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Ngày 24 tháng 4 n ăm 2010 
 
Kính g ửi các c ơ quan truy ền thông trong và ngoài n ước, 
Kính g ửi mọi người quan tâm. 
 
 
Vv:  Nguyễn Giang (Tr ưởng ban Vi ệt Ngữ BBC) 
 
Ngày 17 tháng 4 năm 2010 vừa qua, Nguyễn Giang, Trưởng Ban Việt Ngữ Đài 
BBC London đã đăng một bài của  ĐỖ NGỌC BÍCH nhan đề “MỘT CÁCH NHÌN 
KHÁC VỀ TINH THẦN DÂN TỘC”  với nội dung bóp méo lịch sử, mạ lị Tổ Tiên  
và các anh hùng dân tộc với âm mưu bắt tay với Trung Quốc trong mưu đồ bá 
quyền chiếm đọat lãnh thổ và xích hóa dân tộc Việt Nam. Bài này đã gây rúng  
động từ trong nước đến hải ngọai khiến mọi người phẫn nộ không thể làm ngơ. 
 
Tôi đã viết thư đến các giới chức thẩm quyền cao nhất của đài BBC kêu gọi cách 
chức Nguyễn Giang, Trưởng Ban Việt Ngữ .  
  
Việc Nguyễn Giang quyết định đưa một bài viết tôi đề cập dưới đây cho thấy cả 
quyết định này cũng như nội dung bài báo đã dường như vi phạm nghiêm trọng 
Cẩm nang Biên tập của BBC cũng như các giá trị mà cơ quan truyền thông này 
coi là tôn chỉ hoạt động.  Nỗ lực mới nhất nhằm đánh lạc hướng dư luận và biện 
hộ những lỗ hổng về biên tập qua blog của Nguyễn Giang ngày 22 tháng Tư, 
2010 cho thấy một lần nữa Nguyễn Giang đã và đang 
dùng bbcvietnamese.com như một dạng sân chơi để khuếch trương ý đồ chính 
trị, đánh bóng tên tuổi và theo đuổi lợi ích cá nhân. 
 
Vào ngày 17 tháng 4 năm 2010 , BBC tiếng Việt đăng bài của một tác giả người 
Việt đang sống ở Hoa Kỳ có nội dung kích động lòng hận thù Việt Trung và xúc 
phạm người Việt trong nước cũng như người Việt tại hải ngoại. Quyết định đăng 
bài này đặt ra câu hỏi cho hàng ngàn người Việt rằng liệu BBC tiếng Việt có độc 
lập trong biên tập hay không bởi lý lẽ của tác giả bài viết cho thấy quyết định 
đăng bài này có khả năng bị giật dây bởi các thế lực chính trị thân Hà Nội hoặc 
là ý đồ của cá nhân Nguyễn Giang. 
 
Rõ ràng Nguyễn Giang đã không kiểm tra và xác minh thông tin, dữ liệu và lập 
luận của tác giả bài viết. Nội dung và lập luận bài viết này bị nhiều người coi là 
một dạng luận điệu truyên truyền nhằm bóp méo lịch sử và dùng tài liệu dạng 
nghiên cứu tự tạo để lừa gạt bạn đọc trang web BBC tiếng Việt. 
 



Học vị của tác giả bài báo, cô Đỗ Ngọc Bích, không biết vì lý do gì, đã được BBC 
Ban Việt Ngữ nâng cấp để thu hút độc giả.  Tuy nhiên giới học giả tại Hoa Kỳ và 
công dân mạng đã nhanh chóng phát hiện điểm này.  Sự phẫn nộ lớn từ công 
chúng đã buộc một trường đại học có tiếng ở Hoa Kỳ phải lên tiếng nhằm làm rõ 
sự mập mờ giữa hoạt động có tính cá nhân của tác giả bài viết núp dưới uy tín 
lừng danh của trường đại học này.  
 
Việc Nguyễn Giang không xác minh thân thế tác giả bài viết và dường như cố 
tình ngụy tạo hàm học vị cho tác giả này thực ra đã lừa gạt quá nhiều người Việt 
đọc tin trên mạng trong đó có tôi.  Các diễn đàn trên mạng bằng tiếng Việt trong 
những ngày qua cho thấy dường như Nguyễn Giang đã dùng một trong các cấp 
dưới của mình ̣nhằm bịt miệng tác giả vì lo cô này sẽ kiện BBC bởi cô nói trên 
xác nhận rằng BBC đã cố tình diễn giải sai lệch hàm học vị của mình. Nhân  viên 
BBC Ban Việt Ngữ này nói với bè bạn rằng anh ta đã yêu cầu cô Bích, tác giả 
bài viết, gửi cho anh ta đảm bảo bằng văn bản rằng cô sẽ không kiện BBC như ý 
định cô đã dọa trước đó, nhất là trong bối cảnh sự việc lan tỏa ở cấp độ nhanh 
và qui mô ít khi thấy trên mạng.  
 
Là một trong những người từng đóng góp các bài viết cho BBC tiếng Việt, đặc 
biệt là mảng văn hóa, tôi nhận thấy Nguyễn Giang hành xử cộng việc thiếu trung 
thực và không có tâm. Nguyễn Giang ngày càng dùng nhiều nhà hoạt động dân 
chủ để kéo khách vào trang nhà của BBC tiếng Việt đả phá lẫn nhau qua đó 
nhằm tạo sự nổi tiếng gián tiếp. Như ông có thể đã biết, bốn cộng tác viên viết 
các bài cổ vũ cho dân chủ mà Nguyễn Giang đặt viết bài cho BBC tiếng Việt đã 
ngồi tù tại Việt Nam. Họ là các nhà hoạt động nổi tiếng như Lê Công Định, 
Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. 
  
Cẩm nang Biên tập của BBC nói rõ rằng BBC phải đảm bảo tránh thiên vị và 
thiếu cân bằng khi đưa các quan điểm về những chủ đề gây tranh cãi.  Những gì 
Nguyễn Giang đã và đang làm rõ ràng là trái ngược lại những tôn chỉ này.  

Tôi nhận thấy uy tín của BBC Ban Việt Ngữ, đáng ra phải dựa vào sự trung thực 

và độc lập trong biên tập, nhưng vì những mưu đồ đen tối, Nguyễn Giang đã 
đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng và uy tín của BBC tiếng Việt nói chung, 
đang xuống dốc ở mức đáng lo ngại. Đó là vì thông tin và lý lẽ của nhiều bài, 
(như bài của cô Đỗ Ngọc Bích) đa số là dạng thông tin nghèo nàn, được trình 
bày theo lối khiêu khích độc giả và dùng ngôn ngữ mạ lị.  Bài viết này diễn giải 
sai lệch lịch sử và văn hóa Việt Nam, xúc phạm lòng yêu nước của hàng triệu 
người con đất Việt ở trong nước và hải ngoại. 

  
Trong blog Nguyễn Giang viết nhằm xoa dịu dư luận, tôi không thấy Nguyễn 
Giang có bất kỳ ý định thừa nhận các sai phạm nghiêm trọng về biên tập và sửa 
sai nhanh và sửa rõ ràng.  Tôi muốn nhấn mạnh về nội dung của bài báo đầu 
tiên của cô Bích chứ không chỉ việc giả mạo hàm học vị và nơi làm việc. Nguyễn 



Giang đã không sửa lại những ngôn ngữ mạ lị và chẳng hề thừa nhận những 
câu từ này là sai trái thì làm sao có thể sửa sai được.  
  
Tóm lại, Nguyễn Giang phải bị sa thải ngay lập tức và tôi kêu gọi Ban Lãnh Đạo 
BBC mở cuộc điều tra khẩn cấp, độc lập. Không dùng cấp trên của Nguyễn 
Giang để điều tra, hầu những việc sai trái này được phơi bày. 
 
Quí vị và đồng bào có ý kiến gì, xin viết thư cho Ban Lãnh Đạo BBC theo địa chỉ 
sau đây: 
 
BBC TRUST, 
180 Great Portland Street, 
London W1W. 5QX 
 
Trust.enquiries@bbc.co.uk 
www.bbc.co.uk/complaints/ 
 
Hoặc gửi riêng cho chúng tôi tại địa chỉ email: anvietuk@aol.com .  Hay DIỄN 
DÀN thảo luận tại địa ch ỉ: http://diendanvebbc.blogspot.com/ 
 
VŨ KHÁNH THÀNH Mphil, MBE 
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Nguyên Ngh ị Viên Thành Ph ố Hackney London 
(2002 -2006) 
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