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Sự nhỏ mọn bắt đầu từ Trung Quốc khi họ yêu cầu Mỹ không tiếp phái đoàn Đài Loan đến
Washington DC tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, thế
nhưng yêu cầu này bị Mỹ phớt lờ, ông Yu Shyi-kun và đoàn đại biểu của Đài Loan đã được
Mỹ cấp một chỗ ngồi tốt để theo dõi trực tiếp buổi lễ nhậm chức của ông Trump. Nói với
báo chí Mỹ, ông Yu công kích: "Thật khó có thể để tin rằng đất nước với 5.000 lịch sử và
những vinh quang của mình lại tập trung chú ý đến chi tiết nhỏ này Điều này chỉ cho thấy
rằng họ quá nhỏ mọn".

Nhưng đây chỉ là việc nhỏ, đối với người đại diện nước Mỹ, Trung Quốc cũng không khá
hơn, cũng nhỏ mọn khi bất chấp nghi thức ngoại giao trong câu chuyện xảy ra đối với
chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Barak Obama.

Khi chiếc Air Force One đáp xuống Hàng Châu để tham dự Hội nghị thượng đình G20
Trung Quốc đã cố tình không cung cấp thang để Tổng thống Obama và phái đoàn xuống
sân bay.

Việt Nam chứng tỏ theo bén gót đàn anh, kể cả sự nhỏ mọn và hèn hạ vốn là điều mà
Trung Quốc đã và đang tiếp tục ứng xử với các nước. Việt Nam chưa dám nhỏ mọn với
nước khác ở cấp quốc gia nhưng bù vào đó chính quyền hả hê ứng xử một cách nhỏ mọn
vào người dân của mình, đặc biệt với những người đàn bà cô thế nhưng có tính cách
mạnh mẽ chống lại chính quyền. Để che lấp sự nhỏ mọn, chính quyền đã hành xử rất bài
bản và “đúng quy trình” để cuối cùng là chiếc còng số tám.

Người bị trả thù mới nhất là chị Trần Thị Nga, sống ở Phủ Lý Hà Nam, nơi công an được
tung lên mạng hàng ngày vì sách nhiễu, cô lập, theo dõi, bắt bớ ngắn ngày, phá hoại tài
sản đối với chị Nga. Báo chí dòng chính hoàn toàn im lặng như hàng ngàn vụ sách nhiễu
khác chỉ có cư dân mạng chú ý và “phát tán” thông tin này. Và sự nhỏ mọn lên tới cực
điểm: Chị Nga bị bắt với cáo buộc vi phạm điều 88 Bộ luật hình sự, “tuyên truyền chống
nhà nước”.

Bà Nga có hai con còn nhỏ, bà liên tục phải thay đổi chỗ ở vì bị công an, an ninh thay
nhau sách nhiễu. Nhà bà bị côn đồ ném những thứ dơ bẩn và có lúc khóa cửa ngoài
không cho bà ra ngoài để sinh hoạt.

Bà Nga từng sang Đài Loan xuất khẩu lao động, tại đó bà phát hiện ra những sai trái của
công ty môi giới đối với công nhân Việt Nam, bà đứng ra tố cáo với chính phủ Đài Loan
và sau đó khi về lại Việt Nam bà tiếp tục tranh đấu cho người lao động bằng cách công
khai tố cáo với chính phủ những hành vi phi pháp của các công ty này.

Tuy nhiên chính quyền chẳng những không giải quyết mà còn trở mặt với bà. Những biện
pháp trừng phạt người đàn bà kiên cường này đã liên tiếp gây khó khăn cho bà nhưng với
bản tính bất khuất bà Thúy Nga chưa bao giờ bị khuất phục và ngoan ngoãn làm theo dời
đề nghị của chính quyền.

Bà Nga không chỉ lên tiếng cho giới lao động xuất khẩu mà còn cho những người dân bị
thu hồi tài sản, đất đai một cách phi pháp.



Việc bắt giam bà với cáo buộc “tuyên truyền chống phá nhà nước” theo điều 88 Bộ luật
hình sự là một sự xâm phạm nặng nề lên quyền bày tỏ chính kiến của người dân, nhất
là công khai bưng bít những sai trái của chế độ mà người dân tố cáo.”

Ngay sau khi bị bắt, một làn sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội, hàng chục người công khai
danh tính, hình ảnh của mình và đòi bị bắt như chị Nga với lý do đơn giản: họ là chị Nga,
sẽ tiếp tục tranh đấu cho sự tự do của chị.

Trước đây Khánh Hòa cũng từng nhỏ mọn đối với chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức
blogger Mẹ Nấm bằng cách bắt giữ người đàn bà nổi tiếng này.

Điều đáng chú ý, cả hai người đàn bà bị trả thù đều có con còn nhỏ. Hai đứa con của chị
Nga có lẽ là những đứa bé bất hạnh nhất Việt Nam bởi chúng từng bị giam giữ chung với
mẹ, từng bị cô lập trong nhà không được đến trường và điều khủng khiếp nhất là chứng
kiến mẹ bị hành hung, tấn công và sỉ nhục nhiều lần bởi công an lẫn côn đồ.

Sự nhỏ mọn mà chính quyền Việt Nam dung dưỡng cho công an các cấp biểu hiện trên
từng khuôn mặt của những cán bộ thi hành lệnh bắt giam chị. Mỗi ánh mắt hay từng cái
nhếch mép, hành động đều toát lên vẻ ác độc và đầy tự ti. Chiếc còng số 8 tra vào tay
chị trong khi kẻ cầm nó lại không dám nhìn vào mắt người mà chúng cho là phản động.
Chị Nga đúng là phản động theo ngữ nghĩa tích cực nhất: Thay đổi tư duy nhỏ mọn của
bọn cầm quyền.

Và khi sự nhỏ mọn lên tới cao trào chúng trở thành ác độc và thâm hiểm.

Một chính quyền ác độc thâm hiểm ngay cả với người đối lập cũng đáng bị lên án, huống
chi với một người đàn bà chỉ có hai đứa con và một cái miệng?
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