
Nhận định: 
VÌ SAO CÔNG AN  VIỆT CỘNG  DÁM ĐÀN ÁP NGƯ DÂN 

ĐI KHIẾU KIỆN? 
 
Thiện Ý 
 
Trong khi báo đài của nhà nước Việt Nam giữ im lặng, thì tin giới truyền 
thông ngoài luồng từ trong nước cho hay, vào sáng sớm ngày 14-2-2017, 
hàng ngàn ngư dân mà phần đông là giáo dân Công giáo thuộc giáo xứ Song 
Ngọc, Huyên Quỳnh  Lưu, tỉnh  Nghệ An, đã dùng mọi phương tiện di 
chuyển cá nhân, kể cả đi bộ (vì nhà cầm quyền cấm chủ các phương tiện 

chuyên chở không được tiếp tay) tiến về thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà  Tĩnh 
để nộp đơn kiện tập đoàn kỹ nghệ liên hợp Formosa đã gây  ô nhiễm biển. 
Nhưng vào khoảng  14 giờ chiều cùng ngay, đoàn người đi khiếu kiện đã bị 
lực lượng công an bao vây ngăn chặn khi mới đến khu kỹ nghệ  Diễn Hồng 
vẫn thuộc tỉnh Nghệ An, dẫn đến xung đột và bị lực lượng công an chìm nổi 
đàn áp khiến nhiều người bị thương nặng, một số bị bắt giam trong đó có 
linh mục Nguyễn Đình Thục, chánh xứ  giáo xứ Song Ngọc. 
 
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên mà trước đây, vào ngày 26-9-
2016 , khoảng 600 ngư dân ở tỉnh Nghệ An bị hại đã đến tòa án thị xã Kỳ  
Anh, tỉnh Hà Tĩnh nơi địa bàn sản xuất kinh doanh của tập đoàn Formosa để 
nộp đơn khởi kiện nhà máy Formosa vì đã gây ra thảm họa môi trường biển 
hồi tháng 4 năm 2016, gây thiệt hại nặng nề vật chất cũng như tinh thần 
trước mắt và di hại nghiêm trọng lâu dài cho hàng ngàn gia đình ngư dân 
chuyên sống bằng nghề đánh bắt cá tại bốn tỉnh thuộc Miền Trung Việt 
Nam. Thế nhưng đơn kiện với những yêu sách của ngư dân bị Tòa án Kỳ 
Anh bác khước. Mặc dù Formosa đã thừa nhận trách nhiệm và đồng ý đền 
bù 11.500 tỷ đồng VN, tương đương 500 triệu US đôla, nhưng các ngư dân 
bị thiệt hại  muốn Formosa  phải “đóng cửa vĩnh viễn”.để tránh tác hại lâu 
dài, bảo vệ môi trường biển trong sạch cho hàng ngàn gia đình ngư dân 
chuyên sống bằng nghề đánh bắt cá nói riêng, cho nhân dân Việt Nam trong 
vùng  và cả nước nói chung. Vì vậy, sau khi bị tòa án thị xã Kỳ Anh bác 
khước yêu sách, vào Chủ nhật Mùng 2 Tháng 10 năm 2016 ước lượng có 
khoảng hơn mười ngàn ngư dân đã xuống đường biểu tình ôn hòa bên ngoài 
nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh.Họ mang theo các biểu ngữ như “Đừng vì 

Formosa mà phản bội nhân dân”, hay “Chúng tôi cần biển, cần tôm, cần cá, 

không cần sắt thép”, “Formosa cút đi”… Ngư dân tham dự  biểu tình  đã 
vượt qua rào cản của cảnh sát cơ động và quân đội, tran lên như thác đổ để 



tiến vào địa điểm tập trung trước cổng nhà máy Formosa và  đã không bị đàn 
áp nên không gây hậu quả đáng kể nào. Cuộc biều tình kéo dài nhiều giờ và 
sau đó người biểu tình tự giải tán trong trật tự. 
 
     Đến đây một câu hỏi được nhiều người đặt ra là vì sao các cuộc biểu tình 
trước đó của hàng ngàn ngư dân, thậm chí hàng chục ngàn ngư dân như cuộc 
biểu tình ngày  2-10-2016 công an Việt cộng đã tháo chậy mà không đàn áp, 
nay lại đàn áp đẫm máu ngư dân đi khiếu kiện với số lượng ít, khí thế ôn hòa 
hơn thế nhiều? 
 
Theo nhận định của chúng tôi là vì: 
 
Một là trong thời khoảng trước đây  đảng và nhà cầm quyền CSVN còn đang 
hy vọng  và chờ đợi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương thường gọi 
tắt là TPP được thực thi, với những điều khoản ràng buộc pháp lý liên quan 
đến thực thi các quyền tự do, dân chủ, nhân quyền như quyền tự do lập hội, 
thành lập công đoàn của người lao động…Nay  tân Tổng thống Hoa Kỳ 
Donald Trump sau khi nhâm chức vào ngày 20-1-2017 vừa qua đã tuyên bố 
Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định này. Đồng thời chính quyền Trump dường như tỏ 
ra không còn coi trọng vai trò Việt Nam trong chiến lược xoay trục về Châu 
Á như chính quyền tiền nhiệm Barrack Obama, dù chiến lược này có được 
tiếp tục hay không.  
 
Một dấu hiệu đầu tiên cho thấy Việt Nam không còn là mối quan tâm hàng 
đầu trong chính sách đối ngoại của chính phủ Trump là chuyến đi Châu Á 
của tân  Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis diễn ra chưa đầy hai 
tuần sau khi nhậm chức (2-2-2017) đã chỉ gặp gỡ hai nước đông minh là 
Nhật Bản và Hàn Quốc mà không ghé Việt Nam. Cũng như lời mời của Thủ 
tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có phần chắc là tân Tổng thống Donald 
Trump sẽ không thăm Việt Nam vào tháng 11 năm nay, nhân Hội Nghị 
Thượng Đỉnh Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương 
(APEC) họp ở Hà Nội. Vì có thể TT. Trump sẽ không tham dự diễn đàn này 
do Ông không thích kiểu liên kết kinh tế đa phương mà thiên về song 
phương và phần nào không thích Hà Nội “Một dạ hai lòng” trong quan hệ 
đối ngoại với Hoa Kỳ. 
 
Có lẽ vì vậy mà Việt Nam như bị hụt hẫng, nên Tổng bí thư đảng CSVN 
Nguyễn  Phú  Trọng đã vội vã qua Bắc  Kinh  từ ngày 12 đến 14-2-2017  
như để xin chỉ thị mới về việc có nên tiếp tục hay chấm dứt chính sách “Đi 

dây giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc” bao lâu nay. Bởi vì chính sách đi dây này 



dường như từng được và phải được Bắc Kinh ngầm cho phép nên bất cứ 
hành động quan trọng nào trong quá khứ của đảng và nhà cầm quyền CSVN 
liên quan với Hoa Kỳ đều phải được sự chuẩn thuận  trước của Bắc Kinh.  
 
Chẳng thế mà khi các nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng và  nhà nước CSVN 
như  Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trước đây hay Tổng bí thư Nguyễn 
Phú Trọng mới năm vừa qua, trước khi công du Hoa Kỳ  đều phải ghé qua 
Bắc Kinh để được duyệt xét và nhận chỉ thị liên quan đến các vấn đề sẽ thảo 
luận và ký kết trong chuyến công du Hoa Kỳ. Chính vì vậy, với kết quả 
chuyền đi Bắc Kinh  lần này của  Tổng bí thư Trọng là 15 văn kiện quan 
trọng được ký kết liên quan đến các vấn đề chính trị, kinh tế , an ninh quốc 
phòng hổ tương giữa hai nước Việt-Trung. Phải chăng CSVN muốn gửi một 
thông điệp cho tân chính phủ Donald Trump rằng nếu bỏ rơi Việt Nam, cộng 
sản Hà Nội sẽ ngả hẳn theo Bắc Kinh và Hoa Kỳ sẽ không còn gì để áp lực 
với họ về tự do, dân chủ và nhân quyền được nữa. Một điển hình là hôm 21-
1-2017  công an tỉnh Hà Nam đã đến nhà riêng bắt bà Trần Thị Nga, một 
blogger và là một nhà đấu tranh nổi tiếng cho dân chủ nhân quyền và chống 
Trung quốc xâm lược, với cáo buộc tội “Tuyên truyền chống nha 
CHXHCNVN 
 
” vi phạm điều 88 Bộ luật Hình sự của chế độ. Và cuộc ngăn chặn, đàn áp 
các ngư dân chỉ vì họ kéo nhau đi kiện Formosa ngày 14-2-2016 vừa qua  có 
cùng ý nghĩa; mặc dầu cả hai vụ việc vi phạm nhân quyền trắng trợn này  
của nhà cầm quyền CSVN đều bị Hoa kỳ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền 
quốc tế lên án, song chỉ có tính chiếu lệ, không hiệu quả gì trên thực tế. 
 
 2.- Hai là vì cuộc biểu tình vào Chủ nhật 2-10-2016  số người tham dự quá 
đông và đầy khí thế, lên đến hơn chục ngàn người, công an chìm nổi phải, 
bỏ chậy, thúc thủ vì sợ đàn áp gây đổ máu có thể dẫn đến các cuộc biểu tình 
lan rộng trên cả nước sẽ tạo ra “Tình thế cách mạng chín muồi” đe dọa đến 
sinh mạng chính trị của đảng và chế độ CSVN. Vì vậy công an địa phương 
được lệnh từ trung ương phải “Lùi một bước để thoát hiểm”. Nhưng nay có 
lẽ do tình hình đã biến đổi, nên công an được quyền ngăn chặn, đàn áp, “Bắt 
nóng” những người cầm đầu để răn đe, triệt hậu hoạn? Mặc dầu “Bắt nóng” 
nhưng sau đó vội thả ra vì sợ ngư dân có thể lấy cớ tiếp tục biểu tình và biểu 
tinh lan rộng để đòi công an thả người bị bắt. 
 
Nhìn đến những ngày tháng tới, nếu đúng như nhận định của chúng tôi, đảng 
và  nhà cầm quyền CSVN sẽ dựa hẳn vào Bắc Kinh để thực hiện các biện 
pháp trấn áp ngày càng cứng rắn hơn đối với bất cứ  hoạt động đầu tranh 



nào, dù ôn hòa, của nhân dân kêu oan, đòi công lý và  các quyền dân chủ, 
dân sinh, nhân quyền.Vì sức cản mạnh mẽ hàng đầu bao lâu nay là áp lực 
của Hoa Kỳ dường như  đã bị gỡ bỏ, đảng và nhà  cầm quyền CSVN mặc 
sức dùng họng súng và lưỡi lê, nghị luật, nhà tù và pháp trường để thực hiện 
mọi chủ trương chính sách cai trị bảo vệ cho chế độ độc tài toàn trị của 
mình.  
 
Tuy nhiên, hiệu quả hay hậu quả thực tế của chủ trương chính sách cai trị sắt 
máu này của đảng và nhà cầm quyền CSVN như thế nào lại là chuyện 
khác.Chúng tôi cũng như nhiều người tin rằng: chắc chắn hơn 90 triệu nhân 
dân Việt Nam sẽ không sợ hãi, thúc thủ hay lùi bước để cho hơn 3 triệu đảng 
viên CSVN  tiếp tục làm những điều phản quốc hại dân, buôn dân, bán nước, 
phản dân chủ, chà đạp nhân quyền và dân quyền. Vì nay đa số người dân đã 
vượt ra khỏi sự sợ hãi để đấu tranh cho các quyền lợi chính đáng của mình. 
Vì họ ý thức rằng: chân lý và chính nghĩa luôn ở phía người dân và là một 
tất thắng ngụy nghĩa cộng sản.  
 
Thiện Ý 
Houston, ngày 20-2-2017 


