấp ủy, cơ quan rất nghiêm trọng.
Một vài ví dụ
Điển hình gần đây nhất cho tình trạng tập trung mà thiếu dân chủ là vụ án trùm xã hội đen
Năm Cam câu kết với một số quan chức xâm hại nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị
và trật tự an toàn xã hội trong nước, scandal bán quota ở Bộ Thương mại, scandal cán bộ cao
cấp Thanh tra Nhà nước nhận hối lộ, ung nhọt tham nhũng ở PMU18, nay lại thêm scandal
VN Airlines và các khoản chi tiền Nhà nước “hào phóng” vô tội vạ v.v.
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Tình trạng “Đại biểu Quốc Hội kiêm nhiệm, cử tri chuyên trách” là hình thức thiếu dân chủ
Tất cả những vụ bê bối này đều có một đặc điểm chung là quyền lực tập trung vào tay một
vài cá nhân, phe cánh, mà thiếu dân chủ, mất dân chủ trầm trọng làm toàn bộ hệ thống Đảng,
Đoàn Thanh Niên, Công Đoàn của các cơ quan này đều bị vô hiệu hóa, tê liệt.
Từ năm 1995 đến nay, hơn 700 cuộc đình công diễn ra trên cả nước, nhưng thay vì giải quyết
tận gốc nguyên nhân đình công là hành vi làm trái luật Lao động, xâm hại đến lợi ích chính
đáng của người lao động thì những nhà làm luật lại đưa ra những quy định mới để hạn chế
đình công, cốt sao tạo thuận lợi dễ dàng cho các nhà quản lý theo kiểu ban bố mệnh lệnh từ
trên xuống, không cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tìm hiểu nguyên nhân đình công của
người lao động. Điều này đã gây phản ứng, bất bình cho đa số Đại biểu Quốc Hội khi thông
qua Dự thảo Luật.
Tình trạng “Đại biểu Quốc Hội kiêm nhiệm, cử tri chuyên trách” cũng là một hình thức thiếu
dân chủ.
Ông Phạm Thế Duyệt, ĐBQH – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói rằng cá nhân ông
mỗi lần đi tiếp xúc với cử tri ông thường đề nghị Bí thư, Chủ tịch của tỉnh, của huyện, xã
cùng dự. Vì ông thấy thường thì trong các buổi tiếp xúc cử tri những vấn đề nổi cộm ở địa
phương hay được cử tri nêu lên và đó là việc Đảng bộ và chính quyền địa phương phải giải
quyết trước tiên.
Nhưng thông thường, mấy vị có trách nhiệm ở tỉnh, ở huyện thường không đi dự cùng
ĐBQH, chỉ cử những ông như Phó Chủ tịch HĐND hoặc những ông chẳng có quyền quyết
sách gì cả cùng dự với ĐBQH… có nghĩa là những vị lãnh đạo này chỉ ngồi phòng VIP ban
bố mệnh lệnh, chỉ tiêu, kế hoạch… xuống cấp dưới mà không cần nghe ý kiến của người dân
về những mệnh lệnh, chỉ tiêu, kế hoạch… đó ảnh hưởng đến cuộc sống người dân như thế
nào. Tức là trái với nguyên tắc dân chủ tập trung vậy.
Thực tế cho thấy những ĐBQH tâm huyết làm nhiệm vụ cử tri tín nhiệm giao phó không
nhiều, những Đại biểu thường phát biểu mạnh mẽ nhất ở diễn đàn Quốc Hội thường là những
người không giữ chức vụ.
Ai cũng thấy tình trạng quan chức tham nhũng, hối lộ tài sản kếch xù chuyển giao cho con
cái, anh em, cha chồng mẹ vợ, con dâu con rể…. đứng tên là rất phổ biến ở bất cứ quốc gia
nào, những người này thường lợi dụng danh nghĩa quan chức để thao túng cá nhân.
Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng đã liệt kê tất cả các đối tượng kể trên vào loại phải kê
khai tài sản.
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Tuy nhiên, khi thông qua, các vị ĐBQH đã loại bỏ bớt, chỉ còn “vợ hoặc chồng và con chưa
thành niên” của cán bộ phải kê khai tài sản, còn lại đều “lọt lưới”. Điều này thật sự có lợi cho
các ĐBQH kiêm nhiệm quan chức (chiếm 75% tổng số ĐBQH) mà đã tạo lỗ hổng lớn cho
tham nhũng tẩu tán tài sản, người dân bất bình, phản ứng cũng chẳng ăn thua gì. Phải chăng ý
thức và quyết tâm chống tham nhũng như thế mà phát động chống tham nhũng nhưng kết quả
tham nhũng càng chống càng tăng?
Củng cố lòng tin của nhân dân
Để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước nhất thiết phải đảm bảo nguyên
tắc dân chủ tập trung, Hồ Chủ tịch đã dạy phải kiên quyết thực hành những nguyên tắc sau
đây:
1. Việc gì cũng phải học hỏi và bàn bạc với dân chúng, giải thích cho dân chúng.
2. Tin vào dân chúng. Đưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo luận và tìm cách giải quyết.
Chúng ta có khuyết điểm, thì thật thà thừa nhận trước mặt dân chúng. Nghị quyết gì mà dân
chúng cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa
chữa cán bộ và tổ chức của ta.
3. Chớ khư khư giữ theo “sáo cũ”. Luôn luôn phải theo tình hình thiết thực của dân chúng nơi
đó và lúc đó, theo trình độ giác ngộ của dân chúng, theo sự tình nguyện của dân chúng mà tổ
chức họ, tùy hoàn cảnh thiết thực trong nơi đó, và lúc đó, đưa ra tranh đấu.
4. Chúng ta tuyệt đối không nên theo đuôi quần chúng. Nhưng phải khéo tập trung ý kiến của
quần chúng, hóa nó thành cái đường lối để lãnh đạo quần chúng. Phải đem cách nhân dân so
sánh, xem xét, giải quyết các vấn đề, mà hóa nó thành cách chỉ đạo nhân dân.
5. “Phải đưa chính trị vào giữa dân gian”. Trước kia, việc gì cũng từ “trên dội xuống”. Từ nay
việc gì cũng phải từ “dưới nhoi lên”.
Đại hội X của Đảng nhận định “đất nước ta đang ngày càng lớn mạnh. Thế giới đang thay đổi
rất nhanh”.
Từ đó đề ra mục tiêu ”Nước ta phải sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện
đại. Nhân dân ta phải được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc”.
Muốn thực hiện được mục tiêu đó, cần phải tập trung toàn bộ nhân, tài, vật lực cả nước vào
công cuộc xây dựng đất nước, biện pháp thực hiện không gì bằng phát huy dân chủ, thực thi
dân chủ, đảm bảo thực hiện nghiêm, triệt để nguyên tắc dân chủ tập trung, đó chính là sự
công khai, minh bạch để người dân được thực hiện cái quyền mà pháp luật cho phép là được
“biết”.
Dân biết thì dân mới có thể bàn, mới có thể làm, mới có thể kiểm tra; còn ngược lại, thiếu dân
chủ, xem nhẹ dân chủ thì “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chỉ là khẩu hiệu nói
suông trong các cuộc họp mà thôi.
Tạ Phong Tần
Nguồn: http://taphongtan.wordpress.com/2010/08/23/nguyen-t%e1%ba%afc-danch%e1%bb%a7-t%e1%ba%adp-trung-trong-t%c6%b0-t%c6%b0%e1%bb%9fng-hcm
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VIỆT NAM TĂNG CƯỜNG LỰC LƯỢNG CHỐNG
NHÂN DÂN???
Tạ Phong Tần
11/07/2011
Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

"Lực lượng ta" dồn người biểu tình lên xe. Hà Nội 10/7/2011. Hình: AP

Ở Mỹ và các nước phương Tây, ở Hồng Công và Đài Loan (nói chung là những quốc gia, đảo
quốc không xã hội chủ nghĩa) từ rất lâu rồi đã có lực lượng cảnh sát đặc biệt chuyên bảo vệ
nhân chứng, bảo vệ người chống tham nhũng, nhưng ở Việt Nam thì không có lực lượng này,
dù tham nhũng ở Việt Nam luôn được xếp hạng “hoành tráng” so với thế giới, và đã không ít
lần giới trí thức Việt Nam “lên báo” đề nghị thành lập nhưng “nhà nước ta” trả lời rằng
“không có kinh phí” rồi im ru bà rù đến nay luôn. “Nhà nước ta” không chịu bỏ tiền (của dân)
ra lập lực lượng bảo vệ nhân chứng và chống tham nhũng, điều này cũng dễ hiểu khi chính
người đứng đầu đất nước là ông Chủ tịch Nguyễn Minh Triết công khai khẳng định trước Hội
nghị Việt kiều rằng “Tham nhũng là mượn tiền” và tham nhũng là “là qui luật muôn đời”.
Tờ Người Lao Động ngày 22/6/2011 vừa đăng bản tin rất “thú vị”, toàn văn như sau:
“Ngày 22-6, Công an TPHCM đã tổ chức lễ tuyên thệ và ra mắt 6 phòng mới, gồm: Bảo vệ
chính trị nội bộ 6; An ninh kinh tế; An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư; An ninh xã hội; Cảnh
sát truy nã tội phạm; Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.
6 phòng trên gồm:
- Bảo vệ chính trị nội bộ 6 (PA67): chuyên chống khủng bố, phản động trong nước
- An ninh kinh tế (PA81): chống phá hoại kinh tế, bảo vệ đường lối chính sách về kinh tế (trừ
lĩnh vực tài chính, tiền tệ, đầu tư)
- An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84): chống phá hoại kinh tế lĩnh vực tài chính, tiền tệ,
đầu tư
- An ninh xã hội (PA88): chống âm mưu lợi dụng vấn đề xã hội để phá hoại
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- Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52): thực hiện công tác truy nã, truy tìm (kể cả tội phạm
quốc tế lẩn trốn tại TPHCM)
- Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC81): thực hiện công tác thi hành án hình
sự và hỗ trợ tư pháp theo quy định”.
Trong ngành công an, lực lượng cảnh sát (phiên hiệu bằng chữ C) và an ninh (phiên hiệu
bằng chữ A) có số phòng, ban nghiệp vụ tương đương nhau, làm nhiệm vụ giống như nhau,
có điều phân chia ra theo lĩnh vực là tội phạm về trật tự xã hội (thuộc cảnh sát) hay an ninh
chính trị (thuộc an ninh) theo các chương của Bộ Luật Hình Sự mà làm việc thôi. Đã thành
lập ở cấp tỉnh, thành phố thì tất nhiên cũng phải thành lập giống y như thế ở cấp Cục (thuộc
Tổng cục, Tổng cục thì trực thuộc Bộ), nếu không thì lấy ai chỉ đạo, lãnh đạo về mặt “chuyên
môn” ngành dọc đây? Quy định này thực hiện thống nhất trong toàn quốc, tỉnh thành, quận
huyện nào cũng giống y như nhau. Ví dụ: Bên cảnh sát có phòng cảnh sát kinh tế thì bên an
ninh cũng có phòng an ninh kinh tế, bên cảnh sát có cơ quan cảnh sát điều tra thì bên an ninh
cũng có cơ quan an ninh điều tra, v.v…

Người biểu tình ở HN ngày 10/7/2011 bị vây bắt. Hình: AP

Năm 2001, khi tôi còn công tác ở đơn vị an ninh điều tra công an tỉnh Bạc Liêu thì khối an
ninh con số phiên hiệu đơn vị chỉ có đến 38 thôi, không ngờ chưa đến 10 năm, con số phòng,
ban nghiệp vụ của “công an ta” tăng lên vùn vụt hơn gấp đôi năm 2001, tức là đến 88. Đó là
về đơn vị, chớ chưa nói đến quân số, nhưng chắc chắn quân số cũng phải tăng theo với cấp số
nhân, chớ chẳng lẽ thành lập đơn vị mới mà không có quân? Có thể hiểu sau đó con số “tiền
nước tiền dân” để “nuôi quân” cũng tăng lên gấp nhiều lần.
Đọc bản tin, thấy tên những đơn vị mới được thành lập mà giật nảy mình, và lại tiếp tục ngạc
nhiên đến há hốc cả mồm. Ô hay! Chẳng phải mấy năm trước đây đã có Cục A42 (tất nhiên
có thêm phòng PA42 ở các tỉnh, thành) có nhiệm vụ chống khủng bố rồi hay sao mà nay lại
thêm phòng PA67? Còn cái tên phòng “chống âm mưu lợi dụng vấn đề xã hội để phá hoại”
nghe càng mơ hồ hơn. Chẳng phải đã có đơn vị cảnh sát trật tự xã hội chuyên về các vấn đề
xã hội rồi hay sao? Hay là có những vấn đề xã hội công khai và những vấn đề xã hội cần phải
che giấu nên phải thêm những đơn vị vốn chuyên “thi hành công vụ” bằng cách giấu mặt,
giấu tên, giấu đơn vị… theo kiểu “xã hội đen”?
“Lợi dụng vấn đề xã hội” là cái gì? Từ điển tiếng Việt giải thích “xã hội” có hai nghĩa, thứ
nhất là “Hệ thống trong đó con người sống chung với nhau thành những cộng đồng, tổ chức”;
thứ 2 là “Các tập đoàn người cụ thể nào đó, có cùng chung phong tục, luật pháp, v.v…”. Như
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vậy, trừ phi bạn đừng sinh ra đời, nếu đã là con người thì bất cứ hành động nào của bạn cũng
đều là “vấn đề xã hội” cả.
Hồi xưa, để trốn đời, các ẩn sĩ vào chốn rừng sâu núi thẳm cất nhà tự cày cấy lấy lương thực
mà ăn, không dính dáng đến ai. Đời nay, làm gì có rừng hoang cho ai ở, đất đai nơi nào cũng
có chủ trực tiếp (người sử dụng) và chủ gián tiếp (“nhà nước ta”), nên bạn sống một mình
trong rừng cũng vẫn “động chạm” đến quyền lợi của người khác, tức là “vấn đề xã hội”, bởi
lẽ rừng cũng là tài sản của người khác. Từ chuyện ăn, mặc, ở, ngủ, lao động sản xuất… tối
thiểu nhất phục vụ sinh hoạt cá nhân của bạn nhất nhất đều có sự liên quan đến người khác,
tức là “vấn đề xã hội”. Cái khái niệm mơ hồ “vấn đề xã hội” này như một tấm lưới vô hình
trói chặt lấy người dân Việt Nam, khiến cho nhất cử nhất động đều có thể bị vướng vào nguy
cơ “lợi dụng vấn đề xã hội” và trở thành tội phạm.
Ở Mỹ và các nước phương Tây, ở Hồng Công và Đài Loan (nói chung là những quốc gia, đảo
quốc không xã hội chủ nghĩa) từ rất lâu rồi đã có lực lượng cảnh sát đặc biệt chuyên bảo vệ
nhân chứng, bảo vệ người chống tham nhũng, nhưng ở Việt Nam thì không có lực lượng này,
dù tham nhũng ở Việt Nam luôn được xếp hạng “hoành tráng” so với thế giới, và đã không ít
lần giới trí thức Việt Nam “lên báo” đề nghị thành lập nhưng “nhà nước ta” trả lời rằng
“không có kinh phí” rồi im ru bà rù đến nay luôn. “Nhà nước ta” không chịu bỏ tiền (của dân)
ra lập lực lượng bảo vệ nhân chứng và chống tham nhũng, điều này cũng dễ hiểu khi chính
người đứng đầu đất nước là ông Chủ tịch Nguyễn Minh Triết công khai khẳng định trước Hội
nghị Việt kiều rằng “Tham nhũng là mượn tiền” và tham nhũng là “là qui luật muôn đời”.
Vì vậy, cách đây không lâu, sau khi “nhà nước ta” tổ chức vinh danh các công dân có thành
tích dũng cảm chống tham nhũng trên báo chí, thì không cần mất nhiều thời gian, lập tức đã
có 2 con người dũng cảm là anh Trần Văn Giáp (ngụ phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An)
và ông Nguyễn Văn Vinh ở thôn Liêm Công Phường, xã Vĩnh Thành (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
bị “côn đồ” vây đánh trọng thương phải nhập viện, mà không được “người nhà nước” có
trách nhiệm bảo vệ an toàn tính mạng. Cho đến nay chưa có tên “côn đồ” nào đánh anh Giáp,
ông Vinh bị pháp luật trừng phạt cả.
Trong những lần biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội, Sài Gòn tháng 6 vừa qua, “nhiều
bloggers mô tả cảnh công an chìm nổi “đứng đông nườm nượp” tại Sài Gòn, “công an khắp
nơi”. Theo blog Facebook của Nguyễn Thông thì “Công an đủ sắc phục kín đặc như bức
thành lũy thép kiên cố bảo vệ trại Tàu, cần chi mấy chiếc hàng rào sắt. Chỗ này có lẽ là điểm
nóng nhất nên anh nào cũng dùi cui hoặc máy bộ đàm. Để ý thấy mấy anh cảnh sát trật tự thì
dùi cui, còn anh an ninh thì bộ đàm. Cầm máy đàm oai hơn nên rất ra vẻ ta đây, lộ liễu. Số
công khai còn đông đặc như thế thì số chìm biết đường nào mà lần”.
Điều đáng phải suy nghĩ là lực lượng công an (đã nói ở trên) tăng cường thêm không phải để
chống ngoại xâm, nếu để chống ngoại xâm, phải tăng cường các lực lượng trực thuộc Bộ
Quốc phòng cơ. Vậy thì chỉ có thể hiểu, lực lượng này được thành lập, tăng cường để
chống… nhân dân Việt???
Tạ Phong Tần
Nguồn: http://taphongtan.wordpress.com/2011/07/11/3836/#more-3836
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KHAI BÚT XUÂN TÂN MÃO:
HỊCH ĐÁNH CHUỘT CHÙ
Tạ Phong Tần
31/01/2011
Bài đã đăng báo Người Việt

Một bà hàng rong bán trái cây trên hè phố Hà Nội ngay dưới tấm quảng cáo Năm mới 2011
hôm 25 tháng 1, 2011. (Hình: Hoàng Ðình Nam/AFP/Getty Imags)
Như thường lệ, vào ngày đầu năm mới, tại hạ đều có bài “khai bút” đầu Xuân. Năm nay,
nhân Tân Mão lên ngôi, tại hạ “đổi tông” không viết “thường văn,” bắt chước cụ Nguyễn
Ðình Chiểu viết “hịch văn” đánh chuột.

1. Thường nghe: Tụ linh trời đất, một gốc Âu Cơ.
2. Giống Rồng Tiên nhân nghĩa làm đầu, giòng Lạc Việt chẳng ưa cường bạo.
3. Kẻ dưới Yết Kiêu, Dã Tượng còn biết yêu nước thương nòi; Người trên Hưng Ðạo, Nhân
Tông minh tâm quân thần vi phụ tử.
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4. Kìa Ngư đánh cá, Tiều đốn củi, đời cũng nhờ no ấm quanh năm; Nọ Canh trồng trọt, Mục
chăn nuôi, người cậy trông an vui sớm tối.
5. Nền Ðại Việt ngàn năm dựng nước, há buông tha đứa bán nước buôn dân; Non Tảng Viên
trăm trận sấm rền, đâu dung dưỡng loài thuồng luồng thủy quái.
6. Nay có loài chuột: Nhìn chẳng khác người, mạo danh ở đợ.
7. Tính hay cướp bóc, lòng tợ sói lang.
8. Chỗ ăn ở trên trước dân lành; Ðường qua lại mồ hôi quần chúng.
9. Nơi đông người vội vàng chạy mất, núp kẹt núp hang; Chờ đêm khuya ào ạt chui ra, bầy
đàn cướp bóc.
10. Gọi danh hiệu: chuột già, chuột trẻ, chuột trắng, chuột đen, chuột mập, chuột ốm, chuột
đực, chuột cái, chuột hói đầu, chuột râu rậm, chuột móm, chuột hô, chuột đầu bạc, chuột trán
dồ, chuột đầu đinh, chuột lùn tịt, chuột cao nghều,… lũ lượt chường mặt cả dòng cả họ; Tra
quán chỉ (1): ở nhà, ở ruộng, ở phố, ở chợ, ở chung cư, ở nhà lầu, ở biệt thự, ở chỗ sang
trọng… là nơi đăng ký trên giấy tờ, thực chất ở lỗ cống, hầm cầu, kẹt cửa, gầm giường, xó
bếp, thùng rác khách sạn, đáy quần đàn bà,… ôi thôi lắm lối.
11. Lớn nhỏ đều quen nghề cướp bóc, gặp lương dân hạch sách hung hăng; Trên dưới cả bầy
đàn gian manh, kiến chuột ngoại bưng bô, quỳ lạy.
12. Lẽ cũng một dòng Âu Lạc, cần lấy thân báo quốc an dân; Vốn là con cháu Tiên Rồng,
nên dốc sức tài bồi Tổ quốc.
13. Cớ sao lại lòng đen như mực? Cớ sao tâm ác tợ quỷ ma?
14. Ðất ông cha bao thuở dâng Tàu; Mặt đít thớt ôm chân chú Chệt.
15. Gạo thóc của dân nuôi béo mập, chúng ăn rồi đánh chửi lại trả ơn; Tiền mồ hôi xương
máu chúng vung tay, ai hó hé chúng giam cầm, bịt miệng.
16. Rừng núi xác xơ, tài nguyên cạn kiệt, gây họa tai dân nô lệ xứ người;Tham tàn nhũng
nhiễu, bưng bít thông tin, gieo tang tóc làm của kho trống rỗng.
17. Vậy cũng tự xưng mình “trí tuệ”; Vậy cũng khoe “chính nghĩa sáng ngời.”
18. Chẳng xét mình chuyên núp dưới hầm cầu; Chẳng tự biết quen rình mò bên vách.
19. Như nước Việt “vốn xưng nền Văn hiến,” vì chúng bây nên nhục nhã với người ngoài;
Bến Bình Than hội nghị Diên Hồng, do lũ chuột tắt tiếng gầm Sát Thát.
20. Bao phen ỷ bầy đàn cướp bóc, nào sợ chi mặt thớt đít trâu; Lắm khi nanh nhọn, chuột
bầy, đâu hãi lũ bị miệng đời nguyền rủa.
21. “Nền xã tắc là nơi báo bổ”(2), cớ chi mi lợi dụng tiêu hoang; Chốn phụng thờ là chỗ thanh
tâm, cớ chi mi rình mò nghe lén.
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22. Làm hỏng cả một thế hệ, trách chi câu đạo đức suy đồi; Nổi danh “lưỡi gỗ” mặt trơ, làm
“hề” khắp năm châu bốn biển.
23. Ðồng bọn nửa thế gian còn vài đứa, “khen cho mi quỷ quái chẳng chừa”(3); Gậy Phi long
Linh Cát đập tưng bừng, vẫn dày mặt gặm cân cà rốt.

24. Thiên Can cho đứng đầu ngôi nhất, tưởng đâu bây thay đổi tánh tình; Thập Ðịa Chi luân
chuyển tuần hoàn, phường gian ác tâm không biết hối.
25. Súc sanh bấy tập đoàn nghiệt thử, đẻ ra sau đòi làm cha của toàn dân; Quý báu gì tư
tưởng tanh hôi, đem son phấn trét lên ung nhọt.
26. “Tuy là tướng hữu bì hữu cốt, thật là loài vô lễ vô nghì” (4).
27. “Luận tội kia đã đáng phân thi, thứ tay nọ cũng vì kiêng vật” (5).
28. Giận là giận cái quân ăn cướp, mà còn mở miệng nói Thánh hiền; Căm là căm cái lũ côn
đồ, dám vác mặt phô ra Thánh lễ.
29. Ngao ngán bấy tập đoàn chuột thúi, biết ngày nào diều quạ phanh thây; Nực cười thay
một lũ chuột tham, rồi có lúc rắn rồng nuốt trửng.
30. Ví có ngăn dòng Nam Hải, khôn bề rửa sạch tội bọn mi; Dẫu đốt hết trúc Nam Sơn, tiếng
bán nước ngàn đời bất xá.
31. “Tội dường ấy đã nên ác quá; Ta tới đây há dễ nhiêu dung” (6).
32. Ấn Tiên phong Tân Mão; Quân tập hậu Tỵ, Thìn.
33. Sắm sửa mực thiêng bút sắt; Trau dồi trí lực quyết tâm.
34. Gióng trống sấm Hưng Ðạo xuất binh; Phất cờ lau Tiên Hoàng tập trận.
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35. Ðuốc Công Lý sắm sẵn, để chờ khi đốt ổ chuột chù; Ðèn Sự Thật mang theo, nhằm chờ
dịp phanh phui hang tối.
36. Hàng hàng vạn vạn cánh tay, cùng vung lên phá hồ lỗ(7) chuột.
37. “Phải nghe ta dặn, sắm sửa đủ đồ”: Ðau xót, oán hờn, căm thù, phẫn nộ.
38. Cáo trạng(8) mất đất mất nhà, thượng kỳ: xẻ thịt phơi thây; Văn tế bán nước bịt miệng, hạ
dĩ: thỏa lòng thiên hạ.
39. Chớ để con nào chạy thoát, gậy Linh Cát ra tay lấp biển dời non; Ðừng cho chúng toàn
thây, gươm Phao-lô giương oai sấm sét.
40. Nhà nhà hát chữ thanh bình; Muôn dân vui câu thịnh vượng.
Tạ Phong Tần
_______________
Chú thích:
(1): Chỗ ở.
(2) đến (6): Chữ dùng trong bài Thảo thử hịch của Nguyễn Ðình Chiểu.
(7): Sào huyệt bọn cướp.
(8): Chữ cổ, nghĩa là bản văn viết lời tố cáo của nạn nhân, không phải cáo trạng theo nghĩa
bây giờ chỉ dành riêng cho Viện kiểm sát.

Nguồn: http://taphongtan.wordpress.com/2011/01/31/3122/#more-3122

Ngày biểu tình 5/6 và chuyện của
Tạ Phong Tần
LTS: Như đã đưa tin, vào ngày biểu tình chống Trung Quốc, từ Bắc tới Nam hàng loạt
những người bất đồng chính kiến có tên tuổi, các blogger hay nhà báo tự do ‘lề trái’ đều bị
phong tỏa, cách ly để họ không thể có mặt trong đoàn biểu tình.
Hôm qua chúng tôi đã phỏng vấn và đưa tin về trường hợp của Người Buôn Gió và Bùi Chát.
Dưới đây là câu chuyện của chị Tạ Phong Tần do chị tự tường thuật.
——————————————21

Tạ Phong Tần – Nam Phong tổng hợp

www.vietnamvanhien.net

Tạ Phong Tần sau khi "chiến đấu" với công an
Như thường lệ, 7 giờ 30 phút sáng chúa nhật (5/6/2011) tôi mặc bộ áo dài màu hồng phấn đi
lễ nhà thờ. Vừa mở cửa ra khỏi nhà thì thấy trước cửa đã có sẵn 4 người đàn ông mặc đồng
phục bảo vệ dân phố, trong đó có 2 người là Đỗ Minh Thành và Hùng mập (thuộc CAP8 Q3)
là những kẻ đã từng tiếp tay cho đám Công an (an ninh thành phố HCM) nhiều lần hành
hung, bắt giữ tôi trái pháp luật. Tên Đỗ Minh Thành nói: “Chị không được ra khỏi nhà. Cấp
trên ra lệnh cho chúng tôi cấm chị ra khỏi nhà”. Tôi hỏi: “Cấp trên là ai? Lệnh đâu? Tôi đi
lễ nhà thờ là quyền của tôi, không ai có quyền cấm hết”. Tôi xô hắn qua một bên để đi ra thì
cả 4 tên xúm lại đứa túm tay, đứa giật cái ổ khóa và chùm chìa khóa cửa nhà tôi đang cầm
trên tay, đứa xô đẩy tôi trở vô trong nhà rồi chúng kéo cửa sắt cuốn sập xuống nhốt tôi bên
trong. Tôi cố sức đẩy cửa sắt lên, tôi thò chân ra ngoài cửa làm chúng không thể nào khóa
cửa bên ngoài nên bọn chúng bèn gọi một chiếc xe 4 bánh (113) đến, xe do 2 người mặc sắc
phục Công an phường.
Chúng kéo cửa lên, 4 tên dân phòng và 2 tên mặc đồ Công an phường, 1 tên cỡ 50 tuổi mắt
thâm mặt tròn như đít thớt mặc thường phục chỉ huy số dân phòng lẫn Công an phường
(không biết tên nhưng biết mặt nó là nhóm an ninh PA35 nhiều lần cùng đồng bọn xông vào
nhà tôi cướp tài sản) xông vào túm tay túm chân tôi. Một tên trẻ (cũng cùng bọn với nhóm
PA35 thường xông vào cướp tài sản tôi) chuyên cầm camera chĩa vào ghi hình tôi. Tôi chống
cự lại đồng thời la lớn tiếng cho hàng xóm và người qua đường nghe: Tôi đi lễ nhà thờ mà cái
bọn công an này chúng ngăn cản tôi. Nhà nước cộng sản hèn hạ bất nhân này nó không có
quân lính chống Trung Quốc bảo vệ ngư dân nhưng nó thừa lính để hành hung dân, cản trở
quyền tự do tôn giáo của dân. Nhiều người dân đi đường dừng xe lại xem thì bọn chúng chạy
ra đuổi họ đi. Cuối cùng, nhờ số đông chúng cũng quẳng được tôi lên phía sau xe. Một thằng
dân phòng thấy tôi đang cầm điện thoại liền la lên: “Anh Nhân, bả gọi điện thọai kìa”. Tên
Công an ngồi ghế trước liền nói: “Lấy đưa cho tao”. Hai tên dân phòng liền bẻ tay tôi giật lấy
điện thoại. Tôi la lên: “Thằng Nhân, mày cướp điện thọai của tao mày nhớ nghe. Mày còn
thiếu tao một món nợ. Lần trước mày xông vô nhà tao lôi tao lên phường, mày bảo đảm với
tao tài sản của tao có chính quyền địa phương, tổ dân phố giữ, tao về mất máy tính, mất đủ
thứ không thằng nào chịu trách nhiệm. Mày là thằng ăn cướp, thằng nói láo trơ tráo, mày
đền máy tính cho tao”. Tên Nhân ngồi làm thinh.
Xe chạy về CAP8 Q3, cũng tên mặc thuờng phục này ra lệnh cho CAP và dân phòng lôi tôi
lên lầu 2: “Tụi bây lôi nó vô trong, đừng cho ra ngoài”. Bọn chúng liền xúm lại lôi tôi vô
trong. Tôi gào lên: “Tao phạm tội gì mà chúng mày bắt tao đến đây? Tao đi lễ nhà thờ mắc
mớ mồ tổ cha chúng mày sao chúng mày ngăn cản. Tao không vào. Tao đâu phải tù mà
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chúng mày nhốt tao. Thằng ăn cướp già, mày ngon ra chống Trung Quốc kìa, mày hung hăng
với tao hay ho gì, nhục nhã cả họ nhà mày”. Thằng an ninh già này vội vàng cầm cái camera
chạy mất. Bọn chúng để cho 2 CAP chừng hơn 20 tuổi, 1 thằng an ninh (cầm camera) và 6
tên dân phòng canh giữ tôi.
Chúng xô tôi vào phòng và đóng cửa lại, tôi giật cánh cửa ra đập rầm rầm, tôi đi ra hành lang.
Thằng an ninh (mặt đít thớt) lại xuất hiện đứng phía dưới nói xỏ lên: “Quay phim, quay phim
nó chống người thi hành công vụ”. Tôi quát lên: “Quay ông nội cha mày, thằng chó đẻ mặt
dày. Mày quay đi, tao cho chúng mày quay xả láng, chúng mày từ trước tới giờ quay phim,
chụp hình tao chất đầy bàn thờ tổ tiên chúng mày có ngày mối mọt ăn đổ sập xuống đè chúng
mày chết mẹ hết. Mày quay thì làm gì được tao”. Hắn bỏ đi. Tôi xỉ vô mặt thằng an ninh cầm
camera: “Mày quay đi, chĩa thẳng vào tao nè, đem về cho mấy thằng lãnh đạo hèn hạ súc
sinh của chúng mày xem. Cái nhà nước cộng sản này là một bọn hèn hạ, lưu manh, buôn dân
bán nước. Giặc đánh đến đít không lo, lo bâu vô tao như ruồi bâu đít trâu. Mày về nói lại với
thằng mặt đít thớt chỉ huy mày hồi nãy, nói tao nói nó dốt quá thì về đi học lại. Chúng mày có
dám công khai phim này ra không? Chúng mày có dám đưa ra Tòa cho phóng viên các nước
xem không? Bằng chứng chúng mày đang chà đạp nhân quyền, bắt người trái pháp luật đó.
Khi nào tao vi phạm 1 trong các điều được quy định trong bộ luật hình sự bị bắt quả tang,
hoặc chúng mày có lệnh bắt, lập biên bản bắt đúng thủ tục mà tao chống lại thì tao vi phạm.
Còn bây giờ chúng mày đang vi phạm pháp luật với tao, thằng chó đó nó dọa ai chớ đừng
hòng dọa tao. Chúng mày ỷ đông tao không đủ sức, nếu không tao đánh chết mẹ thằng mặt
đít thớt đó luôn coi nó làm gì được tao”.
Hai thằng CA phường mặc sắc phục nhưng không đeo bảng tên. Tôi bèn chỉ vào mặt hai
thằng này quát: “Hai thằng mày, tại sao mặc sắc phục mà không đeo bảng tên? Biết như vậy
là vi phạm điều lệnh không? Chúng mày cũng biết xấu hổ hay sao? Chúng mày cũng biết là
đang làm chuyện vi phạm pháp luật, làm chuyện hèn hạ, lưu manh với tao nên sợ tao biết tên
chúng mày sao? Thằng này (thằng mập đeo lon Thiếu úy) mày là Nguyễn Trường Thành, mặt
mày tao quen quá khỏi cần giấu tên. Bọn chúng áp nhau lại xô tôi trở vô phòng, vừa xô vừa
nói: “Đi vô trong ngồi”. Tôi quát lại: “Tao không vô, tao không phải là tù. Nếu tao là tù thì
có giám thị quản lý tao, đâu đến lượt cái thứ tụi mày”.
Lúc này khỏang 8 giờ 30, tôi nghe một thằng dân phòng nói điện thọai: “Kéo cửa xuống đi”.
Tôi biết là chúng đang nói cửa nhà tôi, vì lúc chúng giật ổ khóa, chìa khóa cửa và bắt tôi đi
cửa nhà vẫn còn mở toang tóac. Tôi bèn chạy ra hành lang gào lên: “Chúng mày là đồ công
an ăn cướp chớ công an nhân dân cái gì. Chúng mày giật chìa khóa nhà tao, từ sáng đến giờ
chúng mày vô nhà tao lục sóat, cướp phá tanh banh hết rồi phải không? Món gì có giá trị thì
chúng mày cướp, chổi cùn rế rách không có giá trị chúng máy lấy bán ve chai, trong nhà tao
mà có thêm bớt món gì là do bọn công an chó chúng mày gây ra hết”.
Tôi nhìn qua, thấy tên Đại úy Ngô Thành Nhân đi lên lầu lấy đồ, hắn vừa quay ra tôi liền túm
ngực áo hắn la lên: “Ông Nhân, lần trước ông cam kết với tôi là ông giữ tôi ở phường tài sản
của tôi có chính quyền địa phương, tổ dân phố bảio quản, tôi về thấy mất máy tính, mất đủ
thứ, nhà cửa lục sóat tang hoang. Bây giờ ông đền máy tính cho tôi, đền tài sản cho tôi. Tên
Nhân ấp úng: “Còn nguyên đó, không ai lấy tài sản gì của chị đâu”. Tôi vẫn túm ngực áo hắn
mà gào lên: “mày nói láo, mày là thằng nào láo, máy tính của tao bị chúng mày cướp mất,
không thằng nào chịu trách nhiệm mà mày nói là không mất hả?”. Hắn vội giật áo ra bỏ chạy
xuống tầng trệt đi mất.
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Tôi đứng chống nạnh ngòai lành lang gào lớn lên: “Cái nhà nước cộng sản Việt nam này là
cái nhà nước lư manh, côn đồ. Nhà nước lưu manh côn đồ nó lấy tiền xương máu mồ hôi
nước mắt của dân nuôi một lũ công an côn đồ. Một bầy mười mấy thằng tụi bây dùng sức
mạnh bắt 1 mình tao thì hay ho gì, tụi bây ngon ra bắt vài thằng Trung Quốc đem về đây chỉ
vào mặt nó mà nói rằng “Mày về nói cấm thằng Hồ Cẩm Đào bành trước qua VN nghe
chưa”. Làm thử như vậy tao mới phục chúng mày là anh hùng. Giỏi ra oai với tao, còn với
TQ thì quỳ mọp xuống lạy nó. Nửa tháng nay, tàu TQ qua vây hết vùng biển Quảng Nam,
Quảng Ngãi, Phú Yên rồi. Cá nó bắt hết rồi. Mỗi ngày 150 đến 200 chiếc tàu TQ có hải quân
TQ yểm trợ qua biển VN vơ vét, con số này không phải do Hải quân VN đếm, mà là ngư dân
VN đếm, hải quân VN trốn trong bờ hết rồi. Làm sao mà ra được, thằng cấp trên nó không
cho ra lấy gì ra? Chúng mày nhìn qua Nam Hàn mà coi, Bắc Hàn lú qua thì Tổng thống Nam
Hàn ra lệnh: “bắn trước, báo cáo sau”. Vậy là tụi Bắc Hàn hết dám hó hé. Còn Bộ trưởng
Quốc phòng Nam Hàn “phản ứng chậm chạp” thì phải từ chức, nhường chổ cho người khác
làm. Phó Thủ tướng Campuchia thì sang Hà Lan kiện Thái Lan ra Tòa án quốc tế, đề nghị
Tòa án quốc tế buộc Thái Lan không được dùng vũ lực lấn chiếm ngôi đền Campuchia.
Ngang cơ chơi theo kiểu ngang cơ, yếu hơn thì dùng luật pháp quốc tế bảo vệ chủ quyền. Còn
nhà nhà nước này thì sao? Nửa tháng nay, tao trông chờ hòai coi có thằng Thủ tướng, thằng
Chủ tịch nước, thằng Bộ trưởng Quốc phòng nào lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ chủ quyền biển
Đông mà không thấy thằng nào hết. Tòan thấy xua ngư dân, nhà khoa học, cán bộ hưu, vận
dộng viên… tức là những người không có chút quyền lực giì hết ra “kiên quyết bám biển”,
“khẳng định chủ quyền”. Cứ xúi ngư dân cứ ra biển,tàu TQbằng sắt to đùng mà còn có súng,
còn tàu ngư dânVN nhỏ như bụm tay mà bằng câymà không có súng. Ra đó nó bắn đùng một
cái Là lủng tàu, chạy trối chết còn không kịp nữa, ngư dân làm sao bảo vệ chủ quyền, rõ ràng
là xua dê ra trước miệng sói. Cái nhà nước cộng sản này nhờ có TQ xâm lăng mới lòi ra bộ
mặt hèn hạ, bưng bô cho giặc. Tưởng đâu chúng nó bận công lên chuyện xuống gì không ra
mặt được, hóa ra là chúng bận ra lệnh cho chúng mày bâu theo tao như ruồi bâu đít trâu. Tao
đâu có giành trâu cướp ruộng, giựt vợ giựt chồng của ai mà chúng mày bâu theo tao. Chúng
mày lo mất nước đến kìa, những thằng chúng mày vài hôm nữa ra miền Trung muốn thò chân
xuống biển rửa cũng phải làm đơn xin phép TQ, mà làm đơn bằng tiếng Tàu, viết tiếng Việt
chúng nó đếch đọc. Lúc đó chúng mày đừng năn nỉ tao viết đơn dùm nghen.
Quốc gia lâm nguy, lòng dân bất ổn, chúng nó không lo bảo vệ đất nướ mà lo làm chuyện bợ
đít Tàu. Thằng Hòang Trung Hải mới ký một cái văn bản thúc xây dựng cho nhanh cung hữu
nghị Việt Trung. TQ nó cướp phá, bắn giết, lấn chiếm đùng đùng như vậy mà còn lo “hữu
nghị” bà nội nó. Chúng mày ra Hà Nội mà coi, nhà dân mỗi nhà bề ngang có mét rưỡi, ở như
trong ổ chuột. Đất Hà Nội tấc đất vàng, chúng nó giành khu đất trung tâm bự chà bá xây cung
rồi chúng nó rước mấy thằng TQ sang vui chơi ở đó. Cái đám tay sai như những thằng chúng
mày không một thằng nào được đặt chân vô đó. Tao mà nói sai cho chúng mày chặt tao
xuống làm ghế ngồi nè.
Tôi chỉ thằng Nguyễn Trường Thành: “Mày có đọc Đại Việt sử ký tòan thư không? Chưa đọc
thì về kiếm mà đọc. Nước VN từ thời nhà Lý mới mở mang ra đến vùng Tháp Chàm, Phan
Rang Phan Rí. Thời chúa Nguyễn Hòang mới mở thêm xuống phía Nam. Đất Sài Gòn này
mới 300 năm lịch sử thôi mày. Nói 4 ngàn năm là nói khu vực phiá Bắc chớ không phải cả
nước bây giờ đâu. Các triều đại vua chúa phong kiến đất Việt chỉ thêm chớ không bớt, không
mất một tấc đất. Bây giờ cái nhà nước cộng sản này này nó bán lẻ từ từ, ải Nam quan giờ bên
tàu rồi, thác Bản Giốc bên Tàu rồi. Tây Nguyên co 1”khu tự trị” người Tàu rồi. Giờ biển
miền Trung VN sắp thành của Tàu rồi. Hạng chúng mày làm gì có quyền đặt chân vô “khu tự
trị” Tàu.
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Thằng Thành nó nói: “Bà đi vô phòng ngồi dùm tui. Tui mệt lắm rồi. Bà cứ ở ngoài này la chỉ
huy rầy tui”. Tôi nói: “lúc nào tao mệt tao tự động biết kiếm chổ ngồi. Còn tao muốn ngủ tao
sẽ leo lên cái bàn đó tao ngủ, đuổi mày ra ngòai. Bây giờ tao chưa mệt. Thằng chỉ huy mày là
thằng nào, biểu nó ngon tới gặp ngay tao ra lệnh nè”.
Nó nói: “Thôi đứng mệt lắm rồi. Bà vô trong đi, tui cũng vô nữa”. Tôi nói: “Mày vô ngồi
đây, kêu thằng áo đen (an ninh) kia vô, kêu thêm mấy thằng dân phòng vô luôn. Một đám tụi
bây phải ngòi đây nghe tao nói. Không thì tao cứ đi ra ngòai nói”. Nó nói: “Con tui đang nằm
bệnh viện mà giờ này tui phải ngồi đây với bà, tui muốn vô bệnh viện cũng không được”. Tôi
nói: “Vậy thì mày nguyền rủa thằng nào ra lệnh cho mày phải giữ tao ở đây chớ đâu phải tại
tao. Sáng nay tao đi lễ mà, ai biểu tụi bây lôi tao vô đây. Nó nói: “Tụi an ninh kêu tui phải
giữ bà, nói bà là phản động”. Nó bèn kêu hết vô ngồi một đám.
Tôi nói tiếp: “Tụi an ninh nó nới với mày tao là phản động à? Nó còn nói gì nữa không?”.
Thành trà lời: “Không”. Tôi nói: “Vậy mày biết phản động là gì không? Trong Bộ luật hình
sự không có tội phản động. Mấy năm trước tao có viết 1 bài để nghị Quốc hội bổ sung thêm
từ “phản động” vô luật kẻo cán bộ ta đem ra dùng hòai bị quê độ quá mà tới bây giờ Quốc hội
vẫn chưa chịu bổ sung. Tao giải thích cho nghe: Phản động là cản trở sự vận động tiến lên
phía trước, nếu ai cản trở sự phát triển của dất nước này là phản động. Về tra từ điển coi tao
nói đúng không. Mày thấy tao cản trở, làm thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của ai chưa? Dĩ
nhiên là chưa, nếu có thì tao bị bắt ở tù lâu rồi, đâu phải ngồi đây nói điều hơn lẽ thiệt cho
mày nghe. Mày muốn biết phản động ở đâu tao chỉ cho coi. Mày phải dân Sài Gòn gốc
không, về hỏi cha mẹ, họ hàng người lớn tuổi coi Sài Gòn trước năm 1975 đời sống người
dân sung sướng như thế nào. Sài Gòn được thế giới gọi là “hòn ngọc Viễn Đông” đó. Còn sau
1975 dân đói cơm không có ăn, quần áo không có đủ mặc. Ai làm cho đất nước này tụt hậu
vậy? Không phải tao, củng không phải mày, chính là cái nhà nước cộng sản này nè. Thời nhà
Nguyễn, Thái lan tức là Xiêm La đó, Campuchia kêu là Campốt đó, năm nào cũng sang triều
cống nhà Nguyễn, đều ghé qua Gia Định thành chào Tả quân Lê Văn Duyệt. Biết Tả quân
không? Lăng Ông Bà Chiểu đó, ra đó coi. Bây giờ thì VN thua Singapore cả 100 năm, thua
Thái Lan cả 80 năm. Thấy có nhục không? Ai làm cho tụt hậu vậy? Chính cái nhà nước cộng
sản này nè. Cho nên nhà nước cộng sản này là đại phản động, là trùm phản động, là cực kỳ
phản động đó. “Trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Nhà nước
cộng sản này là tội nhân thiên cổ, tội với đất nước với nhân dân VN muôn đời tiếng dơ không
rửa sạch.
Tụi an ninh nó không nói cho mày biết là nó tự tiện xông vào nhà ăn cướp của tao 2.700 USD
không? Có nói chúng nó ăn cướp của tao 2 cái máy chụp hình kỹ thuật số hiệu Canon không?
Nó có nói là nói cướp của tao giấy tờ, bằng cấp, học vị, thư từ cá nhân không?”. Tôi chỉ sang
thằng an ninh áo đen: “Thằng này nè, nó cũng có “dây máu ăn phần”, nó và những thằng
đồng bọn của nó đã làm những việc bẩn thỉu, đê tiện như vậy với tao đó. Thằng Trần Tiến
Tùng, thằng Nguyễn Minh Hải, thằng Nguyễn Minh Thắng, thằng Trương Văn Hổ… Mày
hỏi nó coi tao nói có đúng không?’. Tôi lại quay qua chỉ vào thằng an ninh đang cúi gằm mặt:
“E mậy! Tao nói có đúng không? Mày trả lời cho nó nghe coi”. Thằng an ninh cúi mặt làm
thinh. Tôi quay sang nói với thằng Thành: “Mày thấy chưa? Bọn an ninh này là những đứa
chuyên nói dóc nói láo không biết ngượng mồm, chuyện không thì nói có, chuyện có thì nói
không. Đổi trắng thành đen, đổi đen thành trắng. Trên đời này, chuyện gì bẩn thỉu, dơ dáy,
hèn hạ nhất thiên hạ không ai dám làm thì bọn an ninh này chúng nó làm tuốt. Hổng chứng
sếp nó ra lệnh thì cha mẹ nó nó cũng không từ nữa.

25

Tạ Phong Tần – Nam Phong tổng hợp

www.vietnamvanhien.net

Tôi lại nói tiếp: “Tao từng kinh qua nhiều đơn vị, cái lon Thiếu úy của mày tao đã đeo cách
đây gần 20 chục năm. Làm CSKV là đồ bỏ, phường này đừng hòng thằng nào lên mặt dạy
đời tao. Tao thấy mày còn trẻ người non dạ,mới làm việc ở phường mấy năm thì biết con mẹ
gì. Mày chưa có gây tội ác với nhân dân nhiều, còn cải tạo được. Con mày còn nhỏ, đang đau
bệnh, nên tao không nguyền rủa mày, mày muốn nghe tao kể lại tao nguyền rủa mấy thằng
chó an ninh thế nào không?”. Thằng Thành nói: “Tui nghe kể lại rồi, đừng nhắc lại nữa, kinh
khủng lắm”. Tôi nói: “Mày còn trẻ khỏe thì kiếm công việc gì lương khác mà làm ăn. Cả
nước này hơn 80 triệu người, còn công an bao nhiêu triệu? Những người khác người ta không
làm công an cũng sống được như thường. ”Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” mày ở đây
bám theo mấy thằng lưu manh côn đồ công an này thì riết rồi mày cũng lưu manh côn đồ, hèn
hạ, bẩn thỉu giống chúng nó”. Thằng Thành hỏi: “Vậy ở đây ai là đèn, ai là mực?”. Tôi chỉ
ngay thằng an ninh đang đứng cúi gằm mặt: “Nó là mực nè, và những thằng đồng bọn với nó
đều là mực hết. Ở đây không thằng nào là đèn hết. Người tử tế có lương tâm, biết suy nghĩ
phân biệt phải trái thì không ai thèm làm công an phục vụ cho cái nhà nước cộng sản hèn với
giặc ác với dân này. Mày bu theo chúng nó thì mày cũng trở thành mực luôn, “đời xưa quả
báo thì chầy/ đời nay quả báo một giây nhãn tiền”. Quả báo ngay trước mắt đó mày, mày
không không trả thì con mày nó trả, liệu thần hồn mà làm việc tử tế đàng hòang, đừng đu
theo cái lũ bất lương bán nước hại dân này làm trò lưu manh côn đồ, ăn cướp giữa ban ngày”.
Cả thằng Thành lẫn thằng an ninh áo đen năn nỉ tôi đi ngủ để chúng nó ngủ, chúng nó than
“buồn ngủ quá rồi”. Tôi nói: “Tao chưa mệt, lúc nào tao buồn ngủ tao sẽ ngủ. Tao còn thức là
không thằng nào được quyền ngủ, chúng mày phải ngồi đây nghe tao nói. Cái nhà nước cộng
sản VN này là lũ nói láo quen mồm, nói dối không biết ngượng, thằng nào cũng mặt trơ như
đít thớt, đạn bắn không thủng. Chúng luôn mồm nói VN tôn trọng nhân quyền, VN có đầy đủ
quyền tự do tôn giáo bla… bla mà tao đi lễ nhà thờ chúng ngăn cản. Trong nhà thờ có mồ ông
mả cha chúng nó hay sao mà chúng sợ tao vô đó rồi tao giẫm lên. Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn
Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Phương Nga chúng mày cho quân đầu trâu mặt
ngựa, cái đám công an lưu manh súc sinh của chúng mày lôi tao đến đây lần này là nhiều lần
rồi, chúng mày đừng nói rằng không biết, chúng mày đừng chối rằng vô tình bắt được tao
nghen. Nhà nước cộng sản mị dân, dối trá của chúng mày thằng nào con nào đến đây trả lời
cho tao rõ: Nhân quyền của chúng mày đây sao, tự do tôn giáo, nhà nước pháp quyền của
chúng mày đây sao?. Tòan là một lũ bịp bợm dối trá, lưu manh côn đồ, cùng hung cực ác”.
Đến khỏang 3 giờ rưỡi chiều, một thằng CAP đeo hàm Thượng sĩ cầm chùm chìa khóa của
tôi đưa ra hỏi “Chìa khóa này có phải của chị không?”. Tôi hỏi nó: “Phải, từ sáng đến giờ
thằng nào giữ chìa khóa của tao? Giữ để làm gì? Mày trả lời rõ ràng cho tao biết? Đồ đạc của
tao trong nhà mất ai chịu trách nhiệm?”. Thằng Thượng sĩ còn đang ấp úng thì một tên mặc
đồ CAP tóc muối tiêu xấn xổ đi lên xỏ mỏ vô: “Không lấy thì vứt bỏ”. Tôi xô ghế cái rột
đứng phắt dậy xấn đến hắn, tay chỉ thẳng vào mặt hắn hét lớn: “Thằng chó già lưu manh này,
chúng mày cướp giật chìa khóa nhà trong tay tao. Từ sáng đến giờ chúng mày mới đem trả
tao, chúng mày đã cướp phá gì trong nhà tao rồi, chúng mày vứt cái gì vào đó rồi. Giờ mày
muốn vứt chìa khóa của tao để phi tang à? Đồ quân lưu manh, quân ăn cướp. Mày vứt đi,
mày ngon vứt cả tao xuống dưới đất nữa mới oai”. Thằng Thành lôi tôi lại. Hắn cũng im re đi
xuống lầu, tôi còn hét lên gọi “thằng chó già công an ăn cướp” chửi đến 10 phút nữa mới
thôi.
Xế chiều, chúng biến đi đâu mất hết chỉ còn lại mỗi thằng Thành mập uể oai đi tới đi lui. Nó
nói: “Chị vô trong ngồi đi, tui mệt quá rồi, từ sáng đến giờ chưa tắm rửa gì hết”. Tôi chỉ cái
ghế: “Mày vô đó ngồi”. Nó hỏi: “Rồi chị ngồi đâu?”. Tôi chỉ cài ghế ngoài cửa phòng: “Tao
ngồi đây”. Nó nói: “Ủa, vậy là bà canh tui hả?”. Tôi nói: “Ừ, mày mà đi ra là tao cũng đi ra
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đó”. Nó nói: “Thôi để tui vô trong cũng được”. Tôi mới hỏi nó: “Từ sáng đến giờ, thằng nào
nó kêu mày giữ tao ở đây nó có đưa tiền cơm sáng, cơm trưa, cơm chiều, cơm tối của tao cho
mày không? Ở tù còn có chế độ mỗi tháng bao nhiêu gạo, bao nhiêu thịt, bao nhiêu quần áo,
chăn màn, xà bông tắm nghe mậy. Tao đâu phải tù. Nó kêu mày bắt giữ tao ở đây thì nó có
trách nhiệm cung cấp thức ăn nước uống, chổ nghỉ ngơi cho tao đàng hòang. Còn tao ăn hay
quăng cho chó ăn là quyền của tao, tao tính rẻ cho mày tiền chế độ cơm nước của tao ngày
hôm nay 150 ngàn thôi. Tao hỏi mày phải trả lời cho chính xác nè: Nó có đưa tiền không? Có
đưa thì tao cho mày đó, lấy xài đi. Còn không đưa là trách nhiệm của nó, mày vô can. Nếu có
đưa mà mày ém lên, thì mai mốt tao viết bài đăng lên mạng nói rằng Thiếu úy Nguyễn
Trường Thành ăn chặn của bà Tạ Phong Tần 150 ngàn tiền chế độ cơm tù. Cả thế giới sẽ phỉ
nhổ vào mặt mày. Chịu không?”. Nó ngồi cười cười. Tôi nói tiếp: “Tao hỏi mày cho vui vậy
thôi. Chớ tao biết tụi chó an ninh đó chúng nó chuyên bóp cổ CAP chớ đời nào nó đưa tiền
cho mấy thằng lính quèn như mày. Mày thấy cái sự bất nhân, bẩn thỉu của chúng nó không?
Tao đâu có tội gì đâu, chúng ỷ mạnh bắt tao vô đây cho mày giữ, bỏ đói bỏ khát tao từ sáng
đến chiều. Mày thấy chúng nó lưu manh hèn hạ không? Tao đặt vấn đề cho mày thấy rõ cái
bản chất thật của chúng nó, cho mày sáng mắt ra thôi. Chế độ cộng sản này là chế độ gian ác,
bất nhân. Truyền thống người Việt từ xưa là “kính già yêu trẻ”, “tôn sư trọng đạo”, con cái
hiếu để với ông bà cha mẹ. Chúng nó cướp chính quyền, một trận cải cách ruộng đất xui
nguyên giục bị, làm cho con tố cáo cha, cha tố ngược lại con, vợ chồng, anh em, ông bà, cháu
chắt, họ hàng, bạn bè tố cáo lẫn nhau. Luân thường đạo lý đảo ngược, đạo đức tiêu vong, con
người trở thành con vật. Có đứa nào đọc báo Tuổi Trẻ cười số ngày 1/6 chưa? Chưa đọc thì
về mua đọc. Trong số đó có ông Lê Minh Quốc giới thiệu một cuốn sách mới của ông
Nguyễn Hải Tùng- Nguyên Giám đốc sở văn hóa- thông tin tỉnh Minh Hải cũ. Ông Nguyễn
Hải Tùng là nhân chứng sống, ghi lại những câu chuyện mà ông gọi là “vui” thời kháng chiến
chống Mỹ ở miền Nam. Trong đó có chuyện “đồng chí cha” họp chi bộ chung với “đồng chí
con”. “Đồng chí con” phê bình “đồng chí cha” là “lo chuyện gia đình nhiều quá lơ là công tác
tổ chức”. “Đồng chí cha” tức quá không dám trả lời, xong họp ra ngòai mới chửi thề: “Đụ mẹ
mày đừng có về nhà tao”. Những người cộng sản coi đó là chuyện bình thường, chuyện vui
cười, mà tao đọc tao thấy cười không nổi, cười ra nước mắt. Cha lo cho gia đình thì lo cho
con chớ lo cho ai? Vậy mà thằng con dám “ăn cháo đái bát” mắng cha, cha lại không có
quyền và không dám dạy cho thằng con hỗn xược một bài học. Thiệt là chuyện “lộn cứt lên
đầu”. Cộng sản tạo ra một cái xã hội đảo lộn luân thường đạo lý làm người, cha không ra cha,
con không ra con, một cái trại súc vật chớ đâu phải con người”.
Quý vị khi đọc đến đây phải tự hiểu rằng thỉnh thỏang tôi có “nghỉ giải lao giữa hiệp” chớ
không phải liên tục phát thanh suốt một lèo như vậy bố ai mà nói nổi.
Tôi ngồi đếm lại thấy mất 18 hột pha lê trắng đính trên áo dài (cái áo này mắc tiền là do mấy
cái hột pha lê ấy đó nghen), mất cái thánh giá bằng đồng mặt sau có chạm nổi ảnh “Mẹ Hằng
Cứu Giúp” và chữ CSSR, chỉ còn cọng dây đeo màu nâu tòn teng trên cổ. Tôi nói: “Thằng
Thành mày làm chứng nghen mậy, mất 18 hột pha lê trên áo tao, mất cây thánh giá của tao.
Cái này là món nợ nhà nước cộng sản súc vật này nó thiếu tao. Thằng nào, con nào gây nợ
với tao thì tao đều ghi lại để đó, tao sẽ đòi đủ không thiếu món nào. Cây thánh giá này là
thằng Thành già, Đỗ Minh Thành đó. Nó khoe với tao nó là giáo dân, giáo dân mà chúa nhật
không lo đi lễ nhà thờ, không lo nghỉ ở nhà. Nó lo hùa với quỷ sa tăng gây tội ác. Mày nhắn
với nó là tao nói nó chết xuống hỏa ngục đời đời. Không bao giờ được siêu sinh.
Đến 8 giờ tối, thằng Thành bảo tôi “Thôi về đi”. Tôi nói: “Ê! Tao không phải tự đến đây xin
xỏ chúng mày nhe. Tao không phải cái lọai muốn lôi đến thì lôi muốn đuổi về thì đuổi nghe”.
Thằng Thành nói: “Thôi tui trân trọng mời chị về. Chị có muốn chửi tiếp thì xuống chửi mấy
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thằng ở dưới. Chớ cả ngày nay tui mệt lắm rồi”. Tôi đi xuống tầng trệt, thấy trống hoang,
phòng trực chỉ có 1 thằng Thượng sĩ nhỏ xíu và 2 dân phòng. Tôi hỏi nó: “Ê! Chỉ huy mày
đâu hết rồi? Thằng nào trả lời cho tao biết: Tụi bây giật chìa khóa nhà tao, tao về thấy mất đồ
hay tụi chó an ninh nó quăng thêm đồ quốc`cấm vào ai chịu trách nhiệm”. Nó nói: “Bà về đi.
Tui không biết”. Tôi quát nó: “Mày phải biết thằng chỉ huy mày ở đâu, mày tưởng tao không
biết làm việc đó hả? Cơ quan công an lục nào cũng phải có 1 trực chỉ huy, 1 trực ban, 1 trực
chiến. Chúng mày bỏ trống lỏng như vầy là chỉ huy mày nó trốn tao phải không? Ai chịu
trách nhiệm về thất thóat tài sản trong nhà tao”. Nó đứng dậy bỏ đi, vừa đi vừa nói: “Tui mệt
bà quá, bà về đi”. Tôi quát nó: “Tao đẻ được mày đó nghe mày, mày đừng có thái độ láo với
tao chết mẹ mày bây giờ. Chúng mày cướp chìa khóa nhà tao thì phải có thằng chịu trách
nhiệm chớ. Mày gọi thằng chỉ huy mày đến đây”. Thằng này cũng lủi ra ngòai, coi như lúc 20
giờ 10 phút ngày 5/6/2011 bà Tạ Phong Tần đã “làm chủ hoàn tòan trụ sở CAP8 Q3”.
Tôi còn đứng trong sân CAP gào lên chửi tiếp một lúc, ra trước cổng thêm một lúc nữa rời
mới leo lên taxi đi về.
Tổng kết lại, trong ngày 05/6/2011 nhà nước cộng sản VN (thông qua công cụ “chỉ biết còn
đảng còn mình”) đã “thành công tốt đẹp” khi chứng minh được (bằng hành động cụ thể) cho
người dân P8 Q3, ngư dân đau khổ miền Trung, nhân dân cả nước và cả thế giới biết rằng:
Nhà nước rất oai hùng và rất có thừa quân lính để trấn áp người dân VN đi lễ nhà thờ; nhưng
luôn núp sau lưng ngư dân để bảo vệ chủ quyền lãnh hải.
Blog Tạ Phong Tần. Đàn Chim Việt tựa đề

Nguồn: http://www.danchimviet.info/archives/36218/ngay-bi%e1%bb%83utinh-56-va-chuy%e1%bb%87n-c%e1%bb%a7a-t%e1%ba%a1-phongt%e1%ba%a7n/2011/06

Giải quốc tế cho Phụ nữ dũng cảm
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các người đoạt “Giải quốc tế cho Phụ nữ dũng cảm” 8.3.2011.
Hàng đứng, từ trái sang phải : Eva Abu Halaweh (Jordan), Roza Otunbayeva (Kyrgyzstan), Marisela
Morales (Mexico), Ghulam Sughra (Pakistan).
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Hàng ngồi, từ trái sang phải : Maria Bashir (Afghanistan), Henriette Ekwe Ebongo (Cameroon),
Michelle Obama, Hillary Clinton, Jianmei Guo (Trung quốc), Agnes Osztolykan (Hungary).

Giải quốc tế cho Phụ nữ dũng cảm (tiếng Anh : International Women of Courage
Award) là một giải thưởng hàng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dành trao tặng các phụ nữ
trên khắp thế giới tỏ ra có tài lãnh đạo, can đảm, tháo vát và sẵn sàng hy sinh cho những
người khác, đặc biệt là để thúc đẩy gia tăng các quyền của phụ nữ.
Giải này được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Condoleezza Rice lập ra từ năm 2007 nhân
Ngày Quốc tế Phụ nữ. Các tòa đại sứ Hoa Kỳ trên khắp thế giới có quyền đề cử một phụ nữ
làm ứng viên.

Những người đoạt giải









2007: Jennifer Louise Williams • Siti Musdah Mulia • Ilze Jaunalksne • Samia al-Amoudi •
Mariya Ahmed Didi • Susana Trimarco de Veron • Mary Akrami • Aziza Siddiqui • Sundus
Abbas • Shatha Abdul Razzak Abbousi
2008: Suraya Pakzad • Virisila Buadromo • Eaman al-Gobory • Valdete Idrizi • Begum Jan •
Nibal Thawabteh • Cynthia Bendlin • Farhiyo Farah Ibrahim
2009: Wazhma Frogh • Norma Cruz • Suaad Allami • Ambiga Sreenevasan • Hadizatou Mani
• Veronika Marchenko • Mutabar Tadjibayeva • Reem Al Numery
2010: Shukria Asil • Shafiqa Quraishi • Androula Henriques • Solange Pierre • Shadi Sadr •
Ann Njogu • Lee Ae-ran • Jansila Majeed • Marie Claude Naddaf • Jestina Mukoko
2011: Roza Otunbayeva • Maria Bashir • Henriette Ekwe Ebongo • Quách Kiến Mai • Agnes
Osztolykan • va Abu Halaweh • Ghulam Sughra • Marisela Morales • Yoani Sánchez • Nasta
Palazhanka
2012: Maryam Durani • Pricilla de Oliveira Azevedo • Zin Mar Aung • Jineth Bedoya Lima •
Hana Elhebshi • Aneesa Ahmed • Shad Begum • Samar Badawi • Hawa Abdallah
Mohammed Salih • Safak Pavey[1]

Liên kết ngoài





United States Department of State: Secretary’s International Women of Courage Award
2011 International Women of Courage Awards, U.S. State Department photostream on Flickr
2010 International Women of Courage Awards, U.S. State Department photostream on Flickr
Awardees 2011

Chú thích
1. ^ http://www.state.gov/s/gwi/programs/iwoc/2012/bio/index.htm

Nguồn:http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_cho_Ph%E1%B
B%A5_n%E1%BB%AF_d%C5%A9ng_c%E1%BA%A3m
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Blogger Tạ Phong Tần và món quà cho phụ
nữ Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Trà Mi-VOA
08.03.2013

Trước đây thì những gương mặt đấu tranh cho dân chủ Việt Nam rất là ít ỏi. Có thể
điểm ra một vài gương mặt rất là ít ỏi thôi mà tiêu biểu là nhà văn Trần Khải Thanh
Thủy, là nữ luật sư Lê Thị Công Nhân. Nhưng và một vài năm trở về đây thì số lượng
những người đấu tranh cho dân chủ, cho nữ quyền ở Việt Nam thì được ghi nhận rất
là nhiều...
Một nữ ký giả tự do và là một blogger nổi tiếng đang th án 10 nă tù tại Việt Nam vì tội
danh “tuyên truyền chống nhà nước” được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh là 1 trong 9
phụ nữ can đảm của thế giới nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 nă nay.
Blogger Tạ Phong Tần đoạt Giải thưởng Phụ Nữ Can đảm Thế giới do Ngoại trưởng
John Kerry trao tặng vì những đ ng g p phi thường và tinh thần kiên cường d n thân
tranh đ u để thăng tiến nhân quyền và nữ quyền, b t ch p hiểm nguy.

Blogger Tạ Phong Tần
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Buổi lễ sẽ diễn ra tại khán phòng của trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ lúc 3 giờ chiều nay (giờ
thủ đ Washington DC) với sự tham dự của đệ nh t phu nhân Michelle Obama.
Từ Bạc Liêu, cô Tạ Minh Tú, bày tỏ cả
phụ nữ can đảm của thế giới:

nghĩ trước tin chị của

nh được vinh danh là

“Cũng có niềm vui, vinh hạnh vì chị mình cũng có một niềm vinh dự như vậy, đối với gia
đình. Cũng chưa được đi thăm chị nên cũng chưa biết niềm vui đối với chị như thế nào,
nhưng đối với trong nhà là một niềm vui, niềm vinh hạnh làm cho dịu bớt những nỗi đau
đối với gia đình một phần nào.”
Bà Tạ Phong Tần, sinh nă 1968, là ột blogger b t đồng chính kiến được nhiều người
biết đến qua trang blog Công lý và Sự thật.
Bà nguyên là một nữ c ng an, đảng viên đảng cộng sản Việt a , nhưng bị khai trừ
đảng và bị đuổi việc sau các bài viết ph i bày tha nhũng, b t công xã hội, phê phán
các chính sách của nhà nước và chống Trung Quốc xâm l n Biển Đ ng.

Blogger Tạ Phong Tần, Điếu Cày và AnhbaSaigon Phan Thanh Hải

Cuối tháng 9 vừa qua, bà bị tuyên án 10 nă tù trong vụ án xét xử ba thành viên Câu
lạc bộ Nhà báo Tự do cùng với blogger Điếu Cày và AnhbaSG về tội danh “tuyên truyền
chống nhà nước”.
Việt Nam nói các bài viết của bà “vu khống, xuyên tạc chủ trư ng, chính sách của đảng
và nhà nước”.
Hai tháng trước phiên s th m diễn ra, thân mẫu của blogger Tần là bà Đặng Thị Kim
Liêng đã tự thiêu trước c uan chính uyền tỉnh Bạc Liêu vì phẫn u t trước những b t
c ng đối với con gái và gia đ nh nh.
Dù vậy, bản án 10 nă tù của blogger Tạ Phong Tần vẫn bị Hà Nội giữ nguyên trong
phiên phúc th m vào tháng 12 nă ngoái, b t ch p sự lên án mạnh mẽ từ Liên hiệp
quốc, Hoa Kỳ, Liên hiệp Châu Âu, và giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới về tình hình vi
phạm nhân quyền trầm tr ng tại Việt Nam.
gười nhà blogger Tần nói trong lần thă gặp gần đây nh t hồi tháng 2, bà Tần cho
biết bà cư ng uyết phản đối bản án dành cho mình và muốn kháng cáo lên c p cao
nh t:
“Chị nói là chị đã gởi đơn về chủ tịch trại Bố Lá, gởi đơn khiếu nại về bản án của mình,
đã gởi đi rồi nhưng mà chưa có trả lời. Từ lúc ở bên trại Chí Hòa tới nay vẫn còn bệnh.
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Còn về tinh thần và ý chí thì vẫn vững chắc, không có gì thay đổi.”
Các nhà hoạt động nữ giới trong nước tranh đ u cho nhân quyền và công bằng xã hội
nói tin blogger Tạ Phong Tần được Hoa Kỳ vinh danh giải Phụ nữ Can đảm Thế giới
nhân ngày Quốc tế Phụ nữ là một món quà r t nghĩa cho phụ nữ Việt Nam nhân ngày
8/3 nă nay.

Nhà văn ha

hanh ghiên

Từ Hải Phòng, nhà báo tự do Phạm Thanh Nghiên chia sẻ cả nghĩ:
"Bất cứ một người phụ nữ nào dấn thân và đấu tranh cho các giá trị phổ quát, các giá trị
tốt đẹp của con người đều không bị bỏ rơi và luôn luôn được ghi nhận. Mà cũng là người
tranh đấu cho các giá trị như thế, tôi nghĩ rằng là giải thưởng này không chỉ riêng cho Tạ
Phong Tần mà đối với tôi, một người đồng đội của Tạ Phong Tần, tôi rất là hân hoan và
vinh dự. Và tôi cho rằng , đặc biệt là trong ngày hôm nay – ngày 8/3 Quốc tế Phụ nữ,
đây là một cái quyền rất là vinh dự của tất cả phụ nữ trên thế giới, đặc biệt là những
người phụ nữ đang bền gan đấu tranh và theo đuổi lý tưởng. Và như chị Tạ Phong Tần
nói, đó là “Công lý và Sự thật” và tôi nghĩ rằng là nó khích lệ cho tất cả những người phụ
nữ đấu tranh để đòi quyền làm người, đặc biệt là nữ quyền. Tôi nghĩ rằng là đây là một
cái phần thưởng và một sự cổ vũ về mặt tinh thần vô cùng to lớn, làm cho những người
phụ nữ mạnh mẽ hơn để khẳng định mình."
Giải thưởng này cũng gợi ra một ch t suy nghĩ về vai trò của nữ giới tại Việt Nam với
phong trào dân chủ, với việc đ u tranh cổ võ cho dân chủ.
Nói về phụ nữ Việt Nam và vai trò d n thân cho dân chủ, sự đ ng g p cho dân chủ thì
chị Nghiên th y như thế nào:
"Trước đây thì những gương mặt đấu tranh cho dân chủ Việt Nam rất là ít ỏi. Có thể
điểm ra một vài gương mặt rất là ít ỏi thôi mà tiêu biểu là nhà văn Trần Khải Thanh
Thủy, là nữ luật sư Lê Thị Công Nhân. Nhưng và một vài năm trở về đây thì số lượng
những người đấu tranh cho dân chủ, cho nữ quyền ở Việt Nam thì được ghi nhận rất là
nhiều, ví dụ như một số người đang nằm trong lao lý thì có Ðỗ Thi Minh Hạnh và
Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Một số người khác ở ngoài hiện nay thì là những gương mặt
mà sau khi ra tù thì tôi mới biết tới: Huỳnh Thục Vy, Trịnh Kim Tiến, Ðặng Phương Bích,
Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Hoàng Vy, rất là nhiều. Tôi cho rằng đây là một điểm tiến bộ
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về cách nhận thức đối với giới nữ ở Việt Nam, đặc biệt là trong giới tranh đấu. Tôi nghĩ
rằng qua việc chị Tạ Phong Tần được vinh danh như thế thì tôi khẳng định một điều
rằng không phải bây giờ mà trong tương lai gần sẽ có rất nhiều những người phụ nữ lấy
đó làm tấm gương. Và đặc biệt với xu thế phát triển của xã hội, của thời đại thì ngày
càng nhiều có những phụ nữ vượt qua sự sợ hãi, can đảm dấn thân tranh đấu cho
những giá trị rất là tốt đẹp của con người."
Một phụ nữ cao tuổi tại Hà Nội được nhiều người biết tiếng qua các hoạt động tranh đ u
cho công bằng xã hội, chống tha nhũng, từng được Tổ chức Minh Bạch Quốc tế trao
Giải thưởng Liê chính nă 2007, bà Lê Hiền Đức, nói blogger Tạ Phong Tần r t xứng
đáng được vinh danh là Phụ nữ Can đảm Thế giới:
“Thông tin này rất là tuyệt vời. Những con người ấy là những người đáng vinh danh. Cô
ấy trước đây là một đảng viên và công an. Tất cả các cái đó mà bây giờ người ta sẵn
sàng nói lên tiếng nói thật của người ta. Ðiều đó là rất dũng cảm.”
Việc người phụ nữ Việt được vinh danh Can đảm Thế giới lại đang chịu vòng lao lý tại
Việt Nam vì các hoạt động d n thân cho lẽ phải c
nghĩa và th ng điệp thế nào? Bà
Đức nói :

Nhà hoạt động Lê Hiền Đức tham gia cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội ngày 8/7/2012

“Chính quyền Việt Nam đối xử, không chỉ đối với Tạ Phong Tần và chính ngay bản thân
tôi đây được thế giới vinh danh, nhưng trong khi ấy thì lại bôi xấu tôi, thì tôi nghĩ rằng
chuyện này rất là bình thường. Ðối với chính quyền muốn che đậy tội ác đi thì sẵn sàng
làm tất cả mọi thứ. Khi người ta đã thấy được sự thật, thấy được lẽ phải, người ta làm
theo lẽ phải, làm theo công lý thì đấy là điều đáng tôn trọng. Thế còn tất cả các cái đối
xử không tốt thì đến một ngày nào đó bánh xe lịch sử sẽ cán lên thôi. Người ta đối xử
với những con người tốt tàn tệ như thế nào, tất cả công lý sẽ nhìn thấy, dư luận trên
toàn thế giới sẽ nhìn thấy.”
Kể từ khi ra đời, giải thưởng thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ đã vinh danh 66 phụ nữ
can đảm trên thế giới từ 44 quốc gia.
Trong danh sách những phụ nữ được trao giải này nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ nă nay
ngoài blogger Tạ Phong Tần của Việt Nam còn có các phụ nữ người Afghanistan,
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Honduras, Nigeria, Nga, Somalia, Tây Tạng, Ấn Độ, và Syria. Blogger Tạ Phong Tần sẽ
được trao giải khiếm diện.
Bà Tần từng được tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch trao Giải
Hellman/Hammett dành cho các ngòi bút bị đàn áp trên thế giới v đ u tranh cho quyền
con người vào tháng 9 nă 2011.
Blogger Tạ Phong Tần cũng là ột trong 4 ứng cử viên chung cuộc của Giải thưởng
Báo chí 2013 của Index on Censorship, tổ chức quốc tế chuyên bảo vệ quyền tự do bày
tỏ uan điểm và quyền tự do báo chí có trụ sở tại London, Anh Quốc.
Giải thưởng thường niên này vinh danh những nhà văn, nhà báo, blogger can đảm ch p
nhận rủi ro để ph i bày thực trạng xã hội và đ u tranh cho công lý, nhân quyền, và dân
chủ. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 21/3 tới đây.

Nguồn: http://www.voatiengviet.com/content/blogger-ta-phong-tan-mon-qua-cho-phu-nuvn-nhan-ngay-8-thang-3/1618060.html

Nam Phong tổng hợp
Ngày 09/03/2013
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