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(1) Đầu ghềnh cuối bãi tan hoang… 
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Formosa được bảo kê để tàn phá môi trường sống của người 
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Khái niệm đầu ghềnh cuối bãi mang đậm chất địa lý, trong đó, 

Việt Nam là một nước mà khái niệm này đậm đặc. Với địa hình 

phía Tây là núi, phía Đông là biển, trải dài từ Nam ra Bắc đều có 

những con sông chảy từ núi ra biển, sông suối đầu nguồn mang 

âm hưởng ghềnh thác chở theo núi non và phù sa đưa về cuối 

bãi, đưa về cửa biển. Đất nước như một bài thơ tự nhiên, sông 

núi quấn quýt, ôm lấy đồng bằng và cưu mang con người, cưu 

mang sự sống. Thế nhưng chỉ trong vòng chưa đầy nửa thế kỷ, 

công trình của triệu năm tạo hóa bỗng chốc tan hoang. Đầu 

ghềnh trở nên trơ trọi và cô độc, cuối bãi cũng thê lương bởi bàn 

tay tàn phá của con người. Cụ thể ở đây là con người Cộng sản. 

Vì sao nói rằng đầu ghềnh cuối bãi trở nên tan hoang bởi bàn tay 

người Cộng sản? Bởi lẽ, chưa có thể chế chính trị, chế độ chính 

trị nào tàn phá đất nước Việt Nam trở nên tan hoang một cách 

mau chóng và đầy bạo lực như chế độ chính trị Cộng sản xã hội 

chủ nghĩa. Đất nước trải qua cả ngàn năm phong kiến và Bắc 

thuộc, người ta cũng khai thác biển, khai thác rừng để xây dựng, 

hưởng thụ và cống nạp cho phương Bắc nhưng rừng vẫn là rừng, 

biển vẫn là biển. 

Ngay cả thời thuộc Pháp, rồi chiến tranh Nam Bắc kéo dài hơn 

hai mươi năm, vì lý do chiến tranh, vì phải phá bỏ một số cánh 

rừng để tránh tình trạng đối phương xây dựng căn cứ, làm ổ 

chiến tranh và gây hậu họa lâu dài, miền Nam và Mỹ đã rải hàng 

ngàn tấn thuốc khai hoang Dioxin xuống dãy Trường Sơn nhưng 

nghe ra những thùng chất độc màu da camn rơi vào Trường Sơn 

chẳng khác nào hạt muối bỏ biển. Rừng vẫn um tùm cây cối và 

chẳng mấy chốc đã ngun ngút xanh. 

Thế nhưng, trong vòng chưa đầy nửa thế kỉ, mà chính xác 

hơn là trong vòng chưa đầy hai mươi năm, kể từ khi người 
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Cộng sản biết xài đồ gỗ và gỗ là nguồn xuất khẩu hái ra tiền, 

rừng trở thành những đồi trọc. Cả một dãy Trường Sơn 

xanh miên man từ Nam ra Bắc chỉ còn lại những quả đồi 

trọc lưa thưa, cây đã không cánh mà bay, cả rễ cây, gốc cây 

cũng tự di chuyển vào nhà quan, tự biến mình thành những 

bộ bàn ghế gốc cây, rễ cây mà người ta gọi là “bàn ghế mỹ 

thuật”. 

Rừng chết, biển cũng chẳng yên thân, từ một vùng biển với 

nguồn hải sản phong phú, dồi dào, chỉ trong vòng chưa đầy 

một năm, ngay từ tháng Giêng đến nay, biển miền Trung trở 

thành cái ao chứa độc của Formosa Hà Tĩnh và sắp tới đây 

là tôn Hoa Sen Cà Ná và còn nhiều dự án thép vẫn đang hăm 

he, chuẩn bị nuốt chửng môi trường xứ Việt. 

Có người bảo rằng do lòng tham của con người, do ý thức con 

người kém nên đất nước mới trở nên như hiện tại. Tôi thì lại 

không nghĩ thế, tôi tin rằng người Việt Nam cũng giống như 

hàng tỉ người văn minh trên thế giới này và cũng chịu mọi tương 

tác giáo dục từ tấm bé cho đến ngày xuống mộ như hàng tỉ con 

người trên thế giới này. 

Sở dĩ tôi nói như vậy vì trong thực tế, quá trình giáo dục và tiếp 

nhận giáo dục của con người không phải bắt đầu từ khi đi học 

mẫu giáo cho đến khi tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, rồi đi 

làm, nhận đồng lương là xem như khép lại. Mà trên thực tế, giáo 

dục là chính trị và chính trị là giáo dục. 

Vì sao? Vì ngay từ tấm bé, lúc còn trong bào thai, thai nhi đã thụ 

đắc một nền giáo dục tưởng như vô thức trong bụng mẹ thông 

qua thức ăn của người mẹ, thông qua tương tác xã hội, gia đình 

và ngũ giác, từ âm thanh đến hình ảnh, va chạm, cảm giác, tâm 

trạng… của người mẹ. Để rồi khi ra đời, những bài hát ru, 
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những làn điệu (có thể là dân ca, cổ điển, cũng có thể là hiện 

đại) của bà, của mẹ chính là những bài học đầu tiên của bé. Và 

quá trình giáo dục từ trong bụng cho đến khi ra đời của em bé lại 

chịu tác động chính trị rất mạnh. Một người mẹ sống trong 

một đất nước có nền chính trị coi trọng quyền con người, có 

dân chủ sẽ có tâm hồn cởi mở, có sự hãnh tiến và có niềm tin 

vào ngày mai, có miếng ăn sạch sẽ, an toàn và ngon, có thời 

gian để đi ngắm thiên nhiên, lĩnh hội cái bao la của đất 

trời… Tất cả những yếu tố này hun đúc tâm hồn từ trứng 

nước. 

Ngược lại, một bà mẹ sống trong một chế độ chính trị mất tự 

do, quay cuồng trong cơm áo gạo tiền và tham vọng thì e 

rằng khó hứa hẹn một tâm hồn trẻ khoáng đạt và sâu sắc. 

Đó là chưa muốn nói đến khi ra đời, tuổi thơ đứa bé đã học 

được gì. Nói cho cùng, những bài học vỡ lòng của nền giáo 

dục Cộng sản xã hội chủ nghĩa bị khuôn chặt trong ba yếu 

tố: Bạo lực; Dối trá và; Tham lam. Càng ngày yếu tố bạo 

lực, dối trá và tham lam càng cô đặc trong giáo dục Việt 

Nam. 

Từ câu chuyện chú Cuội không dưng thấy ba cọp con thì vác rìu 

chém chết sau đó thấy cọp mẹ về nhai lá cây đắp cho con và cọp 

con sống lại thì lén lút chờ bốn mẹ con nhà cọp bỏ đi liền bứng 

cây mang về nhà trồng. Trong câu chuyện chú Cuội đã hội tụ đủ 

yếu tố tàn bạo, cọp con cũng chẳng làm gì Cuội, vậy mà Cuội nỡ 

vung rìu chém chết. Thấy cọp mẹ về thì bỏ chạy, trèo lên ngọn 

cây, đây là tính hèn nhát, hiếp yếu mà sợ mạnh. Rồi lại bứng cây 

rừng mang về trồng khi biết đây là cây thuốc quí, điều này dạy 

cho con người tính tham lam, cứ thấy quí là bê về nhà, không 

cần biết phải quấy. Và đây cũng là khóa huấn luyện lâm tặc từ 

tấm bé cho học sinh Việt Nam. Đừng trách tại sao Việt Nam 
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ngày càng nhiều lâm tặc và lâm tặc là chính những đảng viên, 

quan chức, họ là lâm tặc giỏi giang nhất. Bởi họ hiểu thế nào là 

“rừng vàng biển bạc” thông qua tập khí ăn cắp thiên nhiên mà 

họ được nhồi nhét, đào luyện từ tấm bé! 

Và những bài học ca ngợi đảng Cộng sản, ca ngợi những 

tấm gương giết người, ám sát, khủng bố như Nguyễn Văn 

Trỗi, hay mách mách tàn tàn vung lựu đạn giữa chợ như Võ 

Thị Sáu, kể cả tấm gương điên rồ tự biến mình thành ngọn 

đuốc sống mà các tay bồi bút chế độ đã tự nhào nặn, tự biến 

thành nhân vật điển hình, lừa dối lịch sử suốt bao nhiêu năm 

nay đều dạy cho con người trở nên tàn ác, coi thường mạng 

sống bản thân và đạp lên sinh mệnh đồng loại. 

Khi cái ác, sự dã man được cổ xúy, nhào nặn thành những 

biểu tượng lịch sử, tấm gương thế hệ, anh hùng dân tộc thì 

đương nhiên, cả dân tộc trở nên man rợ là lẽ tất yếu. Và ở 

đây, vấn đề thứ hai là con người được giáo dục cho đến khi sáu 

tấm ván quan tài khép lại. Sở dĩ nói như vậy bởi giáo dục là 

chính trị và chính trị là giáo dục lại có ý nghĩa đặc biệt trong giai 

đoạn con người thụ đắc giáo dục thông qua công việc, tương tác 

xã hội và tự khẳng định mình sau khi rời ghế nhà trường. Một 

con người khó có thể giữ được sự tử tế và liêm khiết khi người 

đó đang bị chính cái thể chế chính trị đè đầu cưỡi cổ, hàng ngày 

đang xâm thực họ trên mọi nghĩa. Mọi tương tác về chính trị, xã 

hội và công việc trong độ tuổi này chính là quá trình giáo dục và 

thụ đắc giáo dục của con người cho đến lúc chết. 

Trong một đất nước thiếu tự do, dân chủ và đầy rẫy tội ác, 

bạo lực, tham nhũng, đè đầu cưỡi cổ thì bài học của bất kỳ 

cá nhân nào không thể là tự do, yêu thương và sáng tạo mà 

là bằng mọi giá phải đạp lên mọi thứ để tồn tại. Không ngoại 
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trừ đạp lên sinh mệnh đồng loại, thậm chí cả sinh mệnh 

người thân! 

Rừng chết, do con người đã quên mất giá trị tự nhiên, cũng 

như hình ảnh tự nhiên trong tâm hồn con người đã chết khô 

và ý thức thực dụng, lợi dụng tự nhiên để làm giàu, tùng xẻo 

tự nhiên đã thế chỗ. Biển chết do sự phóng khoáng và yêu tự 

nhiên của con người đã cạn, đã thành ao tù của lòng tham, 

sự ích kỉ và mưu toan thâu tóm cả biển trời vào bàn tay 

quyền lực. 

Và đó là nguyên nhân của hàng triệu hệ quả đang hiện rõ 

nét từ Formosa Hà Tĩnh cho đến nhiệt điện Vĩnh Tân, thủy 

điện Sông Tranh, Sông Bung, đồng bằng sông Cửu Long 

ngập mặn và sắp tới đây sẽ là tôn Hoa Sen Cà Ná, cán thép 

Quảng Nam… Và sẽ còn hàng triệu ung nhột sắp vỡ, làm lộ 

rõ cơ thể Việt Nam đang hủy hoại một cách khủng khiếp! 

Và đầu ghềnh cuối bãi không còn thơ như đã từng, mà đầu 

ghềnh là nơi xả độc, là mối đe dọa, cuối bãi là hố chứa độc, 

là ao chết chócc, và rồi đồng bằng tự xâu xé nhau như bầy 

thú thèm thịt đồng loại, và rồi mọi thứ dần tan hoang cho 

đến khi không còn cái cây, không còn ngọn cỏ, không còn 

con cá, không còn con chim, không còn màu xanh. Lúc này, 

liệu người Cộng sản có đủ tỉnh táo để nhận ra rằng tiền, 

vàng, thép không thể nào ăn được?! E rằng đây là câu hỏi 

mà câu trả lời lại tùy thuộc và hệ thống giáo dục mà họ đã 

và đang thụ đắc! 

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

 

(2) Bí ẩn những vụ cá chết tại Việt Nam 
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.Lâm Phong 
 . 

Khi nói đến chuyện cá chết tại Việt Nam, thì mọi người, ai cũng 

biết vụ cá chết đã khởi nguồn từ vùng biển Vũng Áng, nơi có 

“Khu công nghiệp” Formosa, nhà máy “luyện thép” của Tầu; mà 

đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã “ký kết hợp đồng” cho 

Tầu được làm “căn cứ đóng quân” với thời hạn 70 năm! 

  

. 

 
  

. 

Sau vụ cá chết tại Vũng Áng bùng lên dữ dội, lòng phẫn nộ của 

người dân trước sự chậm chạp, giả tảng làm lơ không muốn tìm 

ra nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt của nhà cầm quyền 

CSVN, dẫn đến các mối nguy cơ lần lượt ảnh hưởng đến sinh 

mạng, sự mưu sinh, nguồn thực phẩm của không những ngư dân 

mà còn ảnh hưởng cho toàn thể nhân dân Việt Nam vì sự ngộ 

độc môi sinh của biển. Đồng bào Bắc, Trung, Nam đã cùng nhau 

xuống đường yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải minh bạch rõ 
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nguyên nhân gây ra việc đầu độc cả nước và cũng chính là căn 

nguyên tội ác diệt chủng có chủ đích nêu trên của kẻ giấu mặt. 

. 

Nhưng, để đáp ứng lại nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, 

đảng CSVN, kẻ cướp quyền cai trị đất nước bằng bạo lực, đã 

dùng đủ mọi thủ đoạn dưới nhiều hình thức côn đồ, để đàn áp 

thẳng tay những đoàn người biểu tình ôn hòa với nguyện vọng 

chính đáng trên. Từ những tên công an khoác ngoài bằng những 

bộ thường phục, những tên công an giả dạng “thanh niên xung 

phong”, những tên đặc tình (Trung cộng) giả dạng an ninh đi lẫn 

trong các đoàn người biểu tình ôn hòa, đòi quyền được biết sự 

thật gây ra nguy cơ diệt chủng cho dân tộc nơi những kẻ tự 

xưng, vỗ ngực là “phụ mẫu” của nhân dân và “vì dân, vì nước” 

mà chúng “hy sinh” nhận lãnh trách nhiệm làm “đấy tớ” của 

nhân dân. Rồi lại tiếp diễn bao cảnh đánh đập dã man giáng lên 

đầu lên cổ người dân từ trẻ em đến cả phụ nữ cũng bị chúng 

dùng bạo lực đánh đập, giam cầm… khủng bố người dân biểu 

tình ôn hòa, bất bạo động. 

. 

Sau các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân đòi nhà cầm quyền 

CSVN phải minh bạch vụ cá chết hàng loạt vì môi sinh biển 

Vũng Áng bị nhiễm độc, đảng CSVN đã gian manh ngăn chận 

quyền tự do phát biểu, đòi hỏi minh bạch chính đáng từ nhà cầm 

quyền CSVN để bảo vệ quyền sống của người dân, bằng nhiều 

hình thức hèn hạ với một mạng lưới công an, côn đồ, đặc tình 

Trung cộng… nhằm ngăn cản mọi thành phần dân chúng có ý 

tham gia tiếp tục xuống đường đòi hỏi minh bạch và công lý. 

. 

Tiếp đến, còn thêm những vụ cá chết khác ở khắp nơi, trong 

Nam, ngoài Bắc, cá chết ở sông, trong hồ… Nhưng chưa thấy ai 

lên tiếng về sự thật tại sao có những vụ cá chết này. 
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. 

Riêng phần tôi, tôi đã hiểu, đã biết những bí ẩn đó: 

. 

Xin thưa cùng quý đồng bào trong và ngoài nước: Vụ cá chết 

đầu tiên, cũng như hầu hết mọi người đều đã biết, tôi chắc chắn 

là do chất độc hại từ “Khu công nghiệp” Formosa của Tầu thải 

ra. Nhưng khi có đông đảo đồng bào xuống đường, để phản đối 

“Khu công nghiệp” Formosa, thì đảng CSVN đã ra lệnh cho 

công an, côn đồ đánh đập, đàn áp một cách dã man như đánh 

quân thù. Chúng còn bắt giam, tra tấn, gây thương tật và tạo khó 

khăn mọi mặt trong đời sống thường nhật của từng người qua 

chính sách răn đe, khủng bố của đảng CSVN. Nhất là những ai 

dám mạnh dạn lên tiếng đòi tống xuất Formosa khỏi Việt Nam, 

vì những vi phạm nghiêm trọng của họ đã gây ra cho đời sống 

ngư dân Việt Nam nói riêng và nguồn thực phẩm cả nước nói 

chung. 

  

. 
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. 

Đảng CSVN, nhóm cầm quyền cai trị cả nước không dám lên 

tiếng đòi buộc Formosa bồi thường mọi thiệt hại cho ngư dân 

Việt, cùng việc hủy hoại môi sinh lâu dài biển miền Trung do 

tập đoàn này gây ra. Mà ngược lại, đảng CSVN quay ra đàn áp 

nhân dân Việt Nam, những người biểu tình ôn hòa, với tay 

không, biểu ngữ đòi minh bạch, công lý cho đời sống của chính 

họ, gia đình cùng tương lai con cháu họ; tương lai của đất nước, 

dân tộc Việt Nam. 

  

. 

Kể từ đó, đảng CSVN đã tương kế, tựu kế, để nghĩ ra cách khác, 

nhằm đánh lạc hướng người dân, để không ai còn nghĩ tới “Khu 

công nghiệp” Formosa nữa. Và đảng Cộng sản đã đi đến một 

quyết định “tốt nhất” là bằng cách phải rải chất độc xuống nhiều 

vùng biển, sông, hồ, kênh, rạch ở nhiều nơi trong nước, hòng 

đánh lạc hướng, khiến cho người dân sẽ nghĩ: “thì ở đâu cũng có 

cá chết, chớ đâu phải riêng chi “Khu công nghiệp” Formosa”; vì 

đảng Cộng sản Việt Nam không dám đụng tới Formosa, không 

đuổi được Formosa, vì đã nhận tiền của Formosa rồi. 

  

. 

Nói một cách rõ ràng hơn là: Trong vụ cá chết tại Vũng Áng, 

thì bọn Tầu Formosa đã chi thêm tiền cho đảng CSVN, để 

“đảng” tiếp tục làm tay sai và bảo vệ Formosa; và chính đảng 

CSVN đã đầu độc cho cá chết hàng loạt ở các sông, hồ, kinh, 

rạch ở nhiều nơi khác, để đánh lạc hướng, để phân tâm dân 

chúng, để họ không còn nghĩ tới mối họa diệt chủng từ 

Formosa nữa. 
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. 
Đảng CSVN chỉ vì quyền lợi riêng, nên đã dâng, bán quá nhiều 

những phần lãnh thổ, lãnh hải của đất nước cho giặc Tầu. Nhưng 

bọn chúng luôn luôn tuyên truyền xuyên tạc rằng “miền Nam 

bán nước”. 

. 

Vậy, chúng ta thử hỏi: Từ xưa cho tới nay, có triều đại nào, có 

chế độ nào “bán nước”, hay “ký kết” cho ngoại bang được dùng 

làm “căn cứ” những vùng đất như Vũng Áng tới 70 năm, như 

chính đảng CSVN đã làm hay không? 

. 

Ngoài ra, đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã rước  giặc Tầu vào 

trấn đóng ở nhiều vùng đất khác từ Hải Phòng, Bình Thuận, Đà 

Nẵng, Tây Nguyên, Bình Dương… 

  

. 

Không nói đâu xa, đảng CSVN thường lên án Triều Nguyễn làm 

tay sai cho thực dân Pháp và bán nước. Kỳ thực, nhà Nguyễn, 

chẳng  những không hề để mất một phần đất nào cả, mà còn mở 

mang thêm bờ cõi nước Việt tới tận mũi Cà Mau nữa. 

Và cho đến ngày 30/04/1975, sau khi xua quân xâm lăng, rồi 

cưỡng chiếm nước Việt Nam Cộng Hòa, thì rõ ràng Việt Nam 

Cộng Hòa cũng không hề để một tấc đất nào rơi vào tay của 

ngoại bang cả. 

. 

Như mọi người đều đã biết, chính tên Lê Duẩn, “Tổng Bí Thư” 

của đảng CSVN đã tuyên bố:“Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên 

Xô, Trung quốc”. 
  

. 
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. 

Tóm lại, chỉ có đảng CSVN mới đem giang sơn nước Việt dâng-

bán cho bọn giặc Tầu phương Bắc, dù Tầu Mao hay Tầu Tưởng, 

cũng là Tầu cả. 

. 

Nên nhớ, một khi có biến cố nào đó, thì Tầu Tưởng, tức Tầu Đài 

Loan cũng đứng về phía Tầu lục địa, để xâm lăng nước Việt 

Nam và sẵn sàng tiêu diệt dân tộc Việt Nam chúng ta. 

. 

Cho nên, toàn dân Việt chỉ còn một cách duy nhất, là phải giải 

trừ cái đảng CSVN, để bảo vệ đất nước và dân tộc, rồi mới 

mong xây dựng lại một nước Việt Nam Tự Do, Dân Chủ, và 

đánh đuổi tất cả những tên giặc Tầu ra khỏi biên cương nước 

Việt, để cùng toàn dân chung tay xây dựng lại một nước Việt 

Nam Tự Do, Dân Chủ cùng sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của 

đất nước. 

Kính thưa quý vị, 

. 

Bài này, chúng tôi đã viết vào ngày 14/06/2016, mà chúng tôi 

nghĩ là CSVN có thể sẽ ngưng những vụ việc đầu độc cho cá 
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chết, để đánh trống lảng vụ Formosa gây thảm họa môi sinh tại 

miền Trung. 

. 

Nhưng không phải vậy, vì sau đó, đồng bào nạn nhân của “công 

ty” Formosa của giặc Tầu đã khiếu kiện; đặc biệt là cuộc biểu 

tình vào ngày Chúa nhật 02/10/2016, với số người tham gia đã 

vượt quá con số 10.000, thì thêm lần nữa, chính đảng Cộng sản 

Việt Nam đã tiếp tục đầu độc cho cá chết tại Hồ Tây, cũng 

không ngoài mục đích là để hướng cuộc tranh đấu của người dân 

đi theo một hướng khác, để họ quên đi thảm họa do Formosa 

gây ra. 

. 

Những hành vi này của đảng Cộng sản Việt Nam khó qua mắt 

của những người hiểu biết. 

. 

Do đó, chúng tôi rất mong đồng bào tại Việt Nam hãy cảnh giác 

tối đa bằng cách theo dõi từng giờ, từng phút, từng ngày, từng 

đêm, để bắt cho được quả tang khi chúng cho người đem chất 

độc rải xuống những sông, hồ, kinh, rạch, để đầu độc cho cá 

chết, với mưu đồ chạy tội cho bọn giặc Tầu độc ác mà nhà máy 

Formosa đã làm tại Vũng Áng. 

. 

Và một khi đồng bào đã bắt được quả tang, khi chúng đầu độc 

cho cá chết ở bất cứ nơi nào, thì lúc đó, đồng bào sẽ tri hô lên 

cho cả thế giới đều được biết hành vi này, và chắc chắn mọi sự 

sẽ nổ tung, chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ cùng chung với số 

phận của những con cá chết, phơi thây không kịp ngáp. 

. 

Một lần nữa, chúng tôi kính mong đồng bào hãy cùng nhau âm 

thầm theo dõi nhất cử, nhất động về những hành vi đầu độc cá 

chết của đảng Cộng sản Việt Nam, để tự cứu lấy chính mình, gia 
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đình mình và cứu cả Dân Tộc đang trên bờ vực thẳm của sự Diệt 

Vong do đảng CSVN gây ra! 

  

. 

14/06/2016 

Hiệu đính ngày 05/10/2016 

Lâm Phong 

 

Cảm ơn Ông Lâm Phong, sao ông đa nghi thế, nạn cá chết 

không phải do thuỷ triều đỏ ở ngoài biển thì cũng do “ sự cố “ 

Trời đổi thay mà cá chết khắp nơi Bắc Trung Nam ,từ miền 

ngược cho đến miền xuôi, rõ là tai nạn của nhân dân 4 tỉnh và 

rồi cả nước này đều chẳng liên quan gì đến Đảng ta và Quan 

thầy đảng ta.  Ông xem đó , vừa đây những 200 tấn cá chết 

ngay tại Hồ Tây sân sau của Ba đình, lại do nhân dân xả rác, 

chứ các công trình nhà mày thép, nhà máy giấy ở miền Nam, 

các nhà máy nhiệt điện khắp nước vẫn làm ăn tốt đúng quy 

trình của đảng mà.  Tai nạn khắp nước này không do Trời thì 

cũng do nhân dân, chứ Đảng Ta và Quan Thầy ta thì vô can. 

Với dỉnh cao trí tuệ cùng  với 16 chử vàng vã 4 tốt thì m ọi sự 

đều tốt đẹp , vì giúp Nhân dân ta cấp tốc đi vào quy trình trước năm 
2020!!! 
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(3) Nhà nước Việt Nam làm gì đối phó với biểu 

tình phản đối Formosa ở miền Trung? 

Posted by adminbasam on 07/10/2016 

Người Buôn Gió 

6-10-2016 

 
Hơn chục ngàn ngư dân biểu tình, phản đối Formosa.  

Nguồn: internet 

Ảnh hưởng nặng nề của việc Formosa xả thải gây ra trên diện 

rộng ở 4 tỉnh miền Trung. Con số nạn nhân bị thiệt hại trực tiếp 

do việc này lên đến hàng triệu người. 

Đã 6 tháng trôi qua từ khi xảy ra thảm hoạ, đời sống người dân 

bị ảnh hưởng nặng nề, cuộc sống nhiều người đã lâm vào cảnh 

khốn khó. Thế nhưng đảng, nhà nước, và chính phủ Việt Nam 

chưa hề có động thái nào đáng kể để khắc phục môi trường và 

http://anhbasam04.wordpress.com/
http://nguoibuongio1972.blogspot.com/2016/10/nha-nuoc-viet-nam-lam-gi-oi-pho-voi.html
https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/10/h1165.jpg
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chi trả bồi thường cho người dân, mặc dù họ đã nhận tiền từ 

Formosa một cách nhanh chóng dễ dàng. 

Đó là chưa kể chính phủ tuỳ tiện nhận 500 triệu USD bồi thường 

của Formosa mà chưa nghe được người dân có ý kiến và nguyện 

vọng gì, người dân nêu ra những mức độ thiệt hại gì đối với họ. 

Và hơn cả là người dân có đồng ý chấp nhận cho Formosa đền 

bù hay không? Số tiền đền bù là bao nhiêu?… Tất cả ý chí của 

người dân bị nạn đã bị chính phủ Việt Nam trắng trợn gạt sang 

một bên. 

Từ nhiều bức xúc chính đáng, người dân các tỉnh Nghệ An, Hà 

Tĩnh đã tổ chức cuộc biểu tình cũng như đưa đơn kiện Formosa 

ra toà án địa phương. Những cuộc biểu tình và đưa đơn này 

không phải phản ứng mà chính quyền mong đợi, trái lại chính 

quyền muốn người dân phải im lặng và chờ đợi đến khi nào 

chính quyền thấy họ … thôi không có ý kiến về Formosa nữa! 

Do tính chất vùng bị thiệt hại nằm trên giáo phận Vinh, rất nhiều 

ngư dân vốn cũng là giáo dân giáo phận Vinh bị thiệt hại. Trên 

tinh thần công chính vừa giúp người dân thể hiện được ý nguyện 

của mình, vừa giúp được nhà cầm quyền không phải đối đầu với 

một đám đông vô tổ chức. Những người linh mục ở giáo phận 

Vinh đã đứng ra dẫn dắt người giáo dân, ngư dân trong việc 

khiếu kiện. Với việc hàng ngàn người đi khiếu kiện và hàng 

chục ngàn người biểu tình phản đối Formosa trong ôn hoà, trật 

tự và không có cảnh hỗn loạn bạo lực, mặc dù người dân rất bức 

xúc. Lẽ ra nhà cầm quyền Việt Nam phải biết ơn những người 

linh mục đã giúp đỡ họ trong việc gìn giữ an ninh, trật tự và đối 

thoại ôn hoà trên tinh thần thượng tôn pháp luật và lợi ích của 

nhân dân, đất nước. Thế nhưng nhà cầm quyền Việt Nam không 

những chẳng coi trọng nỗ lực của các chức sắc tôn giáo , đã thế 



17 
 

lại dùng những thủ đoạn đê hèn để vu cáo, xuyên tạc hành động 

chính nghĩa của các vị chức sắc tôn giáo ở giáo phận Vinh. 

Lợi dụng quyền kiểm soát tự do ngôn luận, bộ chính trị Việt 

Nam đã chỉ đạo cấm các tờ báo nhắc tới tâm tư, nguyện vọng 

của những người giáo dân khiếu kiện. Thay vào đó họ bịa ra một 

vài người dân hớn hở nhận tiền bồi thường, một vài giáo dân giả 

dạng hoặc giáo dân biến chất trả lời phỏng vấn báo đài phê phán 

những linh mục và các đạo hữu của họ. 

Nhà cầm quyền sử dụng đội ngũ dư luận viên, xuyên tạc việc 

khiếu kiện thành động cơ phá hoại an ninh, trật tự. Vu cáo tập 

trung vào mục tiêu là những cá nhân chức sắc như linh mục 

Đặng Hữu Nam, Giám Mục Nguyễn Thái Hợp. Thậm chí đê hèn 

hơn là trích dẫn tiểu sử của Giám Mục Nguyễn Thái Hợp có 

thân phụ bị giết trong cải cách ruộng đất và cho đó là vì mối thù 

mà Đức Giám Mục đã xúi dân chúng khiếu kiện. Thử hỏi nếu 

không có chuyện Formosa xả độc và chính quyền bao che thì 

người dân có bức xúc không?  Hàng triệu người dân có bị thiệt 

hại đời sống của họ không? 

Nếu không có những điều như thế, Giám Mục và Linh Mục giáo 

phận Vinh xúi dục người dân đi khiếu kiện mới hẵng nói là họ 

kích động. 

Những thủ đoạn để đàn áp ý chí chính đáng của người dân trong 

việc khiếu kiện này là. 

1- Xuyên tạc động cơ của những người dân đi khiếu kiện, biến 

họ từ nạn nhân thành những kẻ gây rối, chống phá nhà nước. 

Qua đó làm dư luận hoang mang, bản thân người dân đi khiếu 

kiện cũng hoang mang, dẫn đến suy sụp ý chí và buông xuôi. 
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2- Tập trung công kích các chức sắc Công Giáo linh hồn của 

cuộc khiếu kiện. Vu cho họ tội phá hoại vì động cơ cá nhân. Đe 

doạ đàn áp tôn giáo bởi việc làm của họ. Mặt khác tác động lên 

Hội Đồng Giám Mục và các Giám Mục ở địa phương khác để 

gây chia rẽ. Khiến cho các Giám Mục khác lên tiếng làm giảm ý 

chí của các chức sắc Công Giáo Vinh. Ví dụ chẳng hạn sẽ có 

Giám Mục ở địa phương nào đó ca thán rằng – việc này là của 

cả nước, không phải của một mình người công giáo, chúng ta 

làm thế là tự chuốc mình đối đầu với nhà nước thì bất lợi cho 

chúng ta… 

3- Dùng chính quyền địa phương theo dõi và gây những khó 

khăn lên những giáo dân nhiệt tình và có ảnh hưởng, đe doạ đời 

sống của họ bằng những chính sách ở địa phương trong các việc 

như giấy tờ, khai sinh, đăng ký tạm trú… 

4- Dùng những giáo dân hay còn gọi là giáo gian len lỏi, tìm 

thông tin cung cấp cho nhà cầm quyền xuyên tạc những người 

đứng đầu. Tung tin gây chia rẽ những giáo dân với nhau. 

5 – Mua chuộc và xúi dục những người dân không tôn giáo, 

những người không bị thiệt hại ở Formosa nhưng sống trên địa 

bàn này vào cuộc chống lại những người dân đi kiện. Sử dụng 

những đảng viên hưu trí, những quan chức, cán bộ đóng giả làm 

người dân để lên tiếng phản đôi và đòi hỏi chính quyền phải 

dùng mạnh tay trấn áp việc biểu tình. 

6- Bưng bít thông tin về cuộc biểu tình, dùng báo chí và truyền 

thông đẩy hướng thông tin sang một việc nóng khác để thu hút 

dư luận quốc tế và dư luận trong nước sang vấn dề khác. Dùng 

dư luân viên, bồi bút trong ngoài khuấy động những sự kiện 

khác để hỗ trợ việc lái dư luận. 
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7- Dùng người trà trộn vào trong người dân biểu tình, có hành 

động quá khích như chửi bới, ném đá, đập phá để tạo cớ dùng vũ 

lực đàn áp những người khiếu kiện, biểu tình. 

8- Kéo dài thời gian trả lời khiếu kiện, tiếp nhận ý kiến bằng 

những thủ đoạn như đi họp, đi công tác, chờ ý kiến chỉ đạo. 

9- Dùng cảnh sát giao thông, kiểm tra liên ngành để kiểm tra trá 

hình ngăn cản những phương tiện giao thông chuyên chở những 

người dân đi kiện, phân tán và cắt đứt sự tập trung của người 

dân. 

10- Dùng lực lượng vũ trang giả dạng người dân thường bức xúc 

với việc đi kiện, để cà khịa gây sự và đánh đập tàn bạo người 

dân đi kiện. Rồi đổ lỗi đó là những người dân thường thấy bất 

bình với việc đi khiếu kiện ảnh hưởng đời sống của họ, nên họ 

đã phản ứng như thế. 

11- Bằng thủ đoạn gây tác động đến cấp cao như Hội Đồng 

Giám Mục, thậm chí là toà thánh Vatican … một mặt đưa nội 

dung báo cáo xuyên tạc, mặt khác hứa hẹn sẽ cởi mở thêm các 

hoạt động tôn giáo ở Việt Nam. Qua đó gây sức ép dội từ trên 

xuống các chức sắc Công Giáo ở giáo phận Vinh. 

12- Tập trung quân đội, công an đông đảo để sẵn sàng đàn áp 

thẳng tay bằng bạo lực mạnh khi các bước trước đó không mang 

lại hiệu quả. 

Trên đây khái quát 12 thủ đoạn của nhà cầm quyền Việt Nam 

dùng để đối phó với người dân biểu tình, khiếu kiện việc 

Formosa xả thải gây độc hại môi trường. Bạn đọc nào biết thêm 

xin bổ sung để giúp những người dân bị nạn vì Formosa có thêm 

hiểu biết, nhận thức để ứng phó với các thủ đoạn của nhà cầm 

quyền Việt Nam. 
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 13.-Những thành phần trụ cột trong các Giáo xứ nhất là các 

Linh mục có liên hệ đến việc giúp nạn nhân Formosa từ nay trở 

đi phải rất thận trọng trong sự di chuyển cũng như  nơi ăn chốn 

ở dễ tránh những sự mờ ám có thể xẩy ra như đã từng xẩy ra 

trong 71 năm qua! Tuy có Chúa quan phòng bảo vệ, nhưng về 

phần con Người thì cũng rất cần Cẩn tắc để vô ưu.   

14.- Được tin  đã có sự chuyển Bộ đội  về vùng Formosa với  

quân lệnh lập cộng của Bộ đội. Chắc lại muốn dùng bộ đội để 

dẹp “ dân chúng lâm nạn đòi quyền sống”  như Vụ Quỳnh Lưu 

năm 1956 ( ? ) . Khi đó tướng Lê Nam Thắng tức Lê Khiếng 

người Nguyệt Bổng, huyện Thanh Chương  đem hai tiểu đoàn về 

đàn áp, bắt dân  nổi dậy ở đó đem lên giam tại vùng cực Bắc 

của Bắc Việt  ( như vùng Cổng Trời ) cho thân tàn ma dại.  Xin 

Giáo dân Nghệ Tĩnh biết rõ tin đó để chuẩn bị tinh thần hầu kịp 

thời đối ứng.   

Cầu xin đức Mẹ Fatima đạp nát đầu con rắn mai gầm. ( 1917 – 

2017 ) 
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  Hy vọng lời sấm truyền được ứng nghiệm :  

 

秉 燭 無 明 光 自 滅 

重 銀 薄 福 產 必 亡 

Bỉnh chúc vô minh  ( du ? ) Quang tự diệt. 

( Cầm đuốc < đèn > không dầu, ánh Quang phụt tắt ) 

Trọng Ngân bạc Phúc, Sản tất vong. 

( Tham tiền bạc phước, nhà Sản Tiêu  vong ) 

( NKM )  
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