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Vào ngày 14/09/2020 vừa qua, Tòa Án Nhân Dân Hà Nội đã xét xử vụ tranh chấp đai ở cánh đồng Sênh thuộc 
xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Vụ tranh chấp đất đai này có nhiều tình tiết tương tự như vụ tranh chấp 
đất đai ở cánh đồng Nọc Nạng thuộc xã Thạnh Phong huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 92 năm trước đây.  
Vụ tranh chấp ở cánh đồng Nọc Nạng được Tòa Đại Hình Cần Thơ dưới thời Pháp thuộc xét xử vào 
17/08/1928. Để có đủ giữ kiện so sánh giữa chế độ Thực Dân Pháp trước kia và chế độ Cộng Sản Việt Nam 
hiện nay qua hai vụ tranh chấp và qua hai phiên xử này, thiết tưởng ta cần phải kinh qua diễn biến của từng 
vụ tranh chấp. 
 

1. Diễn biến vụ tranh chấp ở Cánh Đồng Nọc Nạng: 
 
Nọc Nạng là tên một cánh đồng thuộc xã Thạnh Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, nằm trên đường Bạc 
Liêu (BL) đi Cà Mau. Nơi đây vào năm 1928 đã xảy ra một vụ tranh chấp đất đai giữa người nông dân chất 
phác với bọn gian thương cấu kết với bọn tham quan địa phương đã dẫn đến một vụ đụng độ đẫm máu khiến 
nhiều người thiệt mạng. Nội vụ có thể tóm lược như sau:   
Trước năm 1900, cánh đồng Nọc Nạng chỉ là một khu đất hoang vu, đến năm 1900 có một nông dân đã tới 
đây khai phá được một khu đất rộng 72.95 ha.  

 Năm 1908 người nông dân này qua đời và để lại số đất này cho con là Nguyễn Thành Luông còn được 
gọi Tám Luông hay Hương Chánh Luông.  

 Năm 1910, Hương Chánh Luông, chánh thức làm đơn xin chính quyền tỉnh BL khai khẩn 20 ha đất và 
chịu đóng thuế cho chính quyền tỉnh BL về khu đất này và được chính quyền cấp giấy chứng nhận. Rồi 
đến năm 1912, Tám Luông lại xin đo đạc và cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ khu đất này gồm 72.95 
ha. Chính quyền Bạc Liêu chấp thuận và đồng thời trao cho Nguyễn Thành Luông một bản đồ địa bạ 
của phần đất này. 

 Năm 1916, có một nông dân khác là Tăng Văn Được làm đơn khiếu nại với lời yêu cầu chính quyền 
tỉnh BL là không cấp toàn bộ khu đất 72.95 cho Hương Chánh Luông với lý do là y đã đóng góp khá 
nhiều công sức trong việc khai phá khu đất này. Do đơn khiếu nại, Tăng Văn Được được chính quyền 
tỉnh BL chia 4.5 ha trong số 72.95 ha mà Luông xin cấp giấy chứng nhận và số đất còn lại 68.45 ha 
được chính quyền tỉnh BL cấp cho Nguyễn Thành Luông giấy chứng nhận mang số 303 đề ngày 
07/08/1916.  
 

Hương Chánh Luông mất, để 68.45 ha cho là con trai trưởng là Nguyễn Văn Toại, còn gọi là Biện Toại, và các 
người em của Toại. Tăng Văn Được cũng qua đời để lại 4.5 ha cho vợ là Nguyễn Thị Dương. 
 
Năm 1917, một Hoa Kiều giầu có ở BL, vốn là một kẻ tinh ranh và gian tham, tên là Mã Ngân, còn được gọi 
là Bang Tắc, có âm mưu chiếm số đất 68.45 của anh em nhà Biện Toại, vì biết rằng họ chưa có bằng khoán 
mà chỉ có giấy chứng nhận. Mã Ngân bèn mua phần đất 4.5 ha của Nguyễn Thị Dương, giáp ranh với phần 
đất của anh chị em nhà Biện Toại, nhưng trong biên bản bán đất lại ghi bao gồm luôn cà phần đất 68.45 
ha của anh chị em nhà Biện Toại.  
 
Vì thế vụ tranh chấp đất đai giữa anh chị em nhà Biện Toại với Bang Tắc kéo dài trong nhiều năm song phần 
thắng vẫn nghiêng về phía Bang Tắc, vì y có nhiều thế lực lại giỏi chạy chọt với quan lại địa phương.  
 
Vào năm 1919 viên tri phủ Ngô Văn H của quận Giá Rai, theo dư luận nghi ngờ là đã nhận hối lộ của Bang 
Tắc, nên đã đề nghị chia đôi diện tích đất này, Bang Tắc một nửa và anh chị em nhà Biện Toại một nửa, song 
anh chị em Biện Toại nhất định không chấp nhận đề nghị này. Trong năm 1919 viên tri phủ Ngô Văn H. lại 
được cử là Chủ Tịch Hội Đồng Phái Viên có trách nhiệm khảo sát đất đai trong vùng để chính thức cấp bằng 
khoán cho người dân trong vùng. Vào dịp này Mã Ngân lại tiếp tục đút lót cho viên tri phủ Ngô Văn H. nên 
được H xác nhận phần đất của anh em nhà Biện Toại thuộc phần đất của Nguyễn Thị Dương trước đây, và đã 



được bán cho Mã Ngân; nói khác đi là Mã Ngân là sở hữu chủ chính thức chẳng những của sở đất 4.5 ha 
mà ông ta đã mua của bà  Nguyễn Thị Dương mà còn là sở đất 68.45 ha của anh em nhà Biện Toại nữa.  
 
Cũng trong năm 1919, Bang Tắc cho người đốt chòi và giết một con trâu của anh chị em nhà Biện Toại làm áp 
lực để buộc họ phải đóng lúa ruộng (tô) cho ông ta, tuy nhiên anh chị em nhà Biện Toại vẫn cương quyết 
không chịu đóng tô cho Mã Ngân.   
 
Có lẽ vì nhận thấy rất khó ăn trong vụ tranh chấp này, nên Bang Tắc bèn bán lại sở đất này cho một người 
có thế lực trong vùng là Hà Thị Trân, vợ huyện Lành và cũng là mẹ vợ người anh ruột của tri phủ Ngô 
Văn H. đương kim tri phủ của quận Giá Rai. Kể từ đó bà Trân tự coi mình là sở hữu chủ chính thức của khu 
đất này, đồng thời coi anh chị em Biện Toại là tá điền của mình và đòi họ phải đóng địa tô cho bà ta. 
 

 Ngày 6/12/1927 bà Trân xin được án lệnh của tòa án cho phép tịch thu tại chỗ tất cả lúa của anh chị 
em nhà BT gặt được.  

 Ngày 13/02/1928 gia nhân bà Trân dẫn lính mã tà đến ngay tại nơi lúa ruộng đang được thâu hoạch để 
tịch thu số lúa ruộng này nhưng bị anh chị em nhà BT phản đối dữ dội, nên phải về không.  

 Ngày 14/02/1928, gia nhân bà Trân và lính mã tà lại trở lại để tịch thu số lúa hiện có tại hiện trường, 
nhưng vẫn bị anh chị em BT chống cự nên lại phải rút lui. 

 
Trước thái độ cương quyết của anh chị em BT, viên chức xã Thạnh Phong bắt giữ bà Hương Chánh Luông 
(mẹ của anh chị em nhà BT) để gây sức ép. Vì thương mẹ, BT hứa sẽ không chống đối nữa để bà Hương 
Chánh Luông được tha về. Sau khi bà Hương Chánh Luông được tha về, anh chị em nhà BT liền họp bàn kế 
hoạch chống đối và thề trước bàn thờ Tổ Tiên là sẽ cương quyết chống lại sự thâu tô của bà Trân đến cùng 
dù có phải hy sinh tính mạng, rồi sau đó họ làm làm lễ lạy tạ bà Hương Chánh Luông, gọi là báo hiếu lần chót, 
rồi sau đó rút thăm để xem trong số những người con của bà Luông ai sẽ là người hy sinh trước tiên 
trong vụ tranh đấu một mất, một còn trong vụ tranh đấu này.  
 
Trong lần đầu rút thăm người con gái út tên Trọng bốc được thăm này, nên anh chị em nhà BT yêu cầu rút 
thăm lại vì không muốn người em gái út phải hy sinh trước.  Trong cuộc bốc thăm lần thứ hai, Út Trọng vẫn là 
người bốc được thăm, nên trong anh chị em nhà BT có người đề nghị bốc thăm lại một lần nữa, nhưng Út 
Trọng phản đối và tuyên bố: “Ông bà đã dạy, em xin liều chết.” 
 
Vào ngày 16/02/1928, có lẽ cho rằng hai lần trước lính mã tà không thôi, nên không đủ uy lực buộc anh chị em 
nhà BT tuân thủ án lệnh của tòa án, nên lần này ngoài lính mã tà lại còn có hai viên cò người Pháp là 
Tournier và Bouzou từ Bạc Liêu đến Phong Thạnh để tiếp sức với viên chức làng Phong Thạnh thi hành án 
lịnh của tòa án là tịch thu số lúa hiện có trên phần đất của anh chị em nhà BT. Khi đến hiện trường, viên cò 
Tournier yêu cầu hương chức làng Thạnh Phong cho mời một người trong gia đình BT đến chứng kiến việc 
đong đếm. Sau đó ít phút, Út Trọng cùng với một bé gái 14 tuổi tên Tư tới hiện trường. Ngay sau khi thấy 
Trọng hiện diện, viên cò Tournier từ chối việc đại diện của Trọng, với lý do là Út Trọng là phụ nữ và còn nhỏ 
tuổi nên không đủ tư cách đại diện trong việc đong đếm thóc lúa tại hiện trường. Song Trọng nhất định không 
chịu bỏ đi và còn đòi tên cò Tournier khi đong lúa xong phải ghi số lượng vào biên bản, nên cò Tournier tức 
giận tát cô Trọng. Lập tức cô Trong rút con dao nhỏ giấu trong người toan tính đâm tên cò Tây này, 
nhưng tên cò Tournier nhanh tay hơn lấy báng súng đập cô Trọng ngất xỉu. Trong lúc cướp dao và đập báng 
súng vào cô Trọng, Tournier bị một vết thương không đáng kể. Đứa cháu tên Tư chạy về cấp báo với anh chị 
em nhà BT, nên anh chị em nhà này chia làm hai tốp cùng giáo mác, gậy gộc chạy đến hiện trường. Tốp thứ 
nhất gồm năm đàn ông do Mười Chức, em BT, dẫn đầu và tốp thứ hai gồm năm phụ nữ do bà Nghĩa, vợ 
Mười Chức đang mang thai, chỉ huy.   
 
Khi thấy tốp đầu với giáo mác gậy gộc trong tay tiến vào hiện trường, Tournier bèn ra lệnh cho lính mã tà bắn 
chỉ thiên, nhưng Mười Chức vẫn không lùi, nên Tournier bắn thẳng vào Mười Chức. Tuy bị thương nặng 
nhưng Mười Chức vẫn còn đủ sức nhào tới đâm một mũi mác vào bụng Tournier, rồi mới ngã xuống. 
Trong khi đó Bouzou rút súng bắn bị thương nặng bốn người trong đại gia đình BT. Kết cuộc, về phía chính 
quyền viên cò Tournier bị thương và chết vào ngày hôm sau tại bệnh viện Bạc Liêu. Vào buổi sáng hôm đó về 
phía anh chị em của BT có Mười Chức và vợ tên Nghĩa đang mang bầu và một người anh của Chức tên Năm 
Nhẫn bị thiệt mạng. Một người anh của Mười Chức tên Sáu Nhịn và một người em gái của Mười Chức tên 
Liễu bị thương nặng. Ba ngày sau Sáu Nhịn qua đời tại bệnh viện.  



Phiên xử của Tòa Án Đại Hình Cần Thơ 
 
Trong phiên xử cùa Tòa Án Đại Hình tại Cần Thơ vào ngày 17/08/1928, chánh án là Rozario; công tố viên là 
Moreau: luật sư biện hộ cho gia đình Biện Toại là Tricon và Zévacon. Gia đình và thân nhân các nghi can cũng 
dân chúng được tự do tham dự. Hầu hết ký giả của các các tờ báo tư nhân ở Saigon lúc bấy giờ, như L’Écho 
Annamite, Đông Pháp Thời Báo, L’iImpartial, L’Opinion, Le Courrier Saigannais, Le Phare, La Tribune 
Indochinoise đều có mặt tại tòa.  
 
Trong khi tranh biện trước tòa, luật sư Tricon đã phát biểu: 

 Chúng ta những người Pháp, nên xây dựng ở xứ này một chế độ độc tài. Không phải độc tài bằng súng 
đạn, nhưng là sự độc tài của trái tim.” (Non pas de la dictature de la force du musqueton, mais de la 
dictature du coeur).  

Kết cuộc tòa đã đã tuyên án tha bổng Biện Toại, Nguyễn Thị Liễu (em Toại) và Tia (con trai Toại), Cô Nguyễn 
Thị Trọng, 6 tháng tù, nhưng tinh đến ngày ra tòa xét xử đã bị giam đủ sáu tháng (16/02 – 17/08) nên được ra 
về ngay sau phiên xử, Miều (chồng Liễu) 2 năm tù vì tiền án ăn trộm. Đồng thời gia đình và anh chị em BT 
được chính quyền chính thức cấp quyền sở hữu phần đất tranh chấp.  
 
 

2. Diến biến vụ tranh chấp ở Cánh Đồng Sênh: 
 
Cánh Đồng Sênh thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Vào rạng sáng ngày 09/01/2020, tại đây đã có 
một cuộc tập kích của một lực lượng cảnh sát cơ động khoảng 3.000 người do công an thành phố Hà Nội điều 
động, nhằm triệt tiêu nhóm tranh đấu giữ đất ở cánh đồng Sênh. Lý do mà nhóm này nêu ra để giữ khu 
đất 59 ha, là  khu đất này là đất canh tác của nhân dân xã Đồng Tâm. Cuộc tập kích này đã khiến một 
thường dân bị giết và ba chiến sĩ công an hy sinh. Quá trình diễn biến của vụ tranh chấp đất đai này có thế 
tóm lược như sau:  
 

 Ngày 06/04/2016, UBND thành phố HN và Viettel ký kết một hợp đồng đầu tư, trong đó thành phố HN 
chịu trách nhiệm giải phóng khu đất thuộc huyện Mỹ Đức để Viettel xây dựng sân gôn.  

 Vào tháng 11/2016, chính quyền Hà Nội cùng nhân viên Viettel, đã đến khu 59 ha cánh đồng Sênh 
căng dây phản quang và cắm bảng: “Vùng cấm - Khu vực quân sự”. 

 Vào tháng 02/2017, tập đoàn Viettel cho thi công trên vùng đất khu B, nên dân ĐT đã kéo tới đây 
ngăn cản bằng cách thu giữ dây phản quang và nhổ bỏ bảng “Vùng Cấm - Khu Vực Quân Sự”, đồng 
thời đưa máy cày, máy xúc vào khu vực này canh tác. Sở dĩ dân ĐT đã hành động như thế là vì 
theo họ thì QĐ số 113/TTg chỉ có khu A là đất quân sự thuộc BQP, còn khu B (59ha) là đất canh tác 
truyền thống của dân Đồng Tâm.  

 Vào ngày 15/4/2017, chính quyền HN đã âm mưu triệt tiêu người cầm đầu nhóm tranh đấu này là 
cụ Lê Đình Kình bằng cách mời cụ Kình tới khu B với lý do là để đo đạc và xác định vị trí của những 
cây mốc phân chia ranh giới giữa khu A đất QP và khu B. Khi tới cột mốc số 15, thì chính quyền HN 
trở mặt, đánh cụ Kình gẫy xương đùi rồi bắt giữ cụ Kình và những người đi theo dẫn giải về 
HN. 

 Khi được biết cụ Kình và những người đi theo cụ bị bắt, dân ĐT bèn kéo đến bao vây trụ sở UBND 
xã Đồng Tâm (nằm trong thôn Hoành) và bắt tất cả 38 nhân viên thuộc chính quyền huyện Mỹ 
Đức và thành phố HN đang có mặt tại đây làm con tin để đòi hỏi chính quyền HN thả cụ Kình và những 
người cùng đi với cụ.  

 Chiều ngày 17/04/2017, một số người bị bắt cùng với cụ Kình được thả về, riêng cụ Kình, vì bị rạn nứt 
xương hông đùi nên phải đưa vào bệnh viện Việt Đức điều trị. Ngay sau đó dân ĐT đã đáp trả bằng 
cách thả 15 cảnh sát cơ động.  

 Vào chiều ngày 20/04/2017, Chủ Tịch UBND Hà Nội, Nguyễn Đức Chung, đã tới trụ sở huyện Mỹ 
Đức để bàn với UBND huyện và huyện ủy về kế hoạch gặp gỡ trực tiếp với nhân dân xã ĐT. Theo kế 
hoạch này thì mỗi xóm của xã ĐT cử 10 đại diện đến UBND huyện đối thoại với Chủ Tịch UBND thành 
phố Hà Nội, song nhân dân ĐT đã từ chối lời mời này và đòi ông Chung phải trực tiếp đến gặp 
dân chúng tại xã Đồng Tâm. 

 Vào ngày 22/4/2017, Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đích thân về Đồng Tâm 
đối thoại với dân làng Đồng Tâm. Tại đây ông Chung đã ký tên vào một bản viết tay cam kết sẽ làm rõ 
nguồn gốc vùng đất khu B của cánh đồng Sênh, đồng thời cam kết không truy tố trách nhiệm hình sự 



đối với dân xã Đồng Tâm, Cụ Kình và một số vị bị bắt chung với cụ Kình được phóng thích và dân ĐT 
cũng phóng thích toàn bộ số người bị giam giữ còn lại cho chính quyền HN. 

 Ngày 19/7/2017, Thanh tra Hà Nội công bố một văn bản mang số 2346 rằng: "Toàn bộ diện tích đất 
sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là đất quốc phòng" đi kèm với với văn 
bản này là một bản đồ vẽ tay không có rõ nguồn gốc. Dân ĐT cho rằng Thanh Tra thành phố HN là cơ 
quan thống thuộc UBND thành phố HN không thể đi ngược lại với những quyết định của UBND Hà 
Nội, nên không coi văn bản này là một kết luận công bằng và trung thực. 

 

 Trong những năm 2017-2019, Cụ Lê Đình Kình, người nắm giữ đầy đủ các văn kiện và hồ sơ chứng 
minh khu B (59ha) đất của cánh đồng Sênh là đất canh tác của nhân dân xã ĐT, đã đại diện cho dân 
xã này gửi nhiều đơn lên chính phủ đề nghị xem xét tính chính xác bản kết luận của Thanh tra Hà Nội 
và khẳng định rằng 59 ha đất khu B cánh đồng Sênh là đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm chứ không 
phải là đất quốc phòng với luận cứ rằng, cán bộ địa phương đã lập lờ khi báo cáo về hai khu đất A 
và B khiến chính quyền Trung Ương hiểu lầm là cả hai khu A và B đều là đất quốc phòng. 

 

 Vào ngày 25/4/2019, Thanh tra chính phủ ra thông báo số 611/TB-TTCP khẳng định nội dung kết luận 
thanh tra đất đai tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức của Thanh tra Hà Nội là chính xác. Người dân ĐT 
cho rằng thanh tra của Chính Phủ Trung Ương đã không dựa vào vào các văn kiện hành chánh 
hay pháp lý nào cả mà chỉ căn cứ vào kết luận mơ hồ của Thanh Tra thành phố HN để kết luận 
theo công thức “huyện bênh huyện, phủ bênh phủ”. 

 

 Vào nửa đêm về sáng ngày 09/01/2020 Bộ CA điều động 3.000 cảnh sát cơ động được võ trang tới 
tận răng tập kích vào thôn Hoành với mục đích chính là triệt tiêu tận gốc rễ nhóm tranh đấu giữ 
đất ở cánh đồng Sênh, song với lý do biểu kiến và gian trá là lực lượng này vào thôn Hoành là để 
bảo vệ trụ sở xã Mỹ Đức và nhân viên của xã này trước sự đe dọa của nhón tranh đấu. Trong khi di 
hành tới trụ sở xã Mỹ Đức thì lực lượng công an võ trang bị nhóm tranh đấu của cụ Kình tấn công 
bằng bom xăng, lựu đạn, dao phóng. Vì thế lực lượng võ trang buộc lòng phải đánh trả, nên nhóm 
người của của cụ Kính đã phải rút lui về nhà cụ Kình để cố thủ. Lực lượng võ trang đã tấn công vào 
ngay hang ổ của nhóm người này. Kết quả là lực lượng công an vũ trang đã hoàn toàn chiếm được 
“hang ổ” của nhóm tranh đấu, bắn chết ngay tại trận tiền thủ lãnh của nhóm tranh đấu là một 
ông già tàn tật 84 tuổi đời và 52 tuổi đảng, đồng thời bắt sống được hơn 20 người khác; trong 
số người bị bắt sống có một đứa con nít hơn hai tuổi và một trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi. Ngoài ra, 
còn tịch thu được rất nhiều chiến lợi phẩm gồm giáo mác bom xăng, tài liệu, xe hơi và 2 két sắt chứa 
tiền bạc và quý kim v.v… Về phía lực lượng cảnh sát cơ động chỉ có 3 sĩ quan công an hy sinh.  

 
Trường hợp hy sinh của ba sĩ quan công an được Trung Tướng Lương Tam Quan, Thứ Trưởng Bộ 
Công An, giải thích trong cuộc họp báo vào ngày 14/01/2020 như sau:  
“Trong quá trình truy đuổi các đối tượng chạy vào nhà của Lê Đình Chức và chạy sang nhà khác, một 
tổ công tác 3 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh. Giữa 2 nhà có hố kỹ thuật [giếng trời], sâu khoảng hơn 4 mét, 
anh em ngã xuống đó. Khi thấy lực lượng ngã xuống hố thì các đối tượng đổ xăng phóng hỏa; không 
có chuyện đào hố chông, rải mảnh sành như tin đồn”. 

 
Phiên xử sơ thẩm của Tòa Án Nhân Dân Hà Nội 
 
Hội Đồng Xét Xử (HĐXX) sơ thẩm vụ tranh chấp đất đai ở cánh đồng Sênh của Tòa Án Nhân Dân Hà Nội 
(TAND/HN) gồm 5 thành viên, do thẩm phán Trương Viết Toàn làm chủ tọa. Lúc ban đầu dự kiến TANN Hà 
Nội sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 17, nhưng sau dã rút gọn lại còn đến ngày 14 tháng 9 năm 2020. Theo báo 
Thanh Niên tin thì vào ngày xét xử hàng trăm chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng được huy động đến đảm bảo an 
ninh cho phiên xử. Các ngả đường vào Tòa án nhân dân TP Hà Nội đều được thiết lập hàng rào cản, và có 
khoảng 10 nhân viên công lực túc trực để hạn chế tối đa người vào khu vực tòa. 
 
Theo luật sư Ngô Anh Tuấn thì trong phòng xử có khoảng 50% là cảnh sát tư pháp, an ninh, không có bất cứ 
người nhà các bị cáo nào được vào tham dự phiên tòa và cũng không có người dân thường nào được 
vào phòng xử. 
 
Theo BBC News Tiếng Việt thì vào ngày 07/09, bà Nguyễn Thị Duyên, vợ bị cáo Lê Đình Uy và cụ Dư Thị  

https://thanhnien.vn/thoi-su/an-ninh-siet-chat-truoc-phien-xet-xu-29-bi-cao-trong-vu-dong-tam-1275754.html


Thành, vợ ông Lê Đình Kình và là bà nội của Lê Đình Uy, cũng đã có mặt trước cổng tòa án nhưng 
không được vào và bị lực lượng chức năng đuổi đi.  Theo các tin tức được phổ biến trên mạng thì trong thời 
gian xét xử, TAND/HN đã cho trình chiếu những tập video đã được chỉnh sửa, cắt xén, thêm bớt về việc 
nhận tội của các nghi can. Trong số những video nhận tội này, người ta thấy trên mặt một số nghi can vẫn 
còn một số thương tích vì bị tra tấn, đánh đập v.v… để ép buộc họ phải nhận tội theo ý muốn của chính 
quyền.  
 
Trên mạng xã hội, người ta thấy một một video clip của cụ Dư Thị Thành (vợ cụ Lê Đình Kình) người đã công 
khai tố cáo nhà cầm quyền Hà Nội đã tra tấn cụ để buộc cụ phải nhận tội theo sự mớm cung của công 
an:   
“Người ta bắt khai là ở nhà cầm lựu đạn, tôi bảo là tôi không biết quả lựu đạn thế nào, tôi không biết bom xăng 

là thế nào, thì tôi không khai được. Thế là nó tát, cứ thế nó tát, nó đá, tát suốt, hết bên nọ sang bên kia, 
xong rồi nó đá vào hai bên ống chân.” 
 
Luật sư Đặng Đình Mạnh cũng cho biết trong phiên xử ông ta có đặt một câu hỏi chung với tất cả 29 bị cáo 
rằng:  
“Nếu những ai CÓ bị tra tấn trong giai đoạn điều tra thì ngồi yên. Nếu những ai KHÔNG bị tra tấn trong giai 
đoạn điều tra thì vui lòng giơ tay: 1,2 … rồi 10 cánh tay giơ lên. Nhưng vẫn có đến 19 cánh tay còn lại vẫn giữ 
xuôi theo người.” 
 
Trên đây là bằng chứng cho thấy là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã vi phạm điều 11 của Bản Tuyên 
ngôn Nhân quyền: "Bị cáo về một tội hình sự được suy đoán là vô tội cho đến khi có đủ bằng chứng 
phạm pháp trong một phiên xử công khai với đầy đủ bảo đảm cần thiết cho quyền biện hộ."                                                      
Ngoài ra, những bằng chứng trên đây cũng cho thấy là công an Hà Nội đã tra tấn đánh đập các nghi can 
một cách dã man để buộc họ phải nhận tội theo ý muốn và sự sắp đặt của chính quyền, hầu đổ hết tội 
lỗi và sai trái lên đầu người dân vô tội, còn chính quyền luôn luôn hành động một cách quang minh chính 
đại.  
 
Trong thời gian xét xử các luật sư biện hộ cho các bị cáo đã kiến nghị cho dựng lại hiện trường với lý do là 
việc buộc tội cho các bị can đã đổ xăng xuống hố kỹ thuật để đốt cháy 3 sĩ quan công an thành than có quá 
nhiều tình tiết cực kỳ vô lý. Theo các luật sư này thì việc dựng lại hiện trường là điều rất cần thiết để làm 
sáng tỏ những tình tiết mờ ám, hầu làm cơ sở cho việc xét xử đúng người và đúng tội. Nhưng rất tiếc đề 
nghị hợp lý và hợp pháp này đã bị HĐXX cho là không cần thiết, vì các nghi can đã nhận tội.  
 
Theo thiển ý của kẻ viết bài này, thì có lẽ các thành viên của HĐXX cũng đã nhận ra là kiến nghị này rất hợp lý 
và hợp pháp, song họ không thể chấp thuận được. Vì nếu chấp nhận cho dựng lại hiện trường để kiểm 
nghiệm, thì làm sao Tướng Lương Tam Quang có thể chứng minh được  

 cả ba sĩ quan công an trong lúc săn đuổi đối tượng đã ngã xuống hố kỹ thuật vào cùng một thời 
điểm?  

 Với lượng xăng ít ỏi mà các bị can đổ xuống hố kỹ thuật đã thiêu ba sĩ quan cộng an cháy thành than 
được?  

 Chấp thuận đề nghị này là vạch trần bộ mặt gian trá và đê tiện của Bộ Công An và đảng Cộng Sản 
Việt Nam. 

 
Về phương diện lý thuyết cũng như thực tế, người ta không thể chứng minh hay giải thích một cách hợp tình, 
hợp lý và khoa học về trường hợp cả ba sĩ quan công an trong lúc săn đuổi các đối tượng đã sa xuống hố kỹ 
thuật vào cùng một thời điểm, vì  

 kích thước của miệng hố kỹ thuật không cho phép điều này xẩy ra.  

 Hơn nữa miệng hố kỹ thuật lại ở vào vị trí đường cùng và nếu có sự săn đuổi thật sự thì kẻ bị săn đuổi 
sa xuống hố này, chứ không thể là thể là người săn đuổi được.  

 Ngoài ra, việc săn đuổi các đối tượng là việc làm của các chiến sĩ công an dưới quyền của của ba sĩ 
quan này chứ không thề là bản thân họ.  
 

Nói khác đi đây là một vụ vu cáo cực kỳ trắng trợn của Bộ CA để đổ tội giết người lên đầu người dân 
vô tội. Trong một cuộc hành quân hay trong chiến trận, binh sĩ hay sĩ quan bị tử thương vì sơ suất hay vì một 



lỗi lầm nào đó hoặc vì đạn của bạn là chuyện thường xẩy ra. Một chính quyền quang minh chính đại, 
không thể dùng cái chết vì sơ suất để đổ tội sát nhân cho người dân. 
 
Trên mạng xã hội người ta thấy dư luận cũng đã đặt câu hỏi là:  
“Cái miệng giếng trời bé tí, làm sao ba người có thể cùng ngã xuống một lúc? Nếu các chiến sỹ nhảy qua 
giếng trời này để trèo vào nhà kế bên qua cửa sổ, thì cửa số đó cũng không rộng đủ để ba người trèo và nhảy 
qua cùng một lúc. Nếu từng người nhảy, thì người trước rơi, không lẽ người sau không biết để tránh?” 
 
Khi giải thích rằng trong lúc săn đuổi các đối tượng, ba sĩ quan này đã ngã xuống hố kỹ thuật sâu bốn mét, 
Tướng Lương Tam Quan đã vô tình đần độn hóa và ngu dốt hóa, con nít hoá ba sĩ quan công an là 
Thượng Tá Nguyễn Huy Thịnh, Trung Úy Phạm Công Uy, Thiếu Úy Dương Đức Hoàng Quân, vì nếu là 
những người đã trưởng thành với  đầu óc bình thường, lại được huấn luyện và đào tạo kỹ lưỡng bởi Bộ Công 
An để trở thành những sĩ quan chỉ huy thì không thể ngã xuống hố kỹ thuật một cách ngu xuần và thiếu 
hiểu biết như thế được, trừ phi họ muốn cùng nhau nhảy xuống hố này để tự tử.  
 
Vào ngày 14/09/2020, Tòa Án Nhân Dân Hà Nội đã tuyên 2 án tử hình, là ông Lê Đình Công và Lê Đình 
Chức về tội "giết người" và "chủ mưu, cầm đầu vụ giết người". Cùng với tội danh này, Lê Đình Doanh (cháu 
nội cụ Kình) bị tuyên án tù chung thân và ông Bùi Viết Hiểu, 77 tuổi, bi tuyên án 16 năm tù. Ngoài ra các bị cáo 
Nguyễn Quốc Tiến bị 13 năm tù, Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù. 23 bị cáo còn lại bị tuyên các mức án từ 15 
tháng tù treo đến 6 năm tù giam đều về tội "chống người thi hành công vụ".  
 
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc mỗi bị cáo thuộc nhóm cầm đầu phải bồi thường 116 triệu đồng cho mỗi 
gia đình nạn nhân và chu cấp chi phí nuôi dưỡng các con của 3 nạn nhân cho đến khi họ đủ 18 tuổi. 
 
Kết luận: 
 
Qua hai vụ tranh chấp và qua hai phiên tòa xét xử ta thử so sánh chế độ Thực Dân Pháp ngày xưa với chế độ 
Cộng Sản Việt Nam hiện nay để xem chế độ nào hơn chế độ nào? 
 

Chế độ nào tôn trọng nhân phẩm hơn?    Thực Dân Pháp 
Chế độ nào tôn trọng quyền tư hữu hơn?    Thực Dân Pháp 
Chế độ có hệ thống pháp lý công bằng hơn?   Thực Dân Pháp 
Chế độ nào bảo vệ quyền lợi của dân hơn?    Thực Dân Pháp 
Chế độ nào quang minh chính đại hơn?    Thực Dân Pháp 
Chế độ nào có tự do báo chí hơn?     Thực Dân Pháp 
Chế độ nào người dân có tự do hơn?    Thực Dân Pháp 
Chế độ nào đáng sống hơn?      Thực Dân Pháp 
Chế độ nào đáng phỉ nhổ và đánh đổ?    Cộng Sản Việt Nam 

 
Thực ra, không phải đợi đến năm 2020, người dân Việt mới nhận ra được rằng chế độ cai trị của Thực Dân 
Pháp trên đất nước Việt Nam ngày xưa hơn hẳn chế độ cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay, 
mà cách đây hơn nửa thế kỷ, Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện đã nhận ra điều này. Trong một bài thơ dài có tựa đề 
là “Đồng Lầy” có một đoạn ngắn nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã gọi những đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam 
là “lũ thú rừng”. Dưới đây là nguyên văn của đoạn ngắn này: 
 

“Ôi thằng Tây trước kia 
Người dân không tiếc máu xương đánh đuổi 
Nay họ sót sa luyến tiếc vô chừng 
Nhờ nanh vuốt của lũ thú rừng (cộng sản) 
Mà bàn tay tên cai trị thực dân hóa ra êm ả”  

 
Trong gần 100 năm qua người dân Việt đã hy sinh nhiều triệu sinh mạng và tài nguyên của đất nước để đánh 
đuổi Thực Dân Pháp ra khỏi nước ta, vì cho rằng chế độ này độc ác và tàn bạo. Đồng thời chính người dân 
Việt Nam cũng đã ra sức giúp cho đảng Cộng Sản Việt Nam cướp được chính quyền và cai trị dân ta. Rồi từ 
đó, cứ đinh ninh rằng, chúng ta đã xóa bỏ được một chế độ cai trị hà khắc và đã tạo dựng được một chế cai trị 
tốt đẹp hơn. Nhưng nào ngờ cái chế độ mà chúng ta tưởng tốt đẹp hơn ấy lại độc ác và dã man gấp  



trăm ngàn lần cái chế độ mà ta đã dày công đánh đổ.  
Đáng tiếc thay! Đáng buồn thay! 
 
Huy Vũ 
 


