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Thời sự Xã hội VN 

HÃY ÐỨNG LÊN! ÐỪNG SỢ! 
Ngô Nhân Dụng 

 

 

 
 

Bức tranh hí họa của họa sĩ " internet" cho thấy ĐCSVN thật sự đang sợ! 
 

 

Một khẩu hiệu được nêu lên trong cuộc biểu tình của gần chục ngàn đồng bào Hà Tĩnh trước trụ 
sở của công ty Formosa ngày Chủ Nhật vừa qua viết: Ðừng vì Formosa mà phản bội nhân dân! 
Ðảng cộng sản từ nửa thế kỷ nay vẫn lạm dụng danh từ nhân dân, lúc nào cũng tự xưng với danh 
hiệu nhân dân: lập tòa án nhân dân, bày đặt những hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, thậm chí 
công an cảnh sát cũng tự gọi là nhân dân, và đảng đặt tên tờ báo của họ là Nhân Dân, giống hệt tờ 
báo Nhân Dân ở Bắc Kinh. Nhưng ai là Nhân Dân? Chính những người mới đi biểu tình đòi công lý 
tại trụ sở công ty Formosa Hà Tĩnh là Nhân Dân. Hàng chục ngàn người đã lên tiếng: Chính chúng 
tôi đây là Nhân Dân! 
 
Khi người dân một nước đứng lên đòi bảo vệ môi trường sống sạch sẽ, họ sẽ được cả thế giới ủng 
hộ. Các chính phủ, các nhà đầu tư, doanh nghiệp ngoại quốc sẽ phải công nhận đó là những đòi hỏi 
hợp lý. Dư luận quốc tế sẽ là bức tường bảo vệ cho nhân dân Hà Tĩnh, Nghệ An; đó là một lý do 
người dân tin tưởng rằng cuối cùng họ sẽ thắng! 
 
Năm ngoái, nhân dân Hà Nội đã biểu tình phản đối kế hoạch chặt hơn 6,000 cây xanh, hàng ngàn 
người biểu tình liên tục mỗi tuần; cuối cùng chính quyền cộng sản phải nhượng bộ. Từ Tháng Tư 
năm nay, ngay sau khi cá chết ngập trắng bờ biển bốn tỉnh miền Bắc Trung phần, Nhân Dân Việt 
Nam đã lên tiếng. Bởi vì vụ công ty Formosa thải chất độc xuống biển tác hại lớn gấp trăm ngàn 
lần, gấp triệu lần kế hoạch chặt cây. Hàng triệu gia đình mất phương tiện sinh sống. Thực phẩm do 
tất cả ngành hải sản Việt Nam sản xuất sẽ bị thế giới nghi ngờ. Hoạt động du lịch chấm dứt. Di hại 
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của các chất độc không biết bao nhiêu năm mới hết! Hàng ngàn trẻ em đã thất học vì ảnh hưởng của 
vụ Formosa. 
 
Nỗi phẫn uất của Nhân Dân Hà Tĩnh đã bùng lên từ năm 2014, khi cộng sản Tầu đưa giàn khoan 
tìm dầu tới Vịnh Bắc Việt. Trước cảnh bất động của chính quyền cộng sản Việt Nam, dân chúng đã 
biểu tình phản đối ngay tại công trường đang xây dựng nhà máy Formosa, vì nhà thầu xây cất chính 
là một công ty Trung Cộng, China Metallurgical Group. Trung Cộng đã phải đem tầu thủy tới di tản 
3,000 công nhân ra khỏi Vi ệt Nam, sau khi các cuộc biểu tình bạo động diễn ra từ miền Trung vào 
miền Nam làm bốn công nhân Tàu thiệt mạng. Ðối với nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh, Formosa là 
một biểu tượng của tình trạng chính quyền cộng sản lệ thuộc Trung Cộng. Các cuộc biểu tình năm 
nay do nguyên nhân chính là bảo vệ môi trường, nhưng ai cũng hiểu đây là một phong trào đòi bảo 
vệ quyền sống độc lập của dân tộc Việt Nam, không khiếp nhược chịu làm nộ lệ cho nhà Hán mới! 
 
Tinh thần phản kháng của đồng bào trong nước được nuôi dưỡng qua các mạng lưới điện tử trong 
mấy tháng qua vì các hành động công khai bị ngăn chặn. Một trang mạng lấy tên #IChooseFish (Tôi 
Chọn Cá) là lời phản đối một nhân viên hãng Formosa từng đặt câu hỏi: “Người Vi ệt Nam muốn 
chọn cá hay chọn sản xuất thép?” Một bức hình ghép trên trang Facebook đã tả cảnh ông Tổng 
Thống Mỹ Barack Obama ngồi bên bàn tiệc với các quan chức Việt Nam, miệng ông nói: “I choose 
fish!” 
 
Ngày 29 Tháng Tư vừa qua, ngư dân và những nhà buôn cá đã biểu tình ở tỉnh Quảng Bình, đổ 
những đống cá chết trước mặt cảnh sát, công an. Ngày 1 Tháng Chín mới đây, hàng chục ngàn dân 
Hà Tĩnh đã biểu tình với khẩu hiệu: “Chọn Formosa hay chọn Nhân Dân?” 
 
Nhưng cho tới nay, toàn ban lãnh đạo đảng cộng sản vẫn bất động. Họ đứng trong thế lưỡng nan, 
không dám làm theo nguyện vọng của dân vì há miệng ra không được sau khi đã ăn đẫy, cũng 
không dám đàn áp vì sợ rút dây động rừng khiến cả nước phẫn nộ, và sợ dư luận quốc tế. Trong thế 
giới văn minh bây giờ, ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ khi một chính quyền đàn áp tàn bạo những 
người dân đòi bảo vệ môi trường sống? Hơn nữa, đảng cộng sản có tin rằng công an cảnh sát họ 
đang nuôi có nhẫn tâm tàn sát đồng bào máu mủ hay không? Những người cảnh sát công an đó có 
chấp nhận đóng mãi vai đám “chó săn” của đảng cộng sản hay không? 
 
Chính những người công an và bộ đội được sai đi đàn áp biểu tình, họ sẽ không thể đang tâm bắn 
vào đồng bào, khi những người cùng máu mủ này chỉ đòi hỏi một điều giản dị: bảo vệ môi trường 
sống? Trước những khẩu hiệu “Cá cần nước sạch, Dân cần minh bạch,” họ có thấy lý do nào để giết 
người hay không? Chính những công an, bộ đội đó, họ cũng muốn cho vợ con của họ được sống 
trong một môi trường trong sạch! Chính họ đã nhìn thấy hình ảnh hàng triệu con cá chết! Chính họ 
cũng có anh em, họ hàng mất nguồn sinh sống vì nước biển nhiễm độc! 
 
Cho nên chúng ta được nhìn cảnh những cảnh sát cơ động bỏ chạy khi đụng độ với nhân dân biểu 
tình; hình ảnh đang lan truyền trên các mạng xã hội. Một hình ảnh tiêu biểu trong cuộc biểu tình cho 
thấy một vị nữ tu đứng bên các cảnh sát cơ động. Ðám người đi đàn áp thì mặc đồng phục, đội nón 
sắt có lá chắn trước mặt, tay cầm khiên bằng nhựa cứng thủ trước ngực. Vị nữ tu, đứng bên cạnh lực 
lượng sẵn sàng đàn áp mình, hai tay nâng tấm bảng giấy viết rõ ràng: “VÌ CÔNG LÝ – HÃY 
ÐỨNG LÊN” với hai chữ in đậm: “ÐỪNG SỢ!” Trong hình chúng ta thấy những nhân viên cảnh 
sát cơ động quay mặt đi, và một cảnh sát viên đứng cúi đầu xuống trong khi vị nữ tu, một cô gái trẻ 
chừng 20 tuổi đang mỉm cười, nụ cười hiền lành, thản nhiên, nhưng cương quyết. 
 
ÐỪNG SỢ! 
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Ðó là thông điệp của đồng bào Hà Tĩnh gửi tới 90 triệu người dân Việt Nam. 
 
Không sợ hãi, vì dân Việt Nam nắm vững lẽ phải và nắm vững phương pháp đấu tranh. Như nhà 
tranh đấu, blogger Nguyễn Anh Tuấn chứng kiến cảnh người dân Hà Tĩnh đứng ở cổng chính và 
cổng sau hãng Formosa, nhiều người trèo lên tường treo các băng-rôn khẩu hiệu, nhưng không ai 
vào bên trong, không ai đập phá. Nguyễn Anh Tuấn nói với đài RFA, ông vô cùng cảm động khi 
chứng kiến tinh thần bất bạo động của những người biểu tình. Các vị linh mục hướng dẫn luôn 
miệng nhắc nhở, “Không được ném chai lọ, chúng ta không vào bên trong, không được ném đất đá, 
không được bạo động, tất cả phải ôn hòa...” 
 
Nỗi phẫn uất của người dân thể hiện rõ ràng nhưng thái độ và hành động của họ cho thấy tinh thần 
kỷ luật rất cao, nhờ các nhà lãnh đạo tinh thần vững chãi. Phương pháp đấu tranh bất bạo động, ôn 
hòa và sử dụng luật pháp sẽ tạo thêm sức mạnh cho đồng bào Nghệ An, Hà Tĩnh. Ngày 27 Tháng 
Chín, mặc dù bị công an ngăn cản, Linh Mục An-tôn Ðặng Hữu Nam, đã hướng dẫn đồng bào đi xa 
gần 200 cây số đến nộp đơn kiện hãng Formosa. Tòa án thị xã Kỳ Anh đã phải thâu nhận 506 bộ hồ 
sơ của các gia đình ngư dân. Người dân không còn sợ hãi, cuộc tranh đấu đã khởi đầu, sẽ đánh thức 
tất cả mọi người Vi ệt Nam lời nhắn nhủ, “Ðừng vì Formosa mà phản bội nhân dân;” và “Ðất Nước, 
Danh Dự – Không phải để bán!” Dân Việt từ Bắc vào Nam sẽ nhìn đồng bào Hà Tĩnh mà noi theo 
tấm gương “ÐỪNG SỢ!” 
 
ÐỪNG SỢ! Chính những nhà báo ăn lương của đảng cộng sản cũng tìm cách xé rào, cố gắng loan 
tin về cuộc biểu tình trên mạng. Mặc dù bị bắt buộc phải rút bản tin xuống ngay, nhưng hành động 
đầu tiên của họ đã cho thấy tình yêu nước và lương tâm nghề nghiệp của họ đang thao thức, đớn 
đau. Trong những ngày sắp tới, các thanh niên, trí thức, hàng triệu người Vi ệt Nam khác, sẽ nghe 
lương tâm nhắc nhở: ÐỪNG SỢ! ÐỪNG SỢ! 
 
Huỳnh Ngọc Chênh, một blogger nổi tiếng, nói với đài RFA: Sau cuộc biểu tình này, cái gì còn để 
lại là Niềm Tin của người dân Hà Tĩnh và Nghệ An. Tin tưởng rằng sau cùng họ sẽ thắng! Với 
phương pháp biểu tình bất bạo động như vầy, cuối cùng người dân sẽ thắng! 
 
Người dân Hà Tĩnh và Nghệ An vững niềm tin vào lẽ phải, họ đang “tiếp máu” cho đồng bào cả 
nước với lời nhắc nhở: ÐỪNG SỢ! ÐỪNG SỢ! Phong trào ÐỪNG SỢ! sẽ dâng lên! 
 
 
Ngô Nhân Dụng 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Internet E-mail  by Vũ Văn Chương chuyển 
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