
Bài 7 - NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG VÀ LÊ HIẾU ĐẰNG

I. NHÂN ĐỌC BÀI “GẶP LẠI BẠN CŨ”
Mới đây, bài Gặp Lại Bạn Cũ của tác giả Đỗ Thái Nhiên được phổ biến rộng rãi trên một số

trang mạng.
Ngay đầu bài, tác giả nói ông có nhiều bạn. Trong số đó, có hai người bạn đặc biệt là Nguyễn

Đăng Trừng và Lê Hiếu Đằng vì cùng là người có chung trời Quảng Nam, tâm tình Quảng Nam,
chung mái trường Phan Chu Trinh, Đà Nẵng, chung Đại học Luật khoa Sài Gòn. Nhưng đáng
buồn cho tác giả vì ông và hai ông bạn Trừng, Đằng đã phải li biệt nhau tới 3 lần rồi. Lần thứ
nhất là hồi 1967, 1968, sau khi đậu Cử nhân Luật, tác giả làm việc trong hệ thống toà án VNCH
còn Trừng và Đằng ra khu theo Cộng sản. Lần thứ hai là khi biến cố 30-4-1975 xẩy ra, Trừng và
Đằng từ khu về để “bước lên sân khấu chính trị Việt Nam”, còn tác giả lại bị bắt bỏ tù vì tội “âm
mưu lật đổ chính quyền cách mạng”. Lần thứ ba tác giả phải xa bạn là vào năm 1985 khi ông
vượt biên và tới Mĩ vào năm 1986.

Mặc dù đã 3 lần li biệt, nhưng tác giả xác định: “Biệt ly ba lần hay biệt ly nhiều lần hơn nữa,
tôi vẫn không bao giờ quên các bạn Quảng Nam của tôi…bao giờ cũng ấp ủ trong lòng một mơ
ước. Ước mơ mai mốt nọ, Quảng-Nam-Trừng và Quảng-Nam-Đằng sẽ làm điều gì đó khiến cho
khí phách Quảng Nam bừng bừng sống dậy” Theo tác giả: “Giờ đây mơ ước kia đã thành hiện
thực”.

Hai ông Trừng và Đằng đã làm gì mà khiến cho tác giả cảm thấy sung sướng và công khai
lên tiếng nhận bạn bè như vậy?

Về ông Nguyễn Đăng Trừng: Theo tác giả Đỗ Thái Nhiên, trong phiên họp Quốc hội CSVN
ngày 02-10-2010, Nguyễn Đăng Trừng, đã “bừng bừng khí phách Quảng Nam” khi ông ta “dõng
dạc” lên án cách chi tiêu bừa bãi và không hiệu quả trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty
nhà nước. Ông Trừng nêu ra việc làm ăn thua lỗ cực kì lớn của Vinashin làm điển hình và gán
“trách nhiệm đó thuộc về chính phủ, thuộc về thủ tướng”.

Về ông Lê Hiếu Đằng: Tác giả Đỗ Thái Nhiên trưng ra 2 thành tích của ông Đằng:
Ngày 11-11-2010, ông Đằng đã gửi cho boxitvn.net bài viết nhan đề “Kiến nghị dừng khai

thác bauxit do các nhà trí thức khởi xướng phải được công bố cho toàn dân và Quốc hội”.
Ngày 15-11-2010, Lê Hiếu Đằng lại gửi cho boxitvn.net bài viết nhan đề: “Dân chủ là giải

pháp cho các vấn đề của đất nước”.
Việc tác giả Đỗ Thái Nhiên nhận bạn bè, đề cao bạn bè và hãnh diện về Quảng Nam địa linh

nhận kiệt là quyền của ông.
Vả lại, nếu đọc hết bài Gặp Lại Bạn Cũ, độc giả sẽ hiểu thêm thiện chí của tác giả, đồng thời

hiểu cái ý nghĩa hết sức nghịch thường của tình bạn ở đây. Tác giả viết: “Và ba chúng tôi đã gặp
lại nhau. Gặp lại ở đây không có nghĩa là Trừng và Đằng theo tôi hay ngược lại. Gặp lại ở đây
chỉ có nghĩa là: Trong hiện tình đất nước, người Việt Nam không có chọn lựa nào khác hơn là
hãy cùng nhau đi chung một con đường. Con đường khí phách làm người Việt Nam. Con đường
của tự do dân chủ”. Nghĩa là tác giả làm một chọn lựa thực tế, tuy xác nhận ông và hai người
bạn học cũ vẫn còn khác chính kiến, nhưng vì quyền lợi của đất nước, tác giả sẵn sàng đi “chung
đường”. Tác giả tin là hai người bạn cũ, tuy là Cộng sản, nhưng đang tranh đấu chống tham ô,
tắc trách, tranh đấu cho tự do dân chủ?



Thiển nghĩ, tự do, dân chủ là điều kiện cần hẳn để có chính quyền xứng đáng lãnh đạo đất
nước, phục hồi đạo đức dân tộc, chấn hưng văn hoá giáo dục, làm cho dân giàu nước mạnh, đoàn
kết toàn dân bảo vệ bờ cõi giang sơn. Trong hiện tình nguy nan của đất nước, bất cứ tiếng nói
hoặc hành động nào thật lòng tranh đấu cho tự do, dân chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ đều đáng
được cổ vũ.

Tin tức cho biết, có một số rất ít đảng viên Cộng sản còn đang làm việc, hoặc đã về hưu, hoặc
vừa ra khỏi chính quyền, đã lên tiếng tố cáo giới cầm quyền vô tài bất đức, đòi hỏi dân chủ hoặc
chống giặc Tầu. Cứ tạm coi Nguyễn Đăng Trừng và Lê Hiếu Đằng cũng nằm trong số đảng viên
này. Thế nhưng với nhiều kinh nghiệm đau thương, những tiếng nói đòi dân chủ hoặc chống giặc
phương Bắc hiếm hoi của các đảng viên Cộng sản này vẫn bị người Quốc gia ghi nhận một cách
hết sức dè dặt.

Nguyễn Đăng Trừng và Lê Hiếu Đằng là hai sinh viên Việt Cộng hoạt động tích cực trong
Mặt Trận Đại Học thời chiến tranh Quốc Cộng và là hai cán bộ Cộng sản có chức tước địa vị tại
Thành phố Sài Gòn (HCM) sau ngày Cộng sản Bắc Việt chiếm được Miền Nam. Nay ông Đỗ
Thái Nhiên, một người Quốc gia, công khai hãnh diện nhận bạn bè với Trừng và Đằng. Đây là
chuyện hi hữu ở hải ngoại. Thử hỏi, có đáng phải làm như vậy hay không?

II. LÊ HIẾU ĐẰNG
Nhận thấy Lê Hiếu Đằng trước đây chỉ nắm chức Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ
quốc Tp. HCM và nay nắm chức phó một hội đồng tuỳ phụ của Mặt trận Tổ
quốc VN. Thời gian gần đây, ông chống giặc Tầu công khai. Ở hải ngoại, ông
được đồng môn Đỗ Thái Nhiên đề cao qua bài Gặp Lại Bạn Cũ; ở trong nước,
ông cũng được Gs. Hà Sĩ Phu ca ngợi với bài viết Cảm Ơn Ông Lê Hiếu Đằng
(viết ngày 11-11-2010. thongluan.com). Gs. Hà Sĩ Phu là tác giả của những bài
luận thuyết nổi tiếng Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường Của Trí Tuệ
,1988 và Chia Tay Ý Thức Hệ, 1995...

Mới đây nhất, ngày 27-7-2011, người ta thấy Lê Hiếu Đằng và Huỳnh Tấn Mẫm cùng một số
nhân sĩ trí thức tới Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình, số 43 Nguyễn Thông (trước 1975, nơi
đây là Cư xá Phục Hưng của các linh mục Dòng Đa Minh, chi Lyon) để tham dự “Lễ tưởng niệm
đồng bào, chiến sĩ hi sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Tây Nam, Hoàng Sa và
Trường Sa”. Khi trả lời phỏng vấn của báo chí, ông Đằng có nhắc tới 74 chiến sĩ Hải quân
QLVNCH đã hi sinh bảo vệ Hoàng Sa trong trận đánh với Hải quân Trung Cộng ngày
19-01-1974 (con số 74 chiến sĩ hi sinh là con số trong bài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Hoàng Sa
19-01-1974 đăng trên danchimviet.info). Trong hội trường Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình
người ta thấy những người tham dự cầm nhiều tấm biển ghi nội dung rất “chiến đấu”, như:
“Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”, “Yêu cầu nhà cầm quyền không đàn áp biểu tình yêu
nước của nhân dân”, “Ủng hộ Kiến nghị 10-7-2011 của nhân sĩ, trí thức gởi Quốc hội & Bộ
Chính trị”...

Có thật ông Lê Hiếu Đằng đang đi theo tiếng gọi của Tổ quốc không hay ông lại đang được
lệnh đóng một vở kịch của Đảng CSVN để mị dân, để đánh lừa dư luận, để cứu đảng? Tại sao
ông “được” chống Tầu Cộng xâm lược, đang khi các nhà tranh đấu cho dân chủ cũng muốn
chống thì bị canh gác nghiêm ngặt, không cho ra khỏi nhà; còn thanh niên, sinh viên, học sinh đi
biểu tình thì bị đàn áp thẳng tay, thậm chí có người bị đạp thẳng vào mặt? Hay là tại vì đảng sợ



diễn biến “Cách Mạng Hoa Lài”?
Thực hư ra sao, có lẽ còn phải quan sát thêm nữa. Do đó, về ông Lê Hiếu Đằng, xin “hạ hồi

phân giải”.

III. NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG
1. Nguyễn Đăng Trừng là ai?

Về Nguyễn Đăng Trừng, từ khi theo Đảng, ông ta luôn nắm được những vị trí
then chốt, đầy quyền lực; chứng tỏ ông ta là một đảng viên trung kiên, được
“trên” đánh giá cao. Nay nhân có người bạn học cũ đề cao ông, thiển nghĩ, nên
nói đầy đủ hơn về ông, để độc giả rộng đường dư luận.
Hiện nay, Nguyễn Đăng Trừng hành nghề luật sư tại Sài Gòn, đồng thời nắm
giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Đảng và nhà nước CSVN: Đại biểu Quốc
hội CS, chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tp. HCM, nhưng quan trọng nhất là chức vụ
Bí thư Đảng Đoàn Đoàn Luật sư Tp. HCM.

Thời đi học: Trừng là người Quảng Nam, sinh 1942. Học trường công lập Phan Châu Trinh,
Đà Nẵng, rồi vào học Luật khoa Đại học Sài Gòn. Năm 1965, Trừng bị lao phổi, phải vào bệnh
viện bài lao Hồng Bàng (nay là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch), khu dành riêng cho sinh viên.
Nghĩa là thời sinh viên học sinh, Trừng được VNCH đào tạo nhiều năm và được chữa bệnh miễn
phí. Công lao đào tạo và chữa bệnh cho Trừng của VNCH coi như là nuôi ong tay áo. Khi đủ
nanh vuốt, Trừng sẽ cắn vào cổ VNCH.

Thật vậy, ngay từ những năm 1967, 1968, Trừng đã tham gia tích cực vào phong trào sinh
viên thân Cộng chống chính quyền VNCH. Vì có thành tích cho nên Trừng được kết nạp vào
Đoàn Thanh niên Cách mạng Việt Nam và được chỉ định ra tranh cử chức Chủ tịch Ban Đại diện
Sinh viên Luật khoa 1967-1968, rồi Chủ tịch Ban Chấp hành Tổng hội Sinh viên Sài Gòn niên
khoá 1967-1968, kiêm Chủ nhiệm báo Sinh Viên của nhóm sinh viên thân Cộng. Năm1968, sau
khi quân dân VNCH đánh bại cuộc Tổng Công kích và Nổi dậy do Cộng sản Hà Nội phát động
vào dịp Tết Mậu Thân ít lâu, Trừng thoát li ra “khu”.

Khoảng thời gian từ 1968 tới 1969: Trừng được cử làm uỷ viên Liên minh các Lực lượng
Dân tộc Dân chủ và Hoà bình Việt Nam khu Sài Gòn – Gia Định, rồi uỷ viên Chủ tịch Đoàn Đại
hội Đại biểu Quốc dân Cộng hoà Miền Nam Việt Nam để bầu ra cái gọi là Chính phủ Cách mạng
Lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam. Cả hai đều là những tổ chức của CSVN trá hình để
đánh lừa dư luận trong và ngoài nước.

Khoảng thời gian từ 1969 tới 1972: Trừng được điều về Ban Thanh vận Trung ương Cục
Miền Nam và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 12-4-1971.

Khoảng thời gian từ 1972 tới 1975: Trừng là cán bộ Ban An ninh T 4 trực thuộc Đặc khu Sài
Gòn – Gia Định.

2. Sau 30-4-1975

Khi Cộng sản Hà Nội chiếm trọn Miền Nam, từ mật khu trở về, Nguyễn Đăng Trừng được
giao cho làm Phó Phòng Bảo vệ Chính trị 3 thuộc Công an Thành phố (tiền thân của nó là Ban
An ninh T 4 khi còn ở ngoài mật khu).

Khoảng thời gian từ 1982 tới 1989: Nguyễn Đăng Trừng là bí thư chi bộ Sở Tư pháp Tp.
HCM.



Khoảng thời gian từ 1989 tới 1995: Trừng là Phó Chủ nhiệm thường trực Đoàn Luật sư Tp.
HCM. (Ngành luật sư tại nước ta có từ năm 1867. Khi Cộng sản chiếm được Miền Nam, ngành
luật sư bị bãi bỏ và chỉ cho tái lập ngành này vào năm 1989).

Khoảng thời gian từ 1995 cho tới nay: Nguyễn Đăng Trừng là chủ nhiệm kiêm bí thư Đảng
Đoàn Đoàn Luật sư Tp. HCM. Hiện nay Đoàn có 4.230 thành viên, 2.881 luật sư và 1.349 luật sư
tập sự.

Về huân chương, Nguyễn Đăng Trừng đã được tặng thưởng Huân chương Quyết thắng hạng
1 và Huân chương Kháng chiến hạng 3.

Trừng đã từng là đại biểu Quốc hội Cộng sản; hiện là đại biểu Quốc hội khoá 13.

3. Một số ghi nhận khác

Ghi nhận một
Hồi còn trong tù cải tạo, lúc bên ngoài sắp tổ chức bầu cử Quốc hội CS, tôi tình cờ thấy trên

báo một bài viết kí tên Nguyễn Đăng Trừng. Vì tôi và Trừng đã từng biết nhau cho nên tôi đọc
một hơi. Thời gian quá lâu, tôi không còn nhớ hết nội dung bài viết, nhưng tôi không bao giờ
quên cái đinh của bài viết, đó là Trừng khẳng định chỉ có chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mới có
sự bầu cử tự do thực sự, tự cổ chí kim chưa có chế độ nào được như thế. Điều Trừng khẳng định
quá trơ trẽn, trơ trẽn đến độ khôi hài. Mặc dù ngày xưa Trừng lo tranh đấu hơn là lo học, nhưng
chắc chắn anh ta không thể nào quên được lí thuyết phân quyền danh tiếng của Montesquieu
được dùng làm nền tảng hiến pháp của các nước văn minh tiến bộ trên thế giới. Tại các nước
Cộng sản, tuy độc tài, toàn trị, nhưng vẫn phải đóng kịch trình diễn một bộ mặt chính quyền dựa
trên tam quyền phân lập. Kì thực, tất cả quyền hành đều tập trung trong tay Đảng Cộng sản, thực
tế là trong tay một số các uỷ viên trong Bộ Chính trị. Cho nên, đối với một đảng viên trung kiên
như Trừng, tính hồng vẫn hơn chuyên, nghĩa là luật là thứ yếu, Đảng trên hết. Khi Đảng trên luật
pháp, thì cái gọi là luật chỉ là luật rừng. Làm sao có tự do bầu cử, khi dân chỉ được bầu cho
những người do Đảng cử?

Ghi nhận hai
Vào khoảng 1989, sau khi mới ra khỏi tù Cộng sản ít lâu, trong bữa tiệc mừng tân gia của

người bà con, tôi gặp lại một anh bạn cùng trường, cùng nghề nghiệp, cùng đi cải tạo dài hạn.
Anh bạn kể, anh mới tới văn phòng của bạn học cũ là Nguyễn Đăng Trừng. Trừng bảo anh: “Về
lo làm ăn chân chính. Đừng chống. Chống không nổi đâu!”

Nghe xong, tự nhiên tôi nghĩ đến câu chuyện Sào Phủ - Hứa Do trong sách giáo khoa thuở
xưa. Hứa Do được tiếng là người hiền, vua Nghiêu vời vào để truyền ngôi. Hứa Do từ chối, cười
mà về, rồi ra suối rửa tai. Khi đó, Sào Phủ dắt trâu ra suối uống nước, thấy Hứa Do rửa tai, bèn
hỏi tại sao. Hứa Do trả lời: “Ông Nghiêu gọi tôi vào, bảo tôi làm vua”. Nghe xong, Sào Phủ dắt
trâu lên dòng nước phía trên cho uống nước. Hứa Do hỏi tại sao, Sào Phủ bảo: “Anh rửa tai anh
xuống đó, tôi sợ trâu tôi uống phải nước dơ”. Sào Phủ nói tiếp: “Anh đi đâu cho người ta biết mà
muốn truyền ngôi cho anh, ấy là tại bụng anh vẫn còn danh lợi”. Nhà văn hoá Huỳnh Tịnh Của
phê: “Nghe mà rửa, chi bằng giữ vẹn đừng nghe”.

Cả câu chuyện của hai bậc hiền nhân không ăn nhập gì với câu chuyện của anh bạn tôi, ngoại
trừ câu phê bình của nhà văn hoá Huỳnh Tịnh Của. Có lẽ anh bạn tôi tưởng bạn bè là bạn bè,
chính trị là chính trị. Tiếc là người Cộng sản lại đặt Đảng lên trên tất cả.

Ghi nhận ba: Ls. Nguyễn Đăng Trừng và việc thành lập Hội đồng lâm thời Luật sư toàn



quốc
Hồi 2008, nhằm khống chế các đoàn luật sư trong cả nước, Đảng CSVN đã ra lệnh cho Bộ

Tư pháp CSVN chuẩn bị thành lập Liên đoàn Luật sư toàn quốc, khởi đầu bằng lập ra Hội đồng
lâm thời Luật sư toàn quốc. Bộ Tư Pháp CSVN đã cử ra một người không xuất thân luật sư là
cựu Thẩm phán Lê Thúc Anh làm chủ tịch.

Thấy vậy, ngày 11-6-2008, lấy cớ đây là một hội nghề nghiệp của giới luật sư, không phải là
cơ quan nhà nước, Ls. Nguyễn Đăng Trừng, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tp. HCM, đã gửi thư lên
Bộ trưởng Bộ Tư pháp xin rút tên ra khỏi Hội đồng lâm thời, nguyên văn mở đầu như sau: “Kính
gởi: Đồng chí Hà Hùng Cường, Bộ Trưởng Tư pháp, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại Biểu Luật
sư toàn quốc lần thứ nhất. Trích yếu: V/V thông báo rút tên ra khỏi Hội đồng Lâm thời Luật sư
toàn quốc” (hcmbar.org). Xin độc giả lưu ý: Bộ trưởng Tư Pháp là đồng chí, chánh án là đồng
chí và chủ nhiệm đoàn luật sư cũng là đồng chí, mà lại còn là bí thư Đảng uỷ Đảng đoàn Đoàn
Luật sư Thành phố. Vậy còn nói chi tới nguyên tắc “Pháp bất vị thân” hay là tính dân chủ và
quyền tự quản của nghề luật sư.

Mặc dù đây là câu chuyện giữa các “đồng chí” với nhau, nhưng bên ngoài có dư luận cho đây
là hành động “mang tính li khai chưa từng xẩy ra ở Việt Nam”; ngược lại có người lại bảo chẳng
qua vì ông Trừng không được chia ghế trong Hội đồng lâm thời của tổ chức luật sư toàn quốc và
trong Liên đoàn Luật sư toàn quốc trong tương lai, cho nên mới ra nông nỗi. Nếu như Bộ Tư
pháp mời ông Trừng một chân coi được được một chút thì chắc ông ta đã không xin rút tên như
vậy.

Mặc dù Ls. Trừng đã chính thức xin rút tên, nhưng “Ban Chỉ đạo” lại không chấp thuận, lấy
lí do việc rút tên “không chính đáng”. Có kẻ hiểu biết đòn phép Cộng sản đầy mình đã tiên đoán
việc “Ban Chỉ đạo” không cho Nguyễn Đăng Trừng rút tên lúc này không phải là điềm may mà
là điềm gở cho tương lai của ông ta: “Phải giữ Ls. Trừng lại mới ‘kiểm soát’ được chứ. Một thời
gian sau, ta sẽ vạch lá tìm sâu, rồi đuổi Ls. Trừng ra khỏi tổ chức. Lúc đó Ls. Trừng mới biết
chống lại Đảng là có hậu quả như thế nào”. (1)

Ngày 10-5-2009 khai mạc Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc, ông Trừng còn lên diễn đàn
đòi chức chủ tịch Liên đoàn Luật sư VN phải do tất cả các đại biểu bầu trực tiếp để bảo đảm
nguyên tắc tự quản, độc lập và dân chủ. Nhưng vô vọng, vì mọi chức vụ đã có “trên” lo xong cả
rồi. Tất cả là một kịch bản soạn sẵn. Chẳng lẽ ông Trừng là đảng viên mà không biết cách làm
việc “đơn giản, gọn nhẹ” cố hữu của Đảng sao. Nhà văn Nguyên Ngọc, một đảng viên kì cựu đã
từng nhận xét: “... Các hội chúng ta đang có, tất cả, đều thực chất là một kiểu cơ quan nhà nước
không hơn không kém, việc chúng đều được nhà nước trả lương là một bằng chứng không thể
chối cãi. Và như vậy thì tất yếu không có xã hội dân sự. Chỉ còn có độc quyền, ‘độc điều hành’,
‘độc chỉ huy’ của nhà nước...” (Nguyên Ngọc. Hộp vuông và khối tròn. x-cafevn.org).

Ghi nhận bốn: Nguyễn Đăng Trừng và vụ án Ls. Lê Công Định
Bắt đầu từ Tháng 6-2009, vụ án Ls. Lê Công Định nổ ra, làm xôn xao dư luận trong và ngoài

nước. Vụ án này không là chủ đề của bài viết, cho nên, sau đây, chúng tôi chỉ đề cập tới những
chi tiết liên quan tới nhân vật Nguyễn Đăng Trừng.

Ls. Lê Công Định là Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư Tp. HCM nhiệm kì 2005 - 2008 mà chủ
nhiệm là Ls. Nguyễn Đăng Trừng. Hai người đã từng sát cánh trong một số hoạt động đáng chú
ý; chẳng hạn như ngày 05-01-2008, Ls. Lê Công Định và Ls. Nguyễn Đăng Trừng đã cùng hơn
2.000 thành viên trong Đoàn Luật Sư Tp. HCM đứng lên giơ tay biểu đồng tình một Bản Tuyên



bố lên án Quyết định thành lập Thành phố Tam Sa của Trung Cộng. Bản Quyết định do chính Ls.
Lê Công Định thảo ra.

Ngày 13-6-2009, Ls. Lê Công Định bị công an bắt khẩn cấp với lí do “có các hành vi cấu kết
với bọn cầm đầu phản động nước ngoài chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Công an nói họ
đã thu được rất nhiều tài liệu, chứng cứ âm mưu lật đổ nhà nước Việt Nam của Ls. Định.

Ls. Lê Công Định bị bắt được 5 ngày (bắt 13-6-2009), mới chỉ có lời công bố tội trạng của
công an (18-6-2009), còn lâu toà mới xét xử (xử 2-01-1010) thì ngay chiều ngày 22-6-2009,
Nguyễn Đăng Trừng, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tp. HCM, thay mặt Ban Chủ nhiệm kí quyết
định xoá tên Ls. Lê Công Định ra khỏi Đoàn Luật sư Tp. HCM. Lí do đưa ra là Ls. Lê Công
Định “đã có hành vi vi phạm pháp luật, bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố và bắt tạm giam, vi
phạm điểm g, khoản 1, điều 9 Luật luật sư; điều 1 và điều 2 Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật
sư”.

Ngao ngán thay cho tình đồng nghiệp (có thể có cả tình bạn) của Nguyễn Đăng Trừng. Xin
nhắc lại, Ls. Lê Công Định là Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố nhiệm kì 2005-2008, mà
Ls. Trừng là Chủ nhiệm.

Đường đường là một chủ nhiệm luật sư đoàn mà lúc nào cũng sẵn sàng tuân theo lệnh Đảng,
thì đề nghị Ls. Nguyễn Đăng Trừng hãy từ bỏ nghề luật sư và trở về với Ban An ninh T 4, với
Phòng Bảo vệ Chính trị của Công an cũ của ông. Như thế có lẽ hợp với khả năng của ông hơn.
Đồng nghiệp vừa mới bị công an bắt giam, thay vì tìm cách biện hộ, lại vội vàng đi trước pháp
luật, xoá tên người đồng nghiệp ra khỏi luật sư đoàn. Với lối hành xử này, coi như Nguyễn Đăng
Trừng đã biến công an thành công tố, biến công tố thành xử án và như thế có phải là tự huỷ đi
vai trò biện hộ của mọi luật sư trong cả nước không?

Thẩm phán Phan Quang Tuệ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nam California phê bình về
quyết định xoá tên Ls. Lê Công Định ra khỏi Đoàn Luật sư Thành phố HCM như sau: “Với
quyết định này, mà theo tôi, không cần phải có, Ban Chủ Nhiệm đã khai tử ngành biện hộ vừa
chớm nở, tự tạo thêm những khó khăn cho chính giới luật sư. Khi rút giấy phép hành nghề của
đồng nghiệp Lê Công Định, vô tình quý vị đã tự thu hẹp lãnh vực hành nghề của tất cả các luật
sư Việt Nam vốn đã vất vả trong đời sống nghề nghiệp hàng ngày dưới chế độ luật pháp hiện nay
trong nước” (Thư ngỏ kính gửi Luật sư Nguyễn Đăng Trừng Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tp.
HCM. Thẩm phán Phan Quang Tuệ. July 17, 2009. viettribune.com).

Ghi nhận năm: Bauxit và biển đảo
Đây là chuyện sống chết của cả dân tộc. Mặc dù Đảng CSVN đã phạm tội tày trời buôn dân

bán nước, nhưng thời gian vừa qua, cũng thấy có một số ít đảng viên của cái Đảng ấy đã lên
tiếng cảnh báo nguy cơ bị giặc Tầu xâm lấn bờ cõi nước ta. Không biết họ lên tiếng do động cơ
yêu nước thật tình hay chỉ là để tránh né phần nào mũi dùi dư luận và sự căm phẫn của đồng bào
cả nước và để còn dám mở miệng nói hai chữ Tổ quốc thiêng liêng. Cứ cho là Nguyễn Đăng
Trừng là loại đảng viên đó, vì đã ghi nhận một số lần Đoàn Luật sư Thành phố HCM và cá nhân
ông Trừng lên tiếng trên báo chí và trên diễn đàn Quốc hội CSVN về chủ quyền biển đảo nước
ta. Chẳng hạn như Tuyên bố ngày 28-01-2008 của Đoàn Luật sư Tp. HCM rằng Việt Nam có chủ
quyền bất khả xâm phạm đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Ông Trừng cũng lên tiếng tại Quốc
hội CSVN ngày 29-4-2009 yêu cầu Quốc hội CSVN “không thể trì hoãn ban hành luật biển”...

Thế nước nguy biến, chúng ta phải ghi nhận bất cứ hành động nào nhằm bảo vệ chủ quyền và
sự toàn vẹn lãnh thổ của bất cứ ai, không phân biệt người đó thuộc thành phần nào.



Song chúng ta cũng nhắc nhở ông Nguyễn Đăng Trừng về 3 tội tày trời mà Đảng CSVN đã
phạm phải về vấn đề biển đảo của nước ta như sau:

Một: Ngày 14-9-1958, Thủ tướng CS Bắc Việt Phạm Văn Đồng gửi công hàm cho Thủ
tướng Trung Cộng Chu Ân Lai xác nhận “tán thành” và “tôn trọng” quyết định của Trung Cộng
về hải phận của họ theo tham vọng bành trướng của họ.

Hai: Hai ngày 03 và 04-9-1990, Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Văn Linh, Thủ tướng Đỗ
Mười, cố vấn Phạm Văn Đồng đã bí mật sang Trung Cộng gặp gỡ Tổng Bí thư Đảng CSTQ
Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lí Bằng tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, theo sáng kiến của Đặng
Tiểu Bình. Gặp để làm gì mà phải gạt cả Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch ra, không cho
tham dự, đến nỗi Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch phải than: “Thế là một cuộc Bắc thuộc mới rất
nguy hiểm đã bắt đầu”! Sau đó, ông Thạch bị mất chức và bị đá văng ra khỏi mọi chức vụ. Từ
đó, đất nước Việt Nam chịu nhiều điều cay đắng tủi nhục vì tham vọng cướp đất cướp biển của
bọn bá quyền Bắc Kinh (Xin đọc Bùi Tín. Thời kỳ ‘Bắc thuộc mới’.
diendannguoidanvietnam.com).

Ba: Ngày 25-6-2011, Thứ trưởng Ngoại giao CSVN là Hồ Xuân Sơn đi Bắc Kinh gặp Thứ
trưởng Ngoại giao Trung Cộng là Trương Chí Quân. Sau cuộc họp này, vào ngày 28-6-2011, Tân
Hoa xã của Trung Cộng công khai kêu gọi Việt Nam thi hành Thoả thuận song phương Về Vấn
đề Biển Nam Trung Hoa mà 2 bên vừa đạt được.

Cùng ngày 28-6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng là Hồng Lỗi họp báo, cột chặt
phía Việt Nam vào cái gọi là “Hiểu biết chung về thoả thuận đã đạt được”, mà 2 nội dung quan
trọng nhất là “Giải quyết tranh chấp bằng tham khảo hữu nghị song phương”, tránh các động thái
có thể làm cho tình hình trầm trọng hay phức tạp thêm, và “Hai bên phản đối những thế lực bên
ngoài can dự vào cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam”. Điều này có nghĩa là muốn
loại hẳn Hoa Kì ra khỏi vùng biển chiến lược, để cho Trung Cộng vùng vẫy một mình một cõi!

Trước sự yên lặng có vẻ vụng trộm của chính quyền CSVN, 15 trí thức trong nước, vào ngày
04-7-2011, đã gửi kiến nghị yêu cầu Bộ Ngoại giao CSVN phải cung cấp tin tức về cuộc gặp gỡ
này. Các vị trí thức ấy muốn biết xem có đúng như phía Trung Cộng tuyên bố không. Bộ Ngoại
giao CSVN vẫn chưa dám xác nhận điều gì.

Dư luận còn thắc mắc tại sao Trương Chí Quân đưa Hồ Xuân Sơn tới gặp Đới Bỉnh Quốc là
một trong 5 uỷ viên Quốc vụ viện Trung Quốc, người có cương vị về ngoại giao còn cao hơn cả
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng là Dương Khiết Trì. Chắc là không phải để đi chào xã giao,
cũng không phải để bàn bạc tay đôi, mà là để nhận chỉ thị.

Hậu quả của những cuộc đi đêm tại Bắc Kinh có tính cách “triều yết” đó có thể thấy được
phần nào qua những dấu chỉ như sau: Cuộc xuống đường chống bá quyền Trung Cộng vào ngày
Chủ nhật 10-7 đã bị đàn áp mạnh tay hơn trước. Các phương tiện truyền thông trong nước đồng
loạt dịu giọng: “Hãy để cho chính phủ thương lượng song phương giải quyết mọi sự, giữ tình
hữu nghị truyền thống, tránh gây thêm phức tạp…”. Cuộc họp lần thứ hai Ban Chấp hành Trung
ương Đảng CSVN khoá XI diễn ra suốt 7 ngày, không có một ai đề cập tới tình hình Biển Đông,
và về quan hệ Việt – Trung, quan hệ Việt – Mỹ (Xin đọc Bùi Tín. Hoài nghi về cuộc gặp giữa
ông Hồ Xuân Sơn và ông Đới Bỉnh Quốc tại Bắc Kinh. wordpress.com).

Ghi nhận sáu: Quốc nạn tham nhũng
Xin trở lại với đoạn văn trong bài Gặp Lại Bạn Cũ: Trong phiên họp Quốc hội CSVN ngày

02-10-2010, Nguyễn Đăng Trừng, đã “bừng bừng khí phách Quảng Nam” khi ông ta “dõng dạc”



lên án cách quản trị doanh nghiệp tại các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước đã chi tiêu
bừa bãi, không hiệu quả. Ông Trừng nêu ra việc làm ăn thua lỗ cực kì lớn của Vinashin làm điển
hình và gán “trách nhiệm đó thuộc về Chính phủ, thuộc về Thủ tướng”.

Chỉ bấy nhiêu thôi, có đủ để ông Nguyễn Đăng Trừng được tung hô là “bừng bừng khí phách
Quảng Nam” không?

Thực sự thì ông Trừng chỉ chống tham nhũng mới đây thôi. Theo châm ngôn “ăn cỗ đi trước,
lội nước đi sau”, ông lên tiếng chống tham nhũng sau nhiều nhân vật lãnh đạo Đảng và nhà nước,
sau nhiều Đại hội Trung ương Đảng. (Ở đây không cần kể tới các nhà tranh đấu dân chủ ngoài
Đảng khác). Ông xếp lớn cũ của Trừng là Trần Bạch Đằng (khi Trừng mới là Đoàn viên thì Trần
Bạch Đằng đã là Bí thư Đặc Khu uỷ Sàigòn – Gia Định) đã lên tiếng chống tham nhũng từ lâu,
chống nhiều lần, ngay từ những năm 1990. Khoảng 20 trong số 439 bài viết của Trần Bạch Đằng
trong cuốn Tuyển tập Trần Bạch Đằng (gần ngàn trang, do NXB Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội,
2007) là để chống nạn tham nhũng, tệ nạn quan liêu, thu tiền mãi lộ, hối mại quyền thế... Nhưng
Trần Bạch Đằng chỉ nói mồm, mục đích để chỉnh Đảng, cứu Đảng. Muốn đổi mới mà sợ xáo
trộn, sợ “thế lực thù địch” lợi dụng. Cho nên cũng như nước đổ lá khoai, như tiếng kêu trong sa
mạc. Trần Bạch Đằng chỉ lên tiếng để được tiếng “đời nay chỉ mình ông thức”!

Chính Nguyễn Đăng Trừng, với tư cách đại biểu Quốc hội, trong bản Góp Ý Dự Thảo Văn
Kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đã ví von như sau: “Chống tham
nhũng ở nước ta giống như dòng văn học cuối thế kỷ 19 - hiện thực phê phán - thấy hiện trạng
nhưng không có giải pháp tháo gỡ”.

Thưa có chứ, có giải pháp chứ, nhưng Đảng CSVN không dám và không muốn làm. Bởi vì
tham nhũng làm mất uy tín của Đảng, nhưng diệt tham nhũng coi như là giết Đảng. Tất cả những
chế độ độc tài đều phải nắm lấy các nguồn lợi kinh tế tài chánh, và dùng các nguồn lợi này để
chia chác cho những lực lượng có khả năng bảo vệ cái chế độ độc tài đó. Cho nên nếu trong
sạch, trong sáng, công bình, thượng tôn pháp luật thì “bỏ mẹ” Đảng!

Lịch sử đang lặp lại. Hồi giữa thế kỉ 19, vua Tự Đức và triều đình nhà Nguyễn có nghe biết,
nhưng không chịu quyết tâm đổi mới kịp thời, cho nên không đủ sức bảo vệ đất nước thoát khỏi
tay bọn thực dân Pháp. Ngày nay, đảng CSVN còn biết rõ hơn nữa rằng đất nước đang cần tự do,
dân chủ để có lãnh đạo tài đức, hầu cứu nguy dân tộc trước kẻ thù hung hãn truyền kiếp phương
Bắc; nhưng vì sợ mất Đảng, vì sợ mất quyền lợi bất chính của giới cầm quyền, cho nên họ dứt
khoát chọn con đường mãi quốc cầu vinh, mặc kệ dân, mặc kệ nước.

Nếu mà Đảng thật lòng muốn diệt trừ quốc nạn tham nhũng thì Đảng đã nghiêm túc nghiên
cứu những ý kiến đóng góp của các trí thức yêu nước chân chính. Một trong những ý kiến ấy là
của Ls. Lê Công Định: Tháng 3-2009, trong bài "4 giải pháp chống tham nhũng" đăng trên báo
Tia Sáng, Ls. Lê Công Định cho rằng các biện pháp nhà nước đã ban hành nhằm chống tham
nhũng chỉ mang tính hình thức nhiều hơn thực chất, không đảm bảo hiệu quả… Ông đề ra 4 giải
pháp như sau: Từ bỏ cơ chế xin cho, cấp phép vì đó là gốc rễ của tham nhũng; tư pháp độc lập và
chuyên nghiệp vì đó là công cụ trừng trị tham nhũng công minh và hiệu quả; người dân có quyền
khởi kiện (tạm thời thông qua toà hành chính và lý tưởng là trước Toà Bảo hiến) các văn bản
pháp quy để cơ quan công quyền thận trọng khi ban hành văn bản vi phạm quyền lợi hợp pháp
của dân; cuối cùng là quyền được tự do thông tin của người dân thông qua báo chí và truyền
thông (Wikipedia.org/Lê Công Định).

Theo các phân tích quốc tế khách quan, Việt Nam không phải là nước duy nhất có nạn tham



nhũng tồi tệ. Nhưng ở các nước khác, dân nước họ điêu đứng vì nạn nội thù tham nhũng, nhưng
may mắn, họ không sợ mất nước. Riêng Việt Nam ta hiện nay, tứ bề thọ địch, phải chống một lúc
cả nội thù là quốc nạn tham nhũng gắn liền với Đảng CSVN độc tài toàn trị, lẫn kẻ ngoại thù
ngàn đời phương Bắc. Đánh thằng giặc nào trước? Không thể đánh được giặc ngoại xâm hung
hiểm, nếu không có sự đoàn kết dân tộc. Mà làm sao có thể đoàn kết với bọn buôn dân bán nước
là Đảng Cộng sản Việt Nam?

IV. KẾT
Bài này có mục đích cung cấp thêm dữ kiện để quý độc giả coi xem hai nhân vật Nguyễn

Đăng Trừng và Lê Hiếu Đằng có xứng đáng được vinh danh là “khí phách Quảng Nam” không?
Có nên nhận bạn bè với họ không?

Để thay cho những nhận xét riêng, chúng tôi trích dẫn nhận định của Gs. Nguyễn Văn Trung
về quan niệm bạn - thù của người Quốc gia và của người Cộng sản khác nhau như thế nào.

Gs. Nguyễn Văn Trung viết: “Sách lược Lêninít, Stalinít chủ trương phân biệt bạn thù dứt
khoát, quyết tâm tiêu diệt kẻ thù, biến cả học sinh, sinh viên thành những người cuồng tín, đặc
biệt trong những đội quyết tử ám sát kí giả (Từ Chung, Chu Tử), thày học của mình (giáo sư
Trần Anh, giáo sư Nguyễn Văn Bông) và ngay cả bạn học (Lê Khắc Sinh Nhật, Bùi Hồng Sĩ). Tôi
vẫn còn giữ một danh sách của đội quyết tử cảnh cáo một số sinh viên thuộc các phân khoa như
Ngô Thế Vinh (Y khoa). Trước một quyết tâm như vậy, phe Quốc gia không phân biệt bạn thù dứt
khoát, mơ hồ, vô tình hay cố ý tham gia những hành động tự diệt”...

“Ngoài ra biết bao người, kể cả Tướng, Tá trong quân đội, viên chức, biết rõ (không phải
tình nghi, chụp mũ) người nọ người kia là Việt cộng nằm vùng mà không tố cáo vì đặt tình người,
tình bạn trên những lựa chọn chính trị. Tôi xin kể một trường hợp: Trong một buổi họp mặt ăn
uống ở nhà Hồ thành Đức – Bé Ký, một sinh viên tranh đấu đang giữ vai trò lãnh đạo hội Trí
thức Yêu nước hỏi tôi: Thầy có nhớ mấy anh bạn học cũ hiện ở đâu không? Trước 1975 em hoạt
động nội thành thỉnh thoảng gặp bạn học đang canh gác khu vực em công tác, tụi này nói
chuyện, rồi họ nói: ‘Thôi mày đi nơi khác, ra khỏi khu vực của tao phụ trách’, mà không tố cáo
bắt em. Tôi hỏi lại: ‘Nếu bây giờ mấy anh ấy hoạt động chống Cộng trong khu vực của anh phụ
trách, anh có bắt không? Bắt chứ!” (Nguyễn Văn Trung. Đôi điều trao đổi với nhà văn Mai Kim
Ngọc. Tạp chí Văn Học, Hoa Kì, Số 124. Tháng 8 năm 1996. Trang 68, 69).

Bạn bè mà như thế thì chơi với ai? Người Quốc gia đã trải qua biết bao nhiêu biến cố đau
thương, đã nếm đòn của bọn Cộng sản quỷ quyệt hằng bao nhiêu năm, vậy mà vẫn chưa sáng
mắt, vẫn chưa thuộc bài.

Cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên xô M. Gorbachev thú nhận: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc
đời cho lí tưởng Cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng sản chỉ
biết tuyên truyền và dối trá”. Cố Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu cũng nói một câu để
đời: “Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm”.

Tháng 7-2011

Chú thích:
(1) Tin bổ túc: Đúng như “kẻ hiểu biết” dự đoán. Ngày 31-7-2014, Nguyễn Đăng Trừng đã

bị Thành uỷ TP.HCM khai trừ khỏi Đảng vì “có những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống” (BBC). Nguyễn Đăng Trừng đã trung với Đảng và được Đảng đãi ngộ xứng



đáng suốt 40 năm, nay tuổi tác đã liệt hạng “xưa nay hiếm” thì về hưu là phải. Chắc là Nguyễn
Đăng Trừng không cảm thấy tiếc xót cho bằng cay cú vì bị chính cái Đảng mà ông ta cúc cung
tận tuỵ đá văng ra ngoài. Song có như vậy, may ra ông ta mới muộn màng hiểu thấu đáo được
rằng: quá trình đấu tranh của ông ta và các đồng chí sinh viên Việt Cộng tiếp tay cho sự toàn
thắng của Cộng sản Bắc Việt ngày 30-4-1975 là một tội lỗi lớn đối với Miền Nam tự do. Bởi vì
chế độ Cộng sản là độc tài, toàn trị, bạo lực và gian dối thì, dưới chế độ ấy, mọi người dân, mọi
tổ chức, mọi lãnh vực đều bị Đảng “kềm kẹp” và “chỉ đạo”, chứ không riêng gì ngành luật sư.


