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Tôi tin rằng hiện nay, đa số người dân thường, khi nghe các nhà hoạt động dân
chủ-nhân quyền gọi công an Việt Nam bằng các từ như “an ninh cộng sản”, “mật vụ
cộng sản”, “khủng bố”, “côn đồ”, v.v… đều cảm thấy dị ứng, thậm chí khó chịu, mà
nguyên nhân chính là vì họ không tin lực lượng chấp pháp của “Đảng và Nhà nước” lại
có thể như vậy.
Nhưng sự thực – dù rất cay đắng – lại đúng là như thế: Chúng ta đang là dân của một
nhà nước độc tài công an trị, và lực lượng an ninh đóng vai trò vừa là rường cột vừa là
công cụ của cái nhà nước ấy; nó vận hành nhờ hai vũ khí chính: Lừa đảo và khủng bố.
Bài viết ngắn dưới đây chỉ tập trung vào vũ khí thứ hai của nó: Khủng bố.
Trước hết cần hiểu: Khủng bố là gì?
Khủng bố là việc cố ý sử dụng bạo lực (bằng cả hành động lẫn ngôn từ) nhằm gây sợ
hãi, trên một diện càng rộng càng tốt, để đạt một mục đích chính trị nào đó, chẳng hạn
như tác động tới chính sách: Buộc nhà nước phải thay đổi hay xóa bỏ một chính sách
sai lầm, hoặc đe dọa để dư luận không dám ủng hộ nó nữa.
Bạn có bao giờ tự hỏi: Tại sao có những người bình thường làm những việc tưởng
chừng như cực kỳ bình thường, ví dụ mở lớp học hay tổ chức một chương trình văn
nghệ nơi công cộng, mà bị cả đoàn công an đến kiểm tra giấy tờ, khiến ban tổ chức sợ
xanh mắt, phải lật đật đưa giấy, rối rít trình bày?
Đó là vì toàn lực lượng an ninh đã được quán triệt ngay từ môi trường đào tạo, rằng
“không được để đốm lửa bùng phát thành ngọn lửa”, “phải tiêu diệt tổ chức phản động
từ trong trứng nước”.
Trong hoạt động điều tra, hay công việc hàng ngày của an ninh nói chung, thì khủng
bố, gây sợ hãi là một biện pháp nghiệp vụ đặc biệt quan trọng. Nếu có dịp tiếp xúc với
an ninh trên tư cách không phải là cấp trên hay bạn bè chiến hữu của họ, bạn sẽ thấy
họ luôn cố gắng giành thế trên, thế thượng phong, bằng cách ra đòn phủ đầu rất sớm.
Ví dụ như họ phải nghiêm sắc mặt, sừng sộ, gằn giọng ngay từ đầu, mặc dù thực chất
vấn đề chưa có gì to tát:
– Cái gì đây? Khám người.
– Này, nói năng kiểu ấy à? Định chống người thi hành công vụ hả?
– Câm mồm.
Kiểu như vậy.
Song song với việc giành thế trên là phải hạ thấp đối phương (ở đây là dân) ngay lập
tức, làm cho dân cảm thấy mình không là gì cả, mình vô cùng nhỏ bé, mình sai hoàn
toàn trước cơ quan công quyền uy nghiêm và tuyệt đối đúng.
– Sao, hiểu chưa? Tôi giải thích như thế mà anh vẫn chưa hiểu à?
– Chúng tôi giải thích rõ ràng, đầy đủ rồi đấy, anh không hiểu thì về nhà tự tìm hiểu
thêm đi, nhé.
Và một kỹ thuật nữa, rất quan trọng trong nghiệp vụ trấn áp của an ninh, đó là phải
chọn đúng thời điểm ra tay.
Lực lượng an ninh đã vây hãm suốt đêm, rồi bắt Trần Thị Nga tại nhà riêng, bỏ mặc hai
đứa con nhỏ của chị bơ vơ, khi chỉ còn sáu ngày là đến giao thừa Tết Đinh Dậu, thời
khắc của sự đoàn tụ gia đình.
An ninh cũng đã bắt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm), khám nhà và lục
tung đồ đạc, còng tay Quỳnh đưa đi, ngay trước mặt đứa con gái nhỏ mới 10 tuổi.



An ninh đã bắt Lưu Văn Vịnh tại nhà, đúng bữa trưa, và đánh đập anh Vịnh trước mặt
thân nhân của anh.
Còn nhiều, rất nhiều vụ việc nữa, mà sự đàn áp diễn ra với sự hiện diện của người thân,
gia đình của nạn nhân. Lực lượng an ninh làm điều đó không phải do vô tình hay do
thiếu hiểu biết về quyền con người, mà ngược lại: Đấy là chủ ý của họ, là biện pháp
nghiệp vụ của họ, nhằm khủng bố cả con mồi lẫn những cá nhân có liên quan.
Bị chấn động về tinh thần, nạn nhân sẽ rất dễ bị bẻ gẫy, đánh gục về ý chí, và dễ hợp
tác với an ninh trong quá trình điều tra sau này.
An ninh cộng sản nói riêng và cộng sản nói chung giành được quyền lực và duy trì
quyền lực ấy nhờ lừa đảo và khủng bố. Họ hiểu quá rõ hiệu quả và sức mạnh của khủng
bố, của việc gây sợ hãi trên diện rộng. Đơn giản là nếu không làm cho dân chúng sợ hãi,
nhà nước công an trị này không thể tồn tại được nữa.
Vậy, để đối phó với lừa đảo và khủng bố, người dân phải làm sao?
1. Để đối phó với lừa đảo: Chỉ có một cách là phải tỉnh táo, hiểu biết. Nói một cách triết
học thì “phải nâng cao dân trí”, mà nói một cách thị trường thì “hãy là người tiêu dùng
thông minh”.
2. Để đối phó với khủng bố: Mục đích của khủng bố là gây sợ hãi, vậy nếu người dân
không sợ hãi thì khủng bố mất tác dụng.
Nếu những hình ảnh Mẹ Nấm, Vịnh Lưu, Thúy Nga bị bắt không làm bạn sợ hãi, thì
chiến lược khủng bố của an ninh thất bại./.
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