100.000 người Quỳnh Lưu biểu tình năm 1956
Cũng cần nói thêm, 60 năm trước (ngày 13/11/1956) một cuộc biểu tình vĩ
đại với khoảng 100.000 người của nhân dân Quỳnh Lưu và cả tình Nghệ
An đã tuần hành tiến về Ty Công An Nghệ An, hô thật to những khẩu hiệu:
Lương giáo đoàn kết chặt chẽ sau lưng các nghĩa quân,
Lương giáo quyết tâm chống CS khát máu,
Tinh thần Quỳnh Lưu bất diệt…
Trước khí thế của đoàn người biểu tình, lực lượng công an đã phải lẩn
trốn mất tăm, Dân chúng thi nhau nhảy lên nóc Ty Công An, xé tan cờ đỏ
sao vàng, đạp vỡ ảnh Hồ Chí Minh và các lãnh tụ cộng sản quốc tế.
Trước tình hình này, Hồ Chí Minh ra lệnh cho Văn Tiến Dũng điều động Sư
đoàn 304 từ Thanh Hóa, Phủ Quỳ và Ðồng Hới về bao vây nghĩa quân.
Cuộc nổi dậy của đồng bào huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là một cuộc
đấu tranh đẫm máu chống lại chính sách cai trị dã man của lãnh đạo
CSVN, mà qua đó, chính sách Cải Cách Ruộng Ðất đã là nguyên nhân
chính làm bùng nổ cơn phẫn nộ của người dân.
Ngoài việc bất bình với những tội ác từ Cải Cách Ruộng Đất, Giáo dân
Quỳnh Lưu lúc đó đã đồng thanh lập bản kiến nghị gửi công an nhưng
không được chấp thuận, nguyên văn như sau:
– Yêu cầu trả lại cho chúng tôi những vị linh mục chánh sở và tất cả những
vị giáo sĩ bị bắt bớ giam cầm.
– Yêu cầu trả lại cho chúng tôi xác các vị linh mục đã bị hành quyết và của
những vị đã bị thủ tiêu.
– Yêu cầu trả lại những tài sản của địa phận, của thánh đường, của Ðức
Mẹ đã bị chính quyền tịch thu hoặc xung công.
– Yêu cầu đền bồi thanh danh của các giáo sĩ đã bị nhục mạ và danh dự
của các giáo hữu đã bị vu khống.
1

Cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu bị đảng CSVN bưng bít tin tức rất kỹ vì tầm mức
ảnh hưởng nguy hiểm của nó và bởi vì Hồ Chí Minh là người có liên quan
trực tiếp đến cái chết của 6.000 người dân Quỳnh Lưu.

Sau 60 năm, tinh thần Quỳnh Lưu lại có dịp bùng phát, lần này liệu cộng
sản có thể còn dễ dàng đàn áp và bôi nhọ và bưng bít cuộc biểu tình đòi
công lý cho linh mục Đặng Hữu Nam như xưa hay không?
Minh Nhật
Bài viết có sử dụng tư liệu của JB Nguyễn Văn Định về cuộc nổi dậy ở Quỳnh Lưu
Nguồn: https://tiengquehuong.wordpress.com/2016/02/06/sau-dh-dang-csvn/
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