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Lòng Dân Tạo Ra Phép Lạ! 
June 11, 2018 

Như hàng triệu người Việt Nam khác, suốt ngày Chủ Nhật chúng tôi theo dõi 
những cuộc biểu tình ở Việt Nam. Như nhà thơ Hoàng Hưng nhận xét, đây 
“là lần đầu tiên sau 1975, có cuộc TỔNG BIỂU TÌNH TOÀN QUỐC kéo dài 
suốt ngày, gồm hàng vạn người!” 
Hoàng Hưng nhắc lại lời tiên tri của một nhà thơ khác. Đỗ Trung Quân đã 
đoán trúng trên Facebook  khi nói với tay cảnh sát đến thăm dò để ngăn chặn 
trước không cho ông tham dự: “Tôi không đi biểu tình (vì ốm yếu và bị chặn) 
nhưng sẽ có hàng triệu người đi!” 
Cuộc biểu tình ở Hà Nội có thể làm cho chế độ run, khi người dân đi tới Hồ 
Hoàn Kiếm với những khẩu hiệu: “Không cho Trung Quốc thuê đất! Dù chỉ 
một ngày!” 
Nhà báo Mạnh Kim vui mừng mô tả: Lần đầu tiên sau 43 năm có một sự kiện 
Sài Gòn, Bình Dương, Mỹ Tho, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Hà Nội, 
Nghệ An… đều đồng loạt cất vang “Không Trung Quốc, Không đặc khu!” “An 
ninh mạng, Bịt miệng dân!” 
Cũng như hầu hết các người tìm coi các hình ảnh và video trên mạng, tôi 
cũng cố tìm trong số hàng ngàn, vạn người đi biểu tình coi có khuôn mặt nào 
quên không. May mắn, trong mẩu tin ngắn do Tiến Sĩ Nguyễn Quang A 
truyền đi, kèm theo hai bức hình, tôi nhìn ra nhà văn Nguyên Ngọc trong 
cuộc biểu tình ở Đà Nẵng! Anh Nguyên Ngọc tươi cười, và trông rất tráng 
kiện ở cái tuổi ngoài 80. Nguyễn Quang A báo tin: “ Theo anh Ngọc, người 
dân tham gia biểu tình ý thức rất cao.” 
Ngày hôm trước, nhà thơ Hoàng Hưng đã đạp xe đi trên các con đường vòng 
quanh các khu vực trung tâm Sài Gòn. Ông thấy bọn an ninh dày đặc hàng 
ngàn người cùng hàng trăm xe sẵn sàng để bắt người đem đi; hàng trăm rào 
thép gai lưu động rải khắp các ngã tư,… những quảng trường và nhà hàng 
vắng ngắt, những bãi gửi xe đóng cửa… Ông không tin là có thể nổ ra biểu 
tình, dù là chỉ một nhóm người nho nhỏ! 
“Vậy mà,” Hoàng Hưng viết, “…khoảng 8:30, phép lạ xảy ra! Các nhóm bắt 
đầu tập họp theo một mật lệnh nào đó!” Tay họ đưa lên những khẩu hiệu, 
bích chương nhỏ, mệng cất tiếng hô “Get out, China!”và “Không Trung Quốc, 
Không đặc khu!” “An ninh mạng, Bịt miệng dân!” 
Không có “mật lệnh nào cả!” Đó là điều kỳ diệu trong “biến cố” ngày 10 
Tháng Sáu, 2018. Không ai ra lệnh. Những người tham dự tự “ra lệnh” cho 
chính mình. Họ bày tỏ trên mạng. Facebook đã trở thành quảng trường vĩ 
đại, mọi người tụ tập dù không thấy mặt nhau. Những người đọc được, nghe 
thấy, tự động hưởng ứng mà không cần báo trước! Hoàng Hưng đã chứng 
kiến một “phép lạ!” Phép lạ do Lòng Dân phát sinh ra, tất cả cùng sôi sục! 
Không cần phải có “lãnh tụ,” không cần ai dẫn dắt, vì “các cụ” đều bị canh giữ 



2 
 

tại nhà, như Đỗ Trung Quân. Điều đẹp nhất là, hầu hết những người xuống 
đường là giới trẻ và những người lao động! 
Một hiện tượng đặc biệt của ngày 10 Tháng Sáu là hoạt động của các nhà báo 
tự do trên mạng. Ai cũng hào hứng chuyển đi những hình ảnh, tin tức và cảm 
nghĩ của mình, tới hàng triệu độc giả, khán giả. 
Nhà báo mạng Bạch Cúc ghi nhớ lời mấy cô, mấy bác trong chợ nói: “Lần này 
nhất định phải lên Sài Gòn biểu tình, bỏ một buổi chợ không sao cả. Tui bán 
ngày được có hơn trăm bạc nhưng tui sẽ lấy tiền góp của tui để đi, tụi tui thuê 
xe 50 chỗ rồi cô, giờ giấc khởi hành đã định. Ai cũng nghèo nhưng không thể 
ngồi yên nhìn bọn chúng bán nước, đời mình xem như thua rồi nhưng còn 
đời con mình, đời cháu chắt mình, phải đi thôi, không thể chịu đựng được 
hơn nữa!” Có những người biểu tình vừa hát vừa khóc cất tiếng ca những bài 
hát bị cấm như “Trả Lại Cho Dân” hoặc “Việt Nam Tôi Đâu?” 
Đảng Cộng Sản Việt Nam lo trấn áp dân những thành phố lớn như Hà Nội, 
Sài Gòn, Đà Nẵng. Nhưng Việt Cộng không ngờ người dân những thành phố 
nhỏ hơn như Bình Dương, Mỹ Tho, Nha Trang, Cam Ranh, Nghệ An, Phan 
Rí, Phan Thiết cũng một lòng chống Trung Cộng và Việt Cộng! 
Như nhật báo Người Việt tổng hợp các tin tức trên mạng viết: Loạt hình ảnh 
được mạng xã hội Facebook loan tải cho thấy, lực lượng Cảnh Sát Cơ Động, 
vốn được mệnh danh là “Quả Đấm Thép” của Bộ Công An CSVN, đã thúc thủ 
trước những người biểu tình chống luật đặc khu và đôi khi biến thành bạo 
động tại Phan Thiết, Phan Rí của tỉnh Bình Thuận và Khu Công Nghiệp Tân 
Tạo (Pouyen), huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn trong ngày ngày 11 
Tháng Sáu, 2018. 
Công an cảnh sát Việt Cộng đàn áp những người biểu tình ở Hà Nội nhanh 
chóng, nhưng họ đã thất bại ở một nơi bất ngờ nhất: Phan Rí. 
Nhà báo tự do Phạm Lê Vương Các báo tin: “Sau nhiều giờ cố thủ trong trụ sở 
công an, chiều nay lực lượng cảnh sát vũ trang đã buông bỏ vũ khí trước sức 
ép từ những người dân biểu tình tại Phan Rí, Bình Thuận.” Bây giờ ai cũng có 
thể coi trên Youtube những cảnh sát cơ động đầu hàng dân Phan Rí! Người 
dân ở đây đã biểu tình suốt hai ngày! 
Trên mạng mọi người nức lòng coi bài tường thuật, “Lúc 12 giờ trưa ngày 11 
Tháng Sáu, 2018, nhà cầm quyền đã huy động hàng trăm cảnh sát cơ động 
kéo đến đàn áp người biểu tình tại quốc lộ 1A, đoạn đi qua thị xã Phan Rí 
Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, khiến bạo lực tiếp tục bùng phát. 
“Kết cục là lực lượng hùng hậu gồm cảnh sát cơ động, công an trật tự được 
trang bị khiên chắn, gậy chuyên dụng cùng súng phóng lựu đạn cay… đã phải 
thất thủ trước những người dân đang phẫn uất cực độ.” 
“Video phổ biến trên mạng xã hội cho thấy cảnh hàng trăm cảnh sát cơ động 
tự cởi bỏ mũ giáp, vũ khí trong hoàn cảnh bị người biểu tình bao vây, khống 
chế. Thậm chí, một số người dân đã chủ động giúp những các CSCĐ leo tường 
tháo chạy để bảo toàn tính mạng.” 
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Và đồng bào đối xử với những người biết “quay đầu lại với dân” với tấm lòng 
bao dung không ngờ: “Không hề có cảnh người biểu tình trả thù hay đánh 
đập những cảnh sát cơ động buông bỏ vũ khí mà trước đó vài giờ họ đã xung 
đột ‘một mất một còn.’” 
Một người dân Bình Thuận viết cho cô ở Mỹ: “Nhìn mấy chú công an lo canh 
gác ngày đêm thương lắm cô à! Họ cũng có gia đình, họ cũng yêu nước, mà vì 
công việc họ phải chống lại dân! Người thân trong gia đình rất lo cho tính 
mạng họ.” 
Nhà báo tự do Trương Duy Nhất chứng kiến hình một anh cảnh sát cơ động 
tươi cười khi biết đồng bào vẫn thương mình. Ông đã hỏi họ: “Tại sao các anh 
phải nổ súng. Tại sao phải hầm hừ trấn áp, tấn công nhân dân như kẻ thù?” 
Và anh khuyên: “…nếu vẫn phải nổ súng, vẫn buộc phải bắn, thì: Hãy chĩa 
súng lên… trời!” 
Đỗ Trung Quân, tác gia ̉ bài thơ nổi tiếng Quê Hương Là Chùm Khế Ngọt, 
đã đặt câu hỏi: “Vì sao ngày cuộc sống càng nhiều bất ổn, ưu tư?” Ông nói 
thẳng với bảo người công an tới nhà: “Kẻ mà tôi gọi đích danh nó cưỡng 
chiếm non sông ta bằng cả hai thứ: súng đạn và tiền, là Trung Quốc!” Và ông 
khuyên, “hãy đứng chung với đồng bào của mình đi, bởi lẽ khi kẻ thù xưng 
danh là bạn khi chiếm được đất nước này nó cũng không tha cho gia đình các 
em đâu.” 
Một người nhận xét trên mạng: Sau lần thất thủ ngay trước đại bản doanh của 
Formosa cùng với việc người dân Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ, cảnh sát cơ 
động, thì đây là lần thứ ba lực lượng cảnh sát cơ động đã buộc phải đầu hàng 
nhân dân. 
Ý nghĩa ngày Toàn Quốc Tổng Biểu Tình này, Mạnh Kim đã ghi nhận, đây 
mới thực là Ngày Thống Nhất và Ngày Giải Phóng! Từ Nam ra Bắc, “người 
dân thật sự giải phóng chính mình khỏi nỗi sợ hãi chế ngự bám chặt trong trí 
não.” 
Dân hết sợ. Như Mạnh Kim viết, “Lần đầu tiên, người dân đã gọi đích danh 
những kẻ rắp tâm luồn cúi ngoại bang và manh nha đưa voi về dày mả tổ. Đây 
cũng là ngày mà chế độ phải sửng sốt trước những hô vang ‘Đả đảo bọn bán 
nước’, ‘Đả đảo cộng sản bán nước’, ‘Đả đảo Việt gian.’” 
Ngày 12 Tháng Sáu, bí thư Bình Thuận đã phải đi Phan Rí điều đình với dân! 
Cuộc tranh đấu bất bạo động và đầy tình người sẽ thay đổi tương quan giữa 
những người đàn áp và những người dân bị đàn áp. Đồng bào Phan Rí đã báo 
hiệu cuộc cách mạng mới của dân Việt Nam đã bắt đầu.  
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