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Một trong những chân lý sâu sắc của Phật Giáo là những sự tàn ác với đồng loại 

cũng như tham sân si nguy hiểm nhất của chúng sinh đều phát xuất từ “vô 

minh”. Vô minh có thể được định nghĩa như tà kiến hoặc thiếu khả năng nhìn 

thấy bản chất chân thật của các hiện tượng, tức sự ngu dốt hay thiếu hiểu biết. 

Vô minh tức ngu dốt càng sâu thì sự tàn ác và tham sân si càng vô giới hạn. 

 

Những người CSVN, CSTQ, CSLX, CS Bắc Hàn, CS Cam Bốt và tập thể các 

đảng CS trong truyền thống Đệ Tam Quốc Tế đã tàn ác vô giới hạn, sát hại hằng 

triệu sinh linh vì sự ngu dốt của họ trong quá khứ cũng như trong hiện tại thật 

sự vô giới hạn.  

 

Chân lý này áp dụng toàn diện cho cá nhân những người cộng sản và tập thể 

đảng CSVN.  

 

Thật vậy: 

 

Toàn dân Việt trong và ngoài nước có cơ hội chứng kiến chân lý này vào chiều 

ngày 12 tháng 11, tại phiên thảo luận về dự án Luật Thi hành án hình sự sửa đổi 

qua phát biểu của đại biểu Quốc hội Hồ Đức Phớc – Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

Dân biểu CSVN này đề nghị nghiên cứu hình thức “tù tại gia” “để giảm bớt áp 

lực quá tải trại giam và áp dụng đối với những trường hợp phạm tội nhẹ, ít có 

khả năng gây nguy hiểm cho xã hội”. 

Mục đích của Dân Biểu Phớc cũng muốn dùng phương thức tù tại gia này để: 

1. Làm nhục kẻ phạm tội 

2.Tạo một “khung nhà sắt” để giam giữ tù nhân 



3. Gia đình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi ăn 

4. Nếu trốn thì gia đình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật 

 

Cũng theo vị dân biểu CSVN này thì đây là một phương thức vô cùng nhân văn, 

nhân bản mà Đảng và nhà nước ưu ái ban cho nhân dân Việt Nam trong thiên 

đường xã hội chủ nghĩa. 

 

Cũng trong phiên họp Quốc Hội này, Thượng Tướng Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ 

Công An hứa sẽ nghiêm túc nghiên cứu đề xuất này của Đại Biểu Phớc. 

 

Hiện tượng Dân Biểu Phớc nêu trên không phải là một hiện tượng đơn lẻ. Các 

đây vài tháng vào ngày 16 tháng 7, 2018, để phản ảnh những thông tin mà Bộ 

Công An cho rằng do những thành phần xấu cố ý xuyên tạc bộ luật An Ninh 

Mạng anh minh của đảng, nhất là Điểm (a) khoản 2, điều 26. 

 

Thật vậy, Điểm (a), khoản 2 Điều 26 quy định:  

 

“Doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, 

mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có 

trách nhiệm cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ 

an ninh mạng thuộc Bộ Công An khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều 

tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng”. 

 

Và Bộ Công An thanh minh rằng, nhà nước xã hội chủ nghĩa vô cùng dân chủ vì 

công an phải hội đủ 2 điều kiện khắc khe mới được tiếp cận thông tin: 

 

1. Phải có văn thư có thẩm quyền phê duyệt (không phải nói bằng miệng) 

2. Chỉ trong trường hợp phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an 

ninh mạng, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng mới được quyền yêu 

cầu cung cấp thông tin người dùng. 



 

Và dưới nhãn quan của Bộ Công An như thế là quá sức dân chủ rồi, nhân dân 

hay báo chí lề trái đòi hỏi thêm nữa thì thật là sai trái, cần phải trừng phạt thẳng 

tay. 

 

Ngay cả viên chức cao cấp nhất của đảng là TBT và bây giờ kiêm luôn cả chức 

chủ tịch nước là Nguyễn Phú Trọng cũng có những phát biểu “trên trời dưới đất 

tương tự”. 

 

Trong khi toàn dân căm thù Trung Quốc thì ông TBT này của đảng ngạo mạn 

tuyên bố rằng trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam. 

 

Thêm vào đó năm 2015, vào ngày 8/7, trong khi các nhà tranh đấu cho dân chủ 

và nhân quyền bị đàn áp dã man trong nước thì theo báo chí CSVN Tổng bí thư 

Nguyễn Phú Trọng trong buổi nói chuyện ở Trung tâm nghiên cứu chiến lược 

và quốc tế (CSIS) tại Washington DC phát biểu mạnh dạn rằng: 

 

“Người dân Việt Nam chưa bao giờ được sống trong bầu không khí dân chủ như 

hiện nay. Hiến pháp Việt Nam có chương riêng về quyền con người, quyền và 

nghĩa vụ của công dân, và đang dần được luật hóa”. 

 

Cũng trong chiều hướng ngược đời đó, vào ngày 28 tháng 1, 2016 ngay sau khi 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, Ông TBT này 

tuyên bố tiếp: 

 

 “Có đồng chí được Trung ương giới thiệu không trúng cử, có người không 

được Trung ương giới thiệu nhưng được Đại hội giới thiệu cũng trúng cử. Vừa 

rồi, các đại biểu Quốc hội cũng tâm sự, dân chủ thế này là cùng, không thể dân 

chủ hơn" 

Tại sao cá nhân Đại Biểu Hồ Đức Phớc, tập thể Bộ Công An và cá nhân TBT 

kiêm CTN Nguyễn Phú Trọng có thể tuyên bố những câu hồ đồ và hàm chứa 

tính ác vô tận như thế. 



 

Câu trà lời là vì họ bị bức màn vô minh che mờ trí tuệ. Vô minh có nghĩa là ngu 

si dốt nát. 

 

Trước hết ông dân biểu CSVN thì không biết rằng, luật quốc tế về những nhân 

quyền căn bản mà chính đảng CSVN cam kết tuân thủ và mọi thành viên của 

nhân loại văn minh được thụ hưởng bao gồm: 

 

1. Quyền của một phạm nhân vẫn giữ được nhân phẩm của mình mà không bị 

công khai hạ nhục. Phạm nhân vẫn là con người và có nhân quyền 

 

2.Chính quyền không thể biến nhà cữa của một cá nhân thành một nhà tù để 

giam giữ chính bản thân hay bất cứ một thân nhân nào khác 

 

3. Nhà nước nhận tiền thuế của nhân dân thì phải chăm sóc và quản lý những 

phạm nhân, không thể giao khoáng cho thân nhân của họ 

 

4. Người nào làm thì cá nhân người ấy chịu trách nhiệm, không phải theo luật 

rừng của đảng như kiểu tru di tam tộc thủa xưa, hay trong rừng Trường Sơn của 

đảng. 

 

Sự kiện thượng tướng Tô Lâm đồng ý nghiên cứu nghiêm túc đề xuất này cũng 

nằm trong phạm trù vô minh tệ hại đó. 

 

Riêng Tập thể Bộ Công An, trong bối cảnh luật An Ninh Mạng, thì hoàn toàn 

không biết rằng: 

 



1. Trong một nền dân chủ chân chính, một viên công an, chỉ cần một văn thư 

chính thức của cấp trên mà có thể tiếp cận thông tin cá nhân của một công dân, 

có khả năng đưa họ vào vòng lao lý, là một vi phạm nhân quyền vô cùng trầm 

trọng. Việc một cá nhân công an, nhận một văn thư cấp trên đâu có gì khó hơn 

hoặc buồn cười hơn là nhận lệnh từ chính vợ của mình? Chính vì thế trong một 

nền dân chủ chân chính, cơ quan điều tra cần án lệnh cho phép từ một tòa án 

độc lập theo nguyên tắc tam quyền phân lập, trước khi được phép tiếp cận thông 

tin cá nhân. 

 

2. Thêm vào đó, nhu cầu phục vụ điều tra cũng chưa đủ để tiếp cận thông tin. 

Lý do là vì nhu cầu phục vụ điều tra hoàn toàn do công an chủ quan quyết định. 

Tại các nước dân chủ chân chánh, cơ quan chức năng phải hội đủ chứng cớ sơ 

khởi về sự phạm tội (prima facie evidence) thì tòa án chí công vô tư mới cho 

phép tiếp cận thông tin. Không phải cứ tự cho là có nhu cầu điều tra là đương 

nhiên được quyền tiếp cận. 

 

Như vậy trong trường hợp ông TBT kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì 

sao? 

 

Ông Trọng tuy có học vị và chức vụ cao nhưng ông chỉ biết có một điều đó là 

xây dựng đảng. Tính vô minh của ông nặng hơn vì danh vọng và quyền lực làm 

lu mờ. Ông lại cố ý không biết về sự vận hành của những nền dân chủ chân 

chánh và gạt bỏ ngoài ý thức những phúc lợi một nền dân chủ hiến định, pháp 

trị và đa nguyên sẽ đem lại cho dân tộc. 

 

Lý do là vì trong một nền dân chủ chân chánh, với nhiều nhân tài cạnh tranh 

trong một môi trường cởi mở và bình đẳng, thì một đảng chính trị tồi nhự đảng 

CSVN sẽ không còn chỗ đứng và một nhân vật với khả năng tầm thường như 

ông cũng sẽ trở về với vị thế bình thường của mình. 

 

Ông có những câu tuyên bố thách thức lòng tự hào dân tộc, hay ngạo mạn về 

dân chủ nhân quyền vì ông ông thích thú cảm giác “ngang tàng tự thị” của 



những nhà độc tài “mục hạ vô nhân” mà nhân loại thường chứng kiến trong lịch 

sử. 

 

Trầm luân trong vô minh miên viễn, ông TBT Nguyễn Phú Trọng, những công 

an CSVN như Thượng Tướng Tô Lâm, những người CS như Đại Biểu Phớc, 

biến cả một đất nước tươi đẹp thành một nhà tù khổng lồ. Họ hoàn toàn không ý 

thức được những hiểm nguy họ mang về cho dân tộc và sự diệt vong tất yếu của 

đảng CSVN trong một tương lai không xa.  


