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Formosa đã nhận lỗi vì xả 
chất độc gây ra thảm họa môi 

trường biển tại Miền Trung. 
Cộng sản Hà Nội ký quyết 

định cho Formosa hoạt động 
tại Vũng Áng, Hà Tĩnh. 

Formosa là một công ty làm 
ăn bị tai tiếng khắp nơi trên 

thế giới vì bản chất của nó là 
luôn luôn hủy hoại môi 

trường. 

Ấy thế mà đứng trước thảm 
họa do Formosa gây ra, nhà 

cầm quyền Hà Nội lại không 
những cho phép sự hiện diện 

của tập đoàn này mà vẫn tiếp 

tục bao che các vi phạm khác 
về xả thải thể rắn và những 

công trình phá hủy môi 
trường một cách quy mô có 

hệ thống trên nhiều tỉnh 
thành Việt Nam. 

Như vậy, trước những tội ác của tập đoàn cầm quyền cộng sản Hà Nội đang cấu kết với 

tài phiệt Formosa cho chúng ta nhìn thấy điều gì? 

Nhìn lại các cuộc xuống đường của người dân chống Formosa và đòi hỏi sự minh bạch của 
chính quyền. Thế nhưng thay vì lắng nghe tiếng nói của đồng bào thì nhà cầm quyền đã 

thẳng tay đàn áp các đoàn biểu tình ở Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang… Họ tấn công thẳng 
vào đoàn người biểu tình ôn hòa, mà đa phần là học sinh, sinh viên và phụ nữ, và đánh 

đập, bắt giữ một số người. 

Một lực lượng hùng hậu công an, an ninh trấn áp người dân với sự hung bạo lạ thường. 
Rất nhiều người biểu tình bị đám người áo xanh của TNXP đánh đập (có nhiều công an giả 

dạng mặc áo xanh). Họ tấn công cả phụ nữ cùng trẻ con. 

Nhà cầm quyền chưa dùng đến súng đạn để bắn giết người nhưng chọn cách đàn áp bằng 

cách đánh đập và bắt bớ thì đó cũng là một dạng của khủng bố mềm. Khủng bố có nhiều 
dạng, nhưng bản chất của nó đều là hoạt động phá hoại, đe dọa bằng lời nói, đánh đập 

và tra tấn người khác do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện làm thiệt mạng người hoặc làm 
tổn thương tâm lý xã hội gây hoang mang khiếp sợ cho tâm lý hoặc tổn thất cho xã hội 

và cộng đồng, nhằm mục đích chính trị. 

Cộng sản Hà Nội đã diễn tiến khủng bố từ dạng này sang dạng khác và trở nên hữu hiệu 
thấy rõ nhất qua cái tên Formosa. Và người dân là nạn nhân trực tiếp của các loại khủng 

bố này. 

Hình ảnh cảnh sát cơ động đánh dân hôm biểu tình ngày 2-10-2016. Ảnh: YouTube 
Hình ảnh cảnh sát cơ động đánh dân hôm biểu tình phản đối Formosa ngày 2-10-2016. 

https://www.facebook.com/viettan/photos/a.10151333017390620.561958.35182380619/10155500794280620/?type=3


Ảnh: YouTube  

Việc sử dụng các biện pháp khủng bố như một cách nhằm gây các ảnh hưởng chính trị đã 
xuất hiện từ lâu trong lịch sử. Việc cộng sản đang sử dụng khủng bố như là một trong 

những hành động có yếu tố “kích thích nỗi sợ hãi lây lan” được cho là then chốt, và sự tàn 
nhẫn, coi thường các giá trị nhân bản, hướng vào những nơi đông người là những đặc điểm 

nổi bật”. 

Như vậy, chúng ta đang thấy Hà Nội thực hiện kế sách khủng bố này ở loại thứ nhất trong 
năm loại khủng bố. Đó là khủng bố nhà nước (state terrorism). Đây là hành động khủng 

bố do nhà nước thực thi, sử dụng các công cụ mà một nhà nước có sẵn như các cơ quan 
cưỡng chế, thực thi pháp luật dựa trên những phương tiện đã được hợp thức hóa. 

Thực vậy, khủng bố là một chiến lược hoặc một phương thức thường được các nhóm có 

những niềm tin chính trị, tư tưởng khác nhau sử dụng với mẫu số chung là việc tạo ra và 
lan truyền nỗi sợ hãi, sự phá hủy và bất ổn tại khu vực mục tiêu. Cộng sản Hà Nội có thể 

đang chọn những phương pháp khủng bố nói trên để tạo ra nỗi sợ hãi và cấu kết với 
Formosa để phá hủy đất nước Việt Nam. 

Chúng ta tin rằng người Việt Nam hiểu biết sẽ không để nhà cầm quyền dùng các trò tiểu 

xảo nói trên để chạy tội và che chắn chính sách hủy hoại môi sinh đang đe dọa sinh mạng 

90 triệu người và các thế hệ Việt Nam tương lai. 

Mọi việc làm sai trái, đi ngược lại lợi ích của quốc gia đều phải bị loại bỏ dù chúng mang 
danh là do một nhà nước thực hiện. Và nếu có nhà nước nào sử dụng các phương pháp 

khủng bố để đe dọa nhân dân và sự tồn vong của dân tộc thì nhà nước đó là phi nghĩa. 

Hà Tĩnh, 09.10.2016  
Paulus Lê Sơn 
 

 


