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CUỘC BIỂU TÌNH RẠNG NGỜI CÔNG LÝ. 

 

I.- CÁC  CUỘC BIỂU TÌNH 

Vừa rồi xem trên các trang mạng, chúng tôi thấy có nhiều cuộc biểu tình trong nước khắp Ba 

miền Bắc, Trung, Nam về việc nhà cầm quyền đúng hơn là đảng CSVN hợp thức hoá việc bán 3 

đặc khu , Vân Đồn, Bắc Vân phong và Phú quốc cho Tàu cộng.  

Cuộc biểu tình nào cũng thật đông đảo và đầy khí thế, tuy nhiên trong đó chúng tôi nhận ra có 

hai cuộc biểu tình của Giáo phận Vinh ở Nghệ An  và Hà Tĩnh tuy không đông đảo bằng một số 

cuộc biểu tình khác, nhưng lại mang một sắc thái đặc biệt, chúng tôi cho là cuộc biểu tình gương 

mẫu, gương mẫu ở Chiến lược và Chiến thuật, vì nó đánh đúng vào yếu huyệt của Nan đề Dân 

tộc. Nan đề là tệ nạn Bất công lan tràn do Thù quen Giặc lạ gây ra , tệ nạn Bất công đã làn 

tràn ra mọi lãnh vực từ  Văn hoá, Kinh tế, Chính trị, Xã hội, nhất là Quân sự , nan đề đó dẫn tới 

sự mất nước đang cận  kề. 

Mục tiêu thứ nhất của cuộc biểu tình là chống lại  nhà cầm quyền CS nhất là đảng CSVN cho 

thuê đất 3 đặc khu tại ba yếu huyệt của Đất nước Việt Nam, thực ra là nhà cầm quyền đã bán 

xong, nhưng nay chỉ nêu ra để hợp thức hoá việc Bán nước. 3 địa điểm này không những là tử 

huyệt để khống chế toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, mà còn là những căn cứ để khống chế cả Hoàng 

Sa và Tr để  dùng bạo lực chuyển nhựợng từ từ đất nước cho Tàu cộng được xuôi tàu mát mái.. 

 Kế hoạch của hai âm mưu  thâm hiểm này là do Tàu cộng soạn thảo và cung cấp có mục đích là 

khống chế việc phản kháng của người dân để cho việc giao nạp nước theo hiệp ước Thành Đô 

được êm xuôi. 

II.- CHIẾN LƯỢC CỦA HAI CUỘC BIỂU TÌNH Ở GIÁO PHẬN VINH 

Chiến lược là nêu cao Tinh thần đem Công lý  vào Xã hội  để thiết lập Xã hội Hoà bình.  Đây 

là cách thể hiện Công bằng Xã hội theo tinh thần Cộng đồng Vatican II. 

Trong Xã hội Việt Nam hiện nay đảng CSVN đã là đảng cướp 73 năm nay: Họ Cướp quyền Tư 

hữu và Quyền Tự do của toàn dân, khi hai quyền căn bản này bị tước đoạt thì con Người trở 

thành súc vật. Nay CSVN còn thực hiện âm mưu đen tối xa  nữa là đem Lãnh hải Lãnh Thổ và 

sinh mạng của hơn 90 triệu con dân Việt Nam đem nạp từ từ cho Trung Cộng dể làm tôi mọi 

cho giặc Truyền kiếp.   Chả thế mà ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã làm thơ, tôi không nhớ chính 

xác , nhưng đại ý là từ tình trạng Vượn tới Người thì phải mất hàng bao triệu năm, còn dưới chế 

độ CS thì từ Người tới vượn chỉ mất  vài thập niên! 

Dân Việt Nam đã lập quốc được 4897 năm nay, đã hết lốt vượn rồi, nay nhất thiết không thể theo 

Mác Mao để trở về kiếp vượn nữa. 
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III.- CHIẾN THUẬT CỦA BIỂU TÌNH 

Cuộc Biêu tính được tổ chức đàng hoàng phù hợp với Chiến lược trên.  

1.- Thứ  nhất là cuộc tập hợp  trước sân nhà Thờ, các giáo dân đến sắp hàng  rất có trật 

tự, các Linh mục mặc áo Lễ đứng trước. Khi Giáo dân đã tập hợp đông đủ Cha quản hạt tuyên 

bố Lý do của cuộc Biểu tình: 

  2.- Việc cho thuê 3 Đăc khu là những vị trí chiến lược của Đất nước không thể cho 

Trung cộng thuê và  Việc lập An ninh mạng là bịt Mắt bịt Trai, bịt Miệng  người dân, cả hai 

đều là việc chuẩn bị giao nước  cho Tàu Cộng . 

Vì vây mục tiêu của việc biểu tình là đòi nhà cầm quyền thực hiện “ Công lý xã hôi “ để đem 

lại Hoà bình cho Đất nước. 

 3.-  Tiếp đến là toàn đoàn Biểu tình ca hát bài kinh Hoà bình của Thánh Francisco  để 

cầu xin Ơn trên phú trợ cho cuộc biểu tình và nhất là  để nhắc nhở giaó dân không  được bạo 

động. 

 4.-  Cha quản hạt tuyên bố đoàn biểu tình sẽ  đi một vòng xung quanh nhà thờ. 

 5.- Đoàn Biểu tình đã mang khẩu hiệu và  đi với nhau rất trật tự. 

Đây là một gương sáng thể hiện cuộc sống Hiền lành và Khiêm nhường của Chú Giê –su. 

Như vậy cuộc Biểu tình cũng là một Thánh Lễ mang tinh thần: “  Vâng Ý Cha dưới Đất cũng 

như trên Trời “ : Ý Cha trên Trời là Hoà Bình, con cái của Ngài dưới Đất cần nhu cầu Công lý 

để được sống an vui hòa bình với nhau. 

 

IV.- KẾT LUẬN 

1.- Đánh rằng qua trong hơn 70 năm tội ác của CSVN đối với Quốc gia Dân tộc không ai 

có thể kìm nén được tức giận, nhưng không phải vì thế  mả chúng ta  lấy bạo động để đáp lại với 

bạo lực, như thế thì chỉ làm cho tình trạng Biểu tình trở nên hỗn loạn ,sai với mục tiêu Hòa bình 

,do đó  là chúng ta lưu ý mọi người phải thận trọng không để những sơ hở  để Cảnh sát có cơ hội 

kiếm cớ đàn áp hay để cho thành phần bất hảo do nhà nước gài vào, trà trộn vào đoàn Biểu để 

phá  đám.  

Chúng ta biết CSVN chỉ có thể tồn tại và phát triển trên môi trường Gian dối và bạo 

lực, cuộc Biểu tình có trật tự và mang tinh thần Công lý xã hội hay Đại Nghĩa Quốc gia thì 

không  có môi trường sống cho CS: CSVN chỉ sống đuợc trên Gian trá và bạo động . Bất bạo 

động hóa giải Bạo động, Công lý sáng ngời đánh tan mọi vu cáo gian trá.  Đây không những 
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là Cơ hội giúp mọi người canh tân cuộc sống mà còn là những bài học quý giá làm thức tỉnh 

cũng như làm khiếp sợ bọn Tham tàn và cường bạo. 

2.- Khẩu hiệu trong cuộc biểu tình  phải ngắn gọn nhưng cần phải vạch trần được tội ác 

của  CSVN và đồng thời nêu cao Công lý xã hội. 

3.- Các cuộc Biểu tính của  Công giáo luôn được kiểm soát  và thực hiện được ý nguyên 

tốt của mình, nên ngoài là một gương sáng soi chung,  mà còn là giúp điều chỉnh các cuộc Biểu 

tình của Nhân dân có khi bị ngắt quảng vì bị đánh phá. Khi  không có cuộc Biểu tình toàn dân 

thì các Giáo xứ hay Giáo hạt của các Giáo phân  phân công  biểu tình liên tiếp. Khi các cuộc 

Biều tình đã lan rộng và lên cao độ thì  các Giáo hạt của 26 Giáo hôi sẽ cùng một lúc đứng lên. 

Có Biểu tình liên tiếp và bất ngờ thì làm cho Công an khắp nước luôn trong tình trạng 

báo động, làm cho chúng mệt mỏi, khiếp sợ, mà chùng tay, khiến cái đầu sỏ gian ác chỉ còn 

lại độc lộ là phải quay đầu lại với Dân tộc. 

Còn những thứ đấu gấu hay Công an  mặc thường phục mà đàn áp người dân thì  người 

dân cùng nhau vây bắt trói lại mà không la mắng không đánh đập gì hết  để cho chúng khiếp sợ, 

thực ra vì cơm áo của gia đình mà chúng bị ép phải làm chuyên tàn ác như vậy, chỉ trừ những 

.tụi  kiên quyết kiên trung với đảng thì không đáng kể.  

Vì ở xa chúng tôi không nắm vững tình hình, nhưng với tinh thần của một công dân 

chúng tôi  góp vài ý kiến nhỏ với hy vọng đóng góp được chút gì cho công cuộc chung. 

Cầu xin Ơn Trên và Hồn Thiêng Sông Núi soi sáng và độ trì cho toàn Dân Việt Nam khắp 

nơi trên Thế giới để vùng lên vực dậy. 

Trân trọng, 

Nguyễn Quang 
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