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Thùy Trang chưa bao giờ góp ý kiến thẳng với bất cứ ca sĩ nào, cho dù ca sĩ đang ở trong nước như Lệ 
Quyên mình vẫn bênh vực một cách công bằng và luôn giữ thái độ nhã nhặn. Tuy nhiên đối với Ca sĩ Mai Khôi 
thì Thùy Trang chửi thẳng vào mặt vì thái độ hết sức mất dạy của người ca sĩ này. 
 
Trong một buổi Solo nhạc thính phòng trong một hội trường của Người Việt Quốc Gia tại Hoa Thịnh Đốn thì 
Mai Khôi đã tỏ thái độ hết sức mất dạy khi tìm cách trốn tránh là cờ Vàng của Cộng Đồng. Như các bạn biết là 
"nhập gia tùy tục", Cộng Đồng NVQG luôn treo hai lá cờ Việt & Mỹ trên sân khấu. Tại Hội Trường NVQG, hai 
lá cờ rất khiêm tốn dựng trong hội trường là chuyện thường tình ở cái xứ văn minh này. Trong buổi Solo có 
cái tên rất đẹp "Trói vào tự do" với sự có mặt của nhiều người lớn tuổi - Xướng Ngôn viên Thanh Trúc của đài 
RFA và cả đại diện SBTN. 
 

Lúc mọi người đang ngồi chờ chương trình bắt đầu - Ban Tổ Chức mời Mai Khôi vào 
hát thì cô ta từ chối - Cô ta nói thẳng với Xướng Ngôn viên Thanh Trúc của đài RFA là 
cô không đứng hát dưới lá cờ Vàng của Cộng Đồng. Trong lúc nhà văn Nguyễn Thị 
Thanh Bình chuẩn bị giới thiệu mời ca sĩ Mai Khôi vào vì lúc này chị Thanh Bình chưa 
hề hay biết tâm địa của Mai Khôi. Thanh Trúc (RFA) từ bên ngoài bước vào "mượn" 
Micro trước sự ngỡ ngàng của nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình, cô Thanh Trúc (FRA) 
tìm cách vả lả là ca sĩ Mai Khôi muốn ngồi phía dưới khán giả để hát bla bla bla cho 
"hòa đồng"... Mục đích của Mai Khôi là tìm cách xa lánh lá cờ Vàng, sau đó buộc khán 
giả phải xoay ghế lại, xoay lưng với sân khấu tức là xoay lưng với lá cờ Vàng thân yêu 
Việt Nam Tự Do. Lúc ca sĩ Mai Khôi bước vào sân khấu với khuông mặt xanh lè định "từ 

chối hát" thì nghe Thanh Trúc (RFA) tìm cách đưa Mai Khôi xuống phía dưới khán giả ngồi xa lánh lá cờ, nhờ 
vậy Mai Khôi mới chịu cầm đàn hát. 
 
Thứ nhất Thùy Trang chửi thẳng vào mặt ca sĩ Mai Khôi về thái độ mất dạy, thứ hai nếu nhận xét về nghệ 
thuật thì Mai Khôi hát quá dở, phải dùng từ cho chính xác là "dở như cứt" - Chỉ xứng đáng hát cho thằng "Cờ 
Lờ Mờ Vờ" nghe thôi. 
 
Ca sĩ Mai Khôi là ai thì có chó mà biết tới vì không nổi tiếng. Vào ngày 25/3/2016 tờ báo trong nước đưa tin 
"Mai Khôi ứng cử vào Quốc hội vì từng bị bạn trai bạo hành" - Từ đó nhiều người tranh đấu Dân Chủ lại hiểu 
lầm Mai Khôi đứng về phía gia đình Dân Chủ trong nước. Trong chuyến Tổng thống Mỹ Barack Obama viếng 
thăm Việt Nam từ ngày 21/5-25/5, tờ eva.vn đưa tin sẽ có nhiều người trong giới ca sĩ gặp Obama. 
Trong một cuộc họp tại khách sạn mà T.T Obama đã mời nhiều người trong giới Dân Chủ, tuy nhiên bị Công 
An chặn đường, KHÔNG ai đến được, chỉ có Mai Khôi và một số người không tên tuổi được vào được hội 
trường của Khách Sạn gặp T.T Obama. 
 
Ngày 19/7/2016 trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Mai Khôi tự nhận mình "Đại Diện" cho Xã Hội Dân Sự, cô 
nói "Vào ngày 24 tháng 5 năm 2016, tôi đã gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc họp đầu tiên giữa 
tổng thống Hoa Kỳ và các đại diện xã hội dân sự tại Việt Nam." Tuy nhiên, ngay sau cuộc họp, những bài báo 
của BBC Việt ngữ, bằng cách trích lời của bà Hồng Oanh: "... Mai Khôi chỉ nói về quyền tự do biểu diễn, 
không nhắc tới nhân quyền, tù nhân chính trị và luật bầu cử"! Như vậy bản tin trên báo BBC xác nhận lời 
của bà Hồng Oanh là Mai Khôi chỉ nói chuyện với T.T Obama về quyền tự do biểu diễn chứ KHÔNG hề nhắc 
tới nhân quyền, tù nhân chính trị và luật bầu cử... Mai Khôi KHÔNG thể cho mình là "Đại Diện" cho Xã Hội 
Dân Sự mà KHÔNG hề nhắc tới vấn đề nhân quyền cũng như vấn đề tù nhân chính trị, vì vậy nếu ai tinh 
mắt sẽ thấy "Con Bài Gài" Mai Khôi từ lúc đó. Thùy Trang biết rõ con bài CUỘI này ngay từ đầu, nhưng chưa 
lên tiếng vội vì lúc đó nhiều người sẽ nghĩ là "Phong Trào Xã Hội Dân Sự Đang Yếu Kém nên có một người 
như Mai Khôi là điều quý, không nên ném đá" ... 
 
(*) Hôm nay quí vị đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Đỗ Nguyễn Mai Khôi chưa??? Bọn CSVN nó rất ác ôn và 
mưu mẹo, nhưng chúng ta vẫn cứ bị chúng nó lừa hoài là vậy. 
 

http://eva.vn/


Người nào lập luận rằng đừng trách Mai Khôi vì cô ta ở trong nước, nếu đứng hát với Cờ Vàng thì khi về 
nước sẽ bị trù dập bla bla bla - Lập luận ngu như con bò, nếu đã sợ CS thì đừng bảo rằng mình đại diện 
cho Xã Hội Dân Sự, đừng vào khu vực Cộng Đồng NVQG mà hãy tới Đại Sự Quán VC mà hát. 
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