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I.- Hãy chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng! 

Posted by adminbasam on 28/09/2016 

Thạch Đạt Lang 

27-9-2016 

 
Đoàn xe đưa ngư dân đi nộp đơn kiện ở Tòa án Kỳ Anh. Ảnh: 

Facebook 

Ngày 26.09.2016, khoảng 600 ngư dân Quỳnh Lưu, Nghệ An đã 

tập trung, di chuyển bằng nhiều xe buýt về thị xã Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh để khởi kiện tập thể khu công nghiệp Formosa, tác nhân 

gây ra vụ ô nhiễm môi trường khủng khiếp ở VN khiến cá chết 

hàng loạt, kéo dài hơn 240 km ở 4 tỉnh miền Trung Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế – để đòi bồi thường 

thiệt hại, đồng thời yêu cầu công ty Formosa, đóng cửa khu 

công nghiệp ở thị xã Kỳ Anh, rời khỏi Việt Nam. 

http://anhbasam04.wordpress.com/
https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/09/h1463.jpg
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Đây cũng là lần đầu tiên CSVN phải đối mặt với một nguy cơ, 

chế độ bị đe dọa sụp đổ, trong lịch sử thành lập đảng 71 năm. 

Bên cạnh ngân sách rỗng tuếch, nợ công đã vượt qua mức an 

toàn, sự đấu đá kịch liệt trong nội bộ đảng đã đến mức lộ liễu, 

công khai, Formosa cũng là một tử huyệt kết liễu sự tồn tại của 

chế độ phi nhân, gian ác, hiểm độc nhất trong lịch sử nhân loại. 

Việc chính quyền Hà Tĩnh cho công an tìm cách ngăn chận, 

không cho đồng bào tập trung, kéo về tòa án thị xã Kỳ Anh bằng 

cách đe dọa, ngăn cản các công ty cho thuê mướn xe buýt cho 

thấy, chế độ CS Hà Nội bắt đầu sợ hãi khi tử huyệt bị đe dọa. 

Tại sao Formosa lại là tử huyệt của đảng CSVN? Độc giả chắc 

còn nhớ, ngày 22.04.2016 Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CS 

vẫn thản nhiên đẫn đoàn tùy tùng đến thăm khu công nghiệp này 

sau khi tin tức về thảm họa đã lan truyền khắp nơi trên mạng, 

báo chí lề phải cũng như lề trái, trong và ngoài nước. Chắc chắn 

Nguyễn Phú Trọng đã được thuộc hạ báo cáo tường tận về tình 

hình thảm họa, nhưng thay vì đến tận nơi bị ô nhiễm để tìm 

hiểu, ước lượng thiệt hại, tầm mức ảnh hưởng của môi trường 

đến đời sống ngư dân… Trọng lại vui vẻ đến thăm kẻ gây ra 

thảm họa. Cuộc thăm viếng, làm việc với lãnh đạo Formosa và 

Ủy ban ND Hà Tĩnh, phải chăng là một lời cam kết: Không có 

chuyện gì phải lo lắng, đã có chúng tôi bảo vệ các anh. 

Sau khi tin tức thảm họa Formosa lan truyền làm rúng động cả 

nước lẫn hải ngoại, ngày 08.05.2016 tôi đã viết một bài, đăng 

trên ABS với tựa đề: “Làm cách nào để kiện Formosa ra tòa 

về tội làm ô nhiễm môi trường?”. Khi viết bài lúc đó, tôi đánh 

giá khả năng kiện Formosa gần như bằng không, nhưng nay xác 

suất để vụ kiện trở thành hiện thực đã dần dần lộ rõ qua việc 600 

người dân huyện Kỳ Anh kéo về Hà Tĩnh khởi kiện tập thể. 

https://anhbasam.wordpress.com/2016/05/08/8192-lam-cach-nao-de-kien-formosa-ra-toa-ve-toi-lam-o-nhiem-moi-truong/
https://anhbasam.wordpress.com/2016/05/08/8192-lam-cach-nao-de-kien-formosa-ra-toa-ve-toi-lam-o-nhiem-moi-truong/


3 
 

Nếu việc khiếu kiện tiến triển tốt đẹp, lôi kéo thêm tất cả ngư 

dân các nơi bị thảm họa tham gia, vụ kiện sẽ tạo thành một cơn 

địa chấn, một trận đại hồng thủy cuốn trôi đảng CSVN ra biển. 

Tất nhiên ĐCSVN sẽ chống trả đến cùng, bằng mọi phương tiện, 

thủ đoạn gian ác, đê tiện, hèn hạ để giữ vững chế độ. 

Để cho vụ kiện Formosa thành công, đòi hỏi ngư dân phải có kế 

hoạch, chuẩn bị từng bước thật kỹ càng, chi tiết. Đây là một 

cuộc chiến đấu sinh tử, liên hệ tới vận mệnh quốc gia, dân tộc, 

đòi hỏi sự hi sinh lớn lao, một ý chí kiên quyết, một sức chịu 

đựng bền bỉ. Dưới đây là một số trong những bước cần thiết, nên 

được thực hiện gấp: 

1. Thành lập ngay môt quỹ pháp lý cho vụ kiện. Kêu gọi mọi 

thành phần trong xã hội, những người có khả năng trong và 

ngoài nước, đóng góp tài chánh. 

2. In, phát tờ rơi cho mọi tầng lớp dân chúng trong xã hội, 

nói rõ về lý do, nguyên nhân vụ kiện. Thông báo trên mạng 

internet, báo online, Facebook, Twitter… mọi diễn tiến. 

3. Liên lạc chặt chẽ, trao đổi thông tin, phối hợp làm việc với 

chính phủ các nước, các hội đoàn, tổ chức… quan tâm đến 

môi trường bờ biển, đến thảm họa do Formosa gây ra như chính 

phủ Đài Loan… 

4. Những luật sư đại diện cho ngư dân trong vụ kiện nên 

tham khảo ý kiến với các chuyên viên luật pháp, các tổ hợp 

luật sư đặc trách về môi trường, rành rẽ về công pháp quốc 

tế nổi tiếng thế giới ở New York, London, Paris… 

5. Phải tính đến việc chế độ CS thẳng tay đàn áp, bắt giữ, tra 

tấn, khủng bố những người tham gia ký tên vào đơn khởi 

kiện. Nên đề phòng việc những người lãnh đạo, các luật sư trực 
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tiếp hoặc gián tiếp tham gia cố vấn pháp luật cho ngư dân bị 

hăm dọa, hành hung, bôi nhọ, vu khống, bắt cóc… 

6. Trường hợp cá nhân cầm đơn tập trung khiếu kiện như ngư 

dân Kỳ Anh vào ngày 26.09.2016 nên đề phòng bị đàn áp bằng 

vũ khí sát thương dẫn đến đổ máu, bị thương tích… cần chuẩn 

bị phương tiện cấp cứu, băng bó, nước uống, lương thực, 

dụng cụ chống hơi ngạt… 

Việc xã hội có thêm vài trăm ngàn người dân thất nghiệp, vài 

triệu người đói khổ… không phải là mối lo của ĐCSVN. Đảng 

CSVN chỉ lo sợ mất quyền lãnh đạo, do đó khi cần, để bảo vệ 

chế độ họ sẽ dùng công an, quân đội bắn giết người dân như 

Đặng Tiểu Bình đã làm với người dân Trung Hoa năm 1989 ở 

Thiên An Môn.  Chế độ CSVN sẽ không bao giờ nhượng bộ 

trong việc bảo vệ Formosa, vì thế không nên tin tưởng bất cứ lời 

hứa nào của lãnh đạo CS, từ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân 

Phúc đến Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân… 

Chế độ CSVN sẽ tìm cách câu giờ, cù cưa đàm phán, kéo dài 

thời gian, không trả lời vụ kiện rõ ràng, dứt khoát, mục đích để 

làm cho ngư dân bỏ cuộc vì tốn thời gian, công sức, tiền bạc trở 

nên mệt mỏi, chán nản buông xuôi. Do đó cần phải gia tăng áp 

lực thật mạnh mẽ để giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại, yêu 

cầu Formosa phải đóng cửa, rời khỏi Việt Nam trong thời gian 

ngắn nhất – Điều chỉ có thể xẩy ra khi đảng CSVN sụp đổ. Do 

đó vụ kiện này không thể buông ngang mà phải được thực hiện 

cho đến khi đạt được kết quả cuối cùng. 

Ngư dân ở 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 

Thiên-Huế hãy chuẩn bị tinh thần cho vụ kiện thế kỷ 21, vụ 

kiện này sẽ là trận chiến cuối cùng giữa người dân với đảng, chế 

độ CSVN. Các tổ chức, hội đoàn, các mảng xã hội dân sự cũng 
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như toàn dân trong nước nên sẵn sàng tiếp tay, chung sức với 

ngư dân trong cuộc chiến này. Tuy nhiên ngư dân , các vị lãnh 

đạo phong trào khiếu kiện cũng nên cảnh giác, không vì quá 

năng nổ, bức xúc mà để cho các đảng phái, tổ chức vốn đã có 

quá khứ lường gạt, bịp bợm gian dối giật dây, điều khiển… dẫn 

đến hậu quả tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. 

Nếu ngư dân thắng lợi, được bồi thường thỏa đáng, Formosa 

phải rời khỏi Việt Nam, đảng CSVN có thể sẽ tự động tan rã, 

trả lại tự do, dân chủ cho người dân. Còn nếu thất bại, đất nước 

VN sẽ bị tàn phá không thương tiếc, sau Formosa sẽ đến nhà 

máy thép Hoa Sen, Cà Ná và nhiều dự án phá hoại môi trường 

khủng khiếp khác sẽ được thực hiện. Tương lai Việt Nam trở 

thành một tỉnh tự trị của Tầu là điều không thể tránh khỏi. 

 -----------------------------------------------------------------------------  

II.- Cuộc chiến Formosa: Phát súng mở đầu đã nổ 

Blog RFA 

JB Nguyễn Hữu Vinh 

27-9-2016 

http://rfavietnam.com/node/3467
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Ngư dân/ giáo dân miền Trung xuống đường phản đối Formosa 

gây thảm họa các chết hàng loạt. Nguồn: internet 

 

Cuộc chiến trong lòng dân tộc 

Cuộc chiến – phải gọi như vậy – của người dân Miền Trung nói 

riêng và người dân Việt Nam nói chung đối với kẻ thủ ác trực 

tiếp là Formosa, kẻ đã đẩy hàng triệu ngư dân vào đường cùng 

đã bắt đầu nổ ra bằng cuộc hành quân đến Tòa án Thị xã Kỳ 

Anh, Hà Tĩnh nộp đơn kiện. 

Cuộc hành quân dài 200 km của hơn 600 giáo dân giáo xứ Phú 

Yên, kết hợp với hàng ngàn giáo dân tại địa phương ngày 

26/9/2016 là màn mở đầu, là phép thử đơn giản cho những hành 

động không thể tránh khỏi và không thể thiếu trong cuộc đối đầu 

giữa nạn nhân và thủ phạm. 

Sở dĩ là màn mở đầu, bởi với thảm họa này, thì chắc chắn hậu 

quả không chỉ là một vùng, mà là cả một miền rộng lớn, thậm 

https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/09/h1449.jpg
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chí là cả đất nước và thời gian không chỉ là dăm bảy tháng, một 

năm mà là hàng chục năm sau đó. 

Cũng không chỉ là vấn đề khu vực và thời gian khắc phục, mà 

cái chính là tập đoàn Formosa vẫn còn hiện diện ở đó, nghĩa là 

nguồn đầu độc vẫn tiếp tục tồn tại và đầu độc bằng mọi cách đối 

với môi trường Việt Nam. 

 Các nạn nhân thì không thể bán đất nước mình để đi đâu được. 

Nếu như để bào chữa cho thái độ hèn nhát của mình trước giặc 

bành trướng phương Bắc, Nguyễn Phú Trọng, TBT Đảng CS – 

đã biện bạch rằng: “Không ai chọn được láng giềng“, thì người 

dân Việt Nam lại có quyền đuổi kẻ thủ ác ra khỏi đất nước mình 

một cách đàng hoàng và chính nghĩa. 

Và họ có quyền, cũng như khả năng để làm việc đó một cách 

đàng hoàng. 

Bởi đất nước này, dân tộc này là của chúng ta, của 90 triệu dân 

Việt Nam chứ không riêng của vài ba triệu đảng viên Cộng sản. 

Thử xem lại thái độ bạn, thù! 

Cho đến nay, thảm họa biển Miền Trung đã nửa năm trôi qua. 

Thời gian đó, đủ để cho chất độc phát tán theo làn nước biển đi 

khắp nơi, đủ để mọi sinh vật biển nhiễm độc, đủ để hàng triệu 

người dân thưởng thức trực tiếp hoặc gián tiếp và tích lũy các 

kim loại nặng vào cơ thể. 

Hậu quả của việc nhiễm độc kim loại nặng ra sao, mọi người 

đều có thể qua mạng internet để tìm hiểu. 

Ngay sau thảm họa xảy ra, Chu Xuân Phàm, giám đốc đối ngoại 

của Formosa đã thẳng thắn nói rõ: “Phải chọn lựa nhà máy thép 

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/183735/tong-bi-thu-khong-ai-chon-duoc-lang-gieng.html
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hay tôm cá” – Nghĩa là nhà nước chọn đưa Formosa vào đây thì 

dân phải chấp nhận hủy hoại môi trường. 

Đơn giản thế thôi. 

Vấn đề đặt ra, là thái độ của nhà nước “của dân, do dân, vì dân” 

vốn được ầm ào kêu gọi, leo lẻo tuyên truyền qua cuộc bầu 

cử “dân chủ đến thế là cùng” vừa qua, đã thực hiện chức năng 

họ tự nhận trước quốc dân đồng bào ra sao? Những lời “tuyên 

thệ” được làm đi rồi làm lại trong vòng mấy tháng qua của quan 

chức lãnh đạo đất nước thực chất là gì? 

Ba tháng nóng bỏng với những tin cá chết, biển chết, người ngộ 

độc trôi qua… Nguyên nhân cá chết, điều mà người dân ai ai 

cũng biết rõ tỏng tòng tong ngay từ đầu, thủ phạm là Formosa. 

Thế nhưng, nhà nước hết hết đổ cho “thủy triều đỏ”, “tảo nở 

hoa” rồi thì “tổn hại cho đất nước?”… 

Ông Võ Tuấn Nhân họp báo, đưa ra nguyên nhân các chết “thủy 

triều đỏ”, “tảo nở hoa”. Nguồn: internet 

https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/09/h1450.jpg
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Người dân bày tỏ thái độ phản đối thảm họa môi trường thì bị 

rình rập, khủng bố và bắt như bắt giặc. 

Thế rồi cán bộ, lãnh đạo đua nhau xúi dân ăn cá độc, tắm biển 

nhiễm độc mà không hề cho dân biết độc như thế nào, nguy 

hiểm ra sao. Họ đã làm rất tốt công việc hỗ trợ và quảng cáo cho 

thần chết mà nạn nhân là người dân Việt Nam. 

Thế rồi báo chí bị bịt miệng, cấm đăng, gỡ bài viết về thảm họa 

miền Trung. Độc ác hơn, báo chí còn lu loa rằng “biển đã hết 

độc”… nhằm bịt tai, bịt mắt người dân, mặc người dân ngập 

ngụa trong biển độc, sống chết mặc bay, miễn bảo vệ được 

nguồn ô nhiễm là Formosa. 

Thế nhưng, tận 3 tháng sau, vào tận những giờ cuối cùng của 

ngày cuối cùng tháng 6, nhà cầm quyền mới tuyên bố thủ phạm 

là Formosa. 

Thế nhưng, cùng lúc với tuyên bố thủ phạm là Formosa, người 

dân té ngửa ra là nhà nước đã đàm phán trên lưng họ và nỗi đau 

khổ của họ đã trả giá bằng máu xương, tính mạng… để lấy 500 

triệu đô la. 

Hài hước hơn, chính phủ còn đưa ra lời kêu gọi: Hãy khoan 

hồng, độ lượng với Formosa. Vậy sao chính phủ không độ 

lượng với chính người dân Việt Nam, những nạn nhân trực tiếp 

của Formosa? Lại còn dùng công an, cảnh sát và đủ loại đòn bẩn 

để trấn áp? 

Có lẽ chưa có trường hợp nào như ở Việt Nam, nạn nhân thì bị 

chính phủ mình trấn áp, trong khi chính phủ kêu gọi độ lượng 

với kẻ thủ ác! 

http://www.baomoi.com/chinh-phu-hy-vong-nhan-dan-khoan-hong-do-luong-voi-formosa/c/19741475.epi
http://www.baomoi.com/chinh-phu-hy-vong-nhan-dan-khoan-hong-do-luong-voi-formosa/c/19741475.epi
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Ngay sau đó, người ta biết được rằng, số tiền gọi là hoàn thuế 

cho Formosa còn hơn cả số tiền 500 triệu dola mà nhà nước 

chấp nhận đền bù? 

Và điều trớ trêu nhất, là ngay khi thảm họa được phát hiện, TBT 

Nguyễn Phú Trọng đã nhanh nhẩu tí tởn đến Formosa khen ngợi 

như ngầm đưa ra một thông điệp sắc lạnh: Đây là nơi cấm kỵ, 

không được đụng đến? 

Quả nhiên là như vậy, những cuộc biểu tình bị đàn áp không 

thương tiếc, nhà cầm quyền đã huy động cả hệ thống chính trị, 

cảnh sát và lực lượng vũ trang để ngăn chặn người dân nói lên 

nỗi đau của mình. 

Người ta tự hỏi: Không rõ 500 triệu đô la kia, (nếu thật sự nhận 

được) có đủ để nhà nước chi vào việc huy động hàng vạn lượt 

quân cảnh đến giữ gìn, bảo vệ Formosa và đàn áp, rình rập 

người dân từ Nam chí Bắc? Chưa nói là để đền bù cho thiệt hại 

của người dân. 

Trong khi, chưa hề có bất cứ con số nào về thiệt hại của đất 

nước, của người dân do thảm họa này gây ra, thì con số 500 

triệu đô la kia căn cứ vào đâu mà họ nhận để gọi là đền bù? Nếu 

không đủ để đền bù thiệt hại cho dân, nhà nước sẽ lấy ở đâu để 

đền cho dân thỏa đáng? 

Phải chăng lại tiếp tục rút từ đồng tiền thuế của người dân qua 

mọi hoạt động, mọi mặt hàng từ xăng dầu cho đến quả trứng gà 

phải chịu đến 14 thứ thuế, phí và… vay nợ nước ngoài? 

Thế rồi, những cuộc bắt bớ, đàn áp những người biểu tình như ở 

Cồn Sẻ, Quảng Bình, những vây ráp, rình rập và khủng bố 

những người có tinh thần dân tộc, lo lắng trước thảm họa của đất 

nước được thực hiện ngày càng nhiều. 

http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160902/formosa-duoc-hoan-thue-nhieu-hon-so-thue-da-nop/1164769.html
http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160902/formosa-duoc-hoan-thue-nhieu-hon-so-thue-da-nop/1164769.html
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Trên mặt trận truyền thông, báo chí, đài truyền hình tập trung 

xuyên tạc, đánh phá những người biết nghĩ đến người dân, biết 

lo cho cộng đồng và đất nước như Đức Giám mục Phaolo 

Nguyễn Thái Hợp và các linh mục thuộc Giáo phận Vinh… 

Những đòn lăng mạ đánh hội đồng được tung ra, những đám dư 

luận viên được nhà nước ưu ái không ngớt lời chửi bới những 

người công chính. 

Đến lúc đó, bộ mặt nhà nước lộ rõ: Họ đang đứng về phía kẻ thù 

của nhân dân. 

Người dân phải được đền bù, đất nước phải được an toàn 

Chúng tôi đã có bài viết: “Ai sẽ đền bù cho người dân Việt 

Nam trong thảm họa Miền Trung?”. Ở đó, chúng tôi đã phân 

tích rõ ràng rằng phải có một kẻ nào đó chịu trách nhiệm đền bù 

cho người dân Việt Nam, và đất nước Việt Nam sau thảm họa, 

tội ác tầy trời này. Ở đó, chúng tôi cũng đã phân tích rõ khái 

niệm “hỗ trợ” và “đền bù” là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. 

Vậy ai sẽ đền bù? 

Cho đến nay, chưa có bất cứ ai đứng ra nhận trách nhiệm đền bù 

cho người dân. 

Tất cả những bao gạo mốc mà người dân được chia vừa qua, đó 

là sự “hỗ trợ” từ phía nhà nước trong cơn hoạn nạn. Hẳn nhiên 

là sự hỗ trợ đó, cũng chính từ tiền của mà nhân dân đóng góp từ 

trăm ngàn thứ thuế má khác nhau. Bởi nhà nước chẳng có một 

đồng nào ngoài tiền thuế của dân và đi vay mượn để người dân 

mang nợ. 

Cho đến nay, chính phủ tuyên bố đã nhận 500 triệu đô la của 

Formosa, nhưng nửa năm trôi qua, người dân chưa được đền bù 

https://anhbasam.wordpress.com/2016/09/11/9953-ai-se-den-bu-cho-nguoi-dan-viet-nam-trong-tham-hoa-mien-trung/
https://anhbasam.wordpress.com/2016/09/11/9953-ai-se-den-bu-cho-nguoi-dan-viet-nam-trong-tham-hoa-mien-trung/
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thiệt hại. Do vậy, cách đây mấy hôm, hơn 1.000 hộ dân Kỳ Anh 

đã gửi tới Quốc hội, chính phủ yêu cầu bồi thường thiệt hại với 

con số cụ thể và yêu cầu đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho người 

dân. 

Ngư dân trước tòa án TX Kỳ Anh để nộp đơn kiện Formosa. 

Nguồn: internet 

Xem ra, khi chính phủ tự nguyện đứng về phía kẻ thủ ác và 

nhận lấy trách nhiệm đền bù cho người dân là chuyện không 

dễ chịu chút nào. Vì thế, họ cứ lần khân và lẩn trốn. 

Đó là cuộc chiến giữa cái sống và cái chết của người dân. 

Hoặc là công lý phải được thực thi, hay là cái chết từ từ hoặc 

ngay lập tức. 

Hẳn nhiên là khi bị đẩy đến bước đường cùng, người dân 

không thể ngồi yên chịu chết. Họ đã hành động, bất chấp sự 

https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/09/h1448.jpg
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bao che, bảo vệ và sự lúng túng, thiếu minh bạch của nhà 

nước. Họ trực tiếp thủ phạm đã làm cho đời sống họ khốn 

đốn: Formosa. 

Và hôm qua, vượt qua mọi sự ngăn cản, gây khó khăn, đoàn 

600 người đại diện cho 600 hộ gia đình ở Quỳnh Lưu đã 

vượt hơn 200km về Tòa án Thị xã Kỳ Anh để nộp đơn kiện. 

Và phát súng mở đầu cuộc chiến đã nổ. 

Hà Nội, ngày 27/9/2016 

J.B Nguyễn Hữu Vinh 

------------------------------------------------------------------------------  

III.-Ai sẽ đền bù cho người dân Việt Nam trong thảm họa 

Miền Trung? 

Blog RFA 

JB Nguyễn Hữu Vinh 

11-9-2016 

Sự lần khân và vội vã đáng ngờ 

Sau mấy tháng dài im hơi, lặng tiếng tìm nhiều cách lấp liếm, 

bao che cho thủ phạm đầu độc Biển Miền Trung gây nên thảm 

họa môi trường đẩy hàng chục triệu người dân, vào bước đường 

cùng, chính phủ Việt Nam cuối cùng cũng phải tuyên bố: Thủ 

phạm đầu độc môi trường là Formosa. 

Sự bao che, lấp liếm và đổ lỗi hết thủy triều đỏ cho đến những 

nguyên nhân nghe nực cười, nhất là việc bố trí cảnh sát và công 

an các loại canh phòng người dân, bảo vệ Formosa trước khi 

http://rfavietnam.com/node/3437
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chịu công bố thủ phạm gây thảm họa, nhà cầm quyền Việt Nam 

đã cho người dân hiểu được họ đã và đang đứng về phía nào. 

Điều nực cười, là trước khi công bố thủ phạm là Formosa, nhà 

cầm quyền Việt Nam chưa hề điều tra về thảm họa, về những 

thiệt hại người, của, môi trường, cuộc sống của người dân thì họ 

đã nhanh nhẩu nhận 500 triệu đô la “bồi thường” của Formosa. 

Trong khi đó, việc điều tra cứ lần khân rồi hứa hoãn đến tận 

15/9 mới công bố những thiệt hại do Formosa gây ra – Hẳn 

nhiên là chưa biết họ sẽ công bố những gì! 

Câu hỏi đặt ra là: Vì sao nhà cầm quyền Việt Nam vội vàng 

nhận 500 triệu đola mà không cần điều tra? Thậm chí, người 

thiệt hại là người dân nhưng nhà cầm quyền không hề hỏi han 

xem họ thiệt hại ra sao, chết người như thế nào và những vấn đề 

liên quan thì mức độ bồi thường như thế nào? Việc làm này, 

chẳng khác gì việc mấy ông thầy bói mù sờ voi và phán bậy. 

Trong khi, chính họ đã tuyên bố điều tra nguyên nhân cá chết có 

thể phải đến hàng năm. Vậy hậu quả sự cùng cực của người dân, 

cũng như những cái chết của họ do sự đầu độc gây ra thì họ có 

phép thần thông của mà vương quỷ sứ? 

Xin thưa là không, họ đã vội vàng nhằm khỏa lấp tảng băng 

chìm đằng sau sự kiện hủy hoại môi trường biển Miền Trung. 

Chỉ có điều sự khỏa lấp đó chưa đủ để người dân thấy “như 

thật” rằng đây là một chính phủ của dân. 

Đền bù hay hỗ trợ? 

Chính phủ Việt Nam đã dẫn Formosa vào đất nước này, nói theo 

ngôn ngữ dân gian, là đã “rước voi về giày mả tổ”, họ phải chịu 

trách nhiệm gì trước nhân dân, và họ đã làm gì? 
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Cho đến nay, chính phủ Việt Nam dù đã nhận 500 triệu đola, thì 

người dân vẫn chưa biết được họ sẽ được đền bù như thế nào? 

Trong khi đó, từ đầu thảm họa đến nay, chính phủ chỉ công bố 

các biện pháp hỗ trợ! 

Vậy hỗ trợ là gì? 

Theo đúng từ điển Tiếng Việt, “Hỗ trợ” là động từ có nghĩa 

là “ giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ thêm vào”. Do vậy, việc chính 

quyền hỗ trợ người dân  chỉ là sự giúp đỡ người dân trong lúc 

khó khăn và sự giúp đỡ này hoàn toàn không thể thay thế được 

cái cốt yếu người dân đang cần, mà chỉ là sự “thêm vào” khi khó 

khăn. Cần phải hiểu cho rõ nghĩa như vậy kẻo nhầm lẫn. 

Thực ra, tiền của hỗ trợ người dân ở đây, cũng chính từ những 

đồng tiền thuế và của cải của người dân mà ra chứ chính phủ thì 

làm gì có xu nào cho dân, chỉ có đi vay mượn phá phách xả láng 

và dân è cổ ra chịu nợ mà thôi. 

(Hình ảnh: Gạo mốc hỗ trợ  

cho ngư dân trong thảm họa Miền Trung.) 
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Nói rõ như vậy, để thấy rằng việc “hỗ trợ” người dân của chính 

quyền không phải là sự ban ơn hay một sự cho không từ trên trời 

rơi xuống. Và đó cũng là nhiệm vụ của chính quyền ăn lương 

của người dân. 

 Sau khi xảy ra thảm họa biển Miền Trung, chính phủ đã có 

quyết định Số: 772/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 5 năm 2016 với nội 

dung: Hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng do hải sản 

chết bất thường tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và 

Thừa Thiên Huế. 

Sau đó, ngày 25/6/2016, ít ngày trước khi công bố thủ phạm đầu 

độc biển là Formosa, chính phủ có Quyết định tiếp theo số 1138, 

tăng thời hạn hỗ trợ ngư dân ảnh hưởng vụ cá chết. 

Đó là những việc làm của chính phủ đối với ngư dân thời gian 

qua. 

Vậy đền bù là gì? 

https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/09/h17.jpeg
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Đền bù, là một động từ được định nghĩa là “trả lại đầy đủ, 

tương xứng với công lao, sự mất mát hoặc sự vất vả” 

Cần phải hiểu rõ rằng: Formosa đã gây ra thảm họa biển Miền 

Trung Việt Nam, một thảm hoa môi trường ghê gớm, họ là thủ 

phạm phải chịu trách nhiệm đền bù những thiệt hại do hành vi 

của họ gây ra cho người dân Việt Nam. Họ đã thừa nhận điều 

đó. 

Việc đền bù phải tương xứng với những thiệt hại do thảm họa 

này gây ra. 

Những ai được đền bù? 

Hẳn nhiên, khi đã nói đến đền bù, thì tất cả những người bị ảnh 

hưởng, thiệt hại về mọi mặt bởi hành động của Formosa đều 

phải được đền bù tương xứng với sự thiệt hại và ảnh hưởng đó. 
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Cần phải hiểu rằng, thảm họa Biển Miền Trung không chỉ rảnh 

hưởng tới ngư dân mà có thể nói cả dân tộc Việt Nam, cả đất 

nước này, hiện nay và mai sau đều bị ảnh hưởng và thiệt hại. 

Hầu hết các ngành kinh doanh, sinh sống đều bị thảm họa gây 

thiệt hại. Ngành thủy, hải sản bị thất thu hàng triệu tấn cá từ 

biển, hàng vạn ngư dân mất việc làm, đời sống bị đe dọa đã 

đành. Những ngành khác như du lịch vắng khách tắm biển, 

người kinh doanh không thể bán được hàng hóa bởi ngư dân 

không có tiền để tiêu dùng, ngành giao thông bị ảnh hưởng bởi 

lượng khách du lịch và vận tải hải sản không còn. Không chỉ có 

vậy, ngành chế biến hải sản, thủy sản, ngành nuôi trồng thủy, hải 

sản biển bị thất thu, ngành sản xuất muối không thể hoạt động, 

các ngân hàng không thể cho vay hoặc không thể thu hồi vốn 

https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/09/h1172.jpg
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khi ngư dân không còn biển để khai thác… Ngay cả những 

ngành tưởng như không liên quan đến biển như ngành văn hóa 

không thể có khách thưởng thức các tác phẩm văn hóa. 

Có thể nói rằng, không có ngành nào và không có người dân 

Việt Nam nào đứng ngoài những thiệt hại bởi thảm họa biển 

Miền Trung. Cũng không chỉ có các tỉnh mà chính phủ đã liệt kê 

mới chịu ảnh hưởng. Bởi dân tộc Việt Nam là một, đất nước 

Việt Nam là một, không thể chỉ một nơi đau đớn mà nơi khác 

không bị ảnh hưởng cả tinh thần lẫn vật chất. 

Mặt khác, thảm họa này không chỉ là một năm hoặc mươi năm, 

mà là hàng chục năm sau vẫn chưa thể khắc phục. 

Hơn thế, sức khỏe, tính mạng người dân và giống nòi bị đe dọa 

hết sức nghiêm trọng hiện tại và lâu dài… 

Tất cả những thiệt hại đó, thủ phạm phải đền một cách tương 

xứng. 

Vậy, với 500 triệu đola mà chính phủ Việt Nam đã nhanh nhẩu, 

vội vàng nhận lấy đó có phải là số tiền đền bù tương xứng? 

Xin thưa là không thể. Bởi số tiền đó, so với những thiệt hại mà 

Formosa gây ra chỉ là một hạt cát trên bãi biển miền Trung mà 

thôi. 

Người dân có ủy quyền cho chính phủ nhận tiền đền bù của họ 

hay không? Vấn đề này là vấn đề về pháp lý, hãy để các luật gia 

phân tích. Ở đây, chúng ta chỉ phân biệt giữa đền bù và hỗ trợ 

cũng như những vấn đề liên quan trực tiếp thiệt hại của người 

dân. 

Vậy ai sẽ đền bù? 
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Lẽ ra, trước thảm họa to lớn này, chính phủ phải đứng ra đòi 

Formosa đền bù cho những thiệt hại mà họ gây ra cho đất nước 

này, dân tộc này như sự đói nghèo dẫn đến tụt hậu, chậm phát 

triển của dất nước, thảm họa lâu dài đối với nòi giống, với xã 

hội… Nhưng hình như chính phủ này coi đó là những điều 

không quan trọng với họ? 

Còn đối với người dân thì sao? 

Cho đến nay, chưa hề có một nhóm, ủy ban của nhà nước hay 

bất cứ một tổ chức xã hội nào đứng ra nhận trách nhiệm đền bù 

cho người dân Việt Nam bị thảm họa Miền Trung. Tất cả những 

việc kê khai, điều tra (nếu có) của nhà nước, chỉ nhằm phục vụ 

việc “hỗ trợ” người dân bị ảnh hưởng mà thôi. 

Mà như trên đã phân tích, việc hỗ trợ  của nhà nước dù bằng bất 

cứ nguồn tiền nào, đều không thể thay thế việc đền bù thiệt hại 

cho người dân. 

Hẳn nhiên, cần phải có người chịu trách nhiệm đền bù rõ ràng 

cho người dân bị ảnh hưởng. Vậy nơi nào sẽ đền bù cho người 

dân? Chính phủ Việt Nam hay Formosa? 

Nếu chính phủ chính thức nhận đền bù thay Formosa vì lỡ “ăn 

của chùa ngọng miệng” thì chính phủ phải kiếm đủ số tiền đền 

bù tương xứng thiệt hại của người dân và nền kinh tế quốc dân 

bởi thảm họa này. Và đúng đắn, nghiêm túc hơn nữa, chính phủ 

không được dùng tiền thuế của người dân cho việc đền bù mà lỗi 

là do Formosa gây ra. Ngoài ra, chính phủ có nhiệm vụ đòi hỏi 

Formosa bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người dân, bởi họ được 

dân nuôi thì phải làm việc cho dân. Đơn giản vậy thôi. 

Và khi đó, người dân cần kê khai đầy đủ những thiệt hại của 

mình, của ngành mình cũng như cộng đồng do thảm họa này gây 
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ra. Chính phủ phải đền bù đầy đủ cho họ. Đó là trách nhiệm của 

chính phủ, nếu đã nhận lấy việc đề bù thay thủ phạm trong vụ 

này. 

 

Người dân miền Trung xuống đường, lên tiếng vụ cá chết hàng 

loạt. Ảnh: internet. 

Hẳn nhiên, khi chính phủ không đáp ứng được việc đền bù cho 

người dân, thì người dân có quyền lên tiếng, biểu thị thái độ của 

mình bằng biểu tình, bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm đạt 

được công bằng cho mình. 

Còn nếu chính phủ không nhận nhiệm vụ đền bù cho người dân, 

thì thủ phạm là Formosa phải đứng ra chịu trách nhiệm đền bù 

cho họ. 

Và khi đó, người dân cần trực tiếp Formosa để đòi hỏi quyền lợi 

của mình. Hoặc bằng Tòa án. Điều đó không thể chối cãi. 

Khi đó, chính phủ phải bảo đảm an toàn cho người dân đòi hỏi 

quyền lợi chính đáng, sự công bằng cho mình, chính phủ phải 

https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/09/h1171.jpg
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đứng về phía người dân chứ không thể dùng cảnh sát và các lực 

lượng ngăn cản. 

Bởi nếu có hành vi dùng các lực lượng ngăn cản người dân đi 

đòi quyền lợi chính đáng cho mình, nhằm bảo vệ thủ phạm, thì 

chính phủ đó là chính phủ phản động, đứng về kẻ thù để chống 

lại nhân dân. 

Và khi một chính phủ đứng lên chống lại quyền lợi người 

dân, thì người dân có quyền truất phế, loại bỏ chính phủ đó 

không cần thương tiếc. 

Hà Nội, ngày 11/9/2016 

J.B Nguyễn Hữu Vinh 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

IV.- Hà Nội, Sài Gòn và Vũng Tàu đồng hành với giáo dân, 

ngư dân Nghệ An chống Formosa 

 

https://2.bp.blogspot.com/-gov-NLdk-L8/V-pekc2uYtI/AAAAAAAAT5o/JIPCsGTvgD0J6ZFM98bVJ2Oy5Xij96eRQCLcB/s1600/Vung+Tau+3.jpg
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CTV Danlambao - Tiếp nối những hành động bảo vệ môi 

trường, chống Formosa gây ra những thảm cảnh cho Việt Nam, 

sáng nay 27/9/2016, một số người hoạt động nhân quyền ở Hà 

Nội, Sài Gòn, Vũng Tàu đã công khai biểu thị thái độ trên 

đường phố và tại nơi công cộng. Đây cũng là một hình thức tiếp 

sức và đồng hành cùng Linh mục Anton Đặng Hữu Nam và 600 

giáo dân, ngư dân Nghệ An trong cuộc đấu tranh chống 

Formosa. 

 

Trong khi hàng trăm người dân tập trung tại trụ sở tòa án nhân 

dân thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và tiến hành các thủ tục khởi kiện 

thì tại Sài Gòn, khoảng năm người hoạt động nhân quyền đã bất 

ngờ giơ cao các khẩu hiệu "Formosa cút đi"; "Đưa Formosa ra 

tòa"; "Thép Cà Ná dừng lại" trên đường phố. Đây là hình thức 

đấu tranh quen thuộc đã được một số anh chị em tại Hà Nội, Sài 

Gòn và thành viên Mạng Lưới Blogger Việt Nam áp dụng 

thường xuyên sau khi các cuộc biểu tình số đông bị đàn áp nặng 

nề hoặc không thể tổ chức được. 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/
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https://2.bp.blogspot.com/-WTJRqDP4UyA/V-pdSnPkfkI/AAAAAAAAT5I/7IYiwV3XacoW5uJclVu-54jkWLPO2o0FACEw/s1600/Formosa-sg1.JPG
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Ảnh: CTV Danlambao 

 

Tại Hà Nội, nhóm anh Nguyễn Viết Dũng, Nguyễn Tuấn Nghĩa, 

Lưu Quang Pháp, Nguyễn Thế Hoàng Anh… đã giơ cao biểu 

ngữ “Bring Formosa To Court”, “Formosa Get Out” tại văn 

phòng Đại sứ quán Đài Loan (toà nhà HITC – khu vực Xuân 

Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội). Thông điệp mà các anh chị em hoạt 

động muốn gửi đi là “Việt Nam cần biển sạch, chính quyền 

sạch. Không cần thép bẩn!” 

 

https://2.bp.blogspot.com/-J22Sxya0FyQ/V-pdSyYc5QI/AAAAAAAAT5M/5vtdc-49bBApfTwjpZ_ntrK3mSB5BNAoQCEw/s1600/formosa-sg.JPG
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Ảnh: Facebook Nguyễn Viết Dũng 

 

Anh Nguyễn Tấn Nghĩa (đứng thứ 2 từ phải qua) cũng chia sẻ 

cùng CTV Dân Làm Báo "Hậu quả của việc Formosa xả thải thì 

mọi người đã thấy và thậm chí còn chưa thấy hết các di hại về 

lâu dài khác. Việc bỏ ra 500 triệu USD đền bù rồi phủi hết trách 

nhiệm và tiếp tục sản xuất (và cũng có thể tiếp tục gây ô nhiễm) 

thì không thể chấp nhận được. Ai sẽ làm biển sạch trở lại? cuộc 

sống ngư dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa sẽ được hỗ trợ kế sinh 

nhai như thế nào? Du lịch, môi trường... sẽ khắc phục ra sao? 

Vì vậy, tôi ủng hộ việc đưa Formosa ra toà án để ngăn chặn 

những thảm hoạ tương lai và làm rõ những di hại chưa được 

giải quyết " 

https://3.bp.blogspot.com/-5nSLhUAogtM/V-pdWBGwmRI/AAAAAAAAT5Y/aoq6Ukhwp7MddOODwKkd8Fi-XduCmzaZwCLcB/s1600/HN-Dungphiho.jpg
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Vào buổi trưa cùng ngày, tại khu vực biển Hồ Cóc, huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, một số người hoạt động 

nhân quyền cũng đã biểu thị thái độ ủng hộ đồng bào miền 

Trung khởi kiện Formosa Hà Tĩnh ra tòa án. Có khoảng 14, 15 

người tham gia cuộc biểu thị này. Anh Nguyễn Thanh Hải, một 

trong những người hoạt động tích cực tại Vũng Tàu cho 

biết “Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi có những hoạt động 

như thế này. Kể từ khi Formosa gây ra thảm họa môi trường, 

anh em chúng tôi tại Vũng Tàu đã nhiều lần biểu thị thái độ 

công khai bảo vệ môi trường, chống Formosa. 

 

 
Ảnh: CTV Danlambao 

https://3.bp.blogspot.com/-bShJcQaSpu4/V-pdSLvCgvI/AAAAAAAAT5E/ukB3f_NWmtQpfktZtVOObVHcZ6-AjwAZQCEw/s1600/Formosa-vt2.jpg
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Anh Nguyễn Thanh Hải (người đeo kính) 

 

Cũng có một vài lần chúng tôi cùng kết hợp, đồng hành với anh 

em Sài Gòn, Bình Dương. Hôm nay, chúng tôi muốn bày tỏ sự 

đồng hành, ủng hộ cho 600 ngư dân Nghệ An đang có mặt tại 

tòa án thị xã Kỳ Anh để tiến hành việc khởi kiện. Cá nhân tôi 

cũng muốn qua Dân Làm Báo nhắn gửi đến đồng bào Việt Nam 

trong nước và tại hải ngoại rằng, hãy cùng với bà con ngư dân, 

với giáo dân, với chúng tôi để cùng hành động, gây sức ép để 

Formosa phải cút khỏi Việt Nam. Hơn thế, bắt họ phải chịu 

trách nhiệm trước những gì đã gây ra cho người dân Việt Nam, 

không loại trừ cả những kẻ tiếp tay cho tội ác này”. 

https://1.bp.blogspot.com/-mqcGw88dSWA/V-pdSHXbifI/AAAAAAAAT5A/-AIupiBUTPoBicry4c-bSM5StNz8rUV1gCEw/s1600/Formosa-VT.jpg
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Mong muốn của anh Nguyễn Thanh Hải cũng là mong muốn 

của những người quan tâm đến vấn đề môi trường, quan 

tâm đến vận nước. Hy vọng những mong muốn trên sẽ trở 

thành hành động của thật nhiều người Việt Nam, hầu đòi lại 

công lý và góp phần thay đổi vận mệnh của đất nước. 

 

27.9.2016 

 

 
CTV Danlambao 

 

 

 

Chuyển Đến: Nguyễn Quang 

Ngày 29/9/2016 
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