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Vụ án CPI có vẻ như đang được giải toả. Sau hơn nửa năm, bị cáo Huỳnh Ngọc Sỹ đã bị 
khởi tố và bắt giam, nhà cửa bị khám xét trưa ngày 12-2-2009. Cùng bị khởi tố và bắt 
giam có trợ lý của ông Sỹ là ông Lê Quả. Tội của 2 ông này là : "lợi dụng chức vụ và 
quyền hạn trong khi thi hành công vụ".  

         Cùng lúc, nhà chức trách công bộ tội lỗi của 2 bị cáo là đã lấy mấy buồng của trụ sở 
cơ quan cho Công ty Nhật bản CPI (Consultants Pacific International) thuê, mỗi tháng 
thu 5.000 US$ rồi chia nhau, tất cả là 86 người trong cơ quan. Số tiền chia nhau lên đến 
1.196 triệu Đồng (bằng khoảng 70.000 US$), đã thu hồi được 789 triệu Đồng, còn thiếu 
406 triệu Đồng.  

        Vụ án CPI có vẻ như đã có chiều giải quyết, giải tỏa cho cả 2 phía Việt nam và Nhật 
bản. Chính quyền trong nước có thể hý hửng ODA Nhật bản sắp lại chảy vào trong khi 
vốn ODA đang cạn dần. Đồng bào ta có thể vui vì nhiều công trình lớn do ODA Nhật cấp 
vốn hiện bị ngừng trệ lại được tiếp tục, anh chị em công nhân lại có việc làm. Đó là Khu 
công nghiệp cao Hoà Lạc, công trình thoát nước Hànội, trục đường cao tốc Đông - Tây 
trong đó có hầm chui Thủ Thiêm được coi là "công trình Thế kỷ" (!)... Trước đây Nhật 
bản còn tỏ ý có thể giúp vốn cho xây dựng đường sắt hiện đại Bắc - Nam và cả đường 
Métro Hànội.  

       Nhưng xem xét cho kỹ, khéo bà con ta và thế giới lại bị lừa! Vì Bộ chính trị cộng sản 
Hànội đã có "sáng kiến" táo tợn, đưa ra một vụ án khác, không liên quan trực tiếp gì đến 
vụ án do phía Nhật nêu lên, phía Nhật đã kết án và bỏ tù 4 nhân vật cấp cao Nhật bản, là 
CPI đưa hối lộ cho các quan chức Việt nam để được trúng thầu những gói thầu lớn. Số 
tiền hối lộ của CPI lên đến 2 triệu 6 US$, trong khi vụ án phía Việt nam cho CPI thuê nhà 
chỉ có chừng 1tỷ 2 tiền đồng Việt nam, nghĩa là chỉ chừng 70.000 US$ ! ( 1 phần 30).  

        Đây là một trò ma giáo, mang tính chất " xi-cla-ma", nôm na gọi là đánh tráo, tiếng 
Pháp theo luật gọi là "substitution de procès", xử một vụ án rất nhẹ thay cho một vụ án 
khác nặng hơn nhiều.  

        Đây là một trò ảo thuật xảo quyệt có phối hợp giữa ngành hành pháp, lập pháp, tư 
pháp, thanh tra, kiểm sát, kiểm tra, công an, tư tưởng, văn hoá, do bộ chính trị trực tiếp 
chỉ đạo và cầm trịch. Người ta thấy phó viện trưởng Kiểm sát tối cao Khuất Văn Nga báo 
tin vụ án đã xong đến 90 % phần điều tra (!), Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền 



báo tin vụ án sắp được xét sử khẩn trương, đúng luật, và chính thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng, người chẳng có mấy cảm tình với làng báo, lại ra lệnh cho ngành công an điều tra 
cung cấp thật đầy đủ kịp thời tin tức về vụ này cho báo chí (!). Họ ỉm đi vụ án nhận hối lộ 
liên quan đến hệ thống quan chức cấp cao, dựng lên vụ án cho thuê nhà công để chia cho 
hơn 80 nhân viên cấp dưới, với danh sách cụ thể tên người và số tiền, mỗi người chừng 
10 triệu Đồng (chừng 500 US$). Thế là cấp trên của ông Sỹ vô can. Thế là những kẻ ăn 
bẫm, cấp cao, thoát nạn. Vụ này chỉ đánh từ rốn trở xuống.  

        Họ biểu diễn pha "quỷ thuật" này vào lúc Hoàng Thái Tử Nhật bản Naruhito đang ở 
thăm, sau khi đón tiếp hậu hỹ tài tử Sugi Ryotao đóng vai "đại sứ hữu nghị đặc biệt "(!).     

         Họ cho báo chí tha hồ chụp ảnh cảnh 2 kẻ bị truy tố bị bắt tại nhà, và cả trò khám 
nhà (!) khi nhà đã rỗng không . Ngày 13-2 ông Sỹ bị khai trừ khỏi đảng cộng sản; cũng 
lại là một trò hề. Ông Dũng còn quá chủ quan đến độ công khai trách cứ phía Nhật là 
không cung cấp chứng cớ của vụ án, là đơn phương công bố việc cắt viện trợ ODA giữa 
cuộc họp lớn các nhà tài trợ, làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ Nhật - Việt. Một cú trả đũa 
rất vụng về đối với Đại sứ Nhật Mitsuo Sakaba và cả thủ tướng Nhật, để rồi hậu quả dân 
ta sẽ lại phải gánh chịu. Vì đại sứ M.Sakaba đã nói rõ là việc đình ODA là quyết định có 
cân nhắc từ thủ tướng Nhật bản.  

         Thông thường khi nước được viện trợ phạm sai lầm thì khôn ngoan nhất là sớm 
công khai xử lý nghiêm kẻ phạm tội và xin lỗi chính phủ và nhân dân cấp viện trợ, không 
thể lên cao giọng một cách trịch thượng, vô duyên và ngạo mạn đến vậy. Để xem bộ 
chính trị kỳ nay có tai qua nạn khỏi không. Vụ CPI, vụ Bôxít, vụ nhượng đất, biển, đảo, 
tài nguyên cho kẻ bành trướng, cho đến vụ Tổng cục 2 vẫn còn âm ỷ, dai dẳng, và tự họ 
cứ nhồi thêm "thuốc nổ" của lòng căm giận cường quyền, căm giận tham nhũng và căm 
giận bất công của đông đảo nhân dân. Rất dại dột, rất nguy hiểm cho chính họ.  

         Trong khi bàn muu tính kế, 15 nhân vật ở thượng đỉnh quyền lực những tưởng rằng 
họ đã tìm ra muu kế cao siêu, giải được một bài toán khó, đi một nước cờ cao. Họ đã 
đánh giá nhân dân ta, chính quyền Nhật bản, công luận thế giới quá thấp.  

        Vụ CPI, vụ Bôxít, Vụ nhượng đất biển đảo, vụ Tổng cục 2... sẽ còn lâu mới hạ màn. 
Mong mọi tấm lòng yêu nước, thương dân, yêu công bằng, chuộng lẽ phải vào cuộc, dấn 
thân . Một dịp rất tốt để dấn thân cho quyền tự do dân chủ và nhân quyền cho đồng bào 
ta, cho toàn xã hội.  

         Ai, tại sao không phải chính chúng ta ?  Bao giờ, tại sao không ngay bây giờ ?  

Who, why not us ?  When, why not now ?   

Các bạn trẻ đã dấn thân cho tự do của nhân dân kêu gọi mọi tấm lòngViệt nam như thế.  

Bùi Tín   Paris 14-2-2009. 



 


