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Lơi cai la khi tui nho đôt vang ma cho ông ba thi lam gi ma hai ngươi không chia
cho tui chut it. Con ma ai lai không thương chơ, kê ca cai thư con cai hư đôn va tê
bac như tui, đung không? Thiêt la môt phat kiên thân tinh.

Ai cung “chơi” kiêu đo thi xư sơ đơ hao tôn đât đai, lai con bơt đươc nan ô nhiêm
môi sinh vi sô vang ma mang đôt hang năm se giam đi không it. Cư như thê,
không chong thi chây, cai phô Hang Ma ơ Ha Nôi se đi đong la cai chăc.

Vân nan nghin ty vang ma mang đôt hăng năm, như thê, kê như xong. Vân đê con
lai, nan giai hơn, la phai giai quyêt dưt điêm mơ đô ma cua Đang Công San Băc
Viêt kia – môt đang chuyên lam hang gia va lam rât khéo.

Xin noi qua vê vai ba mặt hang tiêu biêu, đa đươc bây ban khăp nơi:
* Mặt Trận Dân Tôc Giai Phong Miên Nam (M.T.G.P.M.N) cha han. No đươc nặn
ra vao ngay 20 thang 12 năm 1960, va nặn khéo đên đô khiên co ngươi tương la đô
thật. Ðên khi đươc mang ra đôt, no chay như điên. Sự nghiêp cach mang cua nhiêu
ngươi miên Nam cung chay theo (luôn) như đuôc! Đam tro tan con lai đa đươc Đang
bo vô
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* Mặt Trận Tổ Quôc (M. .Q) đê khoi vương vai tum lum. Cai Mặt Trận nay mơi
thực sự la môt san phẩm đặc săc cua dân lang Ba Ðinh, co mặt tư thang 9 năm
1955, tập hơp nhiêu mon đô ma linh tinh khac (Hôi Cựu Chiên Binh, Ủy Ban Tôn
Giao, Hôi Nông Dân Viêt Nam, Hôi Phu Nữ Viêt Nam, Tổng Công Ðoan...) khac. So
vơi mặt hang chiên lươc nay thi những thư đô ma vơ vẩn như M.T.G.P.M.N, Mặt Trận
Giai Phong Tây Nguyên, Liên Minh Cac Lực Lương Dân Tôc Dân Chu & Hoa Binh...
đêu la chuyên nho, nêu chưa muôn noi la đô bo, chỉ co tinh cach giai đoan ma thôi.

*Điêu 9 cua nươc C.H.X.H.X.N.V.N (2013) quy định:
“Mặt trận Tổ quôc Viêt Nam la cơ sơ chinh trị cua chinh quyên nhân dân; đai diên,
bao vê quyên va lơi ich hơp phap, chinh đang cua Nhân dân; tập hơp, phat huy sưc
manh đai đoan kêt toan dân tôc, thực hiên dân chu, tăng cương đông thuận xa hôi;
giam sat, phan biên xa hôi; tham gia xây dựng Đang, Nha nươc, hoat đông đôi ngoai
nhân dân gop phân xây dựng va bao vê Tổ quôc.”

Tât nhiên la noi chơi vậy chơ không phai vậy đâu. Ai ma tương vậy la Tương Tâm
Bậy, va hậu qua rât kho lương. Trong môt phiên hop cua M. .Q, vao ngay 30
thang 10 năm 1956, luật sư Nguyên Manh Tương lơ gop ý vơi ĐCSBV (“Qua Những
Sai Lâm Trong Cai Cach Ruông Đât”) nên ông bị bị vui dập thê tham cho mai đên
khi nhăm măt lia đơi.

Sau mươi ba năm sau, sau hôm L.S Nguyên Manh Tương đoc diên văn trươc M. .Q,
ba Nguyên Thị Thuy Dương (môt dân oan ơ Thu Thiêm) uât ưc cho biêt:
“Ca đêm 18 đên rang sang 19/6/2019, tôi thưc trăng sau bao nổ lực cô găng gianh
cho đươc 2 la phiêu đê phat biêu trong lân tiêp xuc cử tri. Mặt trận tổ quôc Quận 2
cho đên Mặt trận tổ quôc phương Binh Trưng Đông nơi tôi sinh sông nhât quyêt
không cho tôi đăng ki. Ho đổ lỗi lẫn nhau, ho chặn moi con đương đê tôi không thê
noi.”

Noi cach khac kê tư năm 1955 cho đên nay, cai goi la M. .Q không lam gi khac
hơn la mươn danh nhân dân đê bịt môm cua chinh ho băng nhiêu phương cach ma
điên hinh nhât la “tổ chưc hiêp thương” (đang cử dân bâu) – theo nhận xét cua ông
Ha Sy Phu:
“Anh năm hêt moi sưc manh trong tay, muôn bây đặt cai gi cung đươc, anh co danh
cho nhân dân môt hôi đông đê giup anh thu thập tiêng noi cua dân, hay anh lai tim
cach đưa Bi thư tỉnh uy, Bi thư thanh uy sang phu trach luôn... cho nhât quan?”

Do sự “nhât quan” nay ma bi kịch Thu Thiêm đa kéo dai gân hai mươi năm qua
trong nin lặng. Cho đên khi sự viêc không thê ém nhem đươc nữa, Đai Biêu Quôc
Hôi phai lô diên thi ho hanh sử trơ trao đên đô khiên cho ngươi dân phai ném giây
vao mặt.

Blogger Trân Văn kêt luận:
“Hê thông công quyên như thê chinh la hậu qua cua môt hê thông chinh trị ‘ưu viêt’
hơn phân con lai cua nhân loai. Dươi sự lanh đao toan diên, tuyêt đôi cua đang, ba
đai biêu cua Quôc hôi đai diên cho cơ quan đai diên ‘ý chi, nguyên vong cua toan
dân’ chỉ lam đươc môt chuyên: Mỗi năm vai lân, trươc va sau cac kỳ hop Quôc hôi
phơi mặt đê dân chửi như môt cach giup ho ha hoa, đông thơi cung la đê xiên dương
thê chê ‘dân chu gâp van lân thiên ha’.



Mặt trận Tổ quôc (MTTQ) – tập hơp cac tổ chưc chinh trị đai diên cho tât ca cac giơi,
cac thanh phân khac nhau trong xa hôi – cung thê va cung vi thê, mơi bị cô Dương tô
cao: Cử tri muôn tiêp xuc vơi đai diên cua minh tai Quôc hôi phai… đăng ký vơi
MTTQ va nỗ lực duy nhât cua la… ngăn can.”

Đa thê, ngươi dân con phai đong thuê đê nuôi dương cai “lực can vy đai” nay.
Trang Quan Lý Nha Nươc (State Management Review) tiêt lô:
“Nghiên cưu gân đây vê ngân sach cho cac hôi, đoan thê cua Viên Nghiên cưu chinh
sach kinh tê, Đai hoc Quôc gia Ha Nôi cho thây, NSNN ươc tinh chi khoang 14 nghin
tỉ đông cho toan bô khôi nay, gâp đôi dự toan cho Bô Giao duc va Đao tao, Bô Y tê va
gâp 5 lân cho Bô Khoa hoc va Công nghê…
Nêu tinh ca dự toan ngân sach cho Liên minh Hơp tac xa Viêt Nam thi tổng chi lên
đên 1.615,710 ty đông. Hâu hêt cac hê thông hôi đoan, trong đo đặc biêt la cac tổ
chưc CTXH, đươc tổ chưc theo mô hinh hanh chinh, co biên chê, tru sơ, xe…”
Thê con Quôc Hôi?
Đai biêu Trân Quôc Tuân tư tỉnh Tra Vinh cho biêt ông co đươc nghe môt chuyên gia
cung câp thông tin răng: “nêu mỗi môt phut chung ta ngôi tai hôi trương nay thi nha
nươc phai bo ra khoang 2 triêu đông, binh quân mỗi môt kỳ hop như thê môt ngay
chung ta mât khoang 1 ty đông.”

Blogger Trân Văn chi tiêt hơn xiu nữa: “Nêu công thêm khoan lương phai tra cho ca
cac đai biêu Quôc hôi lẫn hê thông tham mưu, giup viêc va chi phi kinh tê - xa hôi
(bao gôm: đât đai, nha cửa, xe cô, cac tai san khac) danh cho Văn phong Quôc hôi va
63 Đoan Đai biêu Quôc hôi, tổng chi phi hang năm cho viêc vận hanh, duy tri hoat
đông cua Quôc hôi Viêt Nam co le không dươi mưc ngan tỉ.”

Toan la Đô Ma không ma măc dữ vậy, mây cha? Mang đôt hêt đi cho ranh nơ. Ma
du không muôn đôt chăng nữa thi cung đa đên luc chung phai chay thôi.


