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Theo báo mạng News.Zing.VN, thì “Sáng 26/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên 
Thượng tướng cho hai Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Trần Quang Phương 
và Đỗ Căn.” 

 

Cũng theo báo này thì, như một “con vẹt đầu đàn”, nói toàn những lời vô nghĩa 
như trên một hành tinh xa lạ: 

“Tổng Bí thư mong muốn Thượng tướng Trần Quang Phương và Đỗ Căn tiếp 
tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Anh hùng, giữ vững 
phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân 
dân và hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao 
phó, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.” 

 

Trong khi đó, dưới trái đất, cùng một thời điểm Nguyễn Phú Trọng khua môi 
múa mép như trên, thì  công luận và báo chí thế giới vô cùng thương tâm được 
tin cảnh sát Anh Quốc khám phá xác chết của 39 người Trung Quốc và Việt 
Nam vô danh và vô tội, trong đó có 31 người đàn ông và 8 người phụ nữ trong 
một thùng container có máy lạnh, tại vùng Essex. 

 

Thật vậy nhiều chỉ dẫn cho thấy có thể một số người trong đám tử thi là người 
Việt Nam. Ít nhất một phụ nữ Việt Nam tên Phạm Thị Trà Mi 26 tuổi là một 
trong những nạn nhân. Trước khi chết, cô gái trẻ này còn text cho cha mẹ mình 
một tin nhắn vô cùng đáng thương đại khái như sau: 

 



“Con xin lỗi Ba Mẹ. Chuyến đi hải ngoại của con không thành công. Con 
thương Ba Mẹ nhiều. Con không thể hít thở. Con đến từ thành phố Nghen, 
huyện Cần Lộc, Hà Tỉnh, Việt Nam…Con xin lỗi mẹ”. 

 

Tin mới nhất cho biết ngoài thiếu nữ Trà Mi ra còn có thể một thanh niên tên 
Nguyễn Đình Lượng cũng từ Hà Tỉnh là nạn nhân. Cho đến bây giờ thì con số 
chính xác những nạn nhân người Việt chưa biết bao nhiêu trong số 39 tử thi. 

 

Được biết một thanh niên Bắc Ái Nhĩ Lan tên Maurice Robinson, 25 tuổi đã bị 
câu lưu và sẽ ra tòa thứ Hai ngày 28 tháng 10 về các tội ngộ sát, âm mưu buôn 
người, âm mưu giúp di dân bất hợp pháp và âm mưu rửa tiền. Ba nhân vật khác 
lớn tuổi hơn cũng bị truy tố về một số tội danh liên hệ. 

 

Khi tin tức này đươc bộc lộ lần đầu thì thông tấn xã Hoa Kỳ CNN đặt câu hỏi:  

 

1. Tại sao dân chúng Trung Quốc, với nền kinh tế đứng hàng thứ nhì trên thế 
giới, lại mạo hiểm chính mạng sống của mình để được nhập cư vào Vương 
Quốc Thống Nhất Anh? 

 

2. Tuy nhiên sau khi tin tức hé lộ sự hiện diện của người dân Việt Nam trong số 
người tử nạn, thì câu hỏi thứ nhì phải nêu ra là: tại sao nhân dân của các quốc 
gia tự cho là thiên đường xã hội chủ nghĩa lại có khuynh hướng liều mạng sống, 
chạy trốn thiên đàng, tìm cách nhập cư vào các quốc gia “tư bản rẫy chết”, nói 
theo thuật ngữ ban tuyên huấn của các đảng cộng sản. 

 

Câu trả lời cho cả 2 vấn nạn trên tuy phức tạp nhưng có thể hiểu tường tận khi 
chúng ta nắm rõ bản chất của các đảng CS đang nắm quyền tại Trung Quốc và 
Việt Nam. 

 



Xã hội chủ nghĩa theo truyền thống Đệ Tam Quốc Tế của Lê Nin đề xướng bao 
gồm các yếu tố sau đây: 

 

1. Xã hội chủ nghĩa (socialism) nôm na: tức mọi phương tiện sản xuất thuộc nhà 
nước 

2. Quốc tế chủ nghĩa (internationalism) nôm na toàn thể nhân loại phải tiến lên 
xã hội chủ nghĩa và tình anh em giữa các quốc gia xã hội chủ nghĩa 

 

3. Toàn trị chủ nghĩa (totalitarianism) nôm na các đảng CS nắm quyền lực chính 
trị tuyệt đối 

 

4. Tôn sùng lãnh tụ tối cao (Worship of supreme leader) nôm na tôn sùng Mao 
Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và gần đây nhất Tập Cận Bình là những lãnh tụ 
siêu việt. 

 

Đức quốc xã theo truyền thống của Hitler chủ trương bao gồm các yếu tố sau 
đây: 

 

1. Xã hội chủ nghĩa (Socialism) nôm na Mọi phương tiện sản xuất thuộc nhà 
nước sở hữu hoặc điều hành 

 

2. Quốc gia chủ nghĩa (Nationalism) nôm na Dân tộc Đức là siêu đẳng 

 

3. Toàn trị chủ nghĩa (Totalitarianism) nôm na Đảng Quốc Xã toàn trị 

 

4. Tôn sùng lãnh đạo tối cao (Worship of supreme leader) tôn sùng Hitler là 
lãnh tụ siêu việt. 

 



Sau khi phân tách như trên, trong trường hợp Trung Quốc và các quốc gia CS 
hiện hành như tại Bắc Triều Tiên và Việt Nam thì một khi yếu tố “quốc tế chủ 
nghĩa” bị loại bỏ và thay thế bằng “quốc gia chủ nghĩa”, nhất là quốc gia cực 
đoan chủ nghĩa như tại TQ, thì bản chất đảng CSTQ thật sự không khác gì Đảng 
Quốc Xã của Hitler. Khác chăng là CSTQ còn dối trá và nguy hiểm hơn gấp 
trăm lần. 

 

Thêm vào đó, bản chất của phiên bản xã hội chủ nghĩa trong một quốc gia tại 
Đức Quốc Xã có vẻ trung thực hơn phiên bản xã hội chủ nghĩa trong một quốc 
gia tại TQ, Việt Nam và Bắc Triều Tiên nhiều.  

 

Lý do đơn giản là vì tại các quốc gia này chỉ còn 2 giai cấp. Đó là giai cấp đảng 
viên bóc lột và giai cấp nhân dân bị bóc lột. Đảng viên là tư bản đỏ. Nhân dân là 
giai cấp lao động vô sản bị bóc lột. Giai cấp tư bản đỏ không hề chần chừ liên 
kết với tư bản quốc tế, bóc lột nhân dân lao động. 

 

Đó chính là lý do tại sao xã hội đầy rẫy tham nhũng, bất công đưa đến cảnh 
người dân Việt, kể cả cô gái Phạm Thị Trà Mi phải thân gái dặm trường, tha 
phương cầu thực và bỏ thây trong một chiếc container tại Anh Quốc. 

 

Sự lệ thuộc của đảng CSVN vào đảng CSTQ không những thể hiện trên bình 
diện vĩ mô qua những hành vi đốn mạt là nhượng và bán đứng Ải Nam Quan, 
Thác Bản Giốc, nhiều ngàn cây số lãnh thổ và lãnh hải, Hoàng Sa và một phần 
Trường Sa cho TQ, mà trên bình diện vi mô, còn mở rộng biên giới cho sử dụng 
đồng Nhân Dân Tệ và biến nhiều người dân Việt trở thành nạn nhân của những 
băng đảng tội ác TQ, buôn người như trường hợp các người Việt nêu trên. 

 

Hầu như là đảng CSVN, TBT đảng NPT và 2 thượng tướng Tổng Cục Chính 
Trị nêu trên càng quang vinh thì số phận nhân dân Việt Nam càng thê thảm. 

 



Chỉ khi nào toàn bộ đảng CSVN chui tuốt vào thùng rác của lịch sử và toàn dân 
chung lòng xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên trên đất 
nước, thì dân tộc Việt mới chấm dứt cảnh nước mất nhà tan, nhân dân đồ thán 
này. 


