
Sáu Loại Người làm Công Cụ cho Đảng Cộng Sản 
 
Theo như sự nghiên cứu của Giáo Sư Lương Ngọc Huỳnh, thì sau 42 
năm xâm chiếm và cướp chính quyền của VNCH, Việt cộng đã ngầm 
sản sinh 6 loại người làm công cụ của đảng cộng sản, để duy trì chế độ 
độc tài, độc đảng, độc ác, độc quyền, độc đoán… Đây là vấn đề cốt lỏi 
để thấy được sự thâm độc, điến đàn của lãnh đạo Việt cộng… 
 

 Loại thứ nhất: Họ bảo thủ đi theo một lối mòn của một con 
đường vô định hướng, nhưng họ quyết tâm đi cho bằng được, 
và lái tất cả đi theo con đường đó !  Mặc dù phía cuối con 
đường là chông gai, rồi sụp đổ, mà họ vẫn cứ đi !. Loại người 
này ta gọi là “đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm nữa”! 
 

 Loại thứ hai: Họ luồn cúi và nịnh bợ liếm láp mọi thứ, và sẵn 
sàng làm trâu chó cho loại thứ nhất ! Loại người này là loại vô liêm sỉ, họ đã đổi sự nhục nhã để lấy 
miếng cơm ăn! 
 

 Loại thứ ba: Họ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, họ thờ ơ với tất cả, và họ chỉ cần biết lo cho 
bản thân mình !  Loại người này là loại vô hồn, vô cảm, vô tâm! 
 

 Loại thứ tư: Họ tàn nhẫn cướp của giết người, ăn cắp ăn trộm, đĩ điếm, giả dối, lừa lọc, sống bầy đàn 
độc ác và man rợ ! Loại người này là giống vô loài ! 
 

 Loại thứ năm: Họ biết đúng sai, nhưng miệng họ luôn ngậm một hạt thị, mà không bao giờ dám mở 
mồm ! Loại người này ta gọi là đồ hèn nhát! 
 

 Loại thứ sáu: Họ bị cuồng tín bởi những lý luận duyên, nghiệp, họ không đấu tranh và chấp nhận bị áp 
bức ! Loại người này thật đáng thương, và đáng yêu với những thể chế chính trị mị dân! 

 
 
Phải công nhân phải cho Việt cộng “credit” đã đào tạo và sản sinh ra 6 loại người trực tiếp hoặc gián tiếp giúp 
cho chế độ vong nô, bán nước, hại dân của Việt cộng tồn tài đến ngày nay…Những ai đang là một trong sáu 
loại kia nên vắt tay lên trán suy nghĩ, để làm sao cho con cháu giống nòi Việt Nam trong tương lai đừng hèn 
như những gì chúng ta đã và đang làm ! 
 
Phan Nguyên Luân  
 

 

Khuôn Mặt “Nhục Nhất” Đại Diện CSVN… Ăn Cắp Vặt !! 
 
Kiều Trinh: KẺ ĂN CẮP SIÊU THỊ 
 
Đây quả là Chuyện buồn nhà Đài! VTV thiếu gì người trẻ, đẹp, giỏi hơn Vũ Kiều 
Trinh, vì sao cứ phải để cho cô Kiều Trinh xuất hiện trên màn ảnh. Thật tội nghiệp 
cho cô ấy, và cả gia đình cô ấy! Nói như Giáo sư Ngô Bảo Châu, nếu có hình ảnh 
nào làm nhục Việt Nam tốt nhất thì chính là hình ảnh cô Kiều Trinh trên TV. 
Mỗi lần xem chương trình “Văn hóa dân tộc”, của Đài truyền hình Việt Nam VTV, 
tôi lại cảm thấy nhức mắt. Bởi vì người phụ trách chương trình ấy luôn xuất hiện 
với cái vẻ mỹ miều, cặp mắt sắc xảo, và giọng nói rất đanh. Đó chính là Kiều Trinh. 

Dân mạng không còn lạ gì Kiều Trinh là con gái nguyên Uỷ viên trung ương Đảng, Tổng giám đốc đài truyền 
hình Việt Nam Vũ Văn Hiến. Cô sinh năm 1975, nguyên phóng viên văn hóa Ban thời sự.  
 
Năm 2001, Kiều Trinh được cử sang Thụy Điển 3 tuần. Ngay tuần đầu, ngày 11-2-2001, cô đã bị cảnh sát 
thành phố Kalmar bắt vì tội ăn cắp hàng trong siêu thị. Lúc đầu cô nàng chối bai bải, nhưng khi mở băng ghi 

https://cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com/2016/06/16/khuon-mat-nhuc-nhat-dai-dien-csvn-an-cap-vat/


hình thì phải cúi đầu nhận tội. Cô nàng đã ăn cắp ở Orebro, Kaimar số mỹ phẩm trị giá 400 đô la. Số tiền đó 
không lớn, nhưng ở Thụy Điển người ta trị ăn cắp, tham nhũng rất nghiêm, nên theo luật Kiều Trinh phải ngồi 
tù. 
 
Vì Kiều Trinh là con của Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam, nên Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy Điển phải 
ra tay. Và sau một tuần bị giam, ngày 16-2-2001, cô nàng được tha, sau khi có giấy của bác sỹ xác nhận nhận 
Kiều Trinh bị bệnh tâm thần từ Việt Nam gửi sang. Ngày 18-2-2001, Kiều Trinh bị trục xuất về nước. Đón cô ở 
sân bay, diễn viên điện ảnh Trần Lực đã tặng một cái tát, chấm dứt quan hệ vợ chồng từ đó. 
Ông Vũ Văn Hiến chả hề hấn gì sau sự kiện đó, vẫn đủ tiêu chuẩn vào Ban chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam, và tiếp tục làm Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam. Cô con gái Kiều Trinh vẫn làm 
phóng viên của VTV. 
 
Năm 2006, Kiều Trinh được sang nước Anh công tác. Bệnh tâm thần lại tái phát và cô nàng đã thó chiếc máy 
ảnh kỹ thuật số trong shop. Một lần nữa ông Hiến lại phải cứu con gái bằng việc nhờ Đại sứ quán can thiệp và 
tờ giấy của bác sỹ chứng nhận bệnh tâm thần lại đưa ra sử dụng! 
 
Năm 2009, Kiều Trinh được kết nạp đảng và được đề bạt làm Trưởng phòng Văn hóa dân tộc, Ban thời sự. 
Thật mỉa mai khi có những nhà báo chống tham nhũng tiêu cực , chỉ vì phạm một vài lỗi kỹ thuật nhỏ, thì phải 
vào tù, hoặc bị tước thẻ nhà báo, còn kẻ cắp con gái ông Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc đài truyền 
hình Việt Nam lại được đề bạt. 
 
Từ bấy đến nay, một nghi án vẫn chưa có lời giải: Kiều Trinh bị tâm thần hay kẻ cắp? 
Dư luận cho rằng, có lẽ ông bác sỹ nào đó được ăn, hoặc bị ép mới ký giấy chứng nhận bệnh tâm thần cho 
Kiều Trinh, vì nhìn hình ảnh chải chuốt óng mượt, và nghe cô nói sắc lẻm trên TV thì không ai nghĩ bị tâm thần 
cả. Mà nếu bị bệnh tâm thần thì đưa vào bệnh viện, chứ sao lại đưa lên làm MC trên TV? 

 
Vậy chắc chắn là kẻ cắp! 
 
Nước ta có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có một nền văn hóa khác nhau, 
phong tục tập quán mỗi nơi một vẻ rất phong phú, đa dạng, nhưng 
tuyệt nhiên không hề có nền văn hóa và phong tục tập quán ăn cắp. 
Ăn cắp, ăn trộm, ở đâu cũng ghét, cũng khinh. Dù đói ăn vụng, túng 
làm liều mọi người vẫn chê cười chứ đừng nói tiểu thư con quan như 
Kiều Trinh. Vậy mà cô nàng không biết ngượng cứ xuất hiện trên TV 
nói văn hóa, đạo đức? Phải chăng quý vị muốn truyền bá cho dân thứ 
văn hóa ăn cắp và nghệ thuật chạy tội? 
 

Nên nhớ, hình ảnh cô Kiều Trinh không thể bôi xóa được trong hồ sơ của cảnh sát Thụy Điển, Anh quốc, và 
nó đã được phơi ra cho nhân dân nước họ biết rồi. Họ sẽ nghĩ gì, khi ở Việt Nam,kẻ cắp lên mặt dạy đạo đức 
người lương thiện? Nói như Giáo sư Ngô Bảo Châu, nếu có hình ảnh nào làm nhục Việt Nam tốt nhất thì 
chính là hình ảnh cô Kiều Trinh trên TV. 
 
Trần Đức Thắng 
 


