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Sau khi bài viết ‘Tội rất nặng nhưng hình phạt rất nhẹ” của tôi đăng trên trang Web Nghiên cứu lịch sử và 
trang Facebook Nghiên cứu lịch sử đã có một số độc giả viết bình luận. Trong đó độc giả Nguyễn Duy Minh 
viết trên trang Facebook: “Hổ vồ lợn trông oai hùng, chó cắn gà đập chả tha” khiến tôi nhớ đến câu chuyện 
ngụ ngôn mà tôi đọc từ hồi còn bé nhưng nay đã quên tên câu chuyện:  
Cách nay rất là lâu, ông Trời giáng xuống một cơn dịch bệnh, làm muông thú chết rất nhiều. Sư tử là chúa sơn 
lâm, bèn triệu tập muông thú lại để tự thú tội lỗi của mình, hầu mong ông Trời nguôi ngoai cơn giận chăng? 
Sư tử với tư cách là chúa sơn lâm, đứng ra tự thú tội trước tiên:  

- Tôi cũng thường bắt thú khác xé xác để ăn thịt.  
Kế đến là hổ, báo, lang, sói…lần lượt tự thú tội mình. Cuối cùng là con cừu đã tự thú tội mình:  

- Một hôm nọ tôi đi ngang cánh đồng lúa, tôi đã ăn vài bụi lúa của người nông dân nọ.  
Sau khi nghe con cừu tự thú tội xong, muông thú đều đồng loạt kết án, do tội của con cừu mà ông Trời mới 
giáng tai họa xuống cho muông thú. Thế là muông thú quyết định giết con cừu để tạ tội ông Trời. Sư tử, hổ, 
báo, lang, sói… xé xác thú khác để ăn thịt thì không sao, còn con cừu chỉ ăn vài bụi lúa của nông dân lại bị 
làm vật tế thần!  
 
Cuối bài viết ấy tôi đã viết:  

“Nếu ‘tội chí trọng nhi hình chí khinh’ (tội rất nặng mà hình phạt rất nhẹ) như hiện nay thì việc chống 
tham nhũng khó lòng mà có hồi kết. Campuchia đã bãi bỏ án tử hình, Việt Nam vẫn còn duy trì. Tại sao 
ta không tử hình vài đứa ‘ăn dày’, ‘ăn trên lưng’ mọi người để những kẻ khác ‘trông thấy sờn lòng’”[1] 

 
Với đề nghị tử hình bọn tham nhũng, nên độc giả Phat viết  bình luận trên trang Web Nghiên cứu lịch sử ngày 
15/10/2021:  

“Tác giả nói thì hay nhưng thật ra luận điệu y chang luật rừng, tác giả tôn trọng luật pháp thì viện dẫn 
ra luật nào đủ để kết tội mấy ông này tử hình giùm cái?? Nếu chỉ vì bức xúc hay để vừa lòng số đông 
mà tử hình thì chả cần luật pháp làm gì? Mà nếu làm vậy không khéo tác giả lại nói làm màu hay thanh 
trừng dã man nội bộ không có tình người? Nhắc cho tác giả nhớ miền Nam Việt Nam từng có một ông 
tổng thống từng được xử luật rừng giết ngay tại chỗ đấy”[2] 

 
Ngày 13/6/2018 khi thảo luận dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, đại biểu Quốc Hội Nguyễn Bắc 
Việt của tỉnh Ninh Thuận phát biểu:  

“Tham nhũng cũng như sâu, cỏ đối với cây trồng, đối với sự phát triển. Đối với sâu, cỏ thì phải nói diệt 
chứ không nói chống”[3] 

Trước đó vào buổi chiều ngày 26/5/2015 trong buổi thảo luận về Bộ Luật Hình sự sửa đổi, đại biểu Quốc hội 
của TP HCM là Đỗ Văn Đương phát biểu:  

“Phải cứng rắn như lửa đỏ để cho người phạm tội sờ vào thấy sợ và những người khác không dám lăm 
le. Đấy mới là Luật Hình sự”[4] 

 
Cũng trong buổi thảo luận ấy, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung- Giám đốc Công an Hà Nội phát biểu:  

“Ta thử suy nghĩ, người nghèo, những người không có điều kiện về dân trí, họ không có điều kiện để 
sinh sống, đi buôn ma túy vẫn bị án tử hình. Người có học hành, am hiểu pháp luật, được giáo dục lại 
tham ô, tham nhũng mà thoát án tử hình thì có điều gì đó không công bằng ở đây”[5] 

 
Tại phiên họp trình bày dự án Bộ Luật hình sự (sửa đổi) trước Quốc hội ngày 20/5/2015, đại biểu Hồ Trọng 
Ngũ (đoàn Vĩnh Long) đã phát biểu về án tử hình:  

“Tôi cho rằng không phải cứ bỏ hình phạt tử hình mới là nhân đạo. Nhân đạo với một người, nhưng có 
khi lại vô nhân đạo với nhiều người. Tôi đồng ý với xu hướng giảm hình phạt tử hình nhưng không nên 
thái quá. Nếu bỏ hình phạt tử hình thì tức là giảm tới mức không còn sự trừng trị, luật không còn có ý 
nghĩa nữa”[6] 

 
Nên biết “Phạt nặng không có nghĩa là tàn bạo hay ác nghiệt, vì mục đích của việc phạt nặng không 
đơn giản là phạt mỗi người phạm tội, mà nó còn có tác dụng giết gà dọa khỉ, để cho những người sau 



lấy đó làm bài học, sợ phải chịu hình phạt đó nên không dám phạm tội. Đây có thể coi là một thủ đoạn 
chấp pháp rất hữu hiệu và cũng rất đáng để làm theo”[7]. 

 
Ngày 21/10/2021 độc giả Năng Giả đã trích dẫn Đại Việt sử ký toàn thư Trần Anh Tông - Hoàng đế kỷ [Năm 
Hưng Long thứ 4, tuế thứ Bính Thân, 1296]:  

“Nhân Huệ vương tên là Khánh Dư từ trấn Bài Áng [tên thái ấp] vào chầu [ở thành Thăng Long]. Người 
trấn ấy tố cáo Khánh Dư tham ô, quan Hành khiển đem chuyện ấy kể cho nhà vua biết. Khánh Dư 
nhân đó tâu rằng: “Tướng như chim ưng, quân-dân như con vịt. Lấy vịt để nuôi chim ưng thì có gì lạ 
đây!”. Nhà vua không vui, Khánh Dư liền về. Bấy giờ Khánh Dư vào chầu, ở lại không quá 4 ngày thì 
quay về, có lẽ là sợ ở lại lâu thì bị nhà vua trách phạt vậy”.  

Độc giả Năng Giả đã bình luận:  
“Từ xưa đã có chuyện nương tay hoặc bao che cho nhau của giới chính trị chính quyền rồi. Giới chính 
trị, chính quyền có ai lại đi bẻ hết móng vuốt chim ưng của mình đâu”[8] 

Qua lời bình luận của Năng Giả cho thấy giới chính trị, chính quyền nay cũng giống như giới chính trị, chính 
quyền xưa là bao che cho thuộc cấp đồng đảng của mình.  
 
Ngày 12/12/2020 tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng được tổ chức trực tuyến 
với khoảng 5000 đại biểu. trong đó điểm tập trung là hội trường Bộ Quốc phòng với sự tham dự của khoảng 
700 đại biểu cùng với đó là 82 điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành phố, ông Nguyễn Thái Học- Phó Trưởng Ban 
Nội chính Trung ương, đã phát biểu:  

“Có công thì thưởng, có tội thì phải xử lý nghiêm, không ai được đứng trên pháp luật và không ai đứng 
ngoài pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”[9] 

Nếu ở Việt Nam lâu nay thực hiện đúng như phát biểu của ông Nguyễn Thái Học thì ông Nguyễn Đức Chung 
đã không có phát biểu về án tử hình đối với cán bộ tham nhũng! 
 
Độc giả Phil Nguyễn viết bình luận trên Facebook Nghiên cứu lịch sử sau khi đọc bài “Tội rất nặng nhưng hình 
phạt rất nhẹ”:  

“Vấn đề không đơn giản thế đâu. Xưa Minh Mạng xử tử được vì hệ thống là chuyên chính tập quyền. 
Còn nay nó là phân quyền, không ai có quyền lực tuyệt đối cả, everyone connects everyone, các nhóm 
chia sẻ quyền lực và lợi ích. Họ cũng biết rõ nếu cắn nhau thì chỉ có tự họ bị thiệt, nên giằng co vừa đủ 
ở thế cân bằng, đủ có tuồng cho dân xem thôi”. 

 
Khi nào chính quyền cộng sản Việt Nam thực hiện đúng phương châm “mọi người đều bình đẳng trước pháp 
luật” thì khi ấy tuồng “chống tham nhũng” mới có hồi kết. 
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