
PHẦN 16 - VÕ VĂN KIỆT: KẺ ĂN VỤNG BIẾT CHÙI MÉP 

 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Võ Văn Kiệt được cho là một trong lãnh đạo tiến bộ có nhiều 

tư tưởng cải cách, đổi mới được một số người lầm tưởng cho rằng ông ta là một trong những 

người “tốt” và “phá cách”. Nhưng sự thật có phải như vậy hay không? Hoàn toàn không phải 

như vậy mà căn bản sau khi tìm hiểu thì Võ Văn Kiệt chỉ là một trong những kẻ “ăn vụng biết 

chùi mép” mà thôi. Trong bài viết này tôi xin vạch ra một số bằng chứng cho thấy Võ Văn 

Kiệt không hề phá cách mà độc tài như biết bao lãnh tụ cộng sản khác. 

 

 

I. SƠ QUA VỀ CON NGƯỜI VÕ VĂN KIỆT 

 

Theo tiểu sử của Võ Văn Kiệt đăng trên báo Công an Nhân dân (Cộng Sản) thì ông ta có hơn 

60 năm tuổi Đảng, điểu này cho thấy ông ta cũng gạo cội như bao “Đồng chí” khác trong việc 

cướp, cướp nữa, cướp mãi của Dân tộc Việt Nam. 

 

Trích đoạn nguyên văn trên báo Công An:  

 

“Đồng chí Võ Văn Kiệt; tên khai sinh là Phan Văn Hòa; bí danh: Sáu Dân. Sinh ngày 

23/11/1922, tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. 

 

Năm 1938, Đồng chí tham gia hoạt động trong phong trào Thanh niên phản đế. Tháng 

11/1939, Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, làm Bí thư Chi bộ, Huyện 

Ủy Viên và tham gia cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. 

 

Từ năm 1941 đến năm 1945, Đồng chí hoạt động Cách mạng ở Rạch Giá, tham gia Tỉnh ủy 

Lâm thời và tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền ở tỉnh Rạch Giá. 

 

Sau Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, khi Thực dân Pháp tái chiếm Nam Bộ, Đồng chí 

làm Ủy viên Chính trị Dân Quân Cách mạng Liên tỉnh Tây Nam Bộ. 

 

Năm 1950, Đồng chí được điều về tỉnh Bạc Liêu làm Phó Bí Thư rồi Bí Thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. 
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Năm 1955, Đồng chí được bầu làm Ủy viên Xứ ủy Nam Bộ, Phó Bí Thư liên Tỉnh ủy Hậu Giang. 

 

Năm 1959, Đồng chí được điều về Khu Sài Gòn - Gia Định làm Bí thư Khu ủy T.4 (Sài Gòn -  

Gia Định) cho đến cuối năm 1970. 

 

Tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc Lần thứ III của Đảng (năm 1960), Đồng chí được bầu làm Ủy 

viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Là Ủy viên Trung ương Cục miền Nam, 

Đồng chí tiếp tục làm Bí thư Khu ủy T.4 (Sài Gòn - Gia Định), rồi Bí thư Khu ủy Khu 9 (Khu 

Tây Nam Bộ). 

 

Năm 1972 Đồng chí được bầu làm Ủy viên Chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

III. Từ năm 1973 đến 1975 Đồng chí được điều về công tác ở Trung ương Cục và là Ủy viên 

Thường vụ Trung ương Cục miền Nam. Trong thời gian chuẩn bị giải phóng Sài Gòn, Đồng chí 

được Trung ương Cục phân công làm Bí thư Đảng ủy đặc biệt trong Ủy ban Quân quản thành 

phố Sài Gòn. 

 

Năm 1976 Đồng chí làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh. Đồng chí được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa VI. Tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần 

thứ IV của Đảng (năm 1976), Đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính Trị và được phân 

công làm Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Tại Đại hội Đại biểu tTàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3/1982), Đồng chí tiếp tục được bầu 

lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy 

viên Bộ Chính Trị. 

 

Tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc Lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986), Đồng chí tiếp tục được 

bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm 

Ủy viên Bộ Chính Trị. Tháng 02/1987, Đồng chí được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa VIII và 

được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Phó Chủ tịch 

Thường trực rồi Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng,  

 

Tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc Lần thứ VII của Đảng (tháng 6/1991), Đồng chí tiếp tục được 

bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm 

Ủy viên Bộ Chính Trị. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc Hội khóa VIII, Đồng chí được Quốc Hội phê 

chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; sau đó, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc Hội khóa VIII 

(tháng 8/1991), Đồng chí được Quốc Hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

 

Tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6/1996), Đồng chí tiếp tục được 

bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm 

Ủy viên Bộ Chính Trị và được cử làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính Trị. 

 

Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc Hội khóa IX (1992-1997), Đồng chí được Quốc hội bầu làm Thủ 

tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc  



phòng và An ninh. 

 

Từ tháng 12/1997 đến tháng 4/2001, Đồng chí được Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa VIII cử làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

Đồng chí là Đại biểu Quốc Hội các khóa VI, VIII, IX. Do có công lao to lớn đối với sự nghiệp 

Cách mạng của Đảng và Dân tộc, Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân 

chương Sao vàng, nhiều huân chương, huy chương cao quý khác và Huy hiệu 60 năm tuổi 

Đảng”. (1) 

 

 

 

Chúng ta đọc nguyên văn tiểu sử của Võ Văn Kiệt cho thấy một con người tham gia Đảng 

Cộng Sản suốt từ năm 17 tuổi cho đến chết với hơn 60 năm tuổi Đảng thì khó có thể trong 

sạch và tử tế. Và cũng chính bởi không tử tế nên ông ta đã được băng đảng cướp phong tặng 

nhiều huân huy chương giành cho những kẻ có thành tích của Đảng. 

 

Theo thông tin được loan tải rộng rãi từ lề dân trên Internet, Võ Văn Kiệt là một Chính trị gia 

háo dâm và có nhiều thủ đoạn. Ông là một nhân vật chủ chốt trong vụ tham nhũng hàng chục 

triệu USD về dự án xây dựng đường giây điện cao thế 500 KVA từ Bắc vào Nam. Vì không thể 

làm ngơ được trước áp lực quá mạnh của dư luận, Võ Văn Kiệt buộc lòng phải hy sinh một 

đàn em của ông là Vũ Ngọc Hải, Bộ trưởng Năng lượng, với bản án ba năm tù về tội “lãng 

phí tài sản nhà nước”. Hải âm thầm chịu đựng làm vật tế thần và sau khi mãn hạn tù (được 

ân xá sớm), ông ta được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Việt Nam, một 

trong những nơi hái ra tiền. 

 

Vợ của Võ Văn Kiệt là Phan Lương Cầm, cựu Giảng viên ĐHBK Hà Nội. Bà này là vợ hai 

của ông Kiệt, bà vợ cả là Trần Kim Anh đã chết năm 1966. Phan Lương Cầm là người đứng 

sau giật dây nhiều vụ áp-phe không lồ. Báo chí quốc tế đã có thời kỳ gọi bà là “Mrs 10%” 

(Bà Mười Phần Trăm) vì đó là tỷ lệ chia chác cho bà trong các hợp đồng thương mại được ký 

kết ở cấp Chính phủ. Phan Lương Cầm “núp bóng” chồng để buộc Cán bộ Kỹ thuật phải sử 

dụng hàng trăm ngàn chiếc cột điện đặc chế do bà sản xuất trong dự án xây dựng đường dây 
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Bắc - Nam. Theo sự đánh giá của các chuyên gia ngoại quốc, những chiếc trụ điện tráng kẽm 

theo công thức của “Khoa học gia” Phan Lương Cầm là quá mắc và dễ hỏng nhưng Nhà nước 

đã phải trả cho bà hàng chục triệu USD. Lợi dụng chức vụ của chồng và được chồng bảo kê, 

bà Cầm cũng đã tiến hành rửa tiền và chiếm đất của dân qua dự án sân Golf Đồng Mô - Hà 

Nội và nhiều biệt thự ven biển Mỹ Khê - Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh - Khánh Hòa. 

 

 

Phan Lương Cầm 

 

 

Đường dây 500kV – hốt bạc của vợ chồng Kiệt – Cầm 
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Một scandal khác suýt khiến Võ Văn Kiệt rơi đài là vụ một đơn vị Hải Quan và Biên Phòng 

ở Hạ Long - Quảng Ninh bắt giữ hơn 200 chiếc xe hơi mới toanh nhập cảng lậu vào Việt Nam 

bởi “quý tử của Thủ tướng”. Ông đã tức tốc đích thân can thiệp vào vụ này trước khi nó nổ 

lớn và đã “giải quyết êm thấm” bằng cách thăng chức cho các Sĩ quan Biên phòng đã giải 

thoát cho cậu con trai của ông. Con trai của Võ Văn Kiệt là “một đại gia trong các đại gia cỡ 

lớn” ở Việt Nam. Tuy còn trẻ (trên dưới 30 tuổi) nhưng y là chủ nhân của bãi biển Ty-Top và 

khách sạn hạng sang Plaza Hotel ngay ở trung tâm Sài Gòn. Theo một tài liệu có thể tin cậy 

được, gia đình Võ Văn Kiệt có khoảng $370 triệu USD trong các Ngân hàng ngoại quốc, không 

kể hàng chục bất động sản thương mại trong và ngoài nước. 

 

Ông Võ Văn Kiệt tuy không ra mặt, nhưng vợ con ông ta khuynh đảo các gói thầu, 

hợp đồng kinh tế béo bở. Bà Cầm tuy không đứng tên nhưng vẫn là bà ta trúng thầu: Cung 

cấp sắt đường dây 500 klv (ăn chênh lệch sắt nhập tốt bằng sắt nấu lại từ phế phẩm), Hồ 

Dầu Tiếng - Tây Ninh (bị rò), Đường HCM đoạn từ Đà Lạt đến Bình Dương (ông Võ Văn Kiệt 

đã làm lễ khởi công ở Buôn Mê Thuật sau bị mang tiếng, bỏ). Tất cả các Quota nhập xe hơi 

đều phải qua tay bà Cầm... Không những thế, trước khi nhắm mắt lìa đời ông sợ vợ con ông 

sau này bị đám còn sống "cải tạo tư sản mại bản" nên dặn dò 1 câu mà nhiều người biết: 

"Phải tuân thủ tổ chức" tức là muốn giàu bền vững phải bám vào Đảng. 

 

Cái mà người dân chúng ta nhìn thấy bề ngoài đó là Thủ Tướng Kiệt xé rào mở cửa Kinh tế 

Thị trường Tự do Định hướng XHCN là do đàn anh Trung Cộng chỉ thị cho phép sau mật ước 

Thành Đô 1990 chứ không phải là chủ trương của ông Kiệt cũng như Cộng Sản Việt Nam. Thời 

điểm đó Trung Cộng đã mở cửa làm ăn với Mỹ và thế giới tự do vào cuối thập niên 70. Trung 

Cộng đã chỉ đạo Cộng Sản Việt Nam và ông Kiệt phải tuân theo để khỏi bi sụp đổ như Đông 

Âu và Liên Xô. 

 

Ông Kiệt sinh năm 1922. Ngoài 2 bà vợ Phan Lương Cầm và Trần Kim Anh thì ông Kiệt còn 

một người con rơi mang tên Phan Thành Nam sinh năm 1952, hiện là Chủ Công ty Tradico. 

Con gái ông Kiệt là Phan Hiếu Dân sinh năm 1955 hiện làm chủ rất nhiều tài sản ở Sài Gòn, 

bất cứ nơi nào người ta cũng nghe nói đến tài sản của bà Dân. 

 

Có điều lý thú là bà Cầm sinh năm 1943 thì không thể có con là Phan Thành Nam sinh năm 

1952 khi bà Cầm 10 tuổi được. Như vậy Phan Thành Nam rõ ràng là con của 1 bà vợ khác của 

ông Kiệt hoặc lý lịch công khai của bà Cầm là man trái vì bà sinh năm 1943. Qua Nga năm 

1970, thì năm 1973 trở thành Tiến sĩ, Giáo sư, với nhiều chức vụ quan trọng như Giám Đốc, 

Chủ Tịch của nhiều Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật. Vì chính những cái lối con quan vợ quan học 

3 hôm trở thành Tiến sĩ, Giáo sư, nên đất nước chúng ta hiện nay không sản xuất nổi một 

chiếc đinh vít cho đúng với nghĩa đinh vít. 

 

Cũng cần đọc thêm là qua hai nguồn Wiki được chấp nhận bởi Cộng Sản thì Phan Thành Nam 

sinh năm 1952 khi bà vợ cả Trần Kim Anh chưa mất (Năm 1966). Như vậy trong lúc vợ cả 

còn sống thì ông Kiệt cũng giống như bao nhà “Cách mạng” khác lang chạ, vợ nọ con kia. (2), 

(3). 

 

Tuy nhiên đây chỉ là vài nét sơ qua về con người và gia đình ông Kiệt. Trong bài viết này chủ  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_L%C6%B0%C6%A1ng_C%E1%BA%A7m
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_V%C4%83n_Ki%E1%BB%87t


yếu đến 2 tội ác của ông Kiệt: Tội khủng bố trong chiến tranh, cướp bóc trong Chiến dịch 

đánh Tư sản và tội đàn áp Dân chủ Tự do. Bài viết này với những sử liệu cho thấy sự thật 

khác hẳn sự ca tụng sai lệch của cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức để đánh bóng cho 

tên tuổi của một người thân của Huy Đức - ông Võ Văn Kiệt. 

 

 

II. KHỦNG BỐ TRONG CHIẾN TRANH VÀ THAM GIA TÍCH CỰC VÀO 

VIỆC “CƯỚP NGÀY” 

 

1. MỘT CHỈ HUY KHỦNG BỐ:  

 

Thứ nhất, Võ Văn Kiệt trong chiến tranh đã góp công không nhỏ vào việc cướp đoạt VNCH 

của Cộng Sản. Đặc biệt trong chiến dịch khủng bố và tráo trở Tết mậu Thân 1968 thì Võ Văn 

Kiệt góp công lớn. Đây là bài viết của Lê Thanh Hải - Bí Thư SG trên báo Sài Gòn Giải Phóng 

có đoạn:  

 

“Cuối tháng 10 năm 1967, Hội nghị Trung ương Cục miền Nam họp và ra Nghị quyết về tiến 

hành Tổng Công kích - Tổng Khởi nghĩa (Nghị quyết Quang Trung). Thực hiện “Nghị quyết 

Quang Trung”, Khu trọng điểm được thành lập bao gồm Khu Sài Gòn - Gia Định và một phần 

đất của các tỉnh tiếp giáp với Sài Gòn (tạm thời giải thể Khu Sài Gòn - Gia Định). Khu trọng 

điểm gồm 6 phân khu, đặt dưới sự lãnh đạo của một Đảng ủy gồm các đồng chí Nguyễn Văn 

Linh, Võ Văn Kiệt, Trần Văn Trà và hình thành 2 Bộ Tư lệnh Tiền phương Bắc (I) và Nam 

(II). Đồng chí Sáu Dân - Võ Văn Kiệt làm “Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tiền phương II”.  

 

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 ở Khu trọng điểm, Đồng chí Sáu Dân - 

Võ Văn Kiệt với tư cách người đứng đầu Bộ Tư lệnh Tiền phương II (Nam Sài Gòn) đã cùng 

Đảng ủy Khu trọng điểm và Bộ Tư lệnh Tiền phương lãnh đạo, chỉ huy đánh vào những mục 

tiêu chiến lược hàng đầu của địch, góp phần đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc 

chúng phải xuống thang chiến tranh và đàm phán với ta ở Paris.” (4). 

 

Như vậy tội khủng bố của Kiệt là không thể chối bỏ. 

 

Ngoài ra bài báo của Lê Thanh Hải còn khẳng định Võ Văn Kiệt cũng là một trong kẻ chủ chốt 

tiến hành cướp phá VNCH trong năm 1975: 

 

“Ngày 8 tháng 4 năm 1975, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn - Gia Định được thành 

lập, sau đó được vinh dự mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh gồm 12 Đồng chí, trong đó có 

Đồng chí Võ Văn Kiệt, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường 

vụ Trung ương Cục được phân công phụ trách công tác tiếp quản sau giải phóng.” 

 

Thứ hai, cũng vẫn là báo Đảng ca ngợi “thành tích” khủng bố của Đồng chí Võ Văn Kiệt như 

sau: 

 

“Trung Ương nhìn thấy những khó khăn của khu Tây Nam Bộ, nên tháng 11/1971 đã điều  



động Đồng chí Võ Văn Kiệt về làm Bí thư Khu ủy Khu Tây Nam Bộ.” Và kết quả chỉ huy của 

“Đồng chí” Võ Văn Kiệt như sau: ” Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu Tây Nam Bộ quyết định 

mở chiến dịch tổng hợp, chọn U Minh - Chương Thiện làm trọng điểm I; Trà Vinh làm trọng 

điểm II. Qua 6 cao điểm, từ tháng 4 - 8/1972, khu Tây Nam Bộ đã loại khỏi vòng chiến đấu 

26.000 tên địch, giải phóng trên 19 xã với hơn 400.000 dân, khí thế của Cán bộ, Quân và 

Dân tăng lên rõ rệt.” (5) 

 

Bỏ qua cái mỹ từ “Giải phóng” thì chúng ta con số người chết do sự chỉ đạo của Võ Văn Kiệt 

đi xâm lăng nước khác cũng cho thấy ông ta là con người như thế nào. 

 

Thứ ba, cũng nói đến vai trò của Võ Văn Kiệt quan trọng đến thế nào trong chiến dịch ăn 

cướp miền năm năm 1975 thì báo Đảng đã khẳng định: 

 

“Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Miền đã họp và quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính Trị và bàn các giải 

pháp thực hiện. Trung ương Cục và Quân ủy Miền đã thông qua kế hoạch kết hợp tiến công 

quân sự với phong trào nổi dậy của quần chúng. Trung ương Cục cử Đồng chí Võ Văn Kiệt 

chuyên lo vấn đề tổ chức và chỉ đạo kế hoạch nổi dậy của quần chúng phối hợp với cuộc 

tiến công của các Binh đoàn Chủ lực của ta và thành phố. Trung ương Cục cũng chỉ đạo các 

tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tự giải phóng với phương châm: xã giải phóng xã, huyện giải 

phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh.” (6) 

 

Như vậy chúng ta thấy rõ ràng trong sự sụp đổ của miền Nam bởi những kẻ xâm lăng miền 

Nam thì Võ Văn Kiệt có vai trò không hề nhỏ chút nào.  

 

2. THAM GIA CƯỚP NGÀY:  

 

Để cướp đoạt tài sản và tiền của thì Đảng Cộng Sản đã tiến hành chính sách đánh Tư bản, đổi 

tiền và tịch thu tài sản của nhân dân dưới mỹ từ “đánh gian thương”, “tiểu tư sản”. Hậu 

quả đó là hàng triệu người bị cướp nhà giao cho Cán bộ, bị mất cơ nghiệp và bị đẩy đi Kinh 

tế mới. Kết quả X-2 và X-3, với “công lao to lớn” của Đỗ Mười, Mai Chí Thọ... thu được 

khoảng hơn 4.000 kg vàng, gần 1.200.000 đô la, và một khối lượng hàng hóa không thống 

kê hết. Từ chiếc xe hơi, TiVi, tủ lạnh, đến bịch bột giặt, quả trứng gà đều khê khai và tịch thu 

chất trong các kho, để rồi không cánh mà bay, hoặc biến thảnh phế thải. Sau đó Cộng Sản 

tích cực đẩy bà con đi Kinh tế mới. Để minh chứng cho việc Võ Văn Kiệt có vai trò không 

nhỏ thì chúng ta cần phải có những dẫn chứng sau đây: 

 

Thứ nhất, năm 1976, ông Kiệt là Ủy viên Bộ Chính Trị (dự khuyết), Bí Thư Sài Gòn (đã bị 

cưỡng ép đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh). Những kế hoạch đánh Tư sản, ông ta không 

thể không biết và không tham gia. Kinh tế miền Nam nói riêng, Việt Nam nói chung từ đó bắt 

đầu bị suy kiệt. Mặc dù sau 1975, Cộng Sản tiếp quản một cơ sở sản xuất phồn thịnh ở thành 

phố, và vùng đất trù phú ở nông thôn. Võ Văn Kiệt tiếp sức cùng Đỗ Mười phá nát cơ sở Công 

nghiệp Thương mại Sài Gòn. Theo hệ thống chính trị thì Võ Văn Kiệt không thể không “đồng 

tình” để rồi không tham gia. Vì nếu không tham gia đồng tình với những kẻ cướp ngày (Xem 

“Những sự thật cần phải biết” phần 13 - Những kẻ cướp ngày) thì ông ta đã không thể 

đứng vững và tiến xa trong nhịp đập chung của những kẻ ăn cướp. 

http://truongchinhtrilamdong.com.vn/nd_dlth.aspx?muc=268&mboardname=Kh1
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/08/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-13.html


Thứ hai, miền Nam Việt Nam đến ngày 30/04/1975 vẫn còn nguyên các công trình kinh tế, 

nhà máy, hạ tầng cơ sở, bệnh viện, trường học, giáo dục của 1 nền kinh tế đúng đắn: Kinh tế 

Thị trường. Cho đến ngày 30/04/1975 tại Miền Nam công nhân vẫn còn việc làm tại các Khu 

Công Nghiệp như tại Biên Hòa. Nông dân miền Nam vẫn vừa làm vừa chơi vẫn dư dả. Dưới sự 

lãnh đạo "tài tình và sáng suốt" của Đảng CS Việt Nam trong đó có Võ Văn Kiệt chỉ sau 5 năm 

"Giải phóng" cả nước sắp chết đói. Cũng vì sự "tài tình" mà đồng bằng sông Cửu Long là vựa 

lúa của cả nước mà không sản xuất nổi gạo nuôi sống cả nước. Chính Võ Văn Kiệt và Đảng 

Cộng Sản đã tiến hành để cướp bóc đến thảm trạng chết đói của dân. Tại sao các nhà máy 

tại Biên Hòa và toàn miền Nam phải đóng cửa để công nhân thất nghiệp ra đứng đầy đường 

nếu không có "công" của Lê Duẩn, Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười...? 

 

Nếu nền Kinh tế Thị trường tại miền Nam không bị Võ Văn Kiệt và Đảng Cộng Sản bóp cổ chết 

thì Việt Nam chưa đến nỗi mạt, xếp hạng gần cuối bảng kinh tế thế giới như ngày hôm nay. 

Đảng CS Việt Nam đã làm Dân tộc ta điêu đứng và đói khổ vô hạn. Chính vì sợ dân chết đói 

sẽ làm loạn miền Nam mà Cộng Sản bắt buộc phải “xé rào” bằng cách thức trợ giá của Võ 

Văn Kiệt. Ngoài ra cũng là một mũi tên trúng hai đích để mị dân rằng Đảng và Võ Văn Kiệt 

“lo cho dân” nhưng thực chất là dùng miếng ăn để dễ bề cai trị nhân dân Miền Nam đang 

quen với một chế độ Tự do và no ấm thực sự như VNCH. Như vậy trong việc cướp của và “xé 

rào” thì Võ Văn Kiệt đã khéo ăn vụng và chùi mép để lấy tiếng “tiến bộ”. 

 

 

Một cảnh trong thời bao cấp 

 

Thứ ba, nói về hành động đánh Tư sản hay còn gọi là “Cướp ngày” thì chính Cộng Sản đã 

công nhận Võ Văn Kiệt có vai trò không nhỏ. Trong văn kiện Đại hội Đảng Cộng Sản tháng 4 

năm 1979 (Số 03/VKĐ- BCT) khi đánh giá về tình hình miền Nam có đoạn trang 3:  

http://3.bp.blogspot.com/-PHLR7xXbVS4/Ug0WOM8EjNI/AAAAAAABWS4/zHn_NwcnNnQ/s1600/temp-danlambao-44.png


“Trong 4 năm qua chúng ta đã giải quyết thành công nạn Tư sản Mại bản tại miền Nam do 

tàn dư của chế độ cũ để lại. Thành công có sự đóng góp không nhỏ của các Đồng chí trong 

Bộ Chính Trị, đặc biệt là các Đồng chí Đỗ Mười, Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt và các Đồng chí trong 

Ủy ban Quân quản Thành phố. Việc đánh Tư sản Mại bản đã được thực hiện nghiêm túc và 

đạt được nhiều thắng lợi quan trọng...” 

 

Thì ra Đảng công nhận Võ Văn Kiệt “có công” lớn trong đánh cướp của cải của nhân dân đây 

mà. 

 

Cũng văn kiện này khẳng định chính sách đẩy nhân dân Miền Nam đi Kinh tế mới sau khi cướp 

bóc của họ nhà cửa tài sản mà Võ Văn Kiệt tham gia chính yếu: 

“Ngoài việc đánh tư bản. Quân ủy Trung Ương đã chỉ đạo Ủy ban Quân quản triệt để thực hiện 

chính sách đưa người dân đi kinh tế mới.”  

 

Chúng ta hẳn cũng đã biết Võ Văn Kiệt là thành viên chủ chốt của Ủy ban Quân quản Thành 

phố SG. Vậy thì việc thực hiện chính sách đẩy dân đi Kinh tế mới Võ Văn Kiệt không thể “vô 

can”. 

 

Thứ tư, sau khi chiếm được miền Nam, chính sách bắt nhân dân đi làm thủy lợi và thanh niên 

đi “xung phong” cũng là một tội ác của Cộng Sản nói chung và Võ Văn Kiệt nói riêng. Để nói 

về điều này thì báo đảng đã ca ngợi: 

“Tích cực tham gia khai hoang, phục hóa và xây dựng kinh tế. Những năm tháng đầu của cuộc 

sống hòa bình xây dựng đất nước, Lực lượng TNXP thành phố đã bất chấp nguy hiểm, khó 

khăn, tham gia tháo gỡ bom mìn, khai hoang phục hóa, làm thủy lợi, cải tạo và xây dựng 

đồng ruộng để trồng các loại cây nông nghiệp ngắn ngày trên vùng đất hoang hóa ở ngoại 

thành Thành phố, tham gia xây dựng hàng loạt Nông trường và Công trình thủy lợi góp phần 

phát triển kinh tế...”  (7) 

 

 

Võ Văn Kiệt và những “thanh niên xung phong” đi làm thủy lợi ở Kiên Giang năm 1977 

http://www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/truyen-thong-tnxp;jsessionid=59F3EE83B646673456DBA5F24E4A1D0C?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=109718&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0
http://3.bp.blogspot.com/-O-MAzJLTKG8/Ug0XIak5x1I/AAAAAAABWTI/v52FoBlXDq8/s1600/temp-danlambao-44.png


III. MỘT KẺ ĐỘC TÀI, TIÊU DIỆT DÂN CHỦ 
 

Đây là một trong những tội ác nặng nề của Võ Văn Kiệt vì từ lúc Võ Văn Kiệt đã bóp vỡ những 

đấu tranh dân chủ, bỏ tù người yêu nước và ra nhiều chính sách độc tài. Chính Võ Văn Kiệt 

cũng đã là người đưa Nguyễn Tấn Dũng - một tên tham nhũng và độc tài lên cai trị Việt  

Nam. 

 

Thứ nhất, tại Hội nghị Thành Đô năm 1990, Võ Văn Kiệt là nhân vật quan trọng Phái đoàn 

Việt Nam. Mật ước Hội nghị Thành Đô đã đưa Việt Nam ngày càng lệ thuộc vào Tàu Cộng, 

nguy cơ mất nước cũng phát xuất từ đây. Và để thực hiện cho được nội dung của hội nghị này 

thì Võ Văn Kiệt đã thực hiện bỏ tù nhiều người yêu nước. 

 

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII (tháng 8 năm 1991), Võ Văn Kiệt được Quốc hội bầu giữ 

chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (thay Đỗ Mười). 

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX (1992-1997), Võ Văn Kiệt được bầu làm Thủ Tướng, 

Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. 

 

Thập niên 90 là thời kỳ của Võ Văn Kiệt có một số vụ án và sự kiện chính trị đáng chú ý: 

 

Tháng 11/1991: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị xử 20 năm tù và 5 năm quản thúc tại gia, 

cùng với nhà báo Châu Sơn Nguyễn Văn Thuận án 10 năm, trong một phiên tòa chớp nhoáng, 

không có luật sư biện hộ và không cho công chúng tham dự. 

 

Tháng 5/1992: Luật sư Đoàn Thanh Liêm bị xử 12 năm tù vì bài viết “Năm Điểm Thỏa 

Thuận Căn Bản” nhằm đặt cơ sở luận lý và pháp lý cho một Hiến Pháp tương lai. 

 

Tháng 3/1993: Giáo sư Đoàn Viết Hoạt bị xử 15 năm tù, và những bạn đồng chí hướng 

khác với mức án trên dưới 10 năm, vì ấn hành tờ báo bí mật “Diễn Đàn Tự Do”. 

 

Tháng 12/1993: Việt kiều Kỳ Ngọc Thanh và 4 người thuộc Liên Minh Hùng Gia Đại Việt 

cùng 2 nông dân với bản án tổng cộng 47 năm, về vụ thực hiện Chiến Dịch Nguyễn Trãi đòi 

hỏi đa nguyên đa đảng, và tổ chức 150 nông dân biểu tình trước Sở Thú Sài-gòn vào ngày 

20/5/1991 nhằm yêu cầu giải quyết công bằng ruộng đất. 

 

Tháng 8/1995: Giáo sư Nguyễn Đình Huy bị xử 15 năm tù giam, và những bạn đồng chí 

hướng khác với mức án trên dưới 10 năm, vì hoạt động trong Phong Trào Thống Nhất Dân 

Tộc Và Xây Dựng Dân Chủ, tiến hành tổ chức công khai Hội Nghị Quốc Tế Về Vấn Đề Phát 

Triển Việt Nam tại Sài Gòn. 

 

Như vậy suốt thời kỳ Võ Văn Kiệt thì việc bỏ tù người yêu nước cũng diễn ra như cơm bữa và 

nói ông ta “ Dân chủ”, “Xé rào” là lố bịch. 

 

Thứ hai, ngoài việc bất bớ các nhà yêu nước, đấu tranh cho Dân chủ thì Võ Văn Kiệt cũng ra 

những chính sách cho phép đàn áp Nhân quyền và Dân chủ. Hãy thử điểm xem ông ta đã làm 

gì: 



Tháng 4/1997: Nghị định 31/CP do chính ông Võ Văn Kiệt ký ban hành nhằm quản 

chế hành chánh - một công cụ pháp luật chính yếu để trấn áp các nhân vật tranh 

đấu cho Dân chủ và Nhân quyền. Nghị định 31/CP ban hành ngày 14/04/1997 cho phép 

giam giữ công dân ngay tại gia đình (quản chế tại địa phương) mà không cần xét xử, 

mở đường dễ dàng hơn cho những đợt trấn áp sau đó của Đảng Cộng Sản VN đối với những 

người thể hiện công khai chính kiến khác biệt. Có thể có người cho rằng Võ Văn Kiệt chỉ là 

người phải chấp hành kỷ luật Đảng hay nguyên tắc “Tập trung Dân chủ” của Đảng Cộng Sản 

VN khi hạ bút ký vào văn bản phản Dân chủ đó. Nhưng nếu vậy, thì ông ta làm Thủ Tướng 

làm gì? Bù nhìn chăng? Hoàn toàn không phải vậy mà là sự đồng thuận. 

 

Ngoài ra để đánh phá công cuộc đấu tranh của người Việt tự do thì chính Võ Văn Kiệt đã ra 

"Nghị quyết 36/CP" để gọi kẻ cựu thù là khúc ruột ngàn dặm, một bộ phận không thể tách 

rời. Đến nay ai cũng biết đó là Nghị quyết vừa để rút ruột những người Việt tị nạn Cộng Sản, 

vừa để cho phép đánh phá phong trào tự do thông qua chiêu bài “Hòa hợp, Hòa giải”. 

 

Như vậy Võ Văn Kiệt đâu có phải là nhà dân chủ hay là một thứ tiến bộ gì? Thực chất là một 

thành viên nằm trong Tập đoàn độc tài, bán nước và có khả năng chùi mép cao. 

 

Thứ ba, thời Võ Văn Kiệt làm Thủ Tướng cũng là thời Trung Tướng Trần Độ bị vùi dập. 

Sách “Nhật ký rồng rắn” của ông viết trong giai đoạn 2000-20012 bị tịch thu và cấm xuất 

bản... Trích đoạn từ “Nhật Ký rồng rắn” của ông Trần Độ: 

 

“Thật ra Đảng Cộng Sản VN từ lâu đã không còn tin vào miệng lưỡi của chính mình nhưng vì 

tham lam vô độ đam mê quyền lợi và vật chất nên cứ phải cố đóng trò để duy trì độc Đảng 

độc quyền, suốt ngày đóng trò, cả năm đóng trò, ở đâu cũng thấy các vai hề, ở đâu cũng thấy 

các trò lừa bịp. Suốt ngày đêm, suốt năm tháng cũng lúc nào cũng chỉ nghe thấy những lời 

nói dối, nói lừa.” 

 

Ngoài ra vụ án liên quan đến ông Hà Sỹ Phu cũng có bàn tay của Võ Văn Kiệt. Đó là 

vụ án “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” xảy ra năm 1995 khi Võ Văn Kiệt đương giữ chức Thủ 

Tướng, trong đó tài liệu được coi là “Bí mật Nhà nước” là bức thư của đương kim Thủ Tướng 

Võ Văn Kiệt gửi cho Bộ Chính Trị đề ngày 09/08/1995. Nhưng, xét từ hình thức đến nội dung, 

bức thư đó không thuộc qui định tài liệu Tối mật của các qui phạm pháp luật đương thời (Pháp 

lệnh về Bảo vệ bí mật Nhà nước, Qui chế Bảo vệ bí mật Nhà nước ban hành kèm theo Nghị 

định 84/HĐBT ra ngày 9/3/1992). Bức thư vừa kể còn được phổ biến khá rộng rãi trong dân 

chúng vào trước khi xảy ra vụ án và chính ông Hoàng Hữu Nhân, cựu Bí thư Thành ủy Hải 

Phòng, một Cán bộ Cộng sản Lão thành, đã viết lên bản sao của bức thư đó rằng: “Chẳng có 

gì đáng gọi là “bí mật quốc gia”. Không đăng báo, phát thanh là một thiếu sót.”  

 

Những “bị cáo” nạn nhân trong vụ án đó là ông Lê Hồng Hà, Đại tá Công An về hưu, ông 

Nguyễn Kiến Giang, cựu Phó Giám đốc Nhà xuất bản Sự thật và ông Nguyễn Xuân Tụ (tức 

Hà Sĩ Phu), Phó Tiến sỹ Sinh học, cựu Phó Giám đốc Phân viện Khoa học Việt Nam tại Đà Lạt. 

Cả ba người đều bị kết tội với các án tù dài ngắn khác nhau vì bị cáo buộc rằng đã “cố ý làm 

lộ bí mật nhà nước” là bức thư kể trên. Vụ án đã gây nên nhiều bất bình, phẫn nộ nơi dư luận 

trong, ngoài nước. Nhiều Cán bộ Cộng sản Lão thành cũng đã lên tiếng bênh vực hay vận 



động để ủng hộ các bị cáo. Nhưng đương kim Thủ tướng Võ Văn Kiệt hoàn toàn im lặng. Bản 

thân ông Lê Hồng Hà, vào tháng 01/1998, sau khi ra tù, đã có đơn thư khiếu nại gửi tới các 

cơ quan Tư pháp, Tòa án và đồng kính gửi tới chính cá nhân cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt (lúc 

đó đang giữ chức Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để đòi hỏi minh 

oan. Nhưng phản hồi cho lá đơn đó vẫn là sự im lặng, của những nơi, những cá nhân được 

gửi, từ đó cho tới tận hôm nay. 

 

Thứ tư, Báo Người Việt mới đây đã thuật lại một tư liệu của WikiLeaks có nói đến Võ Văn 

Kiệt. Trong một trích dẫn, Người Việt viết:  

 

“Một nguồn tin ở đồng bằng sông Cửu Long cho biết, cha của Nguyễn Tấn Dũng tử nạn vì bị 

Hoa Kỳ hay quân đội VNCH tấn công ngay giữa lúc đang họp với hai lãnh đạo của lực lượng 

nổi dậy lúc đó là Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt.” 

 

Công điện giải thích: “Vẫn theo nguồn tin này, cả Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt tin rằng họ 

nợ Dũng một món ‘ân oán’, và có bổn phận phải đền bù cho Dũng. Đó là lý do tại sao, 

dù có lập trường đối nghịch nhau, cả hai, Lê Đức Anh thuộc thành phần bảo thủ, từng giữ 

chức Chủ Tịch nước từ năm 1992 đến 1997, và sau khi về hưu vẫn có rất nhiều thế lực; và 

Võ Văn Kiệt, cố Thủ Tướng và là nhân vật có khuynh hướng cải tổ nặng ký nhất, đều cùng 

tiếp tay hỗ trợ cho sự nghiệp chính trị của Dũng.” (8) 

 

Như vậy rõ ràng Võ Văn Kiệt có vai trò rất quan trọng đưa đến một Việt Nam suy đồi, đổ nát 

và sắp rơi hẳn vào tay Trung Cộng ngày nay dưới “đưa cháu yêu” 3X của Võ Văn Kiệt. 

 

Thứ năm, Võ Văn Kiệt tự nhận mình là một “học trò” luôn làm theo Hồ Chí Minh. Trích dẫn 

bài báo trên báo Hà Nội mới của đảng có viết: 

 

“Về phần mình, đồng chí Võ Văn Kiệt từng bộc bạch: "Trải qua bao năm tháng suốt từ Cách 

mạng Tháng Tám đến ngày nay, từ những phút gian nguy giữa sống và chết, đến những ngày 

chia ngọt sẻ bùi từng thắng lợi... tôi càng thấm thía những bài học mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã dạy."” (9) 

 

Chính vì học tập theo Hồ Chí Minh mà tư tưởng độc tài Công An trị, dùng Công An để bảo vệ 

Đảng đã được chính Võ Văn Kiệt khẳng định như sau trên một bài viết trên báo điện tử chính 

phủ Cộng Sản: 

 

“Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao vai trò của lực lượng Công An đối với sự nghiệp cách 

mạng: “Mỗi thắng lợi của Cách mạng nước ta đều có đóng góp của Lực lượng Công an Nhân 

dân... Chúng ta phải quan tâm bảo vệ vững chắc chế độ chính trị và những thành quả cách 

mạng đã giành được. Công an Nhân dân có vai trò rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ 

chính trị có ý nghĩa sống còn này” - Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Công an 

nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/1995). 

 

Và: “Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, sự quan tâm chỉ đạo toàn diện 

công tác Công An của đồng chí Võ Văn Kiệt, Lực lượng Công an Nhân dân đã ngày một lớn 
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mạnh, trưởng thành, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh 

quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà 

nước, nhân dân và chế độ Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện những mong muốn lúc sinh thời của 

Đồng chí: “Lực lượng Công An phải thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là công cụ, là 

“thanh bảo kiếm” của Đảng”.” - Phát biểu của Võ Văn Kiệt tại Hội nghị Công An toàn quốc lần 

thứ 52 (tháng 1/1997). (10) 

 

Với việc dùng từ “Thanh kiếm bảo vệ Đảng” đã cho thấy Võ Văn Kiệt cũng chẳng khá hơn là 

mấy so với các lãnh tụ Cộng Sản khác khi chủ trương dùng Công An bảo vệ Đảng mà không 

bảo vệ Dân. Điều này cho thấy những “suy tư” cuối đời của ông ta chỉ là giả tạo. 

 

 

IV. KẾT LUẬN 
 

Năm 1991, khi thăm chính thức Thái Lan ông Võ Văn Kiệt nói: “Chúng tôi tự hào đã đánh 

thắng 3 Đế quốc to”. Thủ Tướng Thái Lan đáp lời: “Chúng tôi tự hào vì không phải đánh nhau 

với Đế quốc to nào cả”. Điều đó cho thấy ông ta vẫn tự hào với những chiến công phi nghĩa 

gây nhiều đau thương cho Dân tộc. Mặc dù sau này khi về già ông ta có câu nói vuốt đuôi “Mỗi 

dịp 30 tháng tư có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn”. Tuy nhiên điều đó không nói 

lên điều gì cả vì nó giống tất cả sự phản tỉnh của các ông lãnh đạo Cộng Sản sau khi đã cướp 

bóc đủ đầy của nhân dân mà thôi. 

 

Cả một đời Võ Văn Kiệt tham gia Cộng Sản, tham gia những chiến dịch khủng bố của Đảng 

CSVN trong vai trò chóp bu lãnh đạo, đánh phá và ăn cướp miền Nam sau đó là lên chức dùng 

Công An Trị để đàn áp nhân quyền thông qua các vụ bắt bớ và quyết định cụ thể. Điều đó cho 

thấy tội ác của Võ Văn Kiệt không hề nhỏ và những ai chạy tội cho Võ Văn Kiệt như cuốn “Bên 

Thắng Cuộc” của Huy Đức thì thật thiếu trung thực và ngay thẳng. Một người theo Cộng Sản 

đến cuối đời với những tội ác tày trời là không thể tha thứ. Duy có điều Võ Văn Kiệt là kẻ ăn 

cướp biết chùi mép mà thôi. Tuy nhiên, Lịch sử không cho phép nói dối và không thể nào xóa 

được tội ác của Cộng Sản nói chung và Võ Văn Kiệt nói riêng. Chính vì vậy Cộng Sản càng 

cho thấy đúng là không thể sửa chữa mà phải loại bỏ hoàn toàn. 

 

16/08/2013 
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