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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------o0o----------

ĐƠN TỐ CÁO KHẨN CẤP

Kính gửi: Ông Bí thư thành ủy Hà Nội
Ban cán sự Đảng - Đảng bộ thành phố Hà Nội
Bà Chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Ông Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Ông Trưởng ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội
Ông Trưởng ban Nội chính thành ủy Hà Nội
Ông Trưởng ban khoa giáo thành ủy Hà Nội
Ông Trưởng phòng Văn hóa – Khoa giáo UBND TP. Hà Nội

Tôi là Bùi Đức Minh, nghề nghiệp: chuyên viên Tổng Công ty hàng không
Việt Nam, có địa chỉ tại số: 31 – 33 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tôi làm đơn
này tố cáo khẩn cấp đối với ông Trần Thế Cương, Phó Trưởng phòng Văn hóa –
Khoa giáo UBND thành phố Hà Nội về sự việc như sau:

Tôi có vợ là chị Nguyễn Thanh Thủy ( Phó chủ tịch HĐQT Công  ty Cổ
phần Tập Đoàn Bảo Sơn). Chúng tôi kết hôn năm 2004 và về chung sống cùng
bố mẹ tôi (gia đình tôi chỉ có duy nhất tôi là con trai) rất hạnh phúc và lần lượt
sinh được 02 hai con chung là Bùi Đức Bảo Hưng (hiện 06 tuổi) và Bùi Ngọc
Bảo Nhi (hiện 03 tuổi).

Cuộc sống gia đình tôi hạnh phúc đến hời điểm tháng 6/2009 thì vợ tôi có
quan hệ ngoại tình với ông Trần Thế Cương. Sự việc xảy ra khiến gia đình
chúng tôi tổn thương rất lớn vì quan hệ vợ chồng trở nên bất hạnh, các cháu nhỏ
không có được không khí đầm ấm có sự quan tâm của cả hai bố mẹ như trước
đây. Cụ thể, vợ tôi và ông Cương đã liên tục nhắn tin hẹn hò, gặp gỡ nhau và
thậm chí đi với nhau đến 24h00 đêm. Đến khi tôi phát hiện, đã khuyên bảo vợ
tôi , vợ tôi đã thú nhận và đưa tôi số điện thoại của Ông Cương do đó tôi đã vài
lần gọi điện thoại  đề nghị chấm dứt quan hệ bất chính đó nhưng Ông Cương cứ
nói dối quanh nên không có kết quả. Môt hôm khi Ông Cương đang nhắn tin
lăng nhăng cho vợ tôi thì tôi biết nên đã cầm máy của vợ tôi nhắn lại, sau đó vợ
tôi đã điện thoại cho Ông Cương trước mặt tôi và nói thẳng “ Những tin nhắn
vừa rồi vào máy của  Ông ta là do tôi nhắn và tôi đã biết mọi chuyện, từ nay về
sau Ông Cương nên giữ đúng giới hạn để không tiếp tục xảy ra chuyện như vậy
nữa”.Khi biết tôi biết số điện thoại vẫn gọi, Ông Cương đã thay đổi số điện thoại
khác để quan hệ với vợ tôi, bỉ ổi hơn nữa Ông ta còn đưa ra ý định là tặng vợ tôi
một chiếc điện thoại mới để “vợ tôi để ở cơ quan liên hệ với ông ta cho tôi đỡ
phát hiện”. Biết thông tin đó tôi đã rất bức xúc nên điện thoại thẳng cho Ông
Cương với tư cách hai người đàn ông nêu rõ quan điểm là đề nghị Ông Cương
không nên làm tiếp những chuyện ảnh hưởng tới hạnh phúc của gia đình tôi như
vậy. Thay vì nên nhận ra lỗi lầm và dừng những việc đó lại thì Ông Cương trơ
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tráo nói “ Vì vợ tôi hay lên cơ quan Ông ta tặng quà nên Ông ta mới mua điện
thoại tặng lại thôi hoặc trong quá trình công tác không phải chỉ mình ông ta có
mối quan hệ thân thiết hơn bình thường như vậy và tôi nên chấp nhận điều đó”.
Sau đó Ông Cương lại thay tiếp số điện thoại mới khác để quan hệ không trong
sáng với vợ tôi. Để bảo vệ hạnh phúc gia đình tôi đã đưa số điện thoại mới đó
cho bố vợ tôi là Ông Nguyễn Trường Sơn ( Chủ tịch HĐQT Công  ty Cổ phần
Tập Đoàn Bảo Sơn) gọi điện cho ông Cương về việc này, nhưng quan hệ của
ông Cương với vợ tôi không có gì thay đổi. Tôi buộc lòng phải gặp và trao đổi
trực tiếp với vợ ông Cương là bà Huế (công tác tại Bộ y tế số điện thoại 0904
607 677). Sau cuộc gặp với vợ ông Cương vào ngày 7/2009, ông Cương đã hứa
chấm dứt quan hệ băng hoại hạnh phúc gia đình 02 bên nhưng trên thực tế vẫn
cố tình liên hệ, lén lút gặp vợ tôi.

Đến ngày 27/12/2009 vợ tôi tự ý đưa 02 con bỏ đi khỏi nhà không nói gì
với tôi và cũng không xin phép tôi. Ngay sau đó, vợ tôi làm đơn ra Tòa xin ly
hôn với tôi. Hiện nay tại Tòa án, tôi vẫn giữ quan điểm xin được Tòa án xem xét
để gia đình đoàn tụ, hàn gắn tình cảm vợ chồng cho con cái có mái ấm gia đình,
tránh tổn thương từ khi còn nhỏ chỉ vì sự ích kỷ của vợ tôi, chỉ vì tác động tình
cảm không trong sáng với người khác như ông Cương. Tuy nhiên, đến nay vợ
tối vẫn nhất quyết xin ly hôn và đổi lỗi cho tôi để lấp liếm quan hệ ngoại tình
của mình (là nguyên nhân chính và trực tiếp dẫn đến xin ly hôn). Không hiểu vì
tác động gì của người tình mà khiến vợ tôi giữ 02 con chung  tại nhà của vợ tôi
tại Khách sạn Bảo Sơn số 50 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng,
Quận Đống Đa, Hà Nội và thuê vệ sỹ ngăn cản không cho tôi và ông bà nội
các cháu được gặp mặt gần 04 tháng nay; tước đoạt quyền làm cha, quyền
của ông bà nội đối với các cháu được Luật Hôn nhân & gia đình bảo vệ.

Nhận thấy ông Cương là một cán bộ công tác tại UBND thành phố, lại làm
việc tại phòng văn hóa – khoa giáo của UBND thành phố nhưng lối sống và tư
cách đạo đức suy đồi như vậy thì làm sao xứng đáng với vị trí công tác cũng như
làm ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của UBND thành phố Hà Nội, thành ủy
Hà Nội.

Nếu là Đảng viên thì càng làm xấu đi hình ảnh của một Đảng viên trước
quần chúng nhân dân; vi phạm lối sống của Đảng viên được Điều lệ Đảng quy
định; vi phạm lối sống của cán bộ công chức được Luật cán bộ công chức quy
định.

Do vậy, tôi làm đơn này tố cáo khẩn cấp đối với ông Trần Thế Cương và
yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền nghiêm túc xử lý kỷ luật ông Cương theo
quy định của tổ chức Đảng, của  pháp luật và quy định của cơ quan và giải quyết
đơn tố cáo này của tôi theo quy định của pháp luật.

Kết quả giải quyết tố cáo xin gửi về cho tôi theo địa chỉ: Bùi Đức Minh, số
31-33 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 0933 56 6886.
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Vì vụ án ly hôn theo yêu cầu khởi kiện xin ly hôn của vợ tôi đã có quyết
định đưa ra xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân Quận Hoàn Kiếm nên tôi khẩn
thiết đề nghị các Quý Ông/Bà và các cơ quan có trách nhiệm khẩn trương giải
quyết đơn tố cáo này của tôi để bảo đảm quyền lợi của tôi và con tôi trước phiên
tòa. Điều này cũng giúp cứu vớt một tổ ấm gia đình, cho các cháu có đầy đủ cha
mẹ như bao trẻ thơ khác.

Tôi gửi kèm theo đây một số chứng cứ để Quý Ông/Bà xem xét giải quyết
tố cáo:

1. Tin nhắn của vợ tôi xin lỗi tôi về việc quan hệ bất chính với ông Cương;
2. Nội dung ghi âm nói chuyện với bà Huế;
3. Nội dung ghi âm việc vợ tôi và gia đình tôi giải quyết về quan hệ của

vợ tôi và ông Cương (tại nhà hàng Phố Núi);
4. Quyết định hoãn phiên tòa ngày 09/3/2011
Xin nhận từ tôi sự tri ân từ tấm lòng của một người cha!

Hà Nội ngày 22 tháng 3 năm 2011
Người tố cáo
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Nói chuyện với chị Huế (vợ của Ông Trần Thế Cương) 17/09 /2010

Chị Huế: Alo:

Anh Minh: Alo, chị Huế à?

Tôi là Minh chồng chị Thủy ở bên khách sạn Bảo Sơn đây a. tháng 7 năm 2009

vừa rồi tôi và chị có gặp nhau và nói chuyện vợ tôi có quan hệ không trong sang với

chồng chị.

Chị Huế: vâng. Tôi nhớ ra rồi.

Anh Minh: từ đấy đến nay hai người không còn quan hệ  hay gặp gỡ gì nữa.

Gần đây, vợ chồng tôi đang đưa nhau ra Tòa có một số lý do từ phía cô ấy. Tôi

gọi điện nhờ chị giúp đỡ.

Chị Huế: giúp gì đây ?

Anh Minh: sau buổi gặp giữa tôi với chị, tôi nói chuyện về việc vợ tôi có quan

hệ không trong sáng với chồng chị, khiến chị không hài lòng. Thì từ đó đến nay vợ tôi

còn quan hệ không trong sang với chồng chị nữa không? Hay như tinh thần của buổi

gặp lần trước mình gặp nhau thì chị có hứa là sẽ gặp vợ tôi để nói chuyện, chị đã găp

chưa? Chị cũng muốn gặp vợ tôi?

Chị Huế: bạn bố trí, sắp xếp thời gian cho mình gặp vợ bạn nhé.

Anh Minh: từ lần đó đến giờ chị không gặp vợ tôi a?

Chị Huế: tôi không gặp .

Nói chuyện với Thủy ở nhà hàng phố núi 12 01 2010 có sự

chứng kiến của Ông bà nội và Hà em Thủy ( Thủy ghi âm)
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Thủy: ….Sau khi nói chuyện với ông ngoại thì ông ngoại cũng hiểu và ở đây con xin

phép được gặp ông bà nội trước có cả cô Hà ở đây sau đó thì bố mẹ đồng ý hay không

đồng ý thì con xin được mời ông ngoại nói chuyện với bố mẹ….

Ông nội : Trước hết hôm nay có cả cô Hà ở đây , bác thấy rằng mọi việc không vui vẻ

lắm thì đã qua rồi đúng không? Bây giờ còn chuyện của Thủy và Minh thì phải nói

thật là bố đã nói với Thủy trước rồi đúng không? Tóm lại yêu cầu của Thủy bây giờ là

thế nào hay vẫn cứ giữ lập trường là vẫn giữ hai đứa và ở khách sạn.Còn bây giờ

Thủy thấy vấn đề gì cần nói thì cứ nói. Không được ta sẽ thảo luận kỹ. Hà thấy thế

được không ?

Hà: Vâng ạ

Thủy: Con hoàn toàn nhất trí với quan điểm của bố, nhưng hiện nay con thấy vướng ở

một số vấn đề sau:

Về nguyện vọng là mong muốn trong gia đình có thể giải quyết được những vấn đề

hiện tại càng sớm càng tốt để sớm có sự thông hiểu với nhau, một mặt thì vì những

thời gian vừa qua con cũng muốn trình bày và xin ý kiến bố mẹ về những chuyện là

con xin thêm thời gian thì mẹ cũng nói là theo mẹ thì cũng không nên kéo dài thêm để

làm sao mà tạo ra môi trường.

Vấn đề hiện nay ở đây là con hiện vẫn còn rất tâm trạng và rất băn khoăn vì những

việc đó nó liên quan tới những việc về mặt tâm lý và đã xảy ra thành một xâu chuỗi thì

bố mẹ cũng nói sẽ giúp bọn con để làm sao mà nó không có những chuyện kiểu như

vậy xảy ra tiếp.

Trong thời gian năm vừa rồi thì ở đây con chỉ muốn nói những vấn đề tương đối

nghiêm trọng và con mong muốn là thực sự Vd như là việc cách đây khoảng 4 tháng

anh Minh có những cái như là anh ấy nghi ngờ rồi v..v.. anh ấy tạo ra một vụ đánh
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ghen nhưng thực tế là do anh Minh,anh ấy nhắn tin cho con lời lẽ đe dọa mà đặc biệt là

liên quan tới đến hai đứa bé,nào là giết chết chết ba mẹ con, nào sẽ tiêm HIV vào hai

đứa,nào có người gọi điện đến trường. Và sau này anh ấy nói với con là do anh ấy làm

hết.

Vấn đề thứ hai là khi anh ấy bức xúc hoặc thế nào đó thì anh ấy có lần cách đây

khoảng gần 2 tháng anh ấy đã bóp cổ con vào buổi đêm và lúc đó con đã cố gắng để

nín nhịn…. đó là vấn đề thứ hai.

Vấn đề thứ ba là cái đêm con gọi mẹ lên để giúp đỡ thì hôm ấy xảy ra một chuyện như

thế này con ko rõ lúc đó là anh ấy cố tình hay như thế nào đấy mà con không biết

nhưng con chỉ biết đêm ấy vào lúc 4h.30 gần 5h sáng thì tự nhiên anh ấy không phải

thức dậy mà anh ấy hét lên rồi anh ấy dọa là anh ấy sẽ, tức là trong quá trình anh ấy

ngủ bố mẹ hình dung lại là giờ ấy con nghĩ giấc ngủ là tương đối say thì anh ấy kêu

lên là sẽ giết cả ba mẹ con. Khi xảy ra như vậy con cố gắng hỏi anh ấy nhưng anh ấy

không đáp…Việc đó xảy ra rất lâu nên con phải đt nhờ mẹ lên giúp thì lúc đó mẹ lên

nhưng cũng không gọi được anh ấy mẹ bảo là đây là việc của anh chị, có vấn đề gì tự

anh chị giải quyết xong mẹ lại đi xuống. Sau đó nó cứ kéo dài thêm mươi mười lăm

phút nữa….

Cách đây 2 tuần xảy ra một việc vào buổi sáng sớm lúc 5h.30 thì anh ấy đã hành động

từ các việc giật điện thoại của con sau đó là đánh con và tất cả những thứ như thế thì

bố mẹ đã biết rồi. Ngoài ra cộng với những lần nói chuyện bình thường với nhau mà

hễ có một vấn đề gì chỉ cần hai vợ chồng có những sự tranh luận thì anh ấy luôn luôn

đe dọa con cái việc sẽ giết chết ba mẹ con…….thế thì những cái đó nó nó dồn nén

trong một khoảng thời gian như vậy xảy ra nhiều lần và lặp đi lặp lại.và ngay thậm chí

cái hôm được gặp bố mẹ và báo cáo bố mẹ tất cả những chuyện xảy ra như vậy thì anh
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ấy bảo với con là bây giờ con muốn nói chuyện riêng với Thủy và đề nghị bố mẹ cho

con gặp riêng.Xong bố mẹ đi ra thì ngay lập tức anh ấy nói với con và đe dọa con anh

ấy bảo có hai sự lựa chọn bây giờ mà mời ông ngoại thì anh ấy đã chuẩn bị sẵn hết rồi

và anh ấy chỉ còn việc duy nhất là giết cả nhà.Còn phương án hai thì phải thế này,thế

này…..con chỉ muốn đây là trong nội bộ gia đình  hôm nay con muốn trình bày trước

mặt anh Minh…ví dụ hôm anh đánh con con bé nằm ngủ lúc 5h30 sáng anh ấy giật gối

nó rơi bịch một cái bố bảo cái sức anh ấy mạnh thế anh ấy đánh con,anh ấy rút gối con

bé làm con xót xa.anh ấy lấy cái gối của nó anh ấy kê anh ấy nằm.con ko hiểu tại sao

lại có thể mất kiểm soát như vậy…..Bố mẹ cũng nói với con là không nên giữ thế mà

cho các cháu về nhưng con không thể cho về được.

Minh: Thôi trước khi ông bà nội nói thì mục đích của anh đến đây là hàn gắn chứ

không tranh luận xem cái gì em nói đúng cái gì nói sai.Anh cũng không muốn kể lại

chuyện ấy vì chuyện ấy cũng không hay ho gì cả.Nhưng em đã kể ra ở đây có cả Ông

bà nội và cô Hà thì anh sẽ phải nói rõ cho mọi người tại sao lại như vậy.Tất cả mọi

người ở đây đều hỏi tại sao lại có chuyện như vậy.Bởi vì ở đây có những điều em nói

quá lên không có thật, có khi em nhìn từ phia này phía kia em đưa ra để cho người

nghe người ta nghĩ rằng có những chuyện là kinh khủng nhưng một lý do nữa là em

nghĩ rằng mọi người ở đây không ai biết gì về những việc em làm ở đây chúng ta cứ

sằng phẳng với nhau vì sau này có sống với nhau hay ko cũng nên sằng phẳng với

nhau.Anh trả lời cho em lý do tại sao lại có chuyện nhắn tin vào máy của em có người

đánh ghen. Cô Hà ở đây cũng nghe luôn để khi về em có thể tâm tình với chị em xem

chị em làm thế có đúng không nhé.

Hôm đó là vào ngày thứ sáu trời mưa vào lúc 10h hơn tối anh nhắn tin cho chị ấy anh

bảo là “ Trời mưa ở ngoài cửa ngập em về nhà ở nhà mất điện em đi cẩn thận kẻo  giật
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điện” nhưng kỳ thực tối ấy chị ấy đi riêng hai người với thằng Cương  phó phòng

thư ký cho bà Hằng phó chủ tịch ở Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội, hai người đi

tới 12h đêm mới về, khi về anh có bạn ở bên công ty điện thoại họ kiểm tra họ nói với

anh chính xác đến gần nhà hai người nhắn tin cho nhau.chị ấy nhắn tin là “Em về tới

gần nhà rồi anh đừng nhắn tin cho em nữa”.Anh biết ngay chuyện này có vấn đề anh

lấy một số máy lạ anh nhắn vào máy của chị anh bảo là “tại sao đến 12h đêm mà vẫn

còn nhắn tin cho nhau như vậy” mục đích để anh đánh động cho chị ấy biết là “Tôi

biết rồi đấy đừng làm nữa để cho mọi chuyện êm đi” và những lần trước nữa ở nhà lúc

gần 10h tối chị ấy đang trông con thì vứt cả con chạy sang phòng bên cạnh ngồi nhắn

tin và cười một mình mà chị ấy thì có bao giờ thế đâu sau đó thì em có biết không

ngay sáng hôm chủ nhật chị ngồi nói chuyện với anh thì chị ấy lại xoay sang vấn đề

khác và nói với anh là “Anh có biết không vì anh là con người không tiến thủ, vì anh

là người không biết kiềm chế về mọi mặt nên em đi gặp con người ta là để lo cho anh

đấy, anh biết không?”.anh dừng lại tại đấy anh bảo rằng “Thôi được rồi anh rất cảm ơn

em vì em đã lo cho anh nhưng em đừng để những chuyện như vậy xảy ra nữa chứ nếu

vợ người ta mà tới nhà mình đánh ghen thì nó không nên một tí nào cả,lúc đó sẽ mất

danh dự của tất cả chúng ta”. Nhưng sau đấy anh nghĩ mọi việc sẽ phải dừng lại tại

đó nhưng sự thực là chị của em không biết dừng lại chị vẫn tiếp tục và leo thang

hơn vì cho rằng giấu được anh nên anh dã bực mình đến khách sạn vào buổi trưa

và bắt quả tang máy điện thoại của chị ấy đang nhắn tin vào lúc hơn 1h trưa.anh còn

biết được là lúc anh đến thì chị ấy còn nhắn tin cho thằng ấy bảo ràng là “Chồng em

đến rồi đấy đừng nhắn tin nữa có gì cần em sẽ điện thoại lại”.và qua một số cách

kiểm tra anh đã chứng minh cho chị ấy ngay tại chỗ rằng  chị và thằng Cương đó có

quan hệ lăng nhăng trên mức tình cảm bình thường. Anh đã nói với chị ấy rằng “em ạ,
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đây là khách sạn anh rất hiểu Ba em đang huyết áp, anh không muốn làm chuyện

gì to tác,em nói rằng em sai đúng không? Anh tha thứ cho em, em xử lý chuyện này

như thế nào?Thủy nói với anh rằng sẽ tự giải quyết và trước mặt anh thủy đt cho

Cương nói : Anh ơi những tin nhắn vừa rồi là của chồng em nhắn đấy thì thôi có gì

từ nay về sau chúng mình nên giữ đúng gianh giới đừng làm những việc như vậy

không hay.”.Sau đó anh tin tưởng và anh đi về nhưng em có hình dung là khi anh vừa

bước ra cửa khách sạn thì một tin nhắn của chị cho thằng Cương thế nào em có biết

không? “Anh yên tâm đi mọi việc em sẽ giải quyết, anh đừng lo lắng quá”.anh biết

nhưng không nói gì và anh coi như là mọi việc sẽ thôi.

Tiếp tục nó lấy một số điện thoại khác nhắn tin cho chị và nó ngỏ ý muốn tặng Thủy

một cái máy điện thoại thì chị ấy bảo thế anh muốn mua điện thoại cho em để làm gì?

Nó bảo là “anh muốn tặng em cái điện thoại để chúng mình liên lạc với nhau cho

tiện,em cứ vứt ở cơ quan còn liên lạc qua máy này chồng em biết rồi”.anh rất bực

mình nhưng không nói gì và điện thoại thẳng cho thằng Cương anh nói rằng “Tôi cảnh

cáo anh, anh không được tiếp tục có cái kiểu làm như vậy với vợ tôi nữa, còn anh cũng

có gia đình tôi cũng có gia đình và đều là những gia đình hạnh phúc nên anh đừng tiếp

tục làm những điều như vậy…”. Còn trước đấy anh đã từng gọi đt cho nó và nói rằng “

Có rất nhiều người xui tôi đến cơ quan anh và làm ầm lên vì anh đã thế này thế nọ, thế

kia với vợ tôi nhưng tôi ko tin đáy là sự thật và anh ko nên tiếp tục như vậy nữa không

tốt cho cả hai chúng ta đâu”  .Anh làm thế nó hứa với anh là “ Thôi được rồi tôi hứa

với anh là từ nay tôi với Thủy sẽ chỉ quan hệ với nhau trên mức độ công việc thôi còn

những việc khác sẽ không có gì” và anh cũng nói “Nếu vậy thì tôi cũng không khó

khăn gì cả”.Thế nhưng sau đó hai người lại đổi một sô điện thoại khác liên hệ với nhau

lúc đó anh cũng cực kỳ bực mình luôn anh lên gặp Ba của em anh nói “Ba ạ, con thấy
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có việc này con không hài lòng với Thủy một tí nào bởi vì Thủy rõ ràng là không biết

điểm dừng, con đã không muốn nói nhưng Thủy cứ lừa con hết lần này tới lần

khác,lừa con kiểu đấy con không thích.Ba em bốc ngay máy đt cho Cương, Cương

nhấc máy lên hỏi “Thế tại sao chú biêt số điện thoại này của cháu mà liên hệ”.Anh

ngồi nói chuyện với Ba luôn và bảo:”Đấy ba thấy chưa nếu như ba có hai máy đt ai gọi

số này hay số kia của ba thì việc gì Ba phải hỏi bằng cái câu như vậy”.Sau đó ông ấy

gọi Thủy lên và nói.thủy về có hứa với anh và anh vẫn tha thứ cho cho chị ấy “ chuyện

không có gì cả anh đừng làm to chuyện ấy lên nhưng thực sự vì anh và ba đã nói

thế thì em sẽ không liên hệ với người ta nữa để tránh chuyện rắc rối xảy ra”.anh

bảo “ừ anh tin em” nhưng sau đó lại xuất hiện chuyện Email từ phia Thủy viết trong

đó nội dung là muốn hợp tác làm ăn với nhau và bàn xem phương thức liên lạc với

nhau thế nào cho thuận tiện nhất để tránh phiền phức cho Cương và có cuộc gặp gỡ

giữa anh và Huế (là vợ của Cương).sau đó còn có những cuộc nhắn tin giữa hai người

mặc dù chị cứ nói dối với mọi người là không hiểu tin đó là gì  mà anh kể lại cho ba

thì ba cũng phải phì cười. Anh đã cho qua mọi chuyện nhưng thực sự tới lần này thì

anh cũng không thể chịu nổi chị ấy bảo anh là người luôn đi kiểm tra tài liệu và điện

thoại của chị ấy nhưng thử hỏi VD ngay cả tháng gần đây đi toilet chị ấy cũng cầm

máy theo thì anh kiểm tra vào lúc nào, xong lại cả tháng vừa rồi anh đi học liên tục

như thế thì anh có tin chị ấy không.vào ngày Noel trong lúc chồng con và mình

đang đi chơi với nhau như thế, một mình mình bỏ chồng con ngồi đấy ra nhắn tin

bậy bạ cho thằng Cường ở Hội doanh nghiệp trẻ.Em nghĩ em làm những việc như

vậy là đúng hay sao?em nghĩ rằng không ai biết những việc em làm hay sao?anh nói

thật với em,em đã chứng minh cho anh rất nhiều lần rằng mẹ em luôn đi theo em và

những lúc nguy cấp nhất bà ấy cũng sẽ cứu em nhưng anh cũng chứng minh cho em
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thấy bất kỳ lúc nào em có làm điều gì khuất tất với anh thì cũng không cần biết bằng

cách nào cũng có thể là do anh cũng có người đi theo phù hộ rồi tự nhiên anh cung biết

được thôi. Vấn đề ở đây là anh không muốn nói ra nhưng em đừng nghĩ rằng một mình

mình biết để làm những việc như thế không ai nói.

Còn chuyện con ủn ỉn em bảo anh giật gối nó thì là vì nó đang nằm hai gối cao thì anh

lấy bớt một gối không sợ nó nằm cao quá có thế thôi.anh không phải là người lúc nào

cũng lôi vợ con ra mà dọa.Em nghĩ làm sao khi một người vợ như em mà khi anh mới

nói một câu là có những điểm này điểm nọ không hợp nhau thì em nói luôn là chúng ta

nên ly thân một thời gian hoặc anh nên lấy một người khác sẽ tốt hơn cho anh.tại sao

em phải đói xử với anh như thế? Tại sao em có thể một tay thì nhắn tin ba mẹ con

yêu và nhớ Ba nhiều lắm,một tay lại nhắn tin yêu người khác? Tại sao em có thể

làm những việc như thế được? VD khi ai hỏi em là con cái nhà ai? Em rất tự hào và

nói rằng em là con mẹ Tâm. Còn hai đứa con chúng ta khi lớn lên khi ai hỏi nó là con

ai thì với những việc em đang làm con nó có dám nói với mọi người nó là con của mẹ

thủy không? Anh cũng luôn bảo “ Em làm việc gì cũng phải suy nghĩ chứ, vợ người

ta đến nhà mình làm ầm lên thì sao”? Báo cáo với ông bà và cô hà ở đây chứ Thủy

trả lời tỉnh bơ rằng “Tại sao anh cứ phải đẩy mọi chuyện lên cao thế nhỉ, làm gì có

chuyện đấy”.

Thủy:những thông tin anh nói là anh nói theo cách suy nghĩ của anh.Cái mong muốn

của em là ở anh ứng xử sao cho hợp tình hợp lý..Có thể có những lúc vợ chồng va

chạm mâu thuẫn nhau nhưng giữa vợ chồng có thể ngồi nói chuyện với nhau,chứ

không phải hơi một tí là hành xử với nhau thô bạo hoặc đem con ra để dọa hoặc là

nghĩ ra những cái trò mà khi em biết em đã báo công an.Em có thể khẳng định với anh

rằng cho đến thời điểm vừa rồi khi em đã quá buồn và chán,anh coi em như tù nhân.
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Khi anh gọi điện cho người ta, người ta chỉ nói với anh một câu “trong quá trình công

tác tôi cũng có những cái tình cảm quý mến hơn bình thường với vợ anh và cũng

không phải chỉ mình tôi, còn nhiều người khác nữa tôi nói thẳng với anh một cách

sằng phẳng luôn là như thế. Đây là những vấn đề hết sức con người, đó là vấn đề

tình cảm giữa con người với con người, có những lúc tôi cũng có thể có những

nhắn tin hay lời nói hơn mức bình thường” nhưng nếu khi anh biết được như vậy

thì anh phải bảo em,và em đã nói với anh rồi vào bất cứ lúc nào nếu em sai thì

hành vi ứng xử với nhau anh vẫn có thể xuống mách bố mẹ,vẫn có thể mỗi chúng

ta tự tìm một cuộc sống mới.

Minh: em nói với anh là khi con người ta gặp vấn đề gì thì ta có thể ngồi xuống nói

chuyện với nhau đúng không?Nhưng em hãy tự hỏi mình xem cách nói chuyện của em

là như thế nào? Em chối bay chối biến mọi việc thì làm  sao mà thỏa thuận được.Con

người ta làm thế nào thì phải nhận thế ấy chứ. Ngay cả chuyện thằng Cương cũng thế

thôi ,em có thể chối trước mặt ông bà và cô hà ở đây khi nó nói  rằng “ tôi quý vợ anh

đấy chuyện này không phải chỉ mình tôi còn có nhiều người khác cũng vậy” nhưng

chúng ta đặt câu hỏi ở đây là “Chuyện như thế có được phép xảy ra với một người

vợ có chồng hay không và khi đề cập tới vấn đề đó em luôn ko nhận và vẫn tiếp tục

quan hệ dẫn tới anh bị ức chế vì anh nói ra nhưng không giải quyết được vấn đề và

em thì cũng không bao giờ chịu dừng lại?”

Bố Minh: tôi có ý kiến như thế này nhé. Thủy ạ thôi bố nói thế này kể cả Minh.Hôm

nay Thủy mời bố mẹ lên đây nói chuyện, bố mẹ hoàn toàn không biết gì và cứ nghĩ

rằng không có những vấn đề như thế này, hôm nay lại có cô Hà ở đây đại diện và

cũng về nói cho Ông ngoại biết vì Hà cũng gần gũi ông ngoại.cái suy nghĩ của bố sau

khi nghe xong chuyện này là bố không thể ngờ được sự việc xảy ra như thế này hoàn
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toàn cô cậu đều giấu hết.Sống trong môi trường của nhà chồng mà để xảy ra những

chuyện như thế là không thể chấp nhận được.Nếu có chuyện như Minh nói thì Thủy là

không chấp nhận được và ngược lại đối với Minh nếu như Thủy nói Minh đánh vợ

cũng là sai cho nên cô cậu đừng nói nữa tôi hiểu hết rồi đứng về cả hai phía thủy và

minh.Hôm nay thực là lần đầu tiên thì Minh nó giấu vì nó muốn cho gia đình êm

ấm,bố mẹ khỏi lo nghĩ, không khí gia đình yên ấm trong khi xảy ra những chuyện mà

nói thật rất tội lỗi.Thủy không thể biện chứng được rằng là công việc làm của tôi là

phải đi bằng cách này. Không được! dù có chết đói cũng không bao giờ làm thế cả.

Tôi đã nói với Thủy rồi ngay khi xảy ra sự việc,hiện nay cái cơ chế thị trường nó lên

như thế nào thì cái suy đồi về đạo đức nó xuống bấy nhiêu chỉ có cái ở con người

mình sống trong hoàn cảnh gia đình như thế thì mình giữ mình như thế nào.Tôi

hỏi thủy “Tiền tài Thủy có không? Có.” “Danh vọng có không? Đã qua và còn

tương lai thì chưa biết được”, “ Sống trong một gia đình có nề nếp không, chồng

con có hạnh phúc không, có chăm chỉ không? Có”.Thế tại sao thủy lại phải đi vào

con đường đó.Nếu bố mẹ biết sự thật thế này thì sẽ gọi thủy ra nói ngay nhưng thực

ra là bố mẹ không biết gì cả.Bố mẹ thất vọng quá.tôi hoàn toàn phản đối.

Khi thủy về làm dâu nhà tôi, tôi đã nói rồi tất cả những lỗi lầm của cả hai đứa

không được lặp lại đẻ xây dựng một hạnh phúc mới,tại sao đã đồng ý vậy mà bây

giờ lại thay đổi và đi vào con đường như thế.Nếu Minh mà bồ bịch,trai gái thì gia

đình sẽ có thái độ khác ngay nhưng ở đây tôi nói thật với Thủy “Đừng tin xã hội,

đừng tin rằng nó đem đến cho mình một cái quyền lợi nào đó mà nó không tính

toán cái phần khác, chỉ là ở mình giữ được khoảng cách có an toàn hay không?nếu

lần đầu tiên mình đi chơi mình trao đổi thì lần thứ hai sẽ dễ dàng hơn,và những lần

sau đó thì vô cùng dễ và có n lần như vậy. Đây bố nói câu này ko phải bênh Minh,



17

nó bị ức chế và ở đây bố không muốn làm to chuyện lên vì giữ danh dự cho ông

Ngoại và cũng biết ông ngoại rất nhiều việc lại còn bệnh tật.

Thôi thủy và Minh chấm dứt chuyện cũ đi, nói ra cũng chả giải quyết chuyện

gì.Trước mặt bố mẹ và cô hà đây có hứa ko bao giờ mắc lại chuyện cũ không?Ở vị

trí Thủy là con dâu ko nên mắc phải lỗi í.Cái Người đàn ông đó phải nói thật nó là

một thằng kẻ trộm, nó muốn đến để làm việc nọ việc kia nhưng nó không bao giờ

dám công khai để cho vợ nó biết cả vì vợ nó không bao giờ đồng ý để cho chồng nó

đi à ơi như vậy cả.Bố không muốn nói nhiều, các con đã phạm vào những điều

không nên rồi và nên chám dứt hoàn toàn, người vợ phải nên chính chuyên…thủy

nên để cháu về với ông bà không nên để cháu sống như kiểu nhà trọ như vậy, một

thời gian ở với ông bà ,một thời gian ở với thủy.Không nên có chuyện lần lữa ko

đưa cháu về thăm ông bà, thái độ đó là thái đọ không chấp nhận được.Nếu hôm nay

có ông ngoại ở đây bố cũng sẽ nói như vậy.Không ai có quyền cầm và giữ riêng cho

mình cả….Đến bây giờ tình cảm của bố mẹ đối với thủy vẫn thế mặc dù đã xảy ra

những chuyện như vậy vì bố mẹ coi đây là bước vấp trong cuộc đời.Nhưng vấn đè ở

đây là mình biết vấp nhưng có sửa chữa không và sửa chữa như thế nào.Cũng ko

nên vì lý do này kia mà trì hoãn không cho chồng gặp con.

Thủy:.. Ông đừng nghĩ rằng trong nghề của của con cái gì cũng phải đòi hỏi 100%

hễ mà chỉ cần con đi tiếp khách cũng có thể là sau đấy có những chuyện người ta

nhắn tin thì ok con xác nhận như vậy thì cứ cho là con đi với người nọ,đi với người

kia…..Trong cuộc sống những việc như vậy là những  việc không nên có nhưng

anh ấy cứ làm ầm lên là con thấy bị áp lực.Con cũng nói với anh ấy rồi.con cũng là

con người nhưng nếu con không làm những việc gì quá đáng nó chỉ là những tin

nhắn và con phải công nhận là một phụ nữ có chồng thì không nên có những lời
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nhắn tin  như thế nhưng nếu anh là một con người mà anh biết thu phục em, anh

để cho em nhìn thấy rằng anh đúng là một người cao thượng, anh là người hào

phóng anh để cho em thấy là anh đối xử với em rộng lượng thì đương nhiên em có

phải là cái con không được học hành gì đâu em sẽ có những suy nghĩ chứ.Nhưng

trong tất cả mọi chuyện vì anh cứ luôn như thế, thường xuyên như vậy, nói thật em đã

thuyết phục anh nhiều lần rồi, quá nhiều năm rồi, thì nhiều lúc mình cũng buồn chán

thì mình cũng có thể có những lúc này lúc khác tâm sự với người này, người khác

thì đấy cũng là vấn đề tâm lý của con người thôi cũng chẳng là vấn đề gì quá lớn.

Nhưng hễ chỉ có một tí thôi là ngăn chặn là làm thế này ,thế nọ thì sức chịu đựng

của con cũng có giới hạn…bản thân con cũng thấy quá xấu hổ khi nói về vấn đề

này…

Bố Minh:..Từ khi Thủy về làm dâu bố chưa bao giờ nói những điều gì khó nghe với

Thủy chỉ duy nhất có vài lần thủy đi về tới gần 1h sáng thì nói thật là ở nhà bố mẹ

rất lo cho thủy, chỉ là sự quan tâm gọi điện hỏi Thủy đang ở đâu? Thế bây giờ bố

hỏi Thủy làm việc gì mà vào cái lúc gần 1h đêm.Trong thâm tâm bố thấy qua lúc

Thủy nói chuyện điện thoại ở nhà thì cái tính của thủy thì cứ nói vui vẻ nhưng mà ở

đời thì nhiều tay nó tưởng là vui vẻ là nó nghĩ có cơ hội để tiến sâu hơn, nhưng nói

thế nhưng bố vẫn rất tôn trọng Thủy.Bố vẫn nói với mẹ”Cái Thủy nó nói chuyện à ơi

thế tôi cứ sợ”.Cho tới trước khi sự việc này xảy ra tôi vẫn nhìn Thủy bằng ánh mắt

tốt đẹp, nhưng bây giờ tôi thấy thất vọng quá, xã hội bây giờ phức tạp quá nó không

có cái gì là bản hợp đồng chính cả,bao giờ cũng có phụ lục hợp đồng, nó không

được lợi lộc tiền nong thì nó đòi cái khác,có khi đòi cả hai…bây giờ hai vợ chồng

đã sống với nhau những ngày tốt đẹp giờ hãy vun xới lại.Hôm nay bố nói với

Thủy,thủy đưa hai cháu về ngay đi…
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Mẹ Minh: Những việc này mẹ hoàn toàn không biết,nhưng nếu ngày hôm nay ko có

hà bác cũng không nói và cho qua nhưng có hà bác phải nói không về ông ngoại lại

tưởng những điều Thủy nói là thật.Thủy có nói chuyện là hôm gọi mẹ lên mẹ có vẻ

lờ vờ không giải quyết.Khi chuyện có chuyện xảy ra mẹ đã hỏi”Có chuyện gì xảy

ra,nói thẳng ra đi”.thủy nói “Không,không chẳng có gì cả”.Việc này làm mẹ bực

mình,nếu bác không nói thì hà lại nghĩ chị ấy ở nhà chồng mà mẹ chồng không có

trách nhiệm gì cả.Ông nội thì bảo là chúng nó hai đứa suốt ngày đi với nhau có

chuyện gì đâu, hôm nay lại bảo là mọi chuyện phức tạp như vậy.Tôi chỉ tập trung lo

cho hai đứa bé chứ bà nội tham gia vào chuyện riêng hai anh chị làm gì?còn gia đình

đói xử với Thủy như thế nào thì Thủy tự cảm nhận thấy.Tôi thấy thất vọng vì chăm

con cho anh chị mà anh chị lại làm những việc như vậy…

Thủy: Công việc của con đòi hỏi phải đi lại giao tiếp như vậy.Sẽ là rất tốt nếu không

xảy ra những việc như vậy,nhưng nếu khi có những chuyện như vậy mà cứ đẩy lên

đòi hỏi con thế này ,thế nọ là không được, thế thì anh ấy cứ tìm một người nào khác

như vậy cho yên tâm…
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