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Thế giới động vật tàn bạo và thế giới con người bất công 

 
BBC tiếng Việt vừa đăng một bài viết khá giật gân, với tựa đề “Mẹ giết con vì quyền lực trong thế giới động 
vật”. Nội dung bài viết nói về có những loài động vật khá thông minh, sẵn sàng giết con của … con khác để 
con mình có cơ hội sinh tồn, có thức ăn và có quyền lực tốt hơn. Danh sách những động vật mà các nhà khoa 
học quan sát được rất đa dạng, từ các loài khỉ tới vượn cáo, hải cẩu, sư tử biển, gấu, mèo, dơi, chuột, sóc,… 
Sự tàn bạo trong thế giới động vật này dễ khiến nhiều người sốc. Thế nhưng, chuyện này đang diễn ra khá 
phổ biến ở thế giới con người, không phải “giết” theo nghĩa đen mà là “giết” chết tương lai, hy vọng của con 
cái người khác. Nó có ở cả quốc gia tư bản phát triển như Mỹ và quốc gia “xã hội chủ nghĩa” chậm tiến như 
Việt Nam. Thật vậy, ngày 12/3/2019, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) loan báo đã truy tố 50 người vì tội “chạy 
trường” cho con cái vào các trường đại học nổi tiếng của Mỹ. Vụ việc gây phẫn nộ lớn đối với dân chúng Mỹ 
và đối với cả thế giới vì học sinh – sinh viên trên toàn thế giới hầu hết đều mong muốn có cơ hội tới Mỹ du 
học. 
 
Còn ở Việt Nam, trong kỳ thi tốt nghiệp kiêm thi đại học vừa qua, hàng loạt con cái quan chức các tỉnh miền 
núi phía Bắc như Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình đã được nâng điểm hàng loạt để bảo đảm cho “con ông cháu 
cha” lọt vào các trường “ngon” như công an, quân đội. Như vậy, ở thế giới động vật cũng như ở thế giới con 
người, việc “dìm” con người khác để con mình có cơ hội tốt hơn là khá phổ biến. 
 
Dân Mỹ có quyền công dân để đấu tranh chống tiêu cực. Viết đến đây có lẽ lực lượng dư luận viên, an ninh 
mạng, hay lực lượng 47 thở phào nhẹ nhõm. Đấy, quốc gia nổi tiếng là văn minh, dân chủ như Mỹ cũng tệ hại 
như Việt Nam mà thôi. Thế thì đừng có chỉ trích chế độ cộng sản ở Việt Nam nữa. Nhưng không, bản năng 
tham lam, giành phần lợi về cho mình hay gia tộc mình đều có ở mọi người, mọi quốc gia. Thế nhưng cách xử 
lý các vụ việc tiêu cực ở một nước văn minh và một nước chậm tiến như Việt Nam khác nhau, dẫn đến việc 
các tiêu cực xã hội bị kiềm chế hay trở nên lan tràn. Ở Mỹ, Cục Điều tra Liên bang (FBI) vào cuộc, điều tra và 
công khai danh tính những phụ huynh phạm tội cho toàn dân biết. Các nhà báo cũng được tham gia điều tra 
và vạch trần các vụ việc chạy trường khác, các trí thức, các nhà khoa học cũng được công khai phát biểu về 
tình trạng bất bình đẳng trong đại học Mỹ. Hoàn toàn không có vùng cấm. Những cuộc điều tra, những lời phê 
bình công khai đó không làm cho nền giáo dục Mỹ yếu đi mà ngược lại, điều đó giúp loại bỏ những ung nhọt 
để nền giáo dục Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới và là điểm đến mơ ước của mọi thanh thiếu niên trên trái đất này. 
Dân Việt Nam không có công cụ và quyền kiểm soát đảng Cộng sản. 
 
Ngược lại, ở “thiên đường xã hội chủ nghĩa” Việt Nam, vì lý do “nhân đạo” với “con cái các đồng chí”, công an 
không công bố danh sách tên những thí sinh được gian lận điểm và phụ huynh của các em. Con của ông bí 
thư Hà Giang Triệu Tài Vinh được nâng điểm mà cũng chính ông Vinh trơ trẽn đứng ra chỉ đạo phải “làm rõ”, 
“xử lý nghiêm” vụ việc. Đó là sự khác biệt giữa siêu cường số 1 thế giới và Việt Nam. Ở Mỹ có tiêu cực nhưng 
người Mỹ có hệ thống sửa sai rất tốt để cái tốt, cái thiện thắng được cái xấu, cái ác. Các công cụ để sửa sai 
chính là tòa án độc lập, cảnh sát chỉ làm theo luật chứ không tuân theo chỉ thị của đảng phái chính trị, báo chí 
tự do, xã hội dân sự, đa nguyên đa đảng…Những sai phạm sẽ bị nền báo chí tự do chỉ ra và phải thay đổi qua 
công luận, qua các hội đoàn xã hội dân sự, qua bầu cử với các đảng đối lập,… Nói cách khác, quyền lực của 
người có tiền và có quyền trong xã hội Mỹ không phải là vô hạn mà luôn có kiểm soát và có đối trọng. 
 
Ở Việt Nam, những công cụ để cái Thiện chống lại cái Ác không tồn tại. Đảng Cộng sản cầm quyền thậm chí 
còn cấm đảng viên bàn đến đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, xã hội dân sự… Những công cụ để dân 
thực hiện quyền làm chủ đất nước và kiểm soát đảng cầm quyền hoàn toàn bị triệt tiêu. Đảng cộng sản hiện 
nguyên hình là “thế lực thù địch” của dân. Tức là, đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay chính là thế lực ÁC, 

là “thế lực thù địch” với người dân Việt Nam. Chỉ riêng hành vi “giết chết” tương lai con em dân thường qua 
việc nâng điểm cho con em mình, vùi dập tương lai con em quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa 
bằng chủ nghĩa lý lịch đã đủ để so sánh giới cai trị cộng sản với loài cầm thú, như bài báo trên BBC đã kể 

ra. Chẳng thế mà người dân Việt Nam vẫn hay nhại lại các câu khẩu hiệu của đảng Cộng sản như “tất cả vì 
tương lai con em chúng ta, mặc kệ cha con em chúng nó”, hay “giáo dục là quốc sách đầu hàng”… 
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Đó không phải là điều mơ hồ hay vu cáo đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tế là con em đảng viên cao cấp leo 
cao trong hàng ngũ cai trị quốc gia đầy rẫy, và chỉ bị phanh phui khi cha chết hoặc mất thế lực. Báo chí 
trong nước đã đăng nhiều về trường hợp Nguyễn Bá Cảnh – con Nguyễn Bá Thanh, Lê Trương Hải Hiếu – 
con Lê Thanh Hải, Nguyễn Xuân Anh – con Nguyễn Văn Chi… Con ông lớn nào cũng thăng tiến “đúng quy 
trình” nhưng khi ông lớn thất thế thì khui ra toàn sai phạm. 
 
Nhìn vào sự “nhân văn” trong việc xử lý “con em chúng ta” có sai phạm, chợt nhớ tới em Nguyễn Mai Trung 
Tuấn, thiếu niên sinh năm 2000, đã chống cự đoàn cưỡng chế nhà em trái pháp luật vào ngày 14/4/2015 tại 
Long An, và em đã bị nhà cầm quyền cộng sản bỏ tù hơn hai năm. Vào thời điểm em bị bắt, em mới 15 tuổi và 
vẫn là trẻ em theo pháp luật cộng sản. 
 
Tiến hóa từ người thành thú 
 
So sánh như vậy để thấy rằng đám cai trị cộng sản xứng đáng để sánh ngang với cầm thú chứ hoàn toàn 
không xứng đáng là con người theo đúng nghĩa tốt đẹp của từ này. Đó chỉ là một băng cướp đang cai trị 
người dân Việt Nam: Cướp chính quyền của nhân dân về tay đảng Cộng sản, cướp hết tương lai của con 
em nhân dân và cướp luôn công lý. Nói theo kiểu Darwin thì giới cai trị cộng sản đã “tiến hóa” ngược từ người 
thành khỉ. Một chế độ phản dân hại nước như vậy trước sau gì cũng sẽ bị nhân dân Việt Nam đào thải. 

Chắc chắn là như thế! 
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