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Thiện Ý 

 
Bản án 10 năm tù vừa được Tòa án của chế độ CSVN ngày 29-6-2017 tuyên 
phạt đối với blogger Mẹ Nấm, tức bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ vì 
những bài viết trên Facebook về chính trị và môi trường liên quan đến 
những sự thật mà nhà cầm quyền muốn bưng bít trước nhân dân và công 
luận quốc tế.Thế nhưng nhà cầm quyền CSVN đã dựa trên Điều 88 của Bộ 
luật Hình sự hiện hành, từng bị coi là phản dân chủ, để  truy tố và kết án Bà 
Như Quỳnh về tội “tuyên truyền chống Nhà nước”, với cáo trạng cưỡng 
ép, chủ quan, trái sự thật; rằng từ năm 2010 đến tháng 10/2016, blogger Mẹ 
Nấm đã sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải chia sẻ "nhiều bài viết sai sự 
thật, không có căn cứ, tuyên truyền đả kích đường lối" của đảng Cộng Sản 
Việt Nam, xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam... 
 
Bản án đã gây bất bình, phẫn nộ trong nhân dân và công luận quốc tế.Nhiều 
tổ chức bảo vệ nhân quyền đã lên tiếng phản đối bản án cũng như nhiều 
chính phủ các nước dân chủ đã lên án và đòi trả tự do tức khắc, vô điều kiện 
cho blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một nữ anh thư của Việt 
Nam từng nhận được giải thưởng Những Người Phụ Nữ Quốc Tế Can 
Đảm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hồi tháng 03/2017.Vì vậy, ngoài các tổ 
chức quốc tế bảo vệ nhân quyền như Human Rights Watch của Mỹ (HRW ) 
gọi cáo buộc của tư pháp Việt Nam là "quá đáng"; tổ chức bảo vệ nhà báo 
Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) của Pháp kêu gọi Việt Nam hủy bỏ 
phiên tòa và trả tự do vô điều kiện cho blogger Nguyễn Ngọc Như 
Quỳnh…Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã nhanh chóng lên án và đòi trả tự do 
vô điều kiện cho blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Sự thể này 
khiến nhiều người cho rằng dường như nhà cầm quyền CSVN đã cố tình đưa 
ra một bản án nặng nề để làm giá mà cả đối lấy một cái gì đó có lợi cho đảng 
và chế độ CSVN; với suy đoán kết cuộc rồi đây blogger Mẹ Nấm có thể 
được phóng thích thẳng từ nhà tù qua Hoa Kỳ như  các nhà bất đồng chính 
kiến trước đây (Ls Cù Huy Hà Vũ, blogger Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải, nhà 
văn Trần Khải Thanh Thủy, cựu sĩ quan công an Tạ Phong Tần…) ? 
 
Đến đây một câu hỏi được đặt ra, là vì sao đảng và nhà cầm quyền CSVN 
dám ngang nhiên thách thức công luận quốc tế và coi thường nhân dân khi 



tiếp tục kết án nặng nề những nhà bất đồng chính kiến thể hiện nhận thức 
quan điểm chính trị, xã hội, nhân sinh của mình một cách ôn hòa như 
blogger Mẹ Nấm?  
 
Theo nhận định của chúng tôi: 
 
1/- Vì đảng và nhà cầm quyền CSVN chủ quan tin rằng, với tư thế độc 
quyền thống trị trong một chế độ độc tài toàn trị, được bảo vệ vững 
chắc của các lực lượng “Chuyên chính vô sản” (giả mạo giai cấp) là 
quân đội, công an, cảnh sát.  
 
Thực tế lại không có một lực lượng chính trị quân sự nào có khả năng đối 
trọng đe dọa lật đổ được chế độ; quần chúng nhân dân đông đảo nhưng ô 
hợp, phần đông an phận vì sau nhiều năm sống trong sự kìm kẹp của “chế độ 
công an trị”, phần bị “liệt kháng”, phần thấy đời sống nay đã dễ thở hơn 
nhiều so với thời kỳ “xây dựng xã hội chủ nghĩa” nghẹt thở, nên thúc thủ, 
không dám hay không muốn có phản ứng trước chủ trương, chính sách và 
hành động cai trị sai trái, bất công và bất nhân của đảng và nhà cầm quyền 
CSVN.Do đó, đảng và nhà cầm quyền CSVN vẫn an nhiên tự tại, muốn làm 
gì thì làm, chẳng sợ ai là vậy. 
 
2/- Vì đảng và nhà cầm quyền CSVN, về khách quan coi thường những 
áp lực quốc tế bao lâu nay, nếu có làm mất uy tín chế độ, cũng chẳng đe 
dọa được gì đối với sự tồn vong của chế độ độc tài toàn trị của đảng 
CSVN.  
 
Vì trong chế độ này, nhà cầm quyền cai trị không dựa vào uy tín và cũng 
không cần uy tín với nhân dân và quốc tế mà dựa trên bạo lực nòng súng, 
lưỡi lê trấn áp. Trong khi bao lâu nay, trước các hành động đàn áp vi phạm 
các quyền dân chủ dân sinh và nhân quyền, quốc tế nói chung, các chính 
quyền dân chủ nói riêng, đứng đầu là Hoa Kỳ, quá lắm cũng chỉ lên án, đòi 
hỏi thế này thế khác, nhưng không có biện pháp tích cực nào có hiệu quả 
buộc được nhà cầm quyền CSVN giảm bớt hay chấm dứt các hành động vi 
phạm các quyền tự do, dân chủ, nhân quyền. 
 
Trái lại, đảng và nhà cầm quyền CSVN thường đã tương kế tựu kế gia giảm 
các hành động trấn áp, bắt giam, kết án nặng nề những người bất đồng chính 
kiến nổi tiếng trong nước như cái giá để mà cả với các chính phủ dân chủ 
hầu đạt một lợi ích chính trị hay kinh tế nào đó cho chế độ. Thực tế đã từng 
xẩy ra nhiều lần và vì vậy mới có dự luận đồn đoán bản án nặng nề 10 năm 



tù dành cho blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa qua, có thể 
nằm trong ý đồ đen tối nào đó của nhà cầm quyền CSVN. Chúng ta hãy chờ 
xem. 
 
Chúng tôi tạm kết luận, rằng ngày nào Việt Nam còn tồn tại chế độ độc tài 
đảng trị hay toàn trị hiện nay, nhà cầm quyền CSVN vẫn sẽ tiếp tục thách 
thức công luận quốc tế và coi thường nhân dân; vẫn tiếp tục tạo “thành tích 
vi phạm nhân quyền” như cái giá để mà cả hầu đối lấy lợi ích nào đó không 
phải cho nhân dân, cho đất nước mà cho đảng và nhà cầm quyền CSVN. 
 
            Thiện Ý 
Houston, ngày 2-7-2017 
 
 
 
 


