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Tôi bị cầm tù ở nhà tù Nam Hà, xã Ba Sao, Kim bảng, tỉnh Hà Nam từ tháng 1 năm 2008 tới tháng 3 năm 
2011.  Thời điểm tôi ở đó, nhà tù Nam Hà có khoảng 50 người Việt Nam làm gián điệp cho Trung Cộng, họ bị 
kết án từ 6 năm tù tới chung thân. Một số người làm gián điệp cho Trung cộng là cán bộ cao cấp ngành công 
an, quan chức cấp tỉnh, cấp bộ,... của chế độ cộng sản Việt Nam. Ví dụ như có 4 người từng là trưởng phòng 
tình báo của các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng trước khi họ bị bắt, có người làm ở Tổng 
cục tình báo Bộ công an, Văn phòng Bộ công an, Bộ ngoại giao,....Họ cho biết họ được Cục tình báo Hoa 
Nam tuyển mộ thông qua các chương trình giao lưu, học tập,... giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và đảng 
Cộng sản Trung Quốc. Họ cho biết Cục tình báo Hoa Nam và chính quyền Trung cộng muốn khống chế VN 
bằng nhiều phương pháp khác nhau như kinh tế, thương mại, chính trị, ngoại giao, quân sự.... Nhưng Trung 
cộng cho rằng việc khống chế bằng mạng lưới điệp viên được cài cắm trong nội bộ của hệ thống chính trị 
cộng sản Việt Nam là hiệu quả và ít tốn kém, mà lại không bị người dân Việt Nam và quốc tế biết đến. Cho 
nên Cục Tình Báo Hoa Nam không tiếc tiền bạc để lôi kéo, mua chuộc rồi tuyển mộ các cán bộ Cộng sản Việt 
Nam khi tham gia giao lưu, học tập,... tại Trung Quốc 
 
Có thể nói là tới 60% số cán bộ Cộng sản Việt Nam sang Trung Quốc là bị mua chuộc làm gián điệp. Một số 
có thể làm việc theo cách bán các tài liệu mật mà Hoa Nam Cục mong muốn có, một số thì làm việc trọn thời 
gian cho Hoa Nam Cục. Những cựu điệp viên Hoa Nam Cục này kể rằng, đối với những tài liệu tuyệt mật về 
quốc phòng, an ninh, đối ngoại,... của Việt Nam thì bất cứ giá nào cũng mua. Không mua được bằng ít tiền thì 
phải mua được bằng rất nhiều tiền. Ngay ở thời điểm năm 2008, những cựu điệp viên Hoa Nam Cục đã cho 
rằng chỉ ít năm nữa là mạng lưới điệp viên của Hoa Nam Cục sẽ có mặt ở mọi cấp, mọi ngành của hệ thống trị 
cộng sản Việt Nam. Tới lúc đó thì Trung Quốc có thể điều khiển, điều hành mọi chính sách, mọi công việc của 
chế độ cộng sản Việt Nam. 
 
Hôm trước, tôi sang London, nói chuyện với một nghệ sĩ có tiếng, cô ấy thường hay về Việt Nam và có quan 
hệ với nhiều quan chức cộng sản Việt Nam tầm trung. Cô ấy kể rằng các quan chức cộng sản này cho biết 
rằng hiện nay họ bị khủng hoảng niềm tin với đồng nghiệp của họ. Họ nói:   

“Người đồng nghiệp ngồi cạnh mình cũng không dám tin vì không biết người đó là Việt cộng hay Trung 
cộng”. “Nói xấu đảng thì ít nguy hiểm hơn nói xấu hay phê phán Trung cộng.” 

 
Họ cho rằng các quan chức cộng sản Việt Nam hiện nay không ai dám công khai chỉ trích Trung Quốc về 
mọi vấn đề. Bởi các điệp viên của Hoa Nam Cục có thể đang ở ngay cạnh họ mà họ không biết. Các điệp viên 
này sẽ âm thầm tác động trực tiếp hay gián tiếp để loại bỏ những người này ra khỏi những vị trí quan trọng 
trong cơ quan, hoặc không được vào diện qui hoạch để tiến thân nếu những người này còn trẻ. 
 
Dưới sức ép của toàn diện của Trung Quốc, hàng năm chế độ cộng sản Việt Nam vẫn gửi hàng trăm đoàn 
với hàng nghìn cán bộ đảng viên sang Trung Quốc giao lưu, học tập. Kết quả là rất nhiều trong số đó 
không vượt qua được sự cám dỗ của tiền bạc, sự mua chuộc,... mà bán rẻ lợi ích của Tổ quốc, cam tâm làm 
tay sai cho Trung Quốc. 
 
Có thể nói bởi sự nhu nhược, hèn nhát và yếu kém của chế độ cộng sản mà họ đã đẩy đất nước, dân 
tộc Việt Nam vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Bên ngoài thì chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, bên 
trong thì bị mạng lưới điệp viên của Trung Quốc phá hoại và khống chế toàn diện. 
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