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Ngày 18/11/2011: 

Vợ tôi dặn tôi là đừng đi đâu ra ngoài nhà cả, cứ ở trong nhà. Tôi cũng hiểu là tôi đang 
phải đối diện với nguy hiểm. 

Chương trình thời sự VTV 19h đưa tin PTT Hoàng Trung Hải làm việc với Bộ TN-MT. 

Ngày 19/11/2011: 

Vợ tôi dậy muộn. Vì mấy hôm nay quay cuồng bao nhiêu chuyện và hai mẹ con đi lại 
liên miên như thế.  

Điện thoại liên lạc giữa chúng tôi rất hay trục trặc. Nhiều khi tin nhắn phải mấy giờ sau 
mới tới; tôi gọi cho vợ không được mà vợ tôi gọi cho tôi cũng không được, mặc dù cả hai 
đều bật máy. Tối hôm qua cô ấy có đi ra ngoài mua sim khác, nhưng xa quá lại thôi. Tôi 
đã mua sim mới rồi. Tôi bảo vợ mua sim mới, sau đó mượn máy điện thoại của ai đó nhá 
vào máy của tôi, tôi sẽ thay sim mới và nhá lại.  

Ngày 20/11/2011: 

Ông Hoàng Trung Hải xuất hiện trong lễ thông xe hầm đường bộ Thủ Thiêm, với sự có 
mặt của ông Trương Tấn Sang, Lê Hồng Anh, Phan Văn Khải, Trương Vĩnh Trọng, Lê 
Thanh Hải (ông Hải ngồi giữa ông LHA và ông TVT). VTV còn phát cảnh ông Hải đọc 
phát biểu dài đến mấy phút (!). Thế là đã rõ rồi nhé, ông Sang đã bắt tay với liên minh ma 
quỷ Nguyễn Phú Trọng – Nguyễn Tấn Dũng – Nguyễn Sinh Hùng – Lê Hồng Anh – 
Hoàng Trung Hải. 

Ngày 21/11/2011: 

Tôi gửi phần Nhật Ký Bổ Sung cho nhiều nhân sỹ, trí thức. 

Xuất hiện bài thơ của TS Trần Nhơn phỏng theo bài viết của tôi (Tái cấu trúc: Ai tái cấu 
trúc ai) trên Dân Luận với nhan đề: Ai tái cấu trúc ai (http://danluan.org/node/10652).  

Ngày 22/11: 

Chiều tối, vợ và con về. Vợ cho biết là không phải vào SG mà là ở Huế. Vì sợ tôi đi tìm 
trong khi chưa muốn ra ngay nên vợ phải nói là đang ở SG. Vợ sợ nguy hiểm cho tôi (có 
người dặn). 

Ngày 23/11: 

Buổi tối, vợ đi “cô” Lai Phước, đưa cả Thiên Nga đi. 

Lúc đầu, vợ định đi Huế để gặp một viên sỹ quan của Bộ Công an tên là Lâm. Nhưng sau 
đó, vợ yêu cầu anh ta trả tiền đi lại mà anh ta không chịu nên vợ đưa cả con gái vào nhà 
của “cô” ở Lai Phước để làm lễ. 

Sáng hôm sau, vợ và “cô” đi Huế, vào chùa ở Huế. Vợ và con gái ngủ lại hai đêm ở chùa 
(24-25/11). 

http://danluan.org/node/10652


Ngày 24/11:  

Buổi chiều, chất vấn ở QH. Ông Nguyễn Sinh Hùng đề nghị ông Hoàng Trung Hải phát 
biểu bổ sung thêm về một số vấn đề khi ông Vương Đình Huệ trả lời chất vấn.  

Ông HTH phát biểu, thấy ông ta lộ vẻ uể oải, kiểu như mất ngủ, thiếu sinh khí. Phát biểu 
hơi lan man. Các đại biểu im lặng, nhiều gương mặt tỏ vẻ ngờ vực. 

Buổi tối, VTV không đưa hình ảnh của ông ta. Ngoài ra, trong diễn đàn doanh nghiệp 
VN-Israel, đưa tin là có ông ta và Tổng thống Israel nhưng lại không thấy mặt ông Hải 
đâu. (Nghĩa là sau khi tôi gửi Nhật Ký Bổ Sung đi, người ta lại rụt vòi lại.) 

Ngày 25/11: 

Ngài Thủ tướng được dịp: 

Xin hỏi Thủ tướng việc dân biểu thị lòng yêu nước (VNN).  – Thủ tướng thuyết phục 
Quốc hội xây dựng Luật Biểu tình (Bee).  – Thủ tướng: Có Luật Biểu tình để đảm bảo 
quyền của dân (VnEconomy).  – Thủ tướng: “Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt 
Nam” (DT).  – Thủ tướng trả lời về Luật Biểu tình và biển Đông (DV).  – QH chất vấn 
Thủ tướng về Biển Đông, biểu tình yêu nước (GDVN).  – ‘Việt Nam đòi chủ quyền 
Hoàng Sa bằng hòa bình’ (VNE).  – Thủ tướng: Hoàng Sa, Trường Sa của VN từ thế kỷ 
17(VTC). 

Ngày 26/11: 

Buổi sáng, vợ về nhà “cô” Lai Phước, sau đó khoảng 9h cả hai mẹ con về nhà. 

Vợ cho biết là ông Hoàng (thượng tá Công an) có gọi điện. Ông nói là thứ 3 sẽ trả tiền 
cho chúng tôi (25 triệu). Ông Quang không gọi điện. 

Chiều, vợ lại đưa cả Thiên Nga và Mimi vào “cô” Lai Phước để làm lễ. (Từ hôm ở Huế 
về, tinh thần vợ không được tốt, nên thường đi tìm sự tĩnh tâm.) 

Thời sự VTV 19h đưa tin về lễ bế mạc kỳ họp thứ 2 của QH. Có giới thiệu ông NĐ Mạnh 
nhưng lại không đưa hình ảnh của ông này?! 

Hoá ra người ta đã đưa cả Luật Sức khoẻ tâm thần vào danh sách làm luật, nhưng sau đó 
QH lại rút ra (cùng với Luật Nhà văn và Luật Bảo vệ quyền riêng tư), thế mà mình không 
biết. Suýt nữa thì những người bị tâm thần được “hưởng lộc” từ mình rồi!!! 

Chiều, thiếu tá Đoàn Kim Thuyết (CSKV) đến. Anh ta nói là sẽ giải quyết đơn thư của 
tôi, cần thời gian. Lúc đó vợ tôi đang ở nhà. 

Ngày 27/11: 

Gửi bài viết mới (Cơn cuồng nộ của công lý) cho các báo. 

Ngày 28/11: 

12h15, vợ đưa Mimi và Thiên Nga về. 

Phát hiện một comment trên Dân Luận dưới bài viết của tôi: 
Re: Lê Anh Hùng - Cơn cuồng nộ của công lý  
Dung quy (khách viếng thăm) gửi lúc 07:19, 28/11/2011 - mã số 45800  
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http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/49902/xin-hoi-thu-tuong-viec-dan-bieu-thi-long-yeu-nuoc.html
http://bee.net.vn/channel/1987/201111/Sang-nay-Thu-tuong-Nguyen-Tan-dung-tra-loi-chat-van-1817706/
http://bee.net.vn/channel/1987/201111/Sang-nay-Thu-tuong-Nguyen-Tan-dung-tra-loi-chat-van-1817706/
http://vneconomy.vn/2011112511439448P0C9920/thu-tuong-co-luat-bieu-tinh-de-dam-bao-quyen-cua-dan.htm
http://vneconomy.vn/2011112511439448P0C9920/thu-tuong-co-luat-bieu-tinh-de-dam-bao-quyen-cua-dan.htm
http://dantri.com.vn/c20/s20-541447/thu-tuong-hoang-sa-thuoc-chu-quyen-cua-viet-nam.htm
http://dantri.com.vn/c20/s20-541447/thu-tuong-hoang-sa-thuoc-chu-quyen-cua-viet-nam.htm
http://danviet.vn/67060p1c24/thu-tuong-tra-loi-ve-van-de-bien-dong-va-luat-bieu-tinh.htm
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/QH-chat-van-Thu-tuong-ve-Bien-Dong-bieu-tinh-yeu-nuoc/77498.gd
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/QH-chat-van-Thu-tuong-ve-Bien-Dong-bieu-tinh-yeu-nuoc/77498.gd
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/11/viet-nam-doi-chu-quyen-hoang-sa-bang-hoa-binh/
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/11/viet-nam-doi-chu-quyen-hoang-sa-bang-hoa-binh/
http://www.vtc.vn/2-311257/xa-hoi/thu-tuong-hoang-sa-truong-sa-cua-vn-tu-the-ky-17.htm
http://www.vtc.vn/2-311257/xa-hoi/thu-tuong-hoang-sa-truong-sa-cua-vn-tu-the-ky-17.htm
http://www.anonasurf.com/browse.php?u=Oi8vZGFubHVhbi5vcmcvY29tbWVudF9yZWRpcmVjdC80NTgwMA%3D%3D&b=13


Ba Đình đang đánh nhau to! Cứ để chúng nó 'tự diễn biến' với nhau. 

Tối, vợ lại đưa con vào nhà “cô” Lai Phước. 

Ngày 29/11: 

Vợ vào Huế với “cô” Lai Phước. 

Tối vợ ngủ tại chùa với “cô” Lai Phước. 

Ngày 1/12/2011: 

Sinh nhật cu Tý. 

Chiều vợ về và cho biết là hôm qua ông Trần Đại Quang có gọi điện, ông nói là “không 
có gì”. 

Ông Hoàng nói là mồng 4/12 ông sẽ trả tiền. 

Ông Nguyễn Đình Hùng đang hỏi người để bán 1 lô cao su cho chúng tôi. 

Xem ra cuộc chiến chưa ngã ngũ:  

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/50777/-chua-the-bac-tu-cach-db-dang-thi-hoang-yen-
.html 

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/11/ba-dang-thi-hoang-yen-khong-lien-quan-vu-an-lo-
bi-mat-nha-nuoc/ 

Ngày 2/12: 

Buổi sáng, vợ nói khuya qua ông Quang có gọi điện (vợ tôi và 3 đứa nằm ở ngoài nhà, 
trải nệm dưới đất, tôi nằm giường trong nhà). Ông dặn dò: “Đây không phải là chuyện để 
đưa lên mạng đâu nhé. Lần sau có nhóm công an nào vào điều tra thì phải ra điều kiện 
trước cho họ, một trang lời khai là 5 triệu VNĐ chẳng hạn. Bởi họ sẽ kiếm được cả đống 
tiền từ đó.” 

Ông nói là ngày mai sẽ có một nhóm sỹ quan công an vào, toàn những người đứng tuổi. 

13h vợ đi, 16h thì về. Vợ cho biết là họ gọi vào trụ sở Công an tỉnh để làm việc, tại nhà 
khách ở phía trong trụ sở. Họ đã lấy 2 trang lời khai. Họ nói là bây giờ tiền tập thể, cháu 
cầm tạm 15 triệu. Rồi họ đề nghị vợ tôi vào Huế để lấy lời khai tiếp. Họ nói là không 
thích làm ở Đông Hà, vì không ưa ông Lê Công Dung và ông Nguyễn Thanh Thắng (GĐ 
và PGĐ CAQT). Họ bảo vợ tôi đi taxi vào rồi họ trả tiền cho. Họ cũng thú thật là muốn 
“làm tiền” mấy ông kia. Vợ nói là nếu lấy được tiền thì giúp vợ chồng cháu với. Họ đồng 
ý. 

Khoảng 16h45, vợ lại đưa Thiên Nga đi taxi vào Huế. 

Ngày 4/12: 

Sáng, 8h vợ ra. Vợ cho biết là sau khi vào Huế họ chỉ hỏi thêm một số thông tin nữa. 

Vợ cho biết là hôm qua (3/12), ông Quang có gọi điện cho vợ. 

Buổi trưa, 2 vợ chồng và Mimi, cu Tý đi cưới bé Hớt, em gái cùng cha khác mẹ với vợ. 

16h15, vợ đưa Thiên Nga đi Huế để làm lễ với “cô” Lai Phước. 
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http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/50777/-chua-the-bac-tu-cach-db-dang-thi-hoang-yen-.html
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/50777/-chua-the-bac-tu-cach-db-dang-thi-hoang-yen-.html
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/11/ba-dang-thi-hoang-yen-khong-lien-quan-vu-an-lo-bi-mat-nha-nuoc/
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/11/ba-dang-thi-hoang-yen-khong-lien-quan-vu-an-lo-bi-mat-nha-nuoc/


Thời sự VTV 19h đưa tin ông TT Sang họp Ban Chỉ đạo Cải cách TPTW, nhưng không 
thấy có điểm tích cực nào cả, thậm chí là ngược lại. 

Sau đó, đến tin PTT HT Hải phát lệnh khởi công cảng hàng không T2 ở Nội Bài, phát 
cảnh đọc phát biểu khá lâu. 

16h5, gửi bài viết mới cho Bauxite Vietnam (Tình trạng vô pháp luật ở Việt Nam hiện 
nay: Căn nguyên và thách thức cho bản Hiến pháp mới). 

Tối, gửi bài viết mới cho các trang mạng khác. 

Ngày 5/12:  

Một loài báo đăng bài viết của tôi, nhưng mừng nhất là Bauxite Vietnam lại đăng (sau 2 
bài trước họ không đăng, vì họ đề nghị tôi khi đã gửi cho họ thì đừng gửi cho các trang 
mạng khác, bởi một nơi biên tập một khác làm mất độ khả tín của bài viết). 

9h sáng, vợ về. 

Khoảng gần 13h, vợ lại vào Huế để làm lễ tiếp. 

Trước khi vợ đi, ông Hoàng có gọi điện cho vợ, hỏi tại sao tắt máy? (Ý chừng là sau khi 
tôi gửi bài viết mới, người ta lại sợ tôi tố cáo tiếp, nên ông Hoàng nối lại liên lạc để “trấn 
an” tôi chăng?) 

Vợ nói thêm là có người muốn gặp ở Huế. 

Ngày 6/12: 

Buổi tối, tôi bắt đầu gửi thư tố cáo kèm theo NHẬT KÝ BỔ SUNG lên mạng. 

Xem thời sự thấy ông TTS làm việc với Quân uỷ TW, trong khi ông NP Trọng đi thăm 
Lào. 

Ngày 7/12: 

11h30, vợ từ Huế ra. 

Vợ cho biết là do trời mưa nên không đi gặp nhóm công an kia được. Vợ ở trong chùa, 
bảo họ đến nhưng họ chưa đến thì sau đó ông TĐ Quang gọi điện bảo vợ là đừng gặp họ 
nữa. 

(Trước khi gọi thì có người nhắn tin bảo thay sim. Vợ tôi thay sim khác để liên lạc với 
ông Quang.) 

Buổi sáng, vợ lại thay sim để ông Quang liên lạc, sau đó ông TT Sang liên lạc với vợ. 
Ông nói vợ tôi mua một sim mới để ông gọi điện, sau đó ông bảo phải bẻ sim ấy đi. Ông 
nói là nhiều người muốn “làm tiền” vụ này, ngay cả ông cũng thế. Ông đề nghị là ông và 
ông Quang sẽ giúp chúng tôi lấy tiền từ ông Triết. Ngoài số tiền của chúng tôi mà ông 
Triết đang giữ, họ yêu cầu ông Triết phải đền bù cho chúng tôi nữa, và số tiền đền bù đó 
họ sẽ hưởng, chứ không phải chúng tôi. Ông bảo vợ tôi về bàn với chồng như thế, và 
không được đưa chuyện này lên mạng (?!). 

Ông nói là tối nay ông sẽ vào Huế, và gặp vợ tôi. 

Buổi trưa, vợ tôi đi siêu thị. Khoảng 13h30 chiều, vợ về và cho biết là có liên lạc với ông 
Sang. Ông nói là khoảng 3h chiều vào Huế để khoảng 7h tối ông gặp vợ tôi ở Huế. 
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Buổi chiều, tôi đi dạo, tình cờ gặp thiếu tá Đoàn Kim Thuyết, CSKV. Tôi hỏi anh ta “sao 
chưa thấy hồi âm gì về thư tố cáo cả?” Anh ta nói là “cái đó trên họ quyết chứ dưới làm 
sao biết được.” 

Thời sự VTV19h: ông HT Hải lại xuất hiện trong lễ tổng kết của Bộ Công Thương. 

Dò trên mạng, không ngờ có một trang mạng đã đăng cả THƯ TỐ CÁO I, THƯ TỐ 
CÁO II và NHẬT KÝ BỔ SUNG của tôi: 

http://hoalaivn.wordpress.com/2011/12/06/th%c6%b0-t%e1%bb%91-cao-i/  

http://hoalaivn.wordpress.com/2011/12/06/th%c6%b0-t%e1%bb%91-cao-ii/ 

http://hoalaivn.wordpress.com/2011/12/06/nh%e1%ba%adt-ky-b%e1%bb%95-sung/ 

Thêm một trang nữa đăng hai thư tố cáo của tôi: 

http://anhhaisg.blogspot.com/2011/12/thu-to-cao-i_07.html 

http://anhhaisg.blogspot.com/2011/12/thu-to-cao-ii.html 

Ngày 8/12: 

Buổi tối, VTV phát tin ông NT Dũng, ông HT Hải và PTT Vũ Văn Ninh chủ trì Hội nghị 
tổng kết 10 năm sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà 
nước giai đoạn 2001 - 2010 diễn ra ngày 8/12/2011 tại Hà Nội. 

Sau đó lại đưa tin ông Dũng gặp cả một đoàn của Đại sứ Mỹ (khoảng 7, 8 người), ngay 
trong buổi chiều 8/12 (???). 

Ngày 9/12: 

15h30 chiều, gửi bài mới cho Bauxite Vietnam (Tái cấu trúc là thế này đây). 

16h chiều, vợ về và cho biết qua là 8h tối hôm qua, xe đến chở đi (vợ tôi trú tại một ngôi 
chùa quen ở phía Nam thành Huế), nhưng không biết là đi đâu. Gặp ông TT Sang, cùng 
một người nữa, ở một địa điểm bí mật. Rồi sáng nay, 11h, xe cũng đến chở, đi gặp ông 
Sang, ở một địa điểm bí mật. Mỗi lần gặp khoảng 20-30 phút. 

Ông Sang nói là sắp tới người ta sẽ điều tra công khai, cháu khai như chồng cháu đã tóm 
tắt. Ông nói là sẽ còn gặp vợ tôi nữa để “thống nhất cho khớp” (?). 

Ông Quang cũng có gọi điện cho vợ tôi. Ông dặn vợ nói với ông Sang là “đừng có lừa, 
không lừa được vợ chồng cháu đâu”. Tôi có nói với vợ bảo ông Sang như thế thì vợ nói 
là ông Quang cũng bảo thế, “sao hai người trùng ý nhau thế chứ”. 

Ông Hoàng gọi điện cho vợ, bảo là “thông cảm cho chú, chú đang kẹt chưa có tiền trả”. 

Cặp bài trùng tanh tưởi lại đang bày mưu tính kế gì đây? 
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Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao đổi giờ giải lao. Ảnh: Lê Nhung1 

Ông HTH lại xuất hiện trong Hội nghị về khoáng sản của ASEAN trên VTV 19h. 

Thời sự VTV đưa tin về ông TT Sang, nói là ông ta đi Cao Bằng trong hai ngày 9 và 
10/12. Thực ra, những hình ảnh mà truyền hình đưa đã có trên mạng từ ngày hôm qua. 
Trên TV cũng nhìn rõ ngày 8/12 (trên tấm bảng chào mừng). 

Ngày 10/12: 

16h chiều, vợ lại đi vào Huế, để gặp ông Sang. Vợ tôi nói là hết tiền rồi. Ông nói, vào 
trong đó sẽ có người đón và trả tiền taxi cho; ông bảo là gặp buổi tối. 

Tôi có nói với vợ là có thể họ lại lừa đấy. Và chắc chắn là mai mới gặp chứ chẳng phải 
tối nay đâu. 

Chiều tối, tôi nhắn tin cho vợ thì vợ nói là 8h tối gặp. Nhưng sau đó, tôi nhắn lại thì vợ 
cho biết là chưa gặp mà mai gặp. Tôi có nhắn cho vợ là anh đoán đúng mà. 

Ngày 11/12: 

Vì điện thoại bị theo dõi nên vợ chồng tôi trao đổi hạn chế, chỉ ký hiệu thôi. 

Bauxite Vietnam đăng bài viết của tôi, thực sự thì bài cũng không hay lắm. (Vì BBT đề 
nghị là khi gửi cho họ thì không gửi cho ai khác, nên lần này tôi chỉ gửi cho Bauxite 
Vietnam). Phát hiện thêm trang Quechoa.org của nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng đăng 
lại bài này.  

Tôi gửi thư cho các trang Dân Luận, Thông Luận, X-CafeVN, Dân Làm Báo, đề nghị họ 
xem nếu bài phù hợp thì đăng lại từ trang Bauxite Vietnam.  

Nhận được tin từ trang Thông Luận (trang mạng của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên): 
 

From: Trong Khiem <info@ethongluan.org> 
To: Le Anh Hung <lehunglpa@yahoo.com>  
Sent: Sunday, December 11, 2011 8:32 AM 
Subject: Re: Bai viet moi 

                                                 
1 http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/52026/thu-tuong-yeu-cau-tap-doan-dung-dau-tu-ngoai-nganh.html  
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Thân gởi anh Hùng, 
Cám ơn anh đã gởi đường link để lấy bài trên boxitvn.net. 
Anh em BBT sẽ cho chạy bài của anh.  

Tôi đang biên tập lại Nhật Ký của anh và chuyền sang dạng PDF để phổ biến rộng 
rãi đến độc giả. Những hình ảnh anh scan cũng được đưa vào tập Hồi ký này. Khi 
nào xong tôi sẽ gởi một bản đến anh. 

Thân mến, 
Trọng Khiêm 

Ông Nguyễn Văn An, cựu Chủ tịch QH, xuất hiện trong buổi hội thảo do Uỷ ban dự thảo 
hiến pháp tổ chức, ông Uông Chu Lưu chủ trì. 

Ngày 12/12: 

13h, vợ về. Vợ cho biết là gặp ông Sang vào khoảng 15h chiều ngày 11/12 và 11h ngày 
12/12. Vợ tôi ở chùa, mỗi khi gặp thì vợ tôi nhờ thầy chở đến khách sạn Sài Gòn Morin. 
Rồi gặp ông Sang ở một phòng nằm trên tầng 3 ở đó. Mỗi lần gặp, vợ tôi đều bị người 
của họ thu điện thoại. 

Vợ tôi có bảo ông Sang là chồng cháu nói máy bay chú bay nhanh. Nhưng ông ta lảng đi. 
Vợ tôi nói là VTV làm xiếc giỏi. Ông lại nói là đừng nói lung tung. (Hơi buồn, vì họ cứ 
cố tình lừa mình mãi. Thời gian này, ông Sang đang đi thăm và làm việc ở Hà Giang.) 

Ông Sang cho vợ tôi 10 triệu VNĐ. Ông ta nói vợ tôi mai lại vào để gặp tiếp. Thật bó tay 
với các đồng chí lãnh đạo Đảng và NN. 

Khoảng 16h, ông Quang gọi điện cho vợ. Ông nói là mấy hôm ông bận. Hôm nay ông 
mới vào Huế để gặp vợ tôi. Vợ tôi nói là trước đó ông có dặn là ở lại Huế để gặp ông, 
nhưng vợ tôi quên mất. Ông nói là ông không muốn ra Đông Hà, sợ họ biết. 

18h30, vợ tôi lại đi vào Huế để gặp ông Quang. Xe của họ đón. 

Phát hiện trang: Diễn đàn Thế giới Người Việt đăng thư tố cáo của tôi: 
http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=29977 

Ngày 13/12: 

12h trưa, vợ ra.  

18h23, vợ lại vào Huế, xe của họ đón vợ và Thiên Nga. 

Thông Luận đăng Thư ngỏ gửi ĐBQH Dương Trung Quốc của tôi, kèm theo Nhật ký Lê 
Anh Hùng (mà họ ghép lại từ 2 thư tố cáo và phần Nhật ký Bổ sung của tôi). 

http://ethongluan.org/component/content/article/1058-thu-ngo-gui-dai-bieu-duong-trung-
quoc.html 

Đây là một trang khác: 

http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2011/12/thu-ngo-gui-ai-bieu-quoc-hoi-nha-su-
hoc.html 

Ngày 14/12: 

 7

http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=29977
http://ethongluan.org/component/content/article/1058-thu-ngo-gui-dai-bieu-duong-trung-quoc.html
http://ethongluan.org/component/content/article/1058-thu-ngo-gui-dai-bieu-duong-trung-quoc.html
http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2011/12/thu-ngo-gui-ai-bieu-quoc-hoi-nha-su-hoc.html
http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2011/12/thu-ngo-gui-ai-bieu-quoc-hoi-nha-su-hoc.html


12h00, vợ con tôi từ Huế ra. Vợ cho biết là tối qua gặp ông Trần Đại Quang và 1 người 
nữa. Họ hỏi về câu chuyện tố cáo của tôi trong khoảng 30 phút. 

12h45, tôi gửi bài viết mới cho Bauxite Vietnam (Hiến pháp và một sự ngộ nhận về dân 
chủ). 

Ngày 15/12/2011: 

Buổi tối, vợ lại đi vào Huế, xe của công an đón; ông Trần Đại Quang bảo đi. 

Ngày 17/12: 

10h sáng, vợ và Thiên Nga từ Huế ra. Xe của Công an chở ra. 

Vợ cho biết là có ba người hỏi chuyện, bắt đầu từ 12h trưa hôm qua cho đến chiều. Vừa 
ăn vừa hỏi chuyện. Họ nói là ăn sáng xong rồi ra, nhưng vợ tôi đòi ra luôn. Họ bảo vợ ở 
lại để làm việc tiếp, nhưng vợ vẫn đòi ra. Họ nói sẽ cho xe đón vào sau. 

Thời sự VTV19h: Ông NP Trọng và ông HT Hải cùng đến thăm và làm việc tại VCCI. 
Lộ mặt quỷ của bộ đôi này rồi nhé. 

Ngày 19/12: 

Buổi sáng, họ gọi điện bảo vợ vào Huế nhưng vợ tôi mệt, không đi. 

Buổi chiều, độ 15h vợ về cho biết là ông TĐ Quang có gửi cho 20 triệu VNĐ. Vợ nói là 
gửi qua một tay nào lạ mặt. Nghĩa là họ đã qua mặt Công an Quảng Trị. 

Khoảng 17h, vợ cùng Thiên Nga đi vào Huế để gặp họ. 

Ngày 20/12: 

Buổi chiều, vợ và con về nhà “cô” Lai Phước. 

Gửi bài viết mới (Đảng ‘coi trọng đội ngũ doanh nhân’ như thế nào?) cho Bauxite Việt 
Nam. 

Ngày 21/12: 

Bauxite Việt Nam đăng bài viết của tôi. 

13h, vợ và con về. Vợ cho biết là có gặp 2 đoàn, nhưng rút kinh nghiệm, vợ yêu cầu họ 
phải đưa tiền trước, họ không đưa nên vợ không làm việc với họ. Sau đó, vợ gặp ông 
Trần Đại Quang và nói chuyện với ông Quang. Vợ nói là ông Quang có hỏi khá nhiều về 
tay Trọng (sếp cũ của vợ tôi ở Cty Việt Tiến, trùm ma tuý và là đệ tử ruột của ông Hoàng 
Trung Hải). 

19h, vợ và con lại đi taxi vào Huế. Họ đón ở Huế và trả tiền taxi. 

Ngày 22/12: 

7h sáng, vợ và con đã ra. Xe của họ chở ra. 

Vợ cho biết là gặp ông TĐ Quang vào buổi tối, sau đó vợ về chùa ngủ. 

Ông Quang hỏi về Trọng, về ông Nguyễn Đình Trường (TGĐ Cty Việt Tiến cũ, bố nuôi 
đầu tiên của vợ tôi). Ông nói là “giai đoạn này chịu khó đi”. Ông dặn là đừng nói gì với 
ai cả. 
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Tôi đoán là BCT lại buộc phải cho điều tra vụ này, và ông Quang chịu trách nhiệm chính.  

(Tức là năm 2009, sau khi có kết quả điều tra của phía công an, ông Triết và một số 
người nữa đã ngăn không cho đưa vụ việc ra Bộ Chính trị – vì nếu thế thì chính ông ta 
cũng bị “out” – và cuối cùng ông ta đã mua số chứng cứ này từ Ban Chuyên án, thành ra 
vụ việc bị ém nhẹm. Lần này, khi vụ việc um lên, các vị uỷ viên BCT không dính vào vụ 
này – như ông Phạm Quang Nghị, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Xuân Phúc… – lại có cớ 
để yêu cầu điều tra.) 

17h30, vợ lại vào Huế cùng con gái Thiên Nga. Trước đó, ông Quang gọi điện, vợ tôi có 
nói là mệt, không muốn đi, bảo mai đi. Nhưng ông Quang nói là chú chỉ rảnh vào buổi 
tối. Vào gặp buổi tối rồi sáng mai chú cho xe chở về. 

Theo nhận định của tôi, BCT cho điều tra vụ này và họ muốn qua mặt Công an Quảng 
Trị, nên họ không gặp vợ tôi ở Đông Hà. 

Ngày 24/12: 

10h30 sáng, vợ về. Vợ cho biết là có gặp và ăn cơm với ông Quang. Ông có cho 5 triệu. 
Khi vợ nói với ông là tôi tin vào ông (như lời tôi dặn) thì ông cười. 

18h, vợ lại đi vào Quảng Trị, ông Quang gọi.  

Thời sự VTV19h: Tổng kết năm 2011 của Bộ NN&PTNT, ông NT Nhân dự chứ không 
phải ông HT Hải (ngành NN thuộc quyền “phụ trách” của ông Hải). 

Ngày 25/12: 

Vợ về cho biết là hôm qua vào nhà “cô” Lai Phước, đến khoảng 22h15, thì ông Quang 
đến. Ông hoá trang (đeo râu, kính đen). Ông gặp khoảng 30 phút ở một quán cạnh nhà 
“cô” Lai Phước (vì tối 30 nên các quán thức khuya để phục vụ khách vào chùa). 

Trưa, vợ đi tiếp khách với ông Hoàng ở thị xã Quảng Trị. Khách từ Hà Nội vào. Cuối 
buổi, họ cho vợ tôi 1 triệu, nhưng vợ tôi không lấy. 

Thời sự VTV19h: Phát tin ông HTH làm việc với Bộ GTVT sáng 24/12 nhưng lại không 
đưa hình ảnh nào về cuộc họp tổng kết cả. PTV chỉ đọc chỉ đạo của Phó TT. 

Ngày 26/12: 

Gửi bài viết mới (Cạnh tranh thể chế và thách thức với Việt Nam) cho Bauxite Việt Nam. 

Vợ vào Huế, có một đoàn công an 3 người đề nghị gặp. Tuy nhiên, vợ yêu cầu họ đưa 
tiền trước, họ không chịu, nói là phải làm việc với họ đã. Vợ tôi không đồng ý. 

Vợ đang chuẩn bị ra thì ông TT Sang liên lạc, nói là tối ông vào. Thế là vợ tôi lại vào 
chùa để nghỉ. 

Nhưng tối ông TT Sang không vào mà ông TĐ Quang vào. Ông Quang nói là khoảng thứ 
Tư, thứ Năm gì đấy, sẽ có người vào Huế gặp tôi. Lúc nào họ vào thì ông báo rồi chúng 
tôi đi taxi vào Huế. 

Ngày 27/12: 

10h sáng, vợ và Thiên Nga từ Huế ra. 

Bauxite Việt Nam đăng bài viết mới của tôi. 
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18h30, vợ vào “cô” Lai Phước để gặp ông Quang. Ông cần dặn dò mấy thứ trước khi gặp 
họ. Tối vợ ngủ lại ở nhà “cô”. 

Ngày 28/12: 

Trưa, vợ đi ăn nhà hàng với mấy tay công an Huế ở thị xã Quảng Trị.  

Khoảng 14h, vợ ra. 

Vợ cho biết là tối qua khoảng 10h, ông Quang đến, vợ tôi ôm con đi ô tô theo ông vào 
một quán ở TX Quảng Trị. Ông hỏi han khoảng 30 phút. Ông hỏi không nhiều nhưng hỏi 
chi tiết, kỹ càng. 

18h, vợ lại vào Huế để gặp ông Quang và một số người nữa. Ông Quang nói là gặp một 
người mà cháu đã gặp.  

Tôi đưa ảnh Bộ Chính trị cho vợ xem, thì vợ nói là đã gặp ông Phùng Quang Thanh 1 lần, 
ông Phạm Quang Nghị 2 lần và ông Nguyễn Xuân Phúc 1 lần (ông Phúc thì gặp cùng ông 
Quang hôm 13/12 – tôi nhớ ngày này vì hôm đó tôi đã hỏi vợ về người đi với ông Quang 
nhưng vợ không nhớ ra. Bây giờ thì vợ nhớ là ông ta đội mũ bê rê che trán, đeo râu. 
Nhưng sau đó ông ta ngứa đầu và cởi mũ ra để gãi, vợ tôi hỏi là “sao trán chú hói thế?”). 

Ngày 29/12: 

13h vợ ra và cho biết là ông Quang và mấy người kia không vào mà chỉ gặp 2 người 
khác. Họ hỏi về tay Trọng, về Cty Việt Tiến. Họ bảo vợ tôi ở lại nhưng vợ tôi không ở 
lại. Họ cũng chẳng cho vợ tôi tiền. Ông Quang nói là Chủ nhật này tôi sẽ vào Huế để gặp 
họ, và nói là lần này sẽ không thất hẹn nữa. 

Ông Quang có nói là họ không đưa tiền thì lúc khác chú đưa cho. 

Ngày 30/12: 

17h, vợ và Thiên Nga lại vào Huế. Xe của họ đón. 

Ngày 31/1: 

17h20, vợ từ Huế ra. Vợ cho biết là có gặp ông Quang và ông Phạm Quang Nghị. Hai 
ông đều nói là thứ Tư này sẽ đưa cho vợ chồng tôi 100 triệu VNĐ để ăn Tết. 

Sau đó, vợ và Thiên Nga lại phải đi tiếp vào Huế để gặp họ. 

Ngày 2/1/2012: 

Buổi sáng, 10h vợ và Thiên Nga ra. Xe của họ chở ra. 

10h30, gửi bài viết mới (Bã quyền lực) cho Bauxite Việt Nam. 

Trang Boxitvn.net không còn vào được nữa (trang web của Bauxite Việt Nam, chỉ còn 
vào được trang blog: Boxitvn.blogspot.vn). 

Vợ cho biết là làm việc với 3 người. Họ nói là sắp tới có tin vui, và bảo vợ tôi về nói cho 
chồng biết. 

Tối, vợ và Thiên Nga lại phải tiếp tục vào Huế. Tôi thấy bực với kiểu họ hành hạ vợ con 
mình (cố ý khiến tôi nghi ngờ vợ) nên nhắn tin cho vợ là nói với họ đừng coi tôi như con 
nít, tôi không phải con lợn đâu. 
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Ngày 3/1/2012: 

Sáng, Bauxite Việt Nam gửi thư hỏi ý kiến về bài mà họ biên tập. 

10h sáng, vợ ra. Vợ cho biết là tối qua gặp ông Trần Đại Quang. Ông hỏi kỹ từ giai đoạn 
vợ tôi làm ở siêu thị Starbowl cho đến khi sang làm ở Cty May Việt Tiến. 

Trưa, vợ đi gặp người của ông Quang, ông gửi cho vợ 70 triệu VNĐ. Ông nói là ít hôm 
nữa ông cho thêm mấy chục triệu nữa. (Xem ra việc tôi bức xúc nhắn tin cho vợ cũng ít 
nhiều có tác dụng – vì điện thoại của chúng tôi bị theo dõi). 

18h, vợ và Thiên Nga lại vào nhà “cô” Lai Phước để gặp họ. 

Ngày 4/1/2012: 

Bauxite Việt Nam đăng bài viết mới của tôi: http://boxitvn.blogspot.com/2012/01/ba-
quyen-luc.html. 

6h30 sáng, vợ và Thiên Nga về. Tối hôm qua vợ gặp ông Trần Đại Quang. Ông Quang 
đưa cho vợ 10 triệu; ông bảo đưa chồng đi Huế, mua đồ, ăn nhà hàng, nếu thiếu tiền chú 
đưa thêm cho. 

7h, cả nhà đi Huế bằng taxi. Đưa bà ngoại vợ đi khám mắt luôn. Mẹ vợ, Thiên Nga và 
thằng Cu (em út của vợ) ở nhà. 

16h40 thì về đến nhà. 

Thời sự 19h: Phiên họp thường kỳ CP, không có ông HTH. Ông ta tháp tùng ngài Chủ 
tịch QH NSH đi uý lạo Sơn La. Một lũ quỷ, thật khốn nạn. 

Tối, vợ và Thiên Nga lại vào Lai Phước để gặp họ. 

Gửi thư cho Dân Luận, Dân Làm Báo, X-Cafevn, Thông Luận đề nghị họ đăng lại bài 
mới của tôi từ Bauxite Việt Nam. 

Ngày 5/1: 

8h sáng, vợ và Thiên Nga về nhà. 

Vợ nói, tối hôm qua gặp ông Quang. 

Tôi cho rằng, việc vợ tôi gặp ông Quang nhiều lần có thể là một cách để người ta “kiểm 
chứng” lời khai của vợ tôi xem có khớp với nhau không. Nếu vợ tôi gian dối thì thế nào 
cũng xẩy ra chuyện lời khai không khớp nhau. Tất nhiên, nếu đúng như thế thì đây chẳng 
qua là bài cực chẳng đã để những kẻ thủ ác khỏi chối tội thôi. 

Tối, vợ và con gái lại vào “cô” Lai Phước để gặp họ. 

Ngày 6/1: 

9h30, vợ ra. Vợ cho biết là tối qua có gặp ông Quang một lúc, ở một quán gần nhà “cô” 
Lai Phước. 

Buổi chiều, ông Quang có gọi điện đề nghị vào “cô” Lai Phước để gặp ông. 

Tối, vợ và Thiên Nga lại vào “cô” Lai Phước để gặp ông Quang. 

Ngày 7/1: 
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Vợ cúng rằm ở nhà “cô” Lai Phước, 13h mới ra. Lúc đầu tưởng gặp ông Quang nữa, 
nhưng sau ông bận rồi thôi. 

Buổi tối, trang BBC Vietnamese lại đưa tin là ông Quang ở Trung Quốc ngày 6/1 (gặp 
Bộ trưởng CA Mạnh Kiến Trụ và Uỷ viên TV BCT …), nhưng không thấy VTV đưa tin.  

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120106_china_vn_security_meetings.
shtml 

http://cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=163426 

(Quý vị đừng “băn khoăn” gì ở đây. Những người trong cuộc giờ chỉ mong làm thế nào 
để đánh lừa được tôi thôi.) 

Mấy hôm nay trang facebook không còn bị chặn nữa. Tôi vào và cập nhật một số thông 
tin, đề nghị “kết bạn” với một số người.  

Ngày 8/1: 

Vợ cho biết là ông Quang nói đến ngày 20 (AL) ông sẽ gửi tiền cho. 

Tối, vợ tôi và Thiên Nga vào nhà “cô” Lai Phước để làm lễ. 

Ngày 9/1: 

16h, vợ lại vào “cô” Lai Phước để gặp ông Quang. Vợ cho biết là ông Quang nói là biết 
cháu đau đầu nên chú hỏi mỗi lần một ít. Ông đã hỏi đến đoán vợ chồng tôi phải bỏ nhà 
ra nhà nghỉ Nam Hải để trốn. 

Tối hôm qua vợ có gặp mặt ông Quang một lúc. 

Tôi có nói với vợ là ông Quang đi thăm Trung Quốc, kiểu như ông Sang lần trước. Tôi 
cũng nói với vợ là có thể ông Quang làm thế là do người ta ép buộc.  

Ngày 10/1: 

Buổi sáng, vợ báo tin là ở lại gặp họ vào buổi trưa, nhưng sau đó lại không gặp. 

13h, vợ và Thiên Nga về nhà. Vợ cho biết là tối qua gặp ông Quang khoảng 30 phút ở 
nhà “cô” Lai Phước. 

Buổi trưa dự định gặp tiếp nhưng sau ông báo là ông bận, nên vợ tôi về. 

Vợ tôi có nói với ông chuyện tôi nói ông đi Trung Quốc. Ông Quang nói là “chú không 
nói thì thằng Hùng nó cũng biết”. 

Buổi sáng vẫn vào Facebook được, nhưng buổi chiều trang mạng này lại bị chặn. Tôi 
phải tìm phần mềm trên mạng để vượt tường lửa. (Vừa mới mở lại đã chặn tiếp rồi!!! 
Chắc là nhiều người hiểu lý do rồi đấy nhé.) 

Buổi tối, 18h45, vợ lại vào “cô” Lai Phước để gặp ông Quang. Trước đó ông có nói là 
gặp hôm này nữa thôi, 3 hôm tới ông bận rồi. 

Ngày 11/1: 

8h30 sáng, vợ và Thiên Nga ra. 

Vợ cho biết là tối qua gặp ông Quang độ 30 phút ở nhà cô. 
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Ông Quang cho biết là trước đây chính ông và ông Lê Hồng Anh đã can thiệp để Viện 
Kiểm sát ND tỉnh QT thả tôi ra khỏi Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, chứ ông Triết vẫn 
chưa muốn thả tôi ra (?). 

Buổi trưa, vợ đi tiếp khách của ông Lê Công Dung, Đại tá, GĐ CA Quảng Trị, ở khách 
sạn Hữu Nghị. Ngoài ông Dung còn có 6 người lạ khác. Họ chỉ hỏi mấy câu đại khái là 
hôm giờ có gặp ai không. Vợ tôi nói có. Khi đang trên đường đi thì ông Quang có gọi 
điện, ông bảo nếu họ hỏi có gặp ai không thì nói là có, nhưng đừng nói gặp ai. 

Ngày 13/1: 

Vợ cho biết là ông Quang muốn gặp nhưng vợ tôi buồn bực nên không gặp. 

Ngày 14/1: 

Vợ chồng cãi nhau. Tôi bực bội bỏ về nhà ba tôi ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. 

Ngày 16/1:  

Vợ cho biết là ông Quang nói là đến ngày 26, 27/12 AL ông sẽ gửi tiền Tết cho vợ chồng 
tôi. Họ nói thế nhưng ai mà biết được lòng dạ của họ thế nào. 

Ngày 18/1: 

14h15 chiều, tôi vào tới Đông Hà, rồi đi taxi về nhà. 

Vợ cho biết là suốt mấy hôm vừa rồi, ông Trần Đại Quang đề nghị gặp nhưng cô ấy 
không muốn gặp. Ông nói là khoảng 26, 27 Tết, ông sẽ đưa tiền cho chúng tôi ăn Tết 
(100 triệu VNĐ mà ông đã nói trước đó). 

Buổi chiều, khi tôi và vợ đưa Mimi đi khám, ông Quang có gọi vào máy vợ (lúc đó vợ đã 
thay sim riêng để liên lạc với ông). Ông hỏi là Hùng đã vào chưa, vợ tôi nói là vào rồi. 
Ông đề nghị tối gặp vợ tôi. Tuy nhiên, đến tối ông lại báo là ông bận nên không gặp nữa. 

Ngày 19/1: 

Buổi tối, vợ và Thiên Nga vào “cô” Lai Phước, gặp ông Quang khoảng 20 phút ở nhà 
“cô” Lai Phước. 

Ông Quang nói là ra năm chế độ này sẽ thay đổi. Khoảng mồng 8-10 Tết, người ta sẽ đưa 
cho vợ chồng tôi 5 tỷ VNĐ để mua nhà cửa. Giờ họ sẽ không đưa tiền lẻ tẻ cho chúng tôi 
nữa. Còn tiền chỗ ông Triết thì từ từ. Ông Quang nói thời gian qua ông gặp vợ tôi nhiều 
lần như thế là để xem vợ tôi kể có khớp với câu chuyện tôi viết trong thư tố cáo không. 

Ông Quang có hỏi là còn tiền không, vợ tôi nói là chỉ còn 1 triệu nữa. 

Ngày 20/1: 

Khoảng 5h chiều, vợ tôi đi gặp ông Nguyễn Văn Định, đại tá, PGĐ CA tỉnh Quảng Trị. 
Tại trụ sở Công an tỉnh, vợ tôi gặp một đoàn ở Hà Nội vào. Họ hỏi han qua loa, nhưng 
sau đó, vợ thấy không thoải mái nên bỏ về. 

Mấy hôm vừa rồi thấy đ/c Hoàng Trung Hải vẫn đi chúc Tết các địa phương, thậm chí 
còn vào chúc Tết cả tỉnh Nghệ An (!?). 

Ngày 21/1:  
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Buổi trưa, kế hoạch là vợ gặp ông Quang và mấy người nữa, nhưng sau đó ông Quang 
báo lại là hoãn.  

Buổi tối, vợ và Thiên Nga lại vào “cô” Lai Phước để gặp ông Trần Đại Quang, ông Phạm 
Quang Nghị và hai người nữa mà vợ không biết tên. 

Ông Quang nói: Tiền trước giờ là của chú cho, chứ không phải tiền của Nhà nước, vì 
không ai biết chú làm việc này cả. Không phải một mình chú mà sau lưng chú còn có một 
nhóm. Chú cũng có tiền nhưng chú chỉ có thể cho vợ chồng cháu mức độ nào đấy thôi. 
Cả nhóm đang gom tiền lại để cho vợ chồng cháu. Sang năm, các chú còn nhờ vợ chồng 
cháu nhiều. 

Ông Phạm Quang Nghị nói là cho chú gửi lời cám ơn chồng cháu. Chúc vợ chồng cháu 
một năm vạn sự như ý, giải được nỗi oan. Ông Nghị nói là phải chống lại các phe nhóm 
lợi dụng vợ chồng cháu. 

Hai người kia cũng chúc Tết vợ chồng tôi. Họ nói là phải kiên trì, mạnh mẽ. 

Ông Quang và ông Nghị đều nói là sẽ thay đổi chế độ. Họ nói ông Triết là người không 
có lương tâm. 

Vợ nhớ ra là trước đấy, có một lần ông Quang đã quay phim vợ tôi, ông bày cho vợ tôi 
đọc trước máy quay là tình cảnh vợ chồng tôi giờ không nhà không cửa, xe máy phải mua 
trả góp, đề nghị ông Triết trả tiền, nếu không chúng tôi sẽ hợp tác với các đại sứ quán để 
tố cáo… 

Ngày 23/1: 

Mồng 1 Tết. Ông Quang nói là vợ vào Huế gặp, sẽ có nhiều người lì xì tiền Tết. Khoảng 
6h tối, vợ tôi và Thiên Nga đi xe vào Huế, xe của họ đón. Nhưng vào Huế, vợ chỉ gặp 
ông Phạm Quang Nghị tại KS Morrison Saigon. Những người kia nói là bận quá, không 
vào được.  

Ngày 24/1: 

Mồng 2 Tết. 9h sáng, xe ô tô chở vợ ra gần đến cầu Vượt Đông Hà thì thủng lốp. Vợ gọi 
taxi không được, gọi điện cho tôi đi đón. Tôi nghe vợ kể chuyện gặp ông Nghị như thế, 
tôi rất bực, rủa bọn họ là “đồ chó má”. Tôi biết bọn họ lại cố tìm mọi cách để lừa tôi, 
hòng tôi nghi ngờ vợ.  

Mấy người không vào gặp vợ tôi có gọi điện cho vợ tôi, nói là xin lỗi. 

Sau đó, ông Quang gọi điện cho vợ tôi, vợ tôi cũng nặng lời với ông. Ông Quang nói là 
“chú cũng biết”. 

Ông nói là lần sau, chú vào trước rồi để xem họ có vào không, nếu họ vào thì mới báo 
cho cháu để cháu đi. Chú không muốn mất uy tín với thằng Hùng nữa. 

Buổi tối, vợ và Thiên Nga vào “cô” Lai Phước để gặp họ. 

Chỉ một mình ông Quang vào gặp vợ tôi. 

Buổi tối, vợ tôi bị sốt (đã bị sốt từ chiều, do viêm amidan). 

Ông Quang cho biết là cuối tháng 2 sẽ thay đổi chế độ. Ông nói đó là tin bí mật. 

Ngày 25/1: 
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Buổi tối, vợ và Thiên Nga lại vào “cô” Lai Phước. Gặp ông Trần Đại Quang và ông 
Phùng Quang Thanh (trước đây, tôi đã đưa ảnh cho vợ nhận diện).  

Ngày 26/1: 

Buổi trưa, vợ đi tiếp một đoàn khách của Công an tỉnh, ở tận Quảng Bình. Vợ gửi xe máy 
ở trụ sở CA tỉnh rồi đi xe của họ. 

Phía Công an Quảng Trị có ông Lê Công Dung và ông Hoàng. 

Buổi tối, vợ lại đưa Thiên Nga vào “cô” Lai Phước để gặp ông Quang. 

Ông Quang động viên vợ chồng cố gắng kiên trì. Ông nói chuyện này phụ thuộc vào 
nhiều người, nhưng ông chính là “người cầm cờ”. 

Ngày 27/1: 

Buổi sáng, vợ ở lại để đi chợ làm lễ, trưa mới ra. 

Tối, vợ lại vào Huế để gặp họ. Ông Quang gọi và đoàn khách hôm qua gọi nữa. 

Buổi tối, vợ gặp một đoàn ngoại giao của Thái Lan và Trung Quốc (?), phía Việt Nam chỉ 
có ông Lê Công Dung (Đại tá, GĐ CA tỉnh Quảng Trị). Tuy nhiên, tay phiên dịch hỏi han 
quá khó chịu nên vợ chửi cho anh ta và không nói chuyện với đoàn nữa. 

Vợ nghỉ ở khách sạn Morin, do họ bố trí. 

Sau đó, vợ gặp ông Quang ở đây. 

Ngày 28/1: 

Buổi trưa, vợ đi ăn với ông Quang. Ông chỉ hỏi han qua loa. 

Khoảng 14h, vợ và Thiên Nga về.  

Ông Quang gọi điện cho vợ nói là việc ông Dung đi với đoàn ngoại giao Thái Lan và TQ 
kia là “qua mặt” ông (?). 

18h30, vợ và Thiên Nga vào nhà “cô” Lai Phước để gặp ông Quang. 

Ngày 29/1 (mồng 7 Tết): 

9h sáng vợ và Thiên Nga ra. 

19h, vợ và Thiên Nga lại đi. 

Vợ gặp ông Quang ở gần nhà “cô”. Ông chỉ hỏi han sơ qua mà không nói gì đến chuyện 5 
tỷ đã nói trước kia cả. Ông nói mấy hôm tới ông bận, mồng 10 Tết (1/2) ông sẽ liên lạc. 

Ngày 31/1:  

Gửi bài viết mới (Lãnh đạo và đất nước) cho Bauxite Việt Nam. 

Ngày 1/2: 

Buổi trưa tôi nhậu say rồi nằm ngủ, đến khoảng 15h thức dậy thì nghe tay CSKV Đoàn 
Kim Thuyết đến đang nói chuyện với vợ. 

Tôi ra nói chuyện. Anh ta hỏi về gia đình tôi. Một lúc sau anh ta đứng dậy về.  

Ngày 2/2:  
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Bauxite Việt Nam đăng bài viết mới của tôi. 

Ngày 4/2: 

Mấy hôm nay ông Quang liên lạc nhưng vợ tôi không nghe máy. 

Tôi bảo vợ phải liên lạc với ông xem sao.  

Buổi chiều, vợ liên lạc với ông Quang. Ông mắng, nói là bực gì thì bực cũng phải nghe 
điện thoại của ông. Ông bảo là tối rãnh thì vào Quảng Trị để ông gặp. 

Khoảng 17h40, vợ và Thiên Nga vào nhà “cô” ở Quảng Trị. Người của ông Quang cho 
xe ô tô đón. 

Ông Quang gặp vợ khoảng 1h đồng hồ vào đầu buổi tối, lúc vợ tôi mới vào. Ông nói là 
tại vì họ, chứ ông cũng chẳng có tiền mà cho chúng tôi. 

Ngày 5/2: 

Sáng, gửi bài viết mới (Tham nhũng trong các doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng – 
giao thông) cho Bauxite Việt Nam. 

Buổi chiều, ông Quang gọi điện cho vợ. Nói là khoảng thứ Hai, thứ Ba gì đó ông sẽ gửi 
cho chúng tôi một số tiền, là tiền túi của ông chứ không phải của họ. 

17h50, vợ và Thiên Nga lại vào nhà “cô” Lai Phước để gặp ông Quang. Chỉ gặp ông 
Quang một lát. Ông chẳng hỏi gì nhiều. 

Ngày 6/2: 

Gần 9h sáng, vợ và Thiên Nga ra. 

18hh50, vợ và Thiên Nga lại vào “cô” Lai Phước để gặp ông Quang. Nhưng ông bận nên 
không vào. Hình như tối hôm đó, BCT họp bàn về vụ Tiên Lãng. 

Ngày 7/2: 

Ông Quang nói với vợ là trong tuần ông sẽ cho tiền. 

Bauxite Việt Nam đăng bài viết mới của tôi.  

Ngày 8/2: 

Bauxite Việt Nam lại đăng bài viết mới của tôi (Vụ Đoàn Văn Vươn: Nguy cơ tội phạm 
thao túng các quan chức chính quyền). Hai bài trong hai ngày. 

Ông Quang gọi điện cho vợ, nói là vào Huế gặp, ngày mai sẽ có một đoàn gặp vợ tôi.  

Vợ tôi đi taxi vào Quảng Trị rồi xe của họ sẽ đón vào Huế, vì sợ ra đây Công an Quảng 
Trị biết. 

Họ chở vợ con tôi về một khách sạn ở Huế, vì vào cổng sau nên vợ tôi cũng không để ý 
là khách sạn gì. 

Tối vợ gặp ông Trần Đại Quang. 

Ngày 9/2:  

Gần trưa, vợ gặp một đoàn khách. 
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Chiều tối, vợ gặp một đoàn khác, có ông Quang và ông Phạm Quang Nghị, và một số 
người khác.  

Họ chờ hai người đang đi nước ngoài (Lào) là ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn 
Xuân Phúc về để họp. Khi họ bàn kế hoạch (ở một phòng khách của khách sạn) mà trước 
đó họ gặp vợ tôi, họ tưởng vợ tôi đã về phòng mà không biết là vợ tôi đang ở trong phòng 
vệ sinh để cho con đái và rửa tay cho con. Vợ tôi nhìn qua cửa kính thấy họ đưa máy 
chiếu ra trình bày slideshow về kế hoạch gì đấy, vợ nghe họ nói loáng thoáng về chuyện 
thay đổi chế độ, có thể là hết tháng Giêng AL (?). Vợ cũng thấy ông Sang và ông Phúc, 
mà lúc trước khi nói chuyện với đoàn vợ không thấy hai ông này (vì chưa đến). Vợ tôi 
nghe khá lâu, sau đó vợ mở cửa đi ra, vì có lối đi riêng nên không ai thấy vợ tôi đi ra, 
ngoại trừ ông Quang. 

Trước khi đi Lào, ngày 6/2/2012, ông Sang đã về thăm và làm việc tại Quảng Nam, và 
ngày hôm sau dự lễ kỷ niệm 15 năm tái tách tỉnh, với sự có mặt của cả ông Nguyễn Xuân 
Phúc (ông Phúc là người Quảng Nam, trước kia từng làm Chủ tịch tỉnh). 

Ông Quang đưa cho vợ tôi 30 triệu VNĐ. 

Ngày 10/2: 

Vợ và con về một ngôi chùa ở ngoại thành phía Nam Tp Huế. Vợ tôi không muốn ở 
khách sạn mà muốn ở chùa cho yên tĩnh. Ý ông Quang cũng muốn thế. Tôi cũng đồng ý 
với vợ, tôi nói với vợ là về ở chùa để có kẻ nào muốn lừa gạt vợ chồng tôi thì cũng phải 
suy nghĩ lại. 

Buổi trưa, vợ lại gặp đoàn của ông Trần Đại Quang, ông Phạm Quang Nghị. 

Ông Nghị hẹn vợ tôi chiều gặp tiếp, nhưng chiều tối vợ tôi đã bỏ ra Đông Hà trước. 

Vợ nói là thấy ông Quang mặt mũi vui vẻ. 

Ngày 11/2: 

Buổi sáng, ông Quang gọi điện cho vợ đến trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị tiếp khách. Đây 
là nhóm người lạ, phía Quảng Trị không có ai dự cả. Họ hỏi han nhưng họ hỏi không 
khéo nên vợ tôi cứ ậm ừ không muốn trao đổi. Sau đó vợ về. 

Từ hôm ra Tết tới giờ chưa thấy ông HT Hải xuất hiện trên chương trình thời sự VTV. 

Ngày 12/2: 

Ông Quang gọi điện nói vợ vào Huế nhưng vợ mệt, bảo hôm sau. 

Ngày 13/2: 

Chiều tối, vợ và Thiên Nga vào Huế, ở chùa. Buổi tối có gặp ông Quang, ông PQ Nghị, 
ông PQ Thanh.  

Ngày 14/2: 

Buổi sáng, vợ lại gặp 3 ông trên.  

Buổi chiều, họ đề nghị vợ tôi đưa cả Mimi và cu Tý vào để họ gặp. 

14h, mẹ vợ, Ti (em cùng mẹ khác cha với vợ), Trọc (con cậu của vợ), Mimi và cu Tý đi 
taxi vào Huế. Vợ đưa cả nhà về khách sạn ở. 
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Tối, ông HT Hải lại xuất hiện trên thời sự VTV, làm việc với Ban Chỉ đạo chương trình 
nhà ở… Bài viết về cuộc họp này trên VnExpress bị dân mạng chửi hết lời. Ông ta nói là 
ở các nước số nhà thuê chiếm tới 80-90%, nên Chính phủ không khuyến khích sở hữu 
nhà (?!). 

Ngày 15/2: 

Bauxite Việt Nam đăng bài Hiểm hoạ phương bắc và lựa chọn của Việt Nam của tôi. 

Mấy người trong BCT dự định gặp 4 vợ con tôi, nhưng rồi họ lại báo bận (?). 

Chiều, vợ đưa cả nhà ra. 

Buổi tối, ông Quang lại gọi điện, đề nghị vợ vào nhà “cô” Lai Phước, Quảng Trị để gặp. 

Vợ gặp ông Quang một lúc. Vợ ngủ lại nhà “cô”. 

Ngày 16/2: 

9h sáng, vợ và Thiên Nga về. 

Vợ cho biết là ông Quang nói với vợ: Nói với Hùng là tiền thì chú không dám hứa, nhưng 
chế độ này chắc chắn sẽ thay đổi, nói với nó thế cho nó biết. 

Vợ cho biết là mấy người đều nói là “Hùng viết báo ngày càng hay, hết chê luôn”. 

Chiều tối, ông Quang gọi điện cho vợ bảo đi gặp họ, nhưng vợ nói mệt, không đi. 

Gửi bài viết mới (Vì sao ông NPT không lên tiếng về vụ việc ở Tiên Lãng?) cho Bauxite 
Việt Nam, đề nghị họ là nếu thấy “nhạy cảm” thì hồi âm lại sớm để tôi gửi cho các trang 
mạng khác. (Tôi công kích thẳng vào ngài TBT.) 

Ngày 17/2: 

Sáng, 9h, vợ đi xe máy địu Thiên Nga và chở Mimi vào nhà “cô” Lai Phước ở Quảng Trị 
để gặp họ. Ông Phạm Quang Nghị nói là vào gặp ông sẽ cho tiền. 

Trưa, BVN gửi email thông báo là ngày mai sẽ đăng bài. Không ngờ trang mạng này 
mạnh mẽ thật. 

Tối, vợ gặp các ông Trần Đại Quang, Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị, Nguyễn 
Xuân Phúc ở thị xã Quảng Trị. 

Ngày 18/2: 

Sáng, vợ từ Quảng Trị đi vào Huế, xe của họ đón. 

Tối, vợ gặp lại đoàn trên, cả ông Trương Tấn Sang nữa. 

Bauxite Việt Nam (BVN) đăng bài viết mới của tôi. Đúng là cả một sự kiện. Sau đó X-
Cafevn đăng lại bài của tôi từ BVN. Rất nhiều người đọc. 

Ngày 19/2: 

Tối, vợ gặp đoàn trên, không có ông TT Sang. Ông Nghị nói thế nhưng rồi cũng chẳng 
đưa cho vợ tôi đồng nào. 

Dân Luận tiếp đăng bài viết của tôi.  

Ngày 20/2: 
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Sáng, vợ và Thiên Nga ra. Vợ cho biết là họ nói với vợ đã lên kế hoạch hết rồi. Họ bảo 
tôi đi về nhà ba tôi hoặc ra Hà Nội thăm mẹ tôi trong vòng 1 tuần. Vợ con tôi sẽ vào Đà 
Nẵng, họ bố trí chỗ ở Đà Nẵng cho vợ con tôi. Khoảng 2, 3 ngày hoặc muộn nhất là 1 
tuần họ sẽ cho người đón tôi vào Đà Nẵng để sum họp với vợ con và gặp họ. 

Dĩ nhiên là tôi phải nghe theo họ thôi, tôi biết còn lựa chọn nào hơn. Nhất là khi họ nói là 
sẽ thay đổi chế độ nữa. 

Vợ mua vé xe tour và đưa cho tôi 1.500.000VNĐ. Vợ có nói với ông Quang là không còn 
tiền đưa cho tôi. Ông Quang nói là cứ ra ngoài kia rồi sẽ có người đưa tiền tới cho (?). 

Tôi dặn vợ nói với ông Quang là nếu ông Quang lấy được tiền cho chúng tôi từ ông Triết 
thì sẽ “thưởng” cho ông một nửa. (Nói là đằng nào anh Hùng cũng làm từ thiện. Chú đã 
đành nhưng còn những người khác nữa.) Vợ nói, ông Quang ừ chứ không nói gì cả. 

17h chiều, tôi lên đường ra Hà Nội. Vợ tôi đưa Thiên Nga, Mimi vào Đà Nẵng. Cu Tý ở 
nhà với bà ngoại. 

Vợ nhắn tin cho tôi là mệt mỏi lắm, nhưng vì anh vì con nên phải cố thôi. 

Ngày 21/2: 

Ra tới Hà Nội vào lúc gần 5h sáng. Tôi về nhà mẹ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai). 
Mẹ tôi khoẻ, và quan tâm. Tôi rất vui. 

Buổi chiều, tôi gửi bài viết mới cho BVN (Kiêu binh trong thời đại HCM). 

Ngày 22/2: 

Vợ báo cho biết là ngày mai về lại Đông Hà. Tôi bất ngờ mà cũng không bất ngờ. Bọn họ 
là thế. Toàn một lũ ma quỷ. 

Vợ tôi nhắn tin, báo buồn và mệt mỏi. Tôi biết vợ tôi chạy theo lời hứa của họ mãi, quá 
sức chịu đựng. Nhưng lại muốn tôi yên tâm nên cố chịu đựng. Tiền bạc họ cũng không 
đưa cho.  

Ngày 23/2:  

Trưa, đi Bờ Hồ chơi. Đi bộ và đi xe buýt. Chụp ảnh. 

18h mới về đến nhà. 

Ngày 25/2: 

BVN hôm nay mới đăng bài viết mới của tôi. 

Ngày 27/2: 

Tròn một tuần kể từ ngày tôi rời Đông Hà ra Hà Nội. 

Sáng, vợ từ Đà Nẵng về Đông Hà. Tôi nói với vợ là sáng thứ Ba (28/2) tôi vào Đông Hà 
luôn. Tuy nhiên, sau đó vợ lại nói là cố gắng ở lại chờ cho đến thứ Tư.  

Thì cố gắng đến “hơi thở cuối cùng” xem sao. Tôi cũng không thể hiểu nổi là người ta 
đang nghĩ gì, làm gì nữa. 

Chiều, vợ con tôi (cả 3 đứa) lại vào Huế. Không tiện liên lạc qua điện thoại nên tôi không 
hỏi, nhưng chắc chắn là họ lại có “kế hoạch” gì đó. 
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Ngày 28/2: 

Buổi sáng, gửi bài viết mới (Từ hiện tượng Viettel nghĩ về sự hoang phí của một hệ 
thống) cho BVN. 

Ngày 29/2: 

BVN đăng bài viết mới của tôi. 

Buổi chiều, tôi mua sim mới, nháy cho vợ để vợ gọi lại. 

Vợ cho biết là sau khi tôi ra Hà Nội, thì vợ tôi vào Đà Nẵng và họ bố trí cho vợ tôi và 2 
đứa (Mimi và Thiên Nga) ở khách sạn. Ở đó, vợ gặp và làm việc với họ 3 ngày liền. Có 
mặt ông TT Sang, ông TĐ Quang, ông PQ Thanh, ông PQ Nghị và ông NX Phúc. Một 
đoàn nước ngoài gồm 10 người Mỹ làm việc với vợ tôi. Đoàn Mỹ đề nghị gặp tôi. (Tôi đã 
ghi âm một đoạn đầu cuộc trao đổi với vợ, mà tôi sẽ gửi kèm theo đây.) 

Sau khi vợ tôi về Đông Hà sáng 27/2 thì ngay buổi chiều họ lại phải vào Huế, lần này đưa 
thêm cả cu Tý nữa là 4 mẹ con. Họ bố trí cho vợ con tôi ở một ngôi nhà của người thân 
ông Sang. Chỉ có 4 mẹ con và thêm một bà già giúp việc. 

Từ khi vào Huế vợ mới chỉ gặp ông Quang một lần. Ông Quang nói là dự kiến Đoàn Mỹ 
sẽ gặp tôi ở Huế. Vì tôi không có CMND nên có thể họ đón tôi, có thể tôi tự đi xe ô tô 
khách vào Huế. Có thể họ bố trí cho tôi ở với vợ con ở ngôi nhà kia luôn. 

Ngày 1/3: 

Buổi sáng, vợ gặp một nhóm 4 người Mỹ, có cả phiên dịch. Ông Quang cho họ số điện 
thoại vợ tôi và cho họ gặp vợ tôi. Họ nói là họ dự định tối nay sẽ gặp tôi ở Hà Nội. 

Tôi định sáng hôm sau sẽ vào Đông Hà, nhưng sau nghĩ lại sợ đi ban ngày mệt nên tôi 
đổi ý đi buổi tối. 

Ngày 2/3: 

Chẳng thấy nhóm người Mỹ kia đâu. 

Chiều tối, tôi đi xe Open Tour của Minh Mập về Đông Hà. 

Ngày 3/3: 

Sáng về đến Đông Hà. Liên lạc với vợ. Vợ nói là chiều sẽ từ Huế ra. 

Tuy nhiên, đến chiều vợ lại nhắn tin là ngày mai mới ra. 

Tôi phải liên lạc số sim bí mật với vợ. Tôi cho vợ biết về âm mưu của họ: họ vừa muốn 
lợi dụng chúng tôi để “làm” vụ này, vừa muốn lừa dối chúng tôi, làm cho chúng tôi mệt 
mỏi, khiến cho tôi nghi ngờ vợ. Việc họ bày trò cho tôi đi Hà Nội và vợ con tôi đi Huế 
như thế là âm mưu của họ cả. Tôi dặn vợ là phải “thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng 
cạn”, phải đồng lòng thì họ mới sợ mình. Vợ nói là ông Quang nói có gì có chú đây, đừng 
lo. Tôi nói ông Quang cũng thế cả. Vợ nói ông Quang cho biết là nhóm người Mỹ kia 
đang ở Hà Nội, họ chưa vào. 

Ngày 4/3: 
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Vợ vẫn ở lại Huế gặp nhóm người của ông Quang. Tôi biết, vợ tôi chưa ra được một phần 
là vì không có tiền. Vợ con tôi ở trong đó người ta chỉ lo ăn uống cho thôi, đó là cách của 
họ để lung lạc niềm tin của tôi, bày ra nhiều trò hòng khiến tôi phải rối trí. 

Ngày 5/3: 

Ông Quang nói với vợ là một nhóm người Mỹ muốn vợ tôi cho họ xem máy tính của tôi, 
họ sẽ cho tiền và cho một máy tính mới nữa. Nhưng với điều kiện là vợ tôi phải cho 
người lấy máy tính ở tôi gửi vào Huế, “tiền trao cháo múc”. 

Tôi nói với vợ nếu họ đàng hoàng thì gặp anh đây, anh đưa máy cho rồi anh lấy tiền. Nếu 
không muốn gặp anh thì cứ đưa tiền trước đi, rồi em về Đông Hà lấy máy, hoặc anh sẽ đi 
vào Huế đưa máy cho họ. 

Buổi chiều, vợ tôi gặp họ. 4 người Pháp (họ nói thế) và 1 tay phiên dịch. Họ cho vợ tôi 
thấy một máy tính hiệu Apple (hình quả táo) và một bọc tiền. Nhưng vợ tôi nói lại với họ 
như tôi nói, họ không đồng ý. 

Ngày 6/3: 

Buổi sáng, vợ tôi và 3 đứa ra. 

Trưa, vợ cho biết là ông Quang gọi điện nói là coi như cứ bán máy cho chú, chú đưa tiền 
trước cho vợ chồng cháu (100 triệu), rồi chú sẽ đưa máy tính (của tôi) cho họ, nếu họ trả 
thêm tiền thì chú sẽ đưa cho. Hẹn gặp ở Tx Quảng Trị. 

Tất nhiên là tôi không tin vào mấy trò hề đó, nhưng tôi nghĩ đây có thể là cách để họ đưa 
tiền cho vợ chồng tôi. Vì vậy, tôi đồng ý. 

Vợ tôi nói cho tôi biết là ông Quang nói nếu không tin ông mà nghĩ ông bày trò lừa 
chúng tôi thì ông sẽ cắt máy, không liên lạc với chúng tôi nữa. Tôi đoán là sim liên lạc bí 
mật giữa chúng tôi đã bị lộ nên ông Quang biết được câu tôi nhận xét về ông. Phía sau 
ông còn nhiều người, và người ta buộc ông phải làm thế, nhưng mà vì ông nói sai nhiều 
lần quá nên chúng tôi chẳng thể tin ông được. 

Tôi dặn vợ nói với ông là chúng tôi không tin ông thì tin ai, nhưng mà họ cứ bày trò như 
thế thì làm sao mà tin mãi được. 

Khoảng 15h30, vợ tôi bắt taxi đi vào Quảng Trị. 

Tuy nhiên, đến tối tôi liên lạc lại thì vợ cho biết là đang ở Huế. Tôi rất bực với mấy trò 
con nít của bọn họ. 

Vợ cho biết là đang nói chuyện với mấy người Trung Quốc (chứ không phải người Pháp), 
và vợ tôi vẫn giữ máy chứ chưa đưa cho họ. 

Vợ cho biết là đang nói chuyện thì có người vào báo là công an nói ở đây có bọn phản 
động (!!!).  

Tôi nói với vợ là đúng là một trò hề nữa. Tôi nói, họ bảo gặp ở thị xã Quảng Trị mà rồi 
em lại vào Huế, bảo gặp người Pháp mà rồi lại tòi ra mấy tay Trung Quốc (?), vợ chồng 
mình bị họ lừa rồi em ạ. 

Khoảng 11h khuya, vợ tôi thông báo là ông Quang đã giải quyết vụ này. Ông đưa tiền 
cho vợ tôi (100 triệu) và không lấy máy tính của tôi nữa. Không thể nói hết những trò trẻ 
con của họ. 
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Ngày 7/3: 

Lẽ ra vợ tôi ra Đông Hà trong buổi sáng, nhưng sau đó lại gặp một đoàn Mỹ theo yêu cầu 
của ông Quang, vào lúc 1 giờ đến khoảng 5h chiều. 

Vợ cho biết là họ dự định gặp tôi vào ngày mai. Sáng mai tôi sẽ đi taxi vào Huế để gặp 
họ. 

Đến 9h đêm, vợ vẫn nói là kế hoạch như thế, không thay đổi. 

Ngày 8/3: 

8h30 sáng, tôi gọi điện cho vợ thì vợ cho biết là khuya qua ông NT Dũng có gọi điện cho 
vợ tôi, ông xưng chú với vợ tôi. Ông nói là trước mắt ông sẽ trả cho vợ chồng tôi 1/3 số 
tiền (tôi không rõ là số tiền bao nhiêu nữa). 

5h sáng thì người ta dựng vợ tôi dậy, nói là ra máy bay để ra Hà Nội gặp ông Dũng. 

Vợ cho biết là đoàn người Mỹ khen tôi, một mình dũng cảm đương đầu với người ta như 
kiến chọi với voi. Họ bảo tôi là người tốt, viết nhiều bài báo hay. 

Họ yêu cầu vợ tôi tự viết tay thư tố cáo của tôi (phần tóm tắt 2 trang) rồi ký vào. Vợ tôi 
đã viết xong nhưng nói để hỏi ý kiến của tôi đã. Vợ tôi nói ông Quang cũng bảo hãy ký 
vào. Tôi bảo vợ cứ ký vào. Tôi nghĩ mình có thể đặt yêu sách trước khi bảo vợ ký vào, 
nhưng không cần, mà hãy vì việc chung của đất nước đã, dù sao đây mới là niềm mong 
mỏi lớn nhất của tôi. 

Việc ông Dũng đột nhiên xen vào chuyện, theo tôi, có thể là do việc liên lạc qua điện 
thoại của chúng tôi đã bị lộ nên người của ông Dũng biết được sự việc. 

Bình thường tôi gọi từ số 01629132914 đến số mới của vợ tôi là 091274162860 (và vợ 
tôi vẫn cố ý dặn tôi liên lạc qua số đó thôi – tuy không còn bí mật nhưng ít người biết 
hơn). Nhưng trưa hôm qua thấy họ cứ lắm trò quá nên tôi cũng mệt mỏi, thành ra khi gọi 
vào số trên của vợ không được, tôi lại gọi vào số chính thức mấy năm qua của vợ 
(0942797646) rồi hai vợ chồng trao đổi tự nhiên về câu chuyện. Chắc chắn là người của 
phía ông Dũng (và phe cánh của ông ta) đã ghi âm được, và họ biết được là lần này phía 
Mỹ đã nhảy vào hậu thuẫn cho một nhóm uỷ viên BCT và họ chỉ còn chờ ra tay nữa thôi.  

Ngày 8/3: 

Vợ đang ở chỗ Bộ Công an. 

Vợ cho biết là “không biết thế nào chứ họ (những người ở BCA) tiếp đón mẹ con em tốt 
lắm.” 

Ông Quang bảo vợ nói với tôi là đừng làm gì ngoài mạng, kẻo ông Lê Công Dung và 
Nguyễn Văn Định (GĐ, PGĐ CA Quảng Trị) sẽ nhảy vào (?). Tôi nói, anh gửi thư tố cáo 
trực tiếp thế mà họ còn chẳng làm gì nữa là. 

14h40, vợ nhắn tin cho biết là ông NĐ Mạnh cũng gọi điện hẹn gặp. Tôi nói vợ là bảo 
ông ấy anh gửi lời chào. Vợ thắc mắc, tôi nói là anh sẵn sàng bỏ qua tất cả. 

Tôi bảo vợ là không khéo ông Hải cũng gặp em. Nếu gặp thì bảo cho anh gửi lời chào. 
Vợ tôi hỏi lại là tại sao lại gặp hết thế? 
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21h40 vợ nhắn tin cho tôi: Đúng như anh nói, em đã gặp ông Mạnh và ông Hải. Ông 
Dũng thì đưa tiền rồi, còn ông Mạnh và ông Hải nói sẽ thu xếp đủ rồi đầu giờ chiều mai 
đưa. 

Vợ tôi nghỉ ở nhà khách Bộ Công an. 

Vợ tôi đã ký vào tờ đơn tố cáo viết tay cho ĐSQ Mỹ. Vợ cho biết là 3 ông kia (Nông Đức 
Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải) có vẻ sợ lắm, gọi điện liên tục.  

Thế là tốt, để họ làm “con tin” trong tay Mỹ là vận hội lớn cho đất nước, chứ làm “con 
tin” trong tay TQ thì chỉ có ngược lại. 

Theo kế hoạch, 9h sáng mai vợ tôi sẽ đến ĐSQ Mỹ. 

Vợ tôi nói là gặp ĐSQ Mỹ xong sẽ vào. 

Thời sự buổi tối lại thấy ông Hoàng Trung Hải. Mấy hôm nay ông HTH xuất hiện nhiều. 
Hôm tôi mới ở HN vào (3/3), ông ta còn xuất hiện ngay đầu chương trình thời sự 
VTV19h. 

Ngày 9/3: 

Sáng, vợ lại bay vào Huế để làm việc với sứ quán Mỹ, chứ không ở Hà Nội nữa. 

11h30, vợ gửi máy tính ra cho tôi. Số tiền ông Dũng đưa vợ gửi vào tài khoản mang tên 
vợ (vợ tôi có mang CMND đi theo). 

Buổi chiều, ông Mạnh và ông Hải bay vào Huế để gặp vợ tôi. 

Vợ gặp rồi đi ăn cơm tối với một đoàn người Mỹ. 

Vợ vào ở khách sạn Hoàng Tử tại Huế. Người ta bảo vệ nghiêm ngặt, không đi đâu được, 
chỉ được đi theo họ thôi. 

Tối, vợ gặp ông Hải và ông Mạnh. Hai ông này gửi lời chào tôi. (Tôi bảo vợ gửi lời chào 
họ từ trước.) 

Ngày 10/3: 

Đoàn người Mỹ nói là 8h sáng thứ 2 gặp tôi, không sai hẹn nữa. 

14h, vợ gặp ông Triết.  

18h, vợ cho biết là ông Triết bảo trả trước một nửa, còn lại thứ Hai trả hết. Tôi hỏi vợ 
một nửa là bao nhiêu nhưng vợ không biết, vợ hỏi tôi. Tôi nói ông ta trả bao nhiêu thì 
nhận bấy nhiêu.  

Cả ông Phùng Quang Thanh cũng có mặt tại buổi gặp. 

Vợ cho biết là ông Mạnh và ông Hải đang trên đường vào Huế nhưng mai gặp. 

Ông Triết đưa cho vợ tôi một va ly tiền, ngày mai có người kiểm đếm. Ông ta bảo, ngày 
mai đưa tiếp. 

Ngày 11/3: 

Gần 9h sáng vợ mới dậy, người ta gọi cửa ầm ầm mà không biết. Sau đó, 10h30 vợ ra 
phòng họp của khách sạn để gặp họ.  
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Tại đây, vợ gặp ông TT Sang, ông PQ Thanh, ông TĐ Quang, ông PQ Nghị, ông NX 
Phúc, ông Lê Hồng Anh, ông NĐ Mạnh, ông NT Dũng, ông HT Hải, cùng một đoàn 
người Mỹ.  

12h43, vợ nhắn tin cho tôi. Vợ cho biết là mấy ông đó gửi lời hỏi thăm tôi và “nói anh tài 
giỏi lắm, mấy bài báo rất hay”. Vợ nói là ông Thanh và ông Quang đưa giới thiệu mấy 
bài báo của tôi cho mấy ông người Mỹ, phóng to lên màn hình.  

Vợ cho biết là họ dự định sáng mai gặp tôi, hoặc ở Huế, hoặc ở Đông Hà. Vợ cho biết là 
ông Hải đã đưa tiền, còn ông Mạnh thì chưa. 

Vợ tôi cho tôi biết là mấy ông xin gặp mấy đứa con tôi, nên đề nghị tôi cho Mimi và cu 
Tý vào Huế (Thiên Nga đang ở với mẹ). Lúc đầu, tôi không đồng ý, bảo là mai tôi vào 
Huế rồi đưa hai đứa vào luôn. 

Nhưng vợ nhắn tin là “vì không biết ngày mai gặp ở Huế hay ở Đông Hà. Mấy ông xin 
gặp 3 đứa. Ông Thanh đề nghị em gọi điện thoại cho anh xin phép anh thế.  

Tôi quyết định để cho 2 đứa vào, đi cùng bà ngoại, Ty + Cu (em cùng mẹ khác cha với 
vợ) và Trọc (con cậu Tèo). Tôi viết vào một tờ giấy, dặn mẹ vợ vào đưa cho vợ, bảo bà 
đừng cho ai thấy. 

Em phải cẩn thận. Có thể họ sẽ đưa 4 mẹ con em đi ẩn ở đâu đó. 

Tôi nhắn tin dặn vợ là phải cận thận, không chủ quan với họ được đâu. Vợ tôi nhắn lại: 
Dạ, em biết. Ông Quang cũng dặn thế. 

Sau đó, 13h10, mẹ vợ tôi cùng 5 đứa đi taxi vào Huế rồi tới ngôi chùa quen mà vợ tôi hay 
trú ngụ mỗi lần vào Huế. 

Buổi chiều, vợ tôi làm việc với 9 ông Việt Nam: ông TT Sang, ông Phùng Quang Thanh, 
ông Phạm Quang Nghị, ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Lê Hồng 
Anh, ông Nông Đức Mạnh, ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Hoàng Trung Hải. 

Vợ thông báo là mọi chuyện tốt. 

Hơn 17h, vợ tôi đi taxi về nhà chùa, nơi mẹ vợ, 2 đứa con và Ty, Cu, Trọc đang đợi. (Vợ 
tôi thích ở chùa hơn ở khách sạn.) 

(Đây là ngón bài cuối cùng của họ để thử ý chí của tôi chăng?) 

18h: Vợ nhắn tin cho biết họ gọi là nhưng vợ chưa đến; sáng mai, 8h, vợ sẽ đưa 3 đứa tới 
gặp họ sau đó ra Đông Hà. Tôi bảo vợ làm theo những gì tôi dặn trong thư gửi qua mẹ 
vợ. Vợ nhắn tin cho tôi: Dạ, em hiểu rồi. Em sẽ hết sức cẩn thận. Dù có gì em cũng phải 
về với anh. 

Chương trình thời sự trong ba hôm liền (9, 10, 11/3) không thấy xuất hiện một vị nào 
trong “tứ trụ triều đình” cả. 

Buổi tối, mặc dù vợ đã hứa với ông PQ Thanh là đưa 3 đứa đến nhưng vợ mệt quá, vả lại 
trời mưa và đã muộn nên vợ xin kiếu. 

Ngày 12/3: 

Vợ dậy muộn, khoảng hơn 9h mới đến khách sạn. Vợ chỉ đưa 3 đứa con đi. Còn mẹ vợ và 
3 đứa kia (Ti, Trọc, Cu) ở lại nhà chùa. 
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Vợ gọi điện cho biết là “đoàn người Mỹ làm việc với phía Việt Nam trông lạnh lùng lắm. 
Nhưng với mẹ con em thì họ rất tốt. Em thấy phía Mỹ nhìn ông Mạnh, ông Triết với ánh 
mắt khinh thường.” 

10h26, vợ nhắn tin: Em thấy anh và ông Quang dặn em giống nhau thật. “Em đi đâu đều 
có người của họ giám sát. Em biết phải làm gì, anh yên tâm. Em nghe họ nhưng không tin 
ai ngoài anh cả. Em nghe họ để họ bắt mấy ông kia trả tiền.” 

“Mấy người Hoa Kỳ đó chỉ quay phim mấy mẹ con, họ quan tâm chăm sóc chu đáo mẹ 
con em, họ còn cho tiền. Họ cần em chỉ tay tố cáo mấy ông làm hại mình. Ngày hôm nay 
nữa là kết thúc việc họ nhờ em làm.” 

Tay phiên dịch nói với vợ tôi là họ quay phim 4 mẹ con để phát trên truyền hình Mỹ. Tôi 
bảo vợ chuyện của mình không phải là để phát trên truyền hình. Tay này không khéo lại 
bịp bợm như mấy tay phiên dịch trước kia. Vợ tôi nhắn tin lại: Dạ, em cũng không tin nó. 
Đó là tay phiên dịch của phía Việt Nam. Phía Mỹ có một tay phiên dịch khác, nhưng anh 
này không nói gì hết. 

11h30, mẹ vợ và Trọc, Ty, Cu từ Huế ra, không gặp được vợ tôi trước khi về. 

Buổi trưa, vợ đưa 3 con về lại nhà chùa. Đến 4h chiều thì xe của họ vào đón. Vợ nói cuộc 
gặp này nữa là kết thúc việc mình giúp họ. 

Sau đó, tối vợ đi ăn tối với đoàn người Mỹ. Đoàn người Mỹ nói tối nay hoặc sáng mai sẽ 
gặp tôi. 

Tối, vợ đưa 3 đứa về nhà chùa ngủ. 

Ngày 13/3: 

9h sáng, đoàn Mỹ đến đón vợ con tôi tới khách sạn Hoàng Tử. Trưa vợ con tôi ăn cơm và 
ngủ lại đó.  

13h, tôi gửi bài viết mới (Thân phận ‘cử tri’ và ‘đại biểu nhân dân’ ở Việt Nam) cho 
BVN. 

14h02, vợ tỉnh dậy và nhắn tin báo cho tôi. Vợ cho biết là từ sáng đến giờ không làm việc 
với đoàn Mỹ. Họ vừa ra sân bay. 

15h, vợ nhắn tin cho biết là đoàn Mỹ đã quay về, thêm một đoàn 3 người Anh. Đoàn Mỹ 
6 người. Phía Việt Nam có ông Trần Đại Quang và Phùng Quang Thanh. Phía Mỹ mua 
cho vợ tôi một máy ảnh và họ cho vợ tôi chụp ảnh của họ. 

Chiều, vợ đi ăn với cả đoàn Mỹ và Anh. Họ cho vợ tôi một máy tính và cả tiền nữa. 

Tôi bảo vợ gửi tin nhắn cho họ: A sane man who survived many dirty conspiracies 
cannot be fooled by childish tricks. I hope that America’s image in Vietnam will never be 
stained at all. (Một người tỉnh táo đã trải qua nhiều âm mưu bẩn thỉu thì không thể bị lừa 
bởi mấy trò trẻ con. Tôi hy vọng là hình ảnh của Mỹ ở Việt Nam sẽ không bao giờ bị 
hoen ố chút nào.) 

17h50, vợ về phòng khách sạn, cả 3 đứa nữa. 

21h, vợ cho biết là đoàn Hoa Kỳ vẫn ở đó, nhưng không còn các ông Việt Nam nữa. 
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22h, tôi bảo vợ gửi tin nhắn cho họ: I am sorry if I ever hurt you. But I think that the 
Vietnamese leaders try to fool me. And they may insist that you do so for them. So please 
don’t let us down. (Tôi xin lỗi nếu làm các ngài bị tổn thương. Nhưng tôi tin là các nhà 
lãnh đạo Việt Nam đang tìm cách lừa tôi. Và có thể họ đòi các ngài phải làm điều đó cho 
họ. Xin đừng bỏ rơi chúng tôi.) 

Vợ tôi chạy sang phòng đưa cho họ. Họ đưa cho vợ tôi một lá thư, nhưng dặn là đừng 
nhắn tin qua điện thoại. Họ xoa đầu vợ tôi. 

Ngày 14/3: 

Tôi nhắn tin bảo vợ là nếu không làm gì nữa và họ không gặp tôi thì đề nghị họ đưa về, 
nếu không thì tôi vào đón. Vợ nói với họ thì họ nói lại (qua phiên dịch) là cố gắng giúp 
họ ngày hôm nay và ngày mai nữa. Tối mai 7h họ bay rồi. 

Tôi hỏi là họ không gặp anh à? Vợ nhắn tin: Hai người đưa em ra sẽ gặp anh. 

12h50, tôi nhắn tin bảo vợ đưa qua phòng cho họ: 

You should know that nothing on earth is bigger than those self-proclaimed communists’ 
self-interests, esp. those called “Members of the Politburo”. So I think you should better 
put them in a fait accompli. It’s just because that protect us is to protect your interests, 
your image, and more importantly, your belief. (Các ngài nên biết là không có gì trên trái 
đất này lớn hơn tư lợi của những kẻ tự xưng là cộng sản, đặc biệt là những người gọi là 
“Uỷ viên BCT”. Vì vậy tôi nghĩ tốt hơn là các ngài nên đặt họ vào thế đã rồi. Đơn giản là 
vì bảo vệ chúng tôi tức là bảo vệ lợi ích của các ngài, hình ảnh của các ngài, và quan 
trọng hơn, niềm tin của các ngài). 

18h18, vợ ăn ở khách sạn với đoàn Mỹ-Anh cùng ông PQ Nghị và ông NM Triết (2 
người mới đến). 

21h, ông Triết gọi điện cho vợ bảo mai ông đưa thêm tiền. 

Ngày 15/3: 

9h15 sáng, ông Triết đưa thêm cho vợ một valy tiền. 

Trưa, vợ gọi điện cho biết là đoàn Mỹ cũng hết kiên nhẫn với phía Việt Nam. Họ dự định 
chiều chở vợ con tôi ra rồi gặp tôi. 

16h30, đoàn Mỹ đi đón thêm 4 người Mỹ nữa. Sau đó, vợ đi ăn với họ. Những người mới 
đến hỏi vợ tôi là vợ chồng có muốn qua Mỹ sống không? 

19h, vợ về phòng tắm rửa cho con. 

Phía Việt Nam chỉ còn ông Triết. Buổi sáng, vợ có thấy ông PQ Thanh. 

Bauxite Việt Nam đăng tin: http://www.boxitvn.net/bai/34434  

Một nguồn tin đáng tin cậy cho Bauxite Việt Nam biết lúc 3 giờ chiều 
ngày 9 tháng 3 vừa qua, hai tàu hải giám Trung Quốc áp sát kho nổi chứa 
xuất dầu thô FPSO Lewek Emas của Việt Nam đang neo đậu tại vị trí giàn 
khoan mỏ Chim Sáo, ở lô 12W, thềm lục địa Việt Nam. 

Một tàu tiến gần đến mức có thể thấy rõ số đăng ký 75 và dòng chữ 
Chinese Marine Surveillance (Tàu Hải giám Trung Quốc) ở mạn tàu (xem 
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ảnh bên dưới). Tàu Trung Quốc không trả lời dù phía Việt Nam cố gắng 
bắt liên lạc trên các kênh VHF 16, 14, 12, 72. Phải đến khi Việt Nam đưa 
tàu Sapa (tên một chiếc tàu kéo dịch vụ dầu khí) tiến về hướng tàu hải 
giám Trung Quốc, thì chúng mới bỏ đi, lúc 3g40. 

Điều đáng chú ý là cho đến nay toàn bộ vụ việc hoàn toàn không được 
công khai. 

Rõ ràng, đây là nhờ sự “sáng suốt” của phía ông TT Sang, TĐ Quang, PQ Thanh, PQ 
Nghị, NX Phúc… Phía Trung Quốc đã biết câu chuyện và dằn mặt Việt Nam ngay lập 
tức. Họ vừa muốn “làm” vụ này, vừa muốn lừa tôi, khiến cho cuối cùng là liên minh ma 
quỷ Nguyễn Phú Trọng – Nguyễn Tấn Dũng – Nguyễn Sinh Hùng – Lê Hồng Anh – 
Hoàng Trung Hải – Nông Đức Mạnh biết được, và chính người của bè lũ Lê Chiêu 
Thống này đã báo cho Trung Quốc.  

Gần 20h, vợ gặp họ một lát, những người mới đến hỏi về vụ ông Triết lừa chúng tôi. 

Vợ tôi cũng mệt mỏi, dự định là ngày mai ra chùa lấy một số đồ còn gửi ở đó rồi ra Đông 
Hà luôn. 

Ngày 16/3: 

Bauxite Việt Nam đăng bài viết mới của tôi. 

9h sáng, vợ làm việc với họ. Cả thảy 15 người (Hoa Kỳ, Anh và Việt Nam – ông Sang, 
Nghị, Triết, Thanh, Quang và 2 người nữa mà vợ tôi không biết tên). Tôi gửi lời chào và 
cám ơn họ. Họ gửi lời chào và cám ơn tôi. Mấy người Mỹ mới đến bảo vợ hỏi tôi là có 
muốn thay đổi chế độ không.  

Sau đó, trong buổi làm việc phía Mỹ đã “đuổi” ông Sang, ông Nghị và ông Triết. 3 ông 
này nói với vợ tôi là “không được tin mấy thằng cha đó, bọn họ cùng một duộc cả đấy.” 
Riêng ông Thanh và ông Quang cùng 2 ông kia được mời ở lại. (???)  

12h38: “Chuyến trước mình bị lừa, lần này là người của ĐSQ thật, họ đưa em mấy cái 
gửi cho anh.” (Vợ tôi đôi khi rất sơ suất, nhắn tin vào số đã lộ thế này thì rất nguy hiểm.) 

Đầu buổi chiều, vợ dự tiệc chào đón 4 người mới đến kia. 15h22: “Họ giới thiệu em là vợ 
dịch giả, người viết báo rất hay, vậy mà bị người ta hãm hại.” Tình hình này chắc vợ lại 
chưa ra được. 

16h50, vợ vẫn ngồi tiệc với họ. Vợ nhắn tin là: 4 người mới trông sợ lắm, lần đầu em gặp 
mặt nhìn nghiêm nghị thật. Đưa lịch làm việc của 4 người cho anh thông dịch viên, em có 
xem trộm, tại sao có mấy chữ tiếng Anh gì rối đến Le Anh Hung 14h 19/3/2012? Tôi bảo 
vợ là cứ biết thế. Vụ này phức tạp lắm. 

Tối, vợ về phòng, đoàn Hoa Kỳ mệt nên cũng ngủ cả. 

Vợ cho biết là họ có gửi cho vợ mấy đoạn băng quay mấy ngày hôm nay để gửi cho tôi. 

Ngày 17/3: 

Sáng, mẹ vợ định đi vào Huế gặp vợ (cả Ty, Cu), nhưng lại thôi vì buổi chiều Ty phải thi. 

Vợ cho biết là buổi sáng phía Hoa Kỳ đã “đuổi” ông Sang, ông Triết và ông PQ Thanh ra 
khỏi phòng làm việc (?). Không hiểu sao cả bà Trương Mỹ Hoa cũng có mặt và cũng bị 
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đuổi? Cuối cùng chỉ có ông Quang làm việc với phía Mỹ. Ông TT Sang vẫn đang đi thăm 
và làm việc ở Tây Nguyên mấy hôm nay. 

Trong buổi sáng, mấy người Hoa Kỳ đã đưa vợ tôi đi gửi tiền vào tài khoản (tiền mấy 
ông kia đưa và tiền của phía Mỹ cho). 

Buổi chiều, phía Mỹ làm việc với ông TĐ Quang, ông PQ Nghị, ông NX Phúc và ông NT 
Dũng. Cuối buổi chiều thì cả 4 người này đều rời đi. 

Ngày 18/3: 

10h sáng, vợ đi khách sạn Morin dự tiệc với đoàn Hoa Kỳ. Họ tiếp một đoàn nước ngoài 
khác, với 5-6 người gì đó. 

10h35, vợ nhắn tin cho biết: Họ gửi thư và quà cho anh, họ nói em phải hết sức cẩn thận. 

16h, Ty vào Huế và gặp vợ, đưa cho vợ tờ giấy tôi dặn dò và một sim điện thoại mới. Sau 
đó tôi thay sim mới (mua hôm qua cùng với sim tôi gửi cho vợ) và liên lạc, dặn dò vợ 
một số việc quan trọng. Tôi bảo vợ đưa 2 đứa lớn ra vừa để cho đứa đầu đi học, vừa để 
cho vợ lấy cớ ra thăm con, mà vợ tôi cũng đỡ mệt. 

17h, vợ theo đoàn Hoa Kỳ đến khách sạn Morin, làm việc với phía Việt Nam. Ông TT 
Sang, ông PQ Thanh, ông NM Triết lại bị phía Mỹ đuổi ra (không biết là đuổi thật hay là 
“bài” của họ để làm tôi rối trí đây?). Làm việc với phía Mỹ có ông TĐ Quang, ông PQ 
Nghị, ông NT Dũng và mấy người nữa vợ không biết tên. 

Ngày 19/3: 

Sáng, người ta đưa vợ và Mimi (con gái đầu của tôi) vào viện khám. Mimi bị sốt, đau ở 
bụng từ tối qua. Vợ tôi thì bị sưng khớp tay mấy hôm nay. 

Buổi trưa, phía Mỹ làm việc với ông TĐ Quang, ông Ngô Quận, ông Trần Ngọc Cư 
(Thượng tá, Trưởng phòng PC14 CA Quảng Trị, tôi đã nêu trong phần Nhật ký, là người 
từng tạo điều kiện cho vợ tôi buôn rượu), ông NT Dũng, ông NM Triết. 

Vợ tôi nói là ông Triết nhìn mình như nhìn kẻ thù.  

Vợ nhắn tin bí mật cho tôi (từ sim mà tôi mua gửi vào cho Ty) là phía Mỹ nói bọn này đã 
giết người rồi nên sẽ sẵn sàng giết người nữa để bảo vệ “danh dự” của họ. 

Phía Mỹ nói là họ sẽ đưa vợ chồng tôi ra nước ngoài, họ khuyên không nên ở Việt Nam. 
Họ bảo vợ tôi giúp họ để làm vụ này thì họ không tiếc gì cả, họ muốn cho chế độ này sụp 
đổ. Họ sẽ giữ an toàn cho vợ chồng tôi. 

Họ nói trước mắt họ sẽ bảo đảm an toàn cho vợ tôi, vì vợ tôi là đầu mối quan trọng nhất 
trong thời gian họ giải quyết việc ở Việt Nam. 

Họ nói là đừng tin mấy người Việt Nam, may ra chỉ có ông TĐ Quang là còn tin được.  

Ban đầu theo kế hoạch thì sáng mai vợ ra cùng 3 đứa và Ty (em cùng mẹ khác cha với 
vợ), xe họ đưa ra. Nhưng sau đó, Ty đòi ra trước vì sáng mai phải thi.  

Cuối cùng, phía Mỹ nói là cho Cu Tý (con trai tôi) ra với Ty, để ngày mai vợ lấy cớ ra 
thăm con rồi họ tìm cách đưa tôi đi luôn.  

Tôi nói với vợ là sau lần liên lạc này thì vứt 2 sim bí mật của chúng tôi luôn. 
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Buổi chiều, phía Mỹ (10 người) làm việc với những người phía Việt Nam từng lừa vợ 
chồng tôi: Ông NĐ Mạnh, ông NT Dũng, ông HT Hải, ông NM Triết, ông Ngô Quận.  

Sau tất cả những gì đã xẩy ra, hẳn ai cũng có thể tự rút ra kết luận là ngay cả phía Mỹ 
cũng muốn chơi bài nước đôi với chúng tôi. Và với tình hình này thì mọi chuyện khó mà 
suôn sẻ với chúng tôi được. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Vợ tôi vẫn đang 
bị họ khống chế, phía Mỹ cứ ăn nói kiểu như thế thì chắc khả năng vợ chồng tôi đoàn tụ 
là rất khó, bởi chắc chắn họ cũng có những toan tính riêng mà không hẳn là đều có lợi 
cho đất nước. Họ không cho vợ tôi gửi cái gì qua em gái vợ ra cho tôi cả, kể cả tiền. Và 
không biết chúng tôi sẽ còn bị hành hạ đến bao giờ? Tính mạng vợ chồng con cái tôi rồi 
sẽ ra sao, khi mà những tên vô đạo kia sẽ sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ “danh dự” của 
mình, khi mà hệ thống pháp luật này đã hoàn toàn bất lực? 

Phần Nhật ký Bổ sung II này vừa là lời kêu cứu khẩn thiết, vừa là lời tố cáo những sự thật 
tanh tưởi và rùng rợn bên trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của chế độ. Nó cũng cho thấy 
những gì đang thực sự diễn ra trên đất nước chúng ta đằng sau cái vẻ “ổn định” bên 
ngoài, và vận mệnh nước nhà đang rơi vào tình thế nguy nan như thế nào. Cái gọi là 
“chỉnh đốn Đảng” kia chỉ là một trò hề dị hợm thôi, bởi tất cả bọn họ đã đổ đốn hết từ lâu 
rồi, cả một hệ thống đã ruỗng mục và thối nát từ lâu rồi. Người lãnh đạo cuộc “chỉnh đốn 
Đảng”– TBT Nguyễn Phú Trọng – thì lại từng cấu kết với ông Nông Đức Mạnh để vơ vét 
công quỹ của Đảng, nay lại đứng ra bảo kê cho cặp bài trùng tanh tưởi như Nguyễn Tấn 
Dũng và Hoàng Trung Hải, để rồi bị họ thao túng. Ông ta được bọn họ dựng lên thì còn 
biết làm gì hơn? 

Hãy cứu chúng tôi! Hãy cứu lấy đất nước này! 

Quảng Trị, 20/3/2012 

Lê Anh Hùng 

 

TB. Lịch sử sẽ còn có dịp “mổ xẻ” những hình ảnh này: 
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