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          Đây là bản đồ vệ tinh toà giám mục xã Đoài, rất dễ nhận thấy Toà Giám Mục này 

nằm sát một con sông. Ngày trước việc di chuyển giao thông cậy nhờ vào đường thuỷ rất 

nhiều, bởi đường bộ còn hạn chế. Nên người ta thường chọn những địa điểm gần sông để 

sinh hoạt. 

          Nhưng tấm ảnh vệ tinh này đưa ra ở đây không phải để diễn giải về việc tại sao 

toà giám mục Xã Đoài nằm gần sông, đó là việc của ngày xa xưa. Còn bây giờ là việc của 

những ngày hôm nay. 

          Sư đoàn 324 của quân khu 4 vừa có cuộc diễn tập mà tình huống đặt ra là các 

chiến sĩ vượt sông để tấn công mục tiêu trên địa bàn Nghệ An. 

          http://www.qdnd.vn/video/su-doan-324-quan-khu-4-dien-tap-hieu-qua-sat-thuc-

te-chien-dau-34570 

          Khó có thể cho rằng mục tiêu là kẻ địch ngoại bang nào trên đất Nghệ An. Bởi nếu 

có phải diễn tập ngoài bờ biển để ngăn chặn hoặc diễn tập ở vùng biên giới giáp Lào. 

          Bài diễn tập của sư đoan 324 chỉ chuyên vào mục tác chiến tại địa bàn, đặc biệt là 

vượt sông. 

          Vậy mục tiêu sư đoàn 324 muốn nhắm đến là ai? 

          Sau khi xảy ra sự kiện thảm hoạ Formsa tại Hà Tĩnh, các giới chức của Công Giáo 

Giáo Phận Vinh đã lên tiếng quyết liệt đòi phải làm rõ . Nhiều cuộc biểu tình , tuần hành, 
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khiếu kiện được các vị chức sắc linh mục hướng dẫn diễn ra ôn hoà, đúng pháp luật. Nhưng 

nhà cầm quyền Việt Nam  không những không giải quyết một cách thẳng thắn, trái lại kéo 

dài và thoái thác trả lời, tiếp nhận đơn kiện của giáo dân tại vùng bị ảnh hưởng do Formosa 

gây ra. 

          Cách đây 1 tháng, quân uỷ trung ương mà người đứng đầu là chủ tịch Nguyễn Phú 

Trọng đã điều đồng chỉ huy trưởng quân sự Nghệ An, đại tá Hà Tân Tiến lên làm phó tư 

lệnh quân khu 4. Đại tá Hà Tân Tiến là người am hiểu địa bàn Nghệ An, đặc biệt là có kinh 

nghiệm nhiều năm đối với việc trấn áp tôn giáo trên địa bàn này. 

          1 tháng sau , sư đoàn 324 thuộc quân khu 4 thâm nhập xuống dân vùng Công Giáo 

trên địa bàn Nghệ An với chiêu bài là giúp đỡ nhân dân. 

          http://www.qdnd.vn/video/su-doan-324-quan-khu-4-lam-cong-tac-dan-van-tai-

vung-dong-bao-ton-giao-34552/p/1 

          Tiếp đến vài ngày sau khi thâm nhập địa bàn, sư đoàn 324 có cuộc tập trận vượt 

sông đánh mục tiêu. Trong quá khứ, sư đoàn 324 này từng đàn áp đẫm máu vụ giáo dân 

nổi dậy ở Quỳnh Lưu vào năm 1956. 

          https://vi.wikipedia.org/wiki/Sư_đoàn_324,_Quân_đội_Nhân_dân_Việt_Nam 

          ''Ngày sau khi thành lập, Sư đoàn 324 được cử công tác giữ vững trị an ở Thanh 

Hóa, điển hình là ổn định trận tự ở huyện Quỳnh Lưu, có 1 chiến sĩ hy sinh. Đây là vụ "bạo 

loạn" do Phan Quang Đông, lãnh đạo của mạng lưới điệp viên của Ngô Đình Diệm, chỉ đạo. 

Sau đó Sư đoàn 324 đóng quân tại Nghệ An. ''' 

          Mới đây vào tháng 6 năm 2016, tại Quỳnh Lưu diễn ra cuộc biểu tình phản đối 

Formosa từ phía các giáo dân. 

          https://www.youtube.com/watch?v=Lo_eOSy0mJQ 

          Liên kết các sự kiện , sự việc trên cho thấy ý đồ dùng quân đội, đặc biệt là sư đoàn 

324 để chủ động đe doạ trấn áp phong trào giáo dân phản đối Formosa là có cơ sở vững 

chắc. 

          Formosa Hà Tĩnh là một dạng ODA trá hình của Trung Cộng, tuy gắn nhãn Đài Loan 

nhưng có đến hơn 70% vốn Trung Quốc. Ông chủ của Formosa là tư nhân, cho nên việc 

bắt tay với ai có lợi cho tập đoàn mình chỉ tính đến lợi chứ không chịu ảnh hưởng về chính 

trị. 

          Nếu là ODA như Nhật, người Nhật cho bay và họ thi công,  quản lý dự án. Họ phải 

chịu trách nhiệm với phần vốn họ cho Việt Nam vay. Bởi thế nên có tham nhũng, sai sót 

sẽ bị phơi bày thẳng thắn. Người Nhật đã từng xử tủ quan chức của họ liên quan đến công 

trình, dự án ODA ở tại Việt Nam. 

          ODA trá hình của Trung Quốc lại khác, vẫn là người Trung Quốc thi công, quản lý 

dự án. Nhưng nếu có sai sót gì ở dự án, kể cả nghiêm trọng thì đồng tiền vốn Trung Quốc 

cho vay không hề bị liên đới. Trung Quốc cho nhà nước Việt Nam vay tiền trên phương 

diện nhà nước, nhưng ngầm đặt điều kiện phải để cho công nhân, nhà quản lý Trung Quốc 

thực hiện dự án. Không gắn kèm như ODA của Nhật, nên khi dự án do công nhân Trung 

Quốc gây nên thảm hoạ, đồng vốn của Trung Quốc không hề bị liên luỵ. 
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          Nếu Formosa bị trục xuất, dự án của họ ở Hà Tĩnh sẽ thành phá sản. Các ngân 

hàng của nhà nước Việt Nam sẽ không có cách gì thu hồi được tiền vốn về để chính phủ 

trả cho Trung Cộng. Chính vì thế nhà cầm quyền Việt Nam phải bảo vệ bằng được Formosa 

bằng mọi giá, cho dù tập đoàn này gây nên một thảm hoạ môi trường chưa từng có từ 

trước đến nay. 

          Trọng mọi giá để bảo vệ Formosa đó, cái giá dùng quân đội để đàn áp, tắm máu 

dân chúng cũng không ngần ngại. Bởi thế nhà cầm quyền trong những tháng vừa qua, đã 

ráo riết tăng cường mọi biện pháp quân sự để chuẩn bị cho cuộc đàn áp đẫm máu nếu 

như thấy cần thiết. 

          Nghich lý ở đây là quân đội Việt Nam để đối phó với kẻ xâm lược, lại đi đối phó với 

dân của mình. Nghịch lý là Trung Cộng đang là kẻ xâm lược biển đảo, bắn giết ngư dân 

lại được quân đội Việt Nam bảo vệ đồng tiền , lợi ích của chúng tại Việt Nam. Nghich lý 

những người dân Việt Nam yêu quê hương, đất nước muốn bảo vệ quyền sống còn cho 

dân tộc và thế sau như những giáo dân Nghệ An lại bị nhà cầm quyền cho quân đội lăm 

le đàn áp. 

          Điều đau xót hơn, là để chuẩn bị tâm lý cho quân đội đàn áp nhân dân. Nhà cầm 

quyền đã dùng mọi thủ đoạn tô vẽ giáo dân là những kẻ thù dân tộc, là những thế lực phá 

hoại đất nước. Hành động chỉ vì mục đích nhất thời của nhà cầm quyền, sẽ để lại vết 

thương nhức nhối trong quan hệ quân và dân Việt Nam. 

          Trước âm mưu thâm độc mang đầy tính sắt máu này, rất mong những người giáo 

dân Vinh tỉnh táo cảnh giác, đề phòng. Cần sử dụng những biện pháp tình cảm thực tế, 

phổ biến cho những ngừoi lính sư đoàn 324 hiểu rõ hơn vấn đề, không để họ bị nhà cầm 

quyền nhồi sọ, xuyên tạc sự thật. 

          Việc cần làm ngay là các giáo dân nên có phái đoàn mang những sản vật quê 

hương, đến gia đình các tướng lĩnh của quân khu 4 để thăm hỏi, bày tỏ sự thiện cảm, cám 

ơn sự giúp đỡ của quân đội vừa qua đã quét nhà, dọn vườn giúp một số gia đình giáo dân 

tại Nghệ An. 

          Đặc biệt nên quan tâm bày tỏ tình cảm với các gia đình như đại tá Hà Tân Tiến phó 

tư lệnh quân khu 4 mới được bổ nhiệm. Đại tá Lê Tất Thắng sư đoàn trưởng 324, đại tá 

Trịnh Văn Hùng chính uỷ sư đoàn 324 và tham mưu trưởng sư đoàn Lê Hồng Nhân. 

          Những sĩ quan chỉ huy sư đoàn 324 đã ngày đêm lo lắng cho bình yên của người 

công giáo Vinh, chuyện đền ơn, đáp nghĩa với người thân của họ là điều phải đạo nghĩa 

nên làm. Việc làm ấy cũng đúng với tinh thần của lời Kinh Hoà Bình. 

         Ng: Người Buôn Gió 

 


