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Thưa quí thính giả,
Thông thường, vẽ hình, tạc tượng luôn là cách dùng để ghi nhớ và thể hiện tình cảm quí
mến của người còn sống đối với người đã khuất. Họa hoằn mới có trường hợp vẽ hình
kẻ đối nghịch với mục đích báo thù.

Thᅎo báo chí �ᅎt, ngàt �䀀䕂䀀䔵䕂�䀀䔵䀀, Học viện �ảnh át th�n ��n � Hà t�i v�a
khánh thành tượng �ᅎli䕩 �‹ᅎr‹hinskt, người lãnh đạo đ‸u ti�n ngành công an �i�n
�ô. �u�i l� có s� hiện diện của các quan ch�c công an ᅎiệt tam, ông ᅎadim
�ublikov, Tham Tán đại s� quán �i�n �ang tga tại ᅎiệt tam và đại diện Trung T�m
ᅎ�n Hóa tga tại Hà t�i.

Qua s� kiện nàt, chúng tôi, những người quan t�m đến tiền đồ của d�n t�c và hạnh
phúc của toàn d�n, muốn n�u ra vấn đề nàt để quí thính giả nói chung và những người
�ᅎt nói ri�ng có s� nhận định chính 䕩ác, trung th�c với lương t�m trong sang của
mình. �ẽ ra, vào những ngàt nàt, chutện của hôm nat để nó trôi vào quá kh� h‸u
cùng nhau hướng tới tương lai. thưng nếu không l�n tiếng, thì những việc làm quái g�
nàt sẽ còn tiếp tục di�n ra m�t cách vô trách nhiệm, rồi tiền thuế của người d�n sẽ
dùng vào những việc vô b� nàt.

Trước hết �ᅎli䕩 �‹ᅎr‹hinskt là m�t kẻ sát nh�n tàn ác, người sáng lập cơ quan �ông an
�i�n �ô đ‸u ti�n, với c�u nói:"Người cán bộ Công an phải có cái đầu lạnh, trái tim
nóng và đôi bàn tay sạch." �ᅎli䕩 �‹ᅎr‹hinskt sinh ra tại �a �an, học hành giang d�,
đi thᅎo phong trào � Quốc tế. tgàt �䀀䕂䔵�䕂䔵9䔵䀀 �ᅎli䕩 �‹ᅎr‹hinskt được �ᅎnin ch�
định làm chủ nhiệm �t �an �c �iệt Toàn Quốc về đấu tranh chống phản cách
mạng, tung tin thất thiệt và phá hoại, là cơ quan mật vụ của nhà nước �ô ᅎiết, viết
t�t là Cheka. �ơ quan mật vu nàt có qutền 䕩� t� bất c� ai đối nghịch với nhà c‸m
qutền �ô ᅎiết. �hᅎka đã giúp �ᅎnin giữ vững vị trí lãnh đạo đ�c tài của ông ta, thời
k� nàt có ít nhất n�a triệu ngư�i tga đã bị giết. au khi �ᅎnin qua đời, �‹ᅎr‹hinskt
được talin cho giữ ch�c �hủ tịch H�i đồng �inh tế Tối cao �i�n �ô.

�‹ᅎr‹hinskt là người lập ra các trại tập trung � tga, có tiếng là �m�t lãnh đạo c�ng
sản không khoan nhượng, không tham nh�ng và cuồng tín�. tgoài chutện đᅎm
qu�n �i�n �ô đánh �a �an n�m 䔵9�䀀, �‹ᅎr‹hinskt được cho là đóng vai trò chính
trong các vụ tàn sát người tga bị qut kết là �phản cách mạng�. Thᅎo m�t bài tr�n
trang của �ài Tiếng nói �a �an về lịch s� có n�i dung:
�Tháng 䔵䀀䕂䔵9䔵䁢, những công nh�n tại �osco đình công và bị v�t b�t, qut kết là
phản cách mạng và 䕩� b�n bằng súng mát. Tại �ᅎtrograd, nhiều người bị l�nh án t�
hình, tat họ bị trói cùng nhau, và đến đ�m bị đt l�n các 䕩à lan g�, đᅎm ra n�m
䕩uống ᅎịnh �h‸n �an. tgười k� các lệnh đó chính là �ᅎli䕩 �‹ᅎr‹hinskt.�

��a vào những s� liệu � tga c�ng như � �a lan, sau khi �i�n �ô tan rã, pho tượng
nng 䔵䔵 tấn của �‹ᅎrd‹inskt đt trước �� �ông �n, n�m 䔵99䔵 đã đi k�o vào m�t
công vi�n. thiều t�n đường � �a �an đã bị that thế. ᅎật tại sao tgut�n �hú Trọng
và �� �ông �n nat lại d�ng tượng để tôn thờ m�t kẻ mà bàn tat vất máu hàng
triệu sinh mạng, mà người �a �an gọi là �đề tể đ� như vật

Qutết định d�ng tượng �‹ᅎrd‹inskt, ch�c ch�n tgut�n �hú Trọng và ��T mang t�m
trạng bất an, khi thất lòng người ᅎiệt tam, trong ất không ít là công an, b� đ�i chán
gh�t đến gh� t�m đảng �, thì bất c� lúc nào l�c lượng võ trang nàt c�ng có thể quat



m�i sung vế phía �ảng, n�n Trọng phài dùng đến �hồn ma bóng quế của� �ᅎli䕩
�‹ᅎr‹hinskt để trấn áp s� tr� cờ của công an b� đ�.

�àm việc nàt, �ᅎt c�ng ch�ng t s� mù quáng, m� mu�i đến cuồng tín, khi tutệt
đối tin tư�ng vào s� v�nh c�u của chủ ngh�a c�ng sản, n�n s�n sàng làm tất cả để
bảo vệ chế đ�, mà qut�n rằng bánh 䕩ᅎ lịch s� luôn đi tới, mọi chế đ� chính trị đều
phải that đ�i.
�‹ᅎr‹hinskt là kẻ phản b�i �a lan, nat tgut�n �hú Trọng cố noi gương, n�n
tgut�n �hú Trọng chính là kẻ phản b�i nh�n d�n ᅎiệt tam, và muốn k�o thᅎo l�c
lượng công an cùng phản b�i t� quốc như Trọng.

ᅎì vật đối với �ᅎt thì �ᅎli䕩 �‹ᅎr‹hinskt là tấm gương học hi để g�t th�m tôi ác với
nh�n d�n ᅎiệt tam, không giải thích cách nào khác để thutết phục người d�n được.

tgười d�n ᅎt hôm nat đang c‸n cơm áo gạo tiền, c‸n nhà thương trường học, c‸u
đường, c‸n môi trường trong sạch, c‸n nước sạch để ướng, c‸n không khí trong lành
để th�, c‸n th�c phm không coq chất đ�c đế �n, c‸n t� do d�n chủ, nh�n qutền, c‸n
tình thương đồng loại, c‸n m�t chính qutền của d�n cho d�n và vì d�n. �hông c‸n
tượng đài, không c‸n khu hiệu. tgười d�n ᅎiệt tam không muốn m�t tập đoàn lãnh
đạo phản b�i, thối nát, đ�c tài như hiện nat.

�hi vận nước 䕩oat v‸n thì những tượng đài ngàn tỷ kia c�ng sẽ bị đập b. tếu �ảng
�ᅎt vẫn tiếp tục g�t th�m t�i ác, thì ngàt ất ch�c sẽ không 䕩a đ�u.

�ám ơn quí thinh giả đã thᅎo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

tg:��t


