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Dương Nội là một phường thuộc quận Hà Đông, Hà Nội, thuộc Bắc phần Việt Nam. Phường
này nằm cách trung tâm Hà Nội 14 km, cách trung tâm Quận Hà Đông 3 km; phía Đông giáp
phường Quang Trung, Tây giáp phường Phúc La, Nam giáp phường Vạn Phúc, bắc giáp phường
Đồng Mai.

Nguyên Dương Nội là một xã trực thuộc thành phố Hà Đông. Sau khi Hà Đông được sáp nhập
vào Hà Nội và chuyển thành quận, Dương Nội lên thành phường, nhưng vẫn là một vùng thuần
nông.

Tính đến năm 2008, phường Dương Nội có diện tích là 585,31 ha Và dân số của xã Dương Nội
cũ là 17.311 người.

So với Văn Giang, Hưng Yên nơi mà con gái thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh
Phượng, chủ tịch tập đoàn Bản Việt rồi Viet Captital Bank đầu tư xây dựng khu đô thị sinh thái
Ecopark 500 hectare, thì Dương Nội có những ưu điểm nỗi trội bởi chị cách trung Tâm thành
phố Hà Nội 10 phút bằng xe hơi, lại là điểm cuối của hệ thống Sky Train đang được xây dựng
nối Cát Linh với Hà Đông, diện tích mặt bằng lại lơn hơn văn Giang 85,31 Hectare nên Tập
Đoàn Lợi Ích quyết tâm cướp bằng được toàn bộ đất đai phường Dương Nội để xây dựng Khu
phức hợp Khách sạn, Trung tâm thương mại, Văn phòng và Tổ hợp chung cư Lê Văn Lương
Residentials, gồm 14 tòa nhà chia thành 2 cụm CT7 có diện tích 36.195 m2 với 10 đơn nguyên
và CT8 có diện tích 16.484m2 với 4 đơn nguyên, tổng mức đầu tư lên đến gần 2.000 tỷ đồng.
Dự kiến sau khi hoàn thành, mỗi căn hộ sẽ có giá trên hơn 1 tỷ đồng sẽ là một nguồn siêu lợi
nhuận cho Tập Đoàn Lợi Ích, vì vậy mà từ năm 2009 cho đến nay, nhà cầm quyền Hà Nội đã
nhiều lần tiến hành cưỡng chế thu hồi đất, mà thực chất là dung vũ lực, dung lực lượng cảnh sát
cơ động lên đến 3.000 người cùng hàng ngàn côn đồ, đầu gấu và “quần chúng tự phát” được
trang bị đầy đủ súng ống, mã tấu và cả xe xúc, liên tục tấn công nông dân, và tính đến nay Tập
Đoàn Lợi Ích đã cướp được 96,5 Hectare và đã hoàn tất giai đoạn 1, xây dựng xong Khu phức
hợp Khách sạn, Trung tâm thương mại, Văn phòng và chung cư HH2 - KĐTM Dương Nội –
Residential Complex Nam Cuong 5,6 ha cùng Tổ Hợp Chung Cư Cao Cấp Lê Văn Lương Khu
Biệt Thự cao cấp Tây Đô Dương Nội.
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Để tiếp tục giai đoạn 2 với những hạn mục còn lại, nhất là trung tâm thương mại cao cấp và
khu nghĩ dưỡng cao cấp, từ tháng 01 năm 2014 đến nay lại nhiều đợt cưỡng chế nữa được tiến
hành cũng với hàng ngàn cảnh sát cơ động và côn đồ trang bị đủ mọi loại khí giới để trấn áp,
khiến cho máu người dân Dương Nội lại đổ ra trên chính mãnh đất, thửa ruộng của họ… Cũng
chỉ bởi ngăn cản hành động trấn cướp đất đai, ruộng vườn của họ,mà nhiều người Dương Nội
đã phải chịu cảnh lao lý tù đày. Dẫu vậy những người nông dân một nắng hai sương này đã
vượt qua mọi nỗi sợ hãi bạo quyền, với quyết tâm bám đất giữ làng, vừa qua hơn 300 nông dân
Dương Nội đã Tế Lễ Ăn Thề, nguyện hy sinh cả tính mạng để giữ đất ruộng mà tổ tiên nhiều đời
đã khai mở và lưu truyền lại cho họ.
Tinh thần Dương Nội là một nguồn động viên và cổ vũ lớn lao cho hàng trăm ngàn dân oan
trong khắp cả nước, vượt qua mội nỗi sợ hãi, quyết tâm đứng lên, chống lại bạo quyền, để ngăn
chặn mọi hành vi trấn cướp đất đai ruộng vườn mà chế độc cộng sản đã từng thực hiện suốt
mấy chục năm qua kể từ khi cướp được chính quyền từ chính phủ Quốc Gia Trần Trọng Kim từ
năm 1945 cũng như từ sau khi cưỡng chiếm miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa từ 30 tháng 4
năm 1975.

Kính mời quý vị xem một số hình ảnh về LỄ ĂN THỀ của nông dân Dương Nội:

Nguyễn Thu Trâm, 8406
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