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HỒI CHUÔNG BÁO HIỆU 
 

Hồi chuông báo hiệu giờ tàn của chế độ độc tài Đảng trị tại Việt Nam! 

 

( Tin Tức và Hình Ảnh lấy từ nhiều trang trên mạng XH.) 

 

Đồng bào và giáo dân Hà Tĩnh giương cao cờ vàng nhất tề tiến về đại bản doanh của 

Formosa đòi minh bạch vụ cá chết và tiền bồi thường. 

Sáng ngày 2/10/2016, hàng ngàn người  dân ở các giáo xứ Đông Yên cũ, Quý 

Hòa đã kéo đến trước các cổng Formosa ở Kỳ Lợi, Kỳ Phương biểu tình. 

Công an, cảnh sát cơ động, quân đội lên đến hàng ngàn người cầm dùi cui, khiên 

chắn bảo vệ cho nhà máy Formosa. 

 
Hình biểu tình của người dân (đa số là giáo dân) trước đại bản doanh của 
Formosa Hà Tĩnh sáng ngày 2/10/2016 sẽ là những hình cảnh ghi dấu lịch sử 
Việt Nam  đổi sang trang mới. 

http://wp.me/p2rBHB-4Ew
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Hình ảnh người dân Hà Tĩnh trèo lên bức tường Formosa là hình ảnh báo hiệu Việt Nam 

có tự do, tương tự như hình ảnh dân Đông đức trèo qua bức tường Berlin, đánh dấu ngày 

chế độ CS tại Đông Đức bị sụp đổ ! 

Số người dân tham gia lên tới hơn mười ngàn người, chủ yếu là giáo dân dưới sự 

dẫn dắt của Linh mục Phero Trần Đình Lai. Ngài đã hướng dẫn giáo dân biểu tình 

trong ôn hòa, liên tục nhắc nhở bà con về nguyên tắc đấu tranh bất bạo động, giữ 

thái độ ôn hòa, điềm tĩnh nhưng cương quyết đấu tranh. 

 
Sau khoảng gần bốn tiếng đồng hồ, người biểu tình đã ra về trong trật tự. 
Thông điệp họ để lại trên bức tường trụ sở Formosa Hà Tĩnh là 
 
“Đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam”,  “We need our sea”, 

“Tấn Dũng chó bán nước”, “Võ Kim Cự chết đi”, “Fomosa get out”. 

 

Hồi chuông báo hiệu giờ tàn của chế độ độc tài Đảng trị đã gióng lên tại Hà 

Tĩnh! 

Khắp nước Việt Nam sắp tới sẽ có nhiều nơi như Formosa Hà Tĩnh ! 

 

Đảng CS không còn “ được” lo cho dân Việt nữa, mà hãy lo cuốn gói cút theo 

Formosa kịp thời, kẻo hối hận không kịp ! 

Nguyễn Phú Trọng và bè lũ hãy nhớ đến số phận của Ceaușescu, Gaddafi ! 

Trận cuồng phong Hà Tĩnh sẽ  cuốn bay bọn rác rưỡi và chất độc ra khỏi Việt 

Nam! 

Hoan hô người dân Hà Tĩnh ! Hoan hô Giáo dân và các Cha..! 

http://wp.me/p2rBHB-4Ew
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Đức tin giúp chúng ta vượt qua sợ hãi! 

 

 

 

 

http://wp.me/p2rBHB-4Ew
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Nhiều tên công an, bộ đội đã cởi bỏ sắc phục, rời bỏ hàng ngũ trong hoảng hốt khi 

những người biểu tình bao vây trụ sở Formosa Hà Tĩnh. 

 

 

Người dân các nơi đã tiếp tiếp ùn ùn kéo về Formosa hợp quần với người dân 

đang có mặt tại bản doanh Formosa để biểu tình. 

Một trận đánh lớn của người dân Hà Tĩnh để cứu nước Việt Nam. 
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Linh Mục Phan Văn Lợi 

CHÚNG TA HÃY CÙNG BIỂU TÌNH VỚI ĐỒNG BÀO KỲ ANH, ĐỂ 

TỐNG CỔ FORMOSA RA KHỎI VIỆT NAM VÀ TIẾP ĐÓ TỐNG CỔ 

ĐẢNG VIỆT CỘNG RA KHỎI GHẾ QUYỀN LỰC. SAI LẦM CỦA 

CHÚNG ĐÃ NGÚT TRỜI. TỘI ÁC CỦA CHÚNG ĐÃ DẬY ĐẤT. THẤT 

BẠI CỦA CHÚNG ĐÃ NGẬP BIỂN. 

 

 

Nguồn: https://tiengquehuong.wordpress.com/2016/10/02/hoi-chuong-

bao-hieu/ 
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