“Bác” nào là... “Vỏ”, “Bác” nào là... “Ruột”?
Đồng Phụng Việt

Công an Việt Nam vừa xác định, nhóm “Trại Cháu Bác Hồ” trên Facebook là “thủ đoạn” của “CÁC ĐỐI TƯỢNG
PHẢN ĐỘNG, CHỐNG ĐỐI TRONG NƯỚC”. Những “đối tượng” này đã giương khẩu hiệu “Bác Hồ là nhất, Đảng là
nhất”, tổ chức “Hiệp hội liên minh những người yêu Bác Hồ” để... “lừa bịp, lôi kéo học sinh, sinh viên, thanh
niên, trí thức trẻ tham gia, từ đó hình thành lực lượng đối lập chống Đảng, Nhà nước”. Theo Công an
Việt Nam thì tính đến đầu tháng này, nhóm “Trại Cháu Bác Hồ” đã “lừa bịp, lôi kéo, dụ dỗ hơn 18.000
người” (1).
Thử tìm trên Facebook thì không chỉ một mà có tới vài nhóm... “Trại Cháu Bác Hồ”. Có nhóm yêu cầu thành
viên phải thuộc “Năm điều Bác Hồ dạy” (2). Có nhóm dẫn câu ca dao một thời từng được dùng trong tuyên
truyền về bác và Đảng... “Bác Hồ hơn mẹ, hơn cha. Công lao giải phóng bao la biển trời” như tiêu chí thu
nạp thành viên (3)... Sự sùng bái Bác Hồ ở một số trang “Trại Cháu Bác Hồ” trên Facebook dễ làm người ta
ngạc nhiên bởi hóa ra Việt Nam không khác Bắc Hàn. Chẳng hạn có Facebooker tên là Ly Tong Anh khoe ảnh
chụp bàn thờ chưng ba tấm ảnh Karl Marx, Hồ Chí Minh, Lenin và kể: Mình công nhận Bác Hồ rất là linh. Vợ
chồng mình lấy nhau được vài năm nhưng chưa có em bé. Từ khi thỉnh ba bác về, vợ mình đậu thai có em
bé. Ai mà hiếm muộn, khó có con thì nên thỉnh Bác Hồ về thờ. Bác Hồ rất là mát tay, đụng đâu đẻ nấy (4).
Một group trên Facebook có tên "Trại Cháu Bác Hồ" và Năm
điều Bác Hồ dạy. FB
Những nhóm “Trại Cháu Bác Hồ” trên Facebook cũng là nơi
chửi rủa, thậm chí sử dụng vô số từ ngữ hết sức tục tĩu để mạt
sát thậm tệ những người Việt không sùng bái Bác Hồ,
không tin Đảng, bị xếp vào loại “ba que”... Những nhóm
“Trại Cháu Bác Hồ” trên Facebook còn là nơi tích cực bảo vệ
“quan điểm lịch sử” một thời được xem là... “chính thống” nên
chỉ trích cả chính quyền khi đột nhiên tổ chức rầm rộ, rồi những cơ quan truyền thông chính thức vốn vẫn
được xem là hết sức kiên định về lập trường như tờ Nhân Dân lại tường thuật hết sức trang trọng về “Lễ giỗ
lần thứ 190 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt” bởi đó là... Giỗ tên bán nước (5)...
Thế thì tại sao những cá nhân sáng lập nhóm “Trại Cháu Bác Hồ” lại bị xếp vào loại “PHẢN ĐỘNG, CHỐNG ĐỐI
TRONG NƯỚC”, các thành viên thì bị xem là nhẹ dạ và Công an Việt Nam phải lên tiếng khuyến cáo cần “nâng
cao cảnh giác”? Thử xem và đối chiếu thì dường như chỉ có một câu trả lời: Dù hoàn cảnh, tình thế đã thay đổi
đến mức chính quyền phải điều chỉnh “quan điểm lịch sử”, lẳng lặng tự chuyển đổi giọng điệu nhưng nhiều cá
nhân tuyên xưng “Bác Hồ là nhất, Đảng là nhất” không chịu... “tự cải tạo” về... “quan điểm, lập trường”,
vẫn khư khư ôm chặt “quan điểm lịch sử” một
thời từng được khẳng định là... “đúng đắn”, cho
nên mới bị chính quyền vốn cũng đề cao “Bác Hồ
là nhất, Đảng là nhất” cáo buộc đã... “đả kích;
xuyên tạc lịch sử, nhất là sự kiện ‘Chiến tranh
biên giới phía Bắc’, ‘Hải chiến Hoàng Sa’, ‘Hải
chiến Gạc Ma’,...”.
Dẫu tiếp tục đồng ca cùng chính quyền về “dân chủ
gấp vạn lần tư bản” tại Việt Nam nhưng “Trại Cháu
Bác Hồ” bị dán nhãn “thâm độc, tinh vi” bởi càng
ngày càng nghĩ khác, nói khác... “QUAN ĐIỂM MỚI” về
lịch sử, chính trị, thời sự. Ví dụ an ninh kinh tế, an
ninh tiền tệ đang ngả nghiêng mà lại chỉ trích: Ai còn
dám gửi tiền vào ngân hàng. Khách hàng gửi 52 tỉ đồng tiết kiệm vào ngân hàng bị mất trắng. Ngân hàng
không chịu trách nhiệm, tìm cách trốn tránh, không giải quyết (6). Hay chỉ trích Tổng bí thư Đảng CSVN sang

thăm Trung Quốc ngay sau khi ông Tập Cận Bình vừa tái đắc cử Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Có lẽ giọt cuối cùng làm tràn ly... chịu đựng của chính quyền là chuyện “Trại Cháu Bác Hồ” bày hai tấm ảnh
cùng chụp ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình. Tấm thứ nhất ghi lại cảnh ông Bình ngoảnh mặt
nhìn ông Trọng đang đọc gì đó và người Photoshop tấm này thêm vào hai chú thích, với ông Tập đó là câu
- Tao viết sao thì mày cứ đọc vậy, với ông Trọng thì đó là từ - Dạ (7)! Tấm thứ hai ghi lại cảnh ông Bình
sánh vai với ông Trọng nhìn về phía trước và người Photoshop tấm này thêm vào hai chú thích, với ông Trọng
đó là câu - Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp làm thân nô lệ cho Trung Hoa như 1.000 năm nô lệ giặc
Tàu xưa, với ông Bình thì đó là câu - Con ngoan lắm Lú, kèm nhận định: Nhìn mặt bọn nô lệ, tay sai nó
toát ra mặt (8)...

***
Sau khi bị công an Việt Nam “điểm mặt, chỉ tên” và chuyện “điểm mặt, chỉ tên” này trên báo Bắc Giang được
một số cơ quan truyền thông chính thức đăng lại, “Trại Cháu Bác Hồ” khẳng định: Trại Cháu Bác Hồ luôn yêu
Bác nhé (9) nhưng một số trang Facebook “Trại Cháu Bác Hồ” đã tự đóng hoặc bị đóng. Tuyên ngôn “Bác Hồ
là nhất, đảng là nhất”, thờ bác Hồ, bảo vệ Đảng ở xứ “dân chủ gấp vạn lần tư bản” vẫn có thể lâm nạn vì tỏ
ra bất kính với... “bác”... khác và cả vì ngây thơ Đảng CSVN hôm qua với hôm nay vẫn là... một.
Ở xứ “dân chủ gấp vạn lần tư bản” không đủ tỉnh táo để nhận ra “bác” nào là... “vỏ”, “bác” nào là...
“ruột” thì vẫn có thể bị cáo buộc là... “lừa bịp, dụ dỗ, lôi kéo” và trở thành... “tội phạm an ninh quốc
gia”!
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