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Nhà nước Việt Nam làm gì để đối phó với biểu tình 
phản đối Formosa ở miền Trung? 
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6-10-2016 

 

 
 

Hơn chục ngàn ngư dân biểu tình, phản đối Formosa. Nguồn: internet 

 

Ảnh hưởng nặng nề của việc Formosa xả thải gây ra trên diện rộng ở 4 tỉnh miền 
Trung. Con số nạn nhân bị thiệt hại trực tiếp do việc này lên đến hàng triệu người. 
 
Đã 6 tháng trôi qua từ khi xảy ra thảm họa, đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề, 
cuộc sống nhiều người đã lâm vào cảnh khốn khó. Thế nhưng đảng, nhà nước, và 
chính phủ Việt Nam chưa hề có động thái nào đáng kể để khắc phục môi trường và 
chi trả bồi thường cho người dân, mặc dù họ đã nhận tiền từ Formosa một cách nhanh 
chóng dễ dàng. 
 
Đó là chưa kể chính phủ tùy tiện nhận 500 triệu USD bồi thường của Formosa mà 
chưa nghe được người dân có ý kiến và nguyện vọng gì, người dân nêu ra những mức 
độ thiệt hại gì đối với họ. 
 
Và hơn cả là người dân có đồng ý chấp nhận cho Formosa đền bù hay không? Số tiền 
đền bù là bao nhiêu?... Tất cả ý chí của người dân bị nạn đã bị chính phủ Việt Nam 
trắng trợn gạt sang một bên. 
 
Từ nhiều bức xúc chính đáng, người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc 
biểu tình cũng như đưa đơn kiện Formosa ra tòa án địa phương. Những cuộc biểu tình 
và đưa đơn này không phải phản ứng mà chính quyền mong đợi, trái lại chính quyền 
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muốn người dân phải im lặng và chờ đợi đến khi nào chính quyền thấy họ... thôi 
không có ý kiến về Formosa nữa! 
 
Do tính chất vùng bị thiệt hại nằm trên giáo phận Vinh, rất nhiều ngư dân vốn cũng là 
giáo dân giáo phận Vinh bị thiệt hại. Trên tinh thần công chính vừa giúp người dân 
thể hiện được ý nguyện của mình, vừa giúp được nhà cầm quyền không phải đối đầu 
với một đám đông vô tổ chức. Những người linh mục ở giáo phận Vinh đã đứng ra 
dẫn dắt người giáo dân, ngư dân trong việc khiếu kiện. Với việc hàng ngàn người đi 
khiếu kiện và hàng chục ngàn người biểu tình phản đối Formosa trong ôn hòa, trật tự 
và không có cảnh hỗn loạn bạo lực, mặc dù người dân rất bức xúc. Lẽ ra nhà cầm 
quyền Việt Nam phải biết ơn những người linh mục đã giúp đỡ họ trong việc gìn giữ 
an ninh, trật tự và đối thoại ôn hòa trên tinh thần thượng tôn pháp luật và lợi ích của 
nhân dân, đất nước. Thế nhưng nhà cầm quyền Việt Nam không những chẳng coi 
trọng nỗ lực của các chức sắc tôn giáo, đã thế lại dùng những thủ đoạn đê hèn để vu 
cáo, xuyên tạc hành động chính nghĩa của các vị chức sắc tôn giáo ở giáo phận Vinh. 
 
Lợi dụng quyền kiểm soát tự do ngôn luận, bộ chính trị Việt Nam đã chỉ đạo cấm các 
tờ báo nhắc tới tâm tư, nguyện vọng của những người giáo dân khiếu kiện. Thay vào 
đó họ bịa ra một vài người dân hớn hở nhận tiền bồi thường, một vài giáo dân giả 
dạng hoặc giáo dân biến chất trả lời phỏng vấn báo đài phê phán những linh mục và 
các đạo hữu của họ. 
 
Nhà cầm quyền sử dụng đội ngũ dư luận viên, xuyên tạc việc khiếu kiện thành động 
cơ phá hoại an ninh, trật tự. Vu cáo tập trung vào mục tiêu là những cá nhân chức sắc 
như linh mục Đặng Hữu Nam, Giám Mục Nguyễn Thái Hợp. Thậm chí đê hèn hơn là 
trích dẫn tiểu sử của Giám Mục Nguyễn Thái Hợp có thân phụ bị giết trong cải cách 
ruộng đất và cho đó là vì mối thù mà Đức Giám Mục đã xúi dân chúng khiếu kiện. 
Thử hỏi nếu không có chuyện Formosa xả độc và chính quyền bao che thì người dân 
có bức xúc không? Hàng triệu người dân có bị thiệt hại đời sống của họ không? 
 
Nếu không có những điều như thế, Giám Mục và Linh Mục giáo phận Vinh xúi dục 
người dân đi khiếu kiện mới hẵng nói là họ kích động. 
 
Những thủ đoạn để đàn áp ý chí chính đáng của người dân trong việc khiếu kiện này 
là: 
 
1-Xuyên tạc động cơ của những người dân đi khiếu kiện, biến họ từ nạn nhân thành 
những kẻ gây rối, chống phá nhà nước. Qua đó làm dư luận hoang mang, bản thân 
người dân đi khiếu kiện cũng hoang mang, dẫn đến suy sụp ý chí và buông xuôi. 
 
2-Tập trung công kích các chức sắc Công Giáo - linh hồn của cuộc khiếu kiện. Vu 
cho họ tội phá hoại vì động cơ cá nhân. Đe dọa đàn áp tôn giáo bởi việc làm của họ. 
Mặt khác tác động lên Hội Đồng Giám Mục và các Giám Mục ở địa phương khác để 
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gây chia rẽ. Khiến cho các Giám Mục khác lên tiếng làm giảm ý chí của các chức sắc 
Công Giáo Vinh. Ví dụ chẳng hạn sẽ có Giám Mục ở địa phương nào đó ca thán rằng 
– việc này là của cả nước, không phải của một mình người công giáo, chúng ta làm 
thế là tự chuốc mình đối đầu với nhà nước thì bất lợi cho chúng ta... 
 
3-Dùng chính quyền địa phương theo dõi và gây những khó khăn lên những giáo dân 
nhiệt tình và có ảnh hưởng, đe dọa đời sống của họ bằng những chính sách ở địa 
phương trong các việc như giấy tờ, khai sinh, đăng ký tạm trú... 
 
4-Dùng những giáo dân hay còn gọi là giáo gian len lỏi, tìm thông tin cung cấp cho 
nhà cầm quyền xuyên tạc những người đứng đầu. Tung tin gây chia rẽ những giáo 
dân với nhau. 
 
5–Mua chuộc và xúi dục những người dân không tôn giáo, những người không bị 
thiệt hại ở Formosa nhưng sống trên địa bàn này vào cuộc chống lại những người dân 
đi kiện. Sử dụng những đảng viên hưu trí, những quan chức, cán bộ đóng giả làm 
người dân để lên tiếng phản đối và đòi hỏi chính quyền phải dùng mạnh tay trấn áp 
việc biểu tình. 
 
6-Bưng bít thông tin về cuộc biểu tình, dùng báo chí và truyền thông đẩy hướng 
thông tin sang một việc nóng khác để thu hút dư luận quốc tế và dư luận trong nước 
sang vấn dề khác. Dùng dư luân viên, bồi bút trong ngoài khuấy động những sự kiện 
khác để hỗ trợ việc lèo lái dư luận. 
 
7-Dùng người trà trộn vào trong người dân biểu tình, có hành động quá khích như 
chửi bới, ném đá, đập phá để tạo cớ dùng vũ lực đàn áp những người khiếu kiện, biểu 
tình. 
 
8-Kéo dài thời gian trả lời khiếu kiện, tiếp nhận ý kiến bằng những thủ đoạn như đi 
họp, đi công tác, chờ ý kiến chỉ đạo. 
 
9-Dùng cảnh sát giao thông, kiểm tra liên ngành để kiểm tra trá hình ngăn cản những 
phương tiện giao thông chuyên chở những người dân đi kiện, phân tán và cắt đứt sự 
tập trung của người dân. 
 
10-Dùng lực lượng vũ trang giả dạng người dân thường bức xúc với việc đi kiện, để 
cà khịa gây sự và đánh đập tàn bạo người dân đi kiện. Rồi đổ lỗi đó là những người 
dân thường thấy bất bình với việc đi khiếu kiện ảnh hưởng đời sống của họ, nên họ đã 
phản ứng như thế. 
 
11-Bằng thủ đoạn gây tác động đến cấp cao như Hội Đồng Giám Mục, thậm chí là 
tòa thánh Vatican... một mặt đưa nội dung báo cáo xuyên tạc, mặt khác hứa hẹn sẽ 
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cởi mở thêm các hoạt động tôn giáo ở Việt Nam. Qua đó gây sức ép dội từ trên xuống 
các chức sắc Công Giáo ở giáo phận Vinh. 
 
12-Tập trung quân đội, công an đông đảo để sẵn sàng đàn áp thẳng tay bằng bạo lực 
mạnh khi các bước trước đó không mang lại hiệu quả. 
 
Trên đây khái quát 12 thủ đoạn của nhà cầm quyền Việt Nam dùng để đối phó với 
người dân biểu tình, khiếu kiện việc Formosa xả thải gây độc hại môi trường. Bạn 
đọc nào biết thêm xin bổ sung để giúp những người dân bị nạn vì Formosa có thêm 
hiểu biết, nhận thức để ứng phó với các thủ đoạn của nhà cầm quyền Việt Nam. 
 
13-Những thành phần trụ cột trong các Giáo xứ nhất là các Linh mục có liên hệ đến 
việc giúp nạn nhân Formosa từ nay trở đi phải rất thận trọng trong sự di chuyển cũng 
như nơi ăn chốn ở dễ tránh những sự mờ ám có thể xảy ra như đã từng xảy ra trong 
71 năm qua! Tuy có Chúa quan phòng bảo vệ, nhưng về phần con Người thì cũng rất 
cần Cẩn tắc để vô ưu. 
 
14-Được tin đã có sự chuyển Bộ đội về vùng Formosa với quân lệnh lập công của Bộ 
đội. Chắc lại muốn dùng bộ đội để dẹp “dân chúng lâm nạn đòi quyền sống” như Vụ 
Quỳnh Lưu năm 1956 (?). Khi đó tướng Lê Nam Thắng tức Lê Khiếng người Nguyệt 
Bổng, huyện Thanh Chương đem hai tiểu đoàn về đàn áp, bắt dân nổi dậy ở đó đem 
lên giam tại vùng cực Bắc của Bắc Việt (như vùng Cổng Trời) cho thân tàn ma dại. 
Xin Giáo dân Nghệ Tĩnh biết rõ tin đó để chuẩn bị tinh thần hầu kịp thời đối ứng. 
 
Cầu xin đức Mẹ Fatima đạp nát đầu con rắn mai gầm. (1917 – 2017) 
 
Hy vọng lời sấm truyền được ứng nghiệm: 
 
秉 燭 無 明 光 自 滅 
重 銀 薄 福 產 必 亡 
Bỉnh chúc vô minh (du?) Quang tự diệt. 
(Cầm đuốc <đèn> không dầu, ánh Quang phụt tắt) 
Trọng Ngân bạc Phúc, Sản tất vong. 
(Tham tiền bạc phước, nhà Sản Tiêu vong) 
(NKM) 
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Nguồn: Internet E-mail by Hậu Nguyễn chuyển 
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