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Dự Thảo 

 

BẢN LÊN TIẾNG ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO 

ĐỒNG TÂM, MỸ ĐỨC, HÀ NỘI 
 

          Tin tức cho hay từ hôm Thứ bảy 15-04-2017, đã xảy ra tình trạng đối đầu 

giữa khoảng 6000 người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, với nhà 

cầm quyền Cộng sản Việt Nam. 

          Vụ việc có liên quan tới chuyện thu hồi đất đai, vốn đã khiến người dân 

theo kiện từ 5 năm nay nhưng không được giải quyết. Họ cáo buộc nhà cầm 

quyền cấp xã và cấp huyện đã tự ý lập hồ sơ bán phần đất nông nghiệp 59 hecta 

cho cán bộ. Sau khi bà con khởi kiện thì mới đây đã quay ra bán cho Viettel, đại 

công ty viễn thông của Quân đội để làm dự án. Việc cưỡng chế đất đai này là 

hoàn toàn sai trái, vì đất Đồng Tâm đã dành một phần làm trường bắn, một phần 

làm sân bay, và phần còn lại làm đất canh tác cho bà con sinh cơ lập nghiệp. 

          Theo người dân cho biết, lúc 10g sáng ngày 15-04, nhà cầm quyền đã mời 

5 đại diện cho dân khiếu kiện chuyện tham nhũng đất đai đến khu vực đang 

tranh chấp để gọi là “đo đạc, xác định mốc giới giữa đất quốc phòng và đất 

nông nghiệp của xã”. Nhưng khi vừa đến, 5 đại diện này, hầu hết già lão, trong 

đó có cụ Lê Đình Kình 83 tuổi, cựu thương binh, đã bị công an ập tới bắt đi mà 

chẳng hề có lệnh. Dân làng đuổi theo đòi thả họ cũng bị công an bắt thêm 4 

người nữa và còn đánh đập một người trọng thương phải nhập viện. Và ngay lập 

tức, nhà cầm quyền sai phái một lực lượng đông đảo gồm cán bộ, cảnh sát cơ 

động đến xã Đồng Tâm để trấn áp. 

          Quá phẫn uất trước hành vi bắt người lẫn hành động cướp đất cách trắng 

trợn vô pháp luật, và trong mục đích nắm con tin để dễ thương lượng, người dân 

đã cầm giữ một số trong đoàn cán bộ và cảnh sát cơ động ấy (song đối xử tử tế 

với họ; tin tức cho hay tổng cộng có 38 người, đa phần không có thẻ ngành, chỉ 

đem lựu đạn cay). Dân đồng thời tự canh phòng, tự bảo vệ cũng như bày tỏ lòng 

mong đợi Trung ương đến giải quyết mọi chuyện cách hợp tình hợp lý. Đáp lại 

thái độ đó, nhà cầm quyền đưa thêm công an, quân đội và cả côn đồ đến phong 

tỏa khu vực, đồng thời phá sóng điện thoại để ngăn chặn mọi liên lạc. 

          Tuy vậy, đang khi nhiều chiến sĩ nhân quyền tại Hà Nội và báo lề dân tìm 

cách tiếp xúc với dân làng, cố gắng đưa thông tin chính xác và bình luận trung 

thực, đang khi nhiều luật gia nỗ lực làm trung gian giữa chính quyền với nhân 

dân để mong giải quyết vấn đề cách tốt đẹp và đúng luật pháp, thì chiều ngày 

16/4, ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã đưa “thông tin chính thức về tình 

hình tại xã Đồng Tâm” với nhận định rằng việc người dân bắt giữ người của nhà 

nước là hành vi không hiểu pháp luật, chống nhân viên thi hành công vụ, bị “các 

đối tượng xấu lợi dụng, kích động”. Phó giám đốc Công an Hà Nội còn tuyên 
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bố: người dân Đồng Tâm đã "có những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm 

trọng, cần phải xử lý nghiêm minh, không để ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, 

nhân dân Mỹ Đức cũng như người dân Hà Nội". 

          Nay thì nhà cầm đã thả 8 người, chỉ giữ lại cụ Lê Đình Kình, thủ lãnh 

nông dân, trong bệnh viện (vì đã bị đánh gãy tay và rạn xương sườn), để gọi là 

“làm việc”. Dân cũng đã thả 18 trong số 38 cán bộ và cảnh sát cơ động bị họ 

cầm giữ. Nhưng việc Chủ tịch UBND thành Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã 

không đến xã Đồng Tâm, hôm 18/4, để đối thoại với dân như lời hứa qua trao 

đổi điện thoại với các luật sư khiến người ta e ngại rằng nhà cầm quyền đang 

chuẩn bị một cuộc đàn áp. 
 

          Trước tình hình đó, chúng tôi, các tổ chức và cá nhân ký tên dưới đây 

tuyên bố: 

          1- Khẳng định rằng đây là hậu quả của việc Hiến pháp và luật pháp (Luật 

đất đai) phủ nhận quyền tư hữu đất đai của người dân, một quyền tự nhiên và 

phổ quát, qua khái niệm vô lý và lừa đảo: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do 

nhà nước đại diện chủ sở hữu” (Hiến pháp đ. 53). Việc phủ nhận này đã và đang 

là nguyên nhân gây nên cuộc sống điêu đứng và nghèo khổ của nông dân, sự 

suy thoái dần dần của nền kinh tế, thói lộng hành của các nhóm lợi ích câu kết 

với quan chức bản địa, cảnh quyền lợi của người dân bị đe dọa trong hệ thống 

tư pháp không độc lập. 
 

          2- Nhận định rằng nguyên nhân khởi đầu của sự kiện trên là hành xử và 

thái độ của nhà cầm quyền đối với nhân dân. Việc nhà cầm quyền –trong não 

trạng coi mọi phản kháng của dân như thái độ thù nghịch– chọn hạ sách lừa gạt 

và âm mưu, vũ lực và trấn áp, có sử dụng cả xã hội đen, đã dẫn đến việc người 

dân phải tự vệ bằng bạo lực vì "con giun xéo mãi cũng quằn". Một khi nhà cầm 

quyền hành xử không theo luật, thì đừng đòi hỏi người dân phải làm theo luật 

hay hiểu pháp luật. Thượng bất chính, hạ tắc loạn! Đấy không phải là động thái 

của một hàng lãnh đạo khôn ngoan và chính danh, đích thực. 
 

          3- Ủng hộ hoàn toàn cuộc đấu tranh vì quyền sống và quyền sở hữu đất 

đai của đồng bào xã Đồng Tâm (cũng như của đồng bào Dương Nội ở Hà Đông, 

Cẩm Giàng ở Hải Dương và nhiều nơi khác). Phản ứng giữ con tin để thương 

lượng với một nhà nước độc tài là điều dễ hiểu. Đó là quyền tự vệ chính đáng 

của những dân lành bị dồn đến bước đường cùng. Thông điệp này phải được 

nhà cầm quyền lắng nghe và thấu hiểu. 
 

          4- Chân tình nhắc nhở các nhân viên công lực như công an, mật vụ, cảnh 

sát cơ động rằng việc anh em không đeo thẻ ngành, chẳng mặc sắc phục, lại kết 

hợp với côn đồ xã hội đen, để dễ dàng trấn áp nhân dân, đó vừa là dấu chỉ anh 

em đang bị lợi dụng như một công cụ của bạo quyền, của các nhóm lợi ích, vừa 
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là hành vi đắc tội với nhân dân vốn đang nuôi dưỡng mình. Nên nhớ quyền sống 

và quyền lợi của nhân dân là tối thượng! 
 

          5- Tha thiết kêu gọi đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước tiếp lời tiếp 

sức ủng hộ bà con xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Họ đang cần hỗ trợ công lý, 

hỗ trợ tinh thần và hỗ trợ vật chất. Chúng ta không thể để bà con đơn độc cũng 

như để nhà cầm quyền tự tung tự tác, sử dụng mọi thủ đoạn để áp bức và cướp 

bóc dân lành. Xin nhanh chóng tổ chức những cuộc biểu tình trên mạng, xuống 

đường giữa phố, thực hiện những hành vi bất tuân dân sự để trước mắt giải cứu 

Đồng Tâm, và lâu dài là xây dựng một chế độ biết tôn trọng con người và nhân 

dân, biết bảo vệ sự thật và công lý, biết cổ vũ tự do và dân chủ. 
 

          Làm tại Việt Nam và hải ngoại ngày….. tháng 4 năm 2017 

          Hai tổ chức khởi xướng 

- Khối Tự do Dân chủ 8406 

- Hội Cựu Tù nhân Lương tâm. 

          Các tổ chức và cá nhân khác đồng ký tên: 

……. 

……. 
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