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THỜI SỰ TRONG TUẦN (23/10/12016) 

 
Trong Trang Nầy: 

1- Chuyện dài Vũng Áng: Các kho chứa Cá Nục ở Hà Tĩnh 

và Quảng Bình 

2- Người dẫn đầu vụ kiện tập thể chống lại Formosa quyết 

không bỏ cuộc 
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Mai Thanh Truyết (Danlambao) - Căn cứ theo một số tin tức 

nhận được, kể từ đầu tháng 6 vừa qua cho đến nay, ngư dân bắt 

đầu đi đánh cá trở lại và tiếp tục cho đến nay (10/2016). Số cá 

đánh bắt được trong suốt thời gian kể trên đã được xét nghiệm 

đầu tiên tại kho chứa Cửa Tùng của một cơ sở chế biến cá tại 

Vĩnh Linh. Trong 30 tấn cá đánh bắt được đã được Ông Hồ Sỹ 

Biên, Trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quảng Trị 

cho biết nồng độ trung bình của phenols (tổng hợp) trong cá 

là 0,037 mg/Kg. Hiện cơ sở nầy chứa 110 tấn cá đông lạnh. 

 

 
Ngoài kho chứa cá Cửa Tùng ra, từ đó đến nay lần lượt các kho 

chứa khác tọa lạc từ ngay phía Nam Khu Formosa (nằm phía 

trên biên giới Hà Tĩnh và Quảng Bình, được xây dựng trên 

http://danlambaovn.blogspot.com/
https://2.bp.blogspot.com/-0OA3TMN9iOY/WAqeYRbBTNI/AAAAAAACGPE/71T6NM4y8bQX54ig6eWuYWHVxLmQpy_XQCLcB/s1600/tempdanlambao.png
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những cồn cát thiên nhiên rộng lớn nằm phía đông của quốc lộ 

Bắc Nam 1), các kho trải dài từ biên giới phía Nam khu 

Formosa khoảng 10 Km. Bắt đầu là Kho ở Trường Hải, tiếp theo 

là Cồn Sẻ, Ba Đồn, Xuân Hòa, Thanh Khê, và Tân Mỹ. Cũng 

theo ước tính mỗi kho chứa từ 100 cho đến 500 tấn cá. (Cá đánh 

bắt được sau này có nồng độ thấp hơn LD50, cho nên chưa chết 

hẳn (còn sống lờ đờ vì độ nhiễm còn thấp) như nồng độ phenols 

trong các mẫu phân tích cá chết ở phần dưới đây.) 

 

Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là tại sao cá đã bị nhiễm độc 

phenols và các kim loại nặng có nồng độ thấp (nhưng trong 

vòng an toàn (?) theo tiêu chuẩn Việt Nam) như Cadmium, 

Chrome, Nicken, Đồng, Sắt, Kẽm, và Mangan… lại được lưu 

trữ trong phòng đông lạnh tiêu tốn chi phí năng lượng quá 

lớn? 
 

Lượng cá bị nhiễm độc trên được giữ lại để làm gì? 

 

Để tiêu hủy? Hay dùng để biến chế thành thực phẩm? 

 

Các phân tích dưới đây sẽ cho chúng ta có thêm khái niệm về 

mức độ nhiễm độc của cá và giới hạn an toàn trong việc tiêu thụ 

các loại cá trên. 

 

Hàm lượng độc hại LD50 
 

LD50 (Lethal Dose 50) là lượng hóa chất có thể gây ra cái chết 

của 50% nhóm động vật thử nghiệm. LD50 là phương pháp 

dùng để đo lường khả năng bị ngộ độc ngắn hạn (cấp tính) của 

động vật. Sau đây là nồng độ LD50 của hóa chất xâm nhập vào 

trong các mô của cá: 
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Cyanide (CN-): 20 – 76 ug/L (phần tỷ- part per billion-ppb) tùy 

theo loại cá. 

 

Phenol (C6H5-OH): 1 – 4.11mg/L (phần triệu- part per million-

ppm). 

 

Mercury (Hg), Thủy ngân: Có đời sống bán hủy (half life của 

Hg là 2 tháng rưởi (nghĩa là trong thời hạn nầy Hg bị hủy tự 

nhiên). Tánh sinh tiếp nhận (bio-accumulation) của thủy ngân 

lên hàng triệu lần so với môi trường nước bên ngoài do đó thủy 

ngân trong nước sẽ tạo ra sự nhiễm độc lâu dài (long term 

poisoning). 

 

LD50: 0.12 +/- 0.08 ppm cho cá trên mặt nước và 0.08 - +/; 0.06 

ppm cho cá dưới đáy vì tính sinh tiếp nhận). 

 

Arsenic (As), Thạch tín: 2 – 5 ug/L (ppb) cho cá nước ngọt. Đối 

với cá nước mặn giao động từ 20 – 50 ppb. 

 

Cadmium (Cd): 0.072ppm (72 ppb). 

 

Sắt (Fe): Sắt trong nước có nhiều tác dụng vào đời sống thủy 

sinh, cả tốt và xấu. Trong thiên nhiên, Sắt (Fe) có trong nước 

biển với tỉ lệ khoảng 1-3 phần tỷ (ppb), khoảng 1 phần triệu 

(ppm) trong nước sông và 100ppm trong nước ngầm. Sắt đến từ 

các khoáng chất khác nhau trong đất, đó là lý do tại sao nước 

ngầm có chứa nồng độ sắt cao nhất. Lượng sắt trong nước khác 

nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố và có thể ảnh hưởng đến các 

quần thể thủy sản. 
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LD50 - Nồng độ sắt trong nước và cá: Khi một lượng cao bất 

thường của sắt tồn tại trong nước, điều này thường là do ô nhiễm 

liên quan đến xây dựng, khai thác mỏ sắt. Sắt đến trong nhiều 

hình thức trong nước. Nó có thể được hòa tan trong nước hoặc 

vì quá nặng mà nó tạo thành một chất kết tủa (colloidal) hoặc 

những hạt sắt thật nhỏ lơ lửng trong nước. Đây là trường hợp 

chất thải có trong nước xả thải của Formosa sau ngày 6/4 vừa 

qua, mà một số “khoa học gia” Việt Nam gọi đó là do tảo đỏ khi 

thấy dòng nước biển màu đỏ cuồng cuộn chảy ngay sau khi 

thoát ra từ miệng cống của Formosa. 

 

Ở mức độ bình thường, sắt không gây chết người với bất kỳ 

động vật thủy sản, nhưng ở mức cao hơn khi sắt không hòa tan 

trong nước, cá và các sinh vật khác không thể tiêu thụ tất cả các 

chất sắt có trong nước hoặc thức ăn của chúng. Chất sắt có thể 

tích tụ trong cơ quan nội tạng của động vật, cuối cùng giết chết 

chúng. Mức độ cao hơn của sắt trong các loại cá và thực vật 

thủy sinh cũng có tác động xấu đối với người dân hoặc các sinh 

vật tiêu thụ chúng. 

 

Hậu quả là một lượng lớn chất sắt thúc đẩy sự phát triển của tảo, 

trong đó có thể chặn ánh sáng mặt trời từ các nhà máy khác và 

có thể phá vỡ môi trường sống. Sự hiện diện của tảo lớn trong 

nước sẽ làm giảm độ tươi (freshness) của nước. Sắt hấp thụ 

nhiều trong cá sẽ ảnh hưởng đến mức sinh sản, làm giảm thiểu 

nhiều quần thể cá và các động vật khác sống trong nước. Nồng 

độ cao của sắt đôi khi dẫn đến tăng nồng độ acid trong nước - 

giết chết hoặc làm tổn thương đời sống thủy sinh. 

 

Vì vậy không thể định lượng được mức LD50 cho cá. 

 



6 
 

Trong kỹ nghệ luyện gang thép, cứ 1 tấn gang hay thép được chế 

tạo, phát thải ra 500 kg rỉ (gỉ) sắt dưới dạng sắt nguyên chất, 

Hydroxid sắt II (Fe (OH)2), và Oxid sắt II và III (FeO hoặc 

Fe2O3). Hỗn hợp của hai chất sắt sau cùng gọi là sesqui Iron 

Oxide. 

 

Đây chính là nguyên nhân làm cá chết nhiều nhứt và tồn tại lâu 

dài ở tầng đáy (sediment) và chuyển mức nhiễm độc đi xa do 

dòng hải lưu. 

 

Phân tích các mẩu cá sau ngày 6/4 
 

 
Một số mẫu nước và cá chết dọc theo bờ biển từ Cửa Lò, Nghệ 

An xuôi phía Nam Vũng Áng đến tận Thừa Thiên, được phân 

tích tại Hoa Kỳ từ tháng 6 vừa qua cho chúng ta có thể đưa ra 

https://1.bp.blogspot.com/-lP0EJsWxOr8/WAqe3ARQ8-I/AAAAAAACGPI/M8iXUmwmZqM9FMo7AhMM4hQyMryH50_UgCLcB/s1600/temp-danlambao.png
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kết luận ban đầu là nước xả thải của Formosa chứa những hóa 

chất và kim loại nặng của kỹ nghệ gang thép.  

 

Kết quả phân tích tại Hoa Kỳ cho thấy sự hiện diện của các hóa 

chất sau đây trong nước xả thải: 

 

Phenols: 3,7 - 73 mg/Kg 

Thủy ngân: 0,017 - 2,5 mg/Kg 

Arsenic: 3,8 - 21 mg/Kg 

Sắt: 6,3 - 110 mk/Kg 

 

(Về sự hiện diện của cyanide, không thể phân tích được vì các 

mẫu đã quá ngày lưu trữ (holding time) khi được di chuyển đến 

Mỹ). 

 

 
 

https://2.bp.blogspot.com/-ml1usSFj1Eg/WAqfAO-YyKI/AAAAAAACGPM/yOJkx5epR1gY2Nb4u6kK6hsOhmPGldniACLcB/s1600/temp-danlambao.png
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Qua các kết quả nầy, chúng ta đã thấy rõ nguyên nhân làm cho 

cá chết là do bị nhiễm bất cứ một yếu tố nào trong 4 hóa chất khi 

so với nồng độ LD50 đã nêu ở phần trên. Từ đó, kết luận khẳng 

quyết là vấn đề biển đã bị nhiễm độc trầm trọng và mức di hại sẽ 

lan tỏa và kéo dài hàng vài chục năm theo dòng hải lưu về 

phương Nam. Hệ lụy trước mắt là cá ở tầng dưới, san hô và các 

bè cá ở đảo Phú Quý, Ninh Thuận bị chết đồng loạt vào tháng 8 

vừa qua. 

 

Chúng ta hẳn đã chưa quên thảm nạn do việc xả thải cyanide và 

phenols của một nhà máy hóa chất từ thập niên 50 của thế kỷ 

trước ở vịnh Minamata thuộc tỉnh Kumamoto, Nhật đã gây ra 

chứng bịnh thế kỷ có tên Minamata (tay chân phân liệt, bắp thịt 

co giật, liệt não, điếc, mù, dị dạng) mặc dù Nhật đã mất 37 năm 

để tẩy rửa trầm tích ngay sau đó và tiêu tốn khoảng 200 tỷ Mỹ 

kim tính theo thời giá năm 2016. Chúng ta cũng không quên Cty 

sản xuất hóa chất D.T.T. ở Palos Verdes, phía Bắc thành phố 

Long Beach, CA, Hoa Kỳ vào thập niên 1960, xả nước thải nhà 

máy thẳng vào biển nơi đây, mà mãi cho đến năm 2000, US 

EPA mới xử phạt Cty và bắt buộc phải thanh lọc một vùng biển 

rộng lớn chung quanh. 

 

Trở về câu chuyện “cá chết” ở Vũng Áng, căn cứ theo công bố 

của “nhà nước” vào cuối tháng sáu vừa qua là nước xả thải từ 

Formosa chỉ chứa: Hydroxid Sắt, Cyanide, và Phenols. 

 

Như vậy, phải có điều gì không ổn trong việc công bố kết quả 

phân tích của CSVN hay không? 

 

Chắc chắn là phải có! 
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CSVN công bố như thế để che mắt dư luận thế giới về thành 

phần hóa học của nước xả thải không phải là nước thải từ Cty 

gang thép Hưng Nghiệp, Vũng Áng vì Cty nầy chưa có một 

ngày nào đi vào sản xuất gang thép cả. 

 

Tất cả nhằm mục đích làm giảm đi tội trạng của Khu công 

nghiệp Formosa Vũng Áng mà họ đã từng “ăn chịu” trong việc 

cho phép xây dựng Formosa mà không áp dụng Luật Môi trường 

qua dự án nghiên cứu tác động môi trường (Environmental 

Assessement Impacts – EAI) và việc xây dựng nhà máy thanh 

lọc nước thải của khu công nghiệp, cùng vi phạm Luật Đầu tư vì 

không qua thủ tục đấu thầu quốc tế nếu dự án lớn hơn 300 triệu 

Mỹ Kim, cũng như việc sử dụng nhân công nội địa nằm trong 

chính sách phát triển quốc gia (hơn 80% trong tổng số khoảng 

18 ngàn công nhân là người Tàu). 

 

Như vậy nước xả thải trong suốt thời gian qua đến từ đâu? 

 

Phải chăng đến từ hơn 150 Cty gang thép của Trung Cộng và 

được chở sang xả thải ở Formosa, một bãi rác của TC. Việt Nam 

cũng vừa “tạm giam” một tàu TC chở trên 500 tất bùn đỏ vào 

Vũng Áng trong tháng 9 vừa qua! 

 

Kết luận 
 

Nói đến cá, nhứt là một số lượng lớn cá dọc theo bờ biển, chúng 

ta liên tưởng ngay đến kỹ nghệ làm nước mắm. Theo tin tức 

ngày 17-10 ở Việt Nam, Hội Tiêu Chuẩn Và Bảo Vệ Người 

Tiêu Dùng, phối hợp với Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ 

Thuật Việt Nam, đã tổ chức công bố kết quả khảo sát, kiểm tra 

các mẫu nước mắm được lấy tại 10 tỉnh, thành phố. Theo đó, có 
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khoảng 67% mẫu có chỉ tiêu Arsenic (thạch tín, một loại hóa 

chất độc hại cho sức khỏe) vượt quy định của Bộ Y Tế của Việt 

Nam. Theo qui định, hàm lượng Arsen cho phép có trong sản 

phẩm nước chấm tối đa là 1.0mg/l. Tuy nhiên kết quả thử 

nghiệm cho thấy có đến 101/150 mẫu khảo sát vượt quy định 

này, có khi đến trên 5 mg/l. 

 

Bác sĩ Trần Văn Ký, Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực 

phẩm Việt Nam nhận xét: “Việc một chai nước mắm mà phụ gia 

có đến 17 loại có thể ví như hành động đong nước hòa hóa chất 

để bán lấy tiền, chứ sao gọi là nước mắm?”. Một chai nước 

mắm 0.5 lít mà có đến 17 hóa chất là quá nhiều, bởi đây là thực 

phẩm dùng hàng ngày. Các tin tức trên đây có thể cho phép 

chúng ta liên tưởng đến sự hiện diện của những nhà kho chứa cá 

đông lạnh nhiễm kim loại nặng ở vùng Formosa, Hà Tĩnh. 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-CKUfcTk8MD4/WAqfLnr-0pI/AAAAAAACGPQ/igHvJZxsq_EPVgx3CapzbGTAwIimK8OyACLcB/s1600/temp-danlambao.png
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Tòa án Hình sự Quốc tế (International Criminal Court-CC) vì tội 

ác chống lại nhân loại vừa ra phán quyết mở rộng quyền hạn, 

cho phép xét xử các vụ lạm dụng chiếm đoạt đất đai và phá hủy 

môi trường. 

 

Ngày 16/9, theo The Diplomat, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) 

tại The Hague đạt được bước chuyển đổi chính sách đáng kể 

trong tiến trình khởi kiện của nội bộ ICC về chọn lựa và ưu tiên 

vụ kiện. ICC thay đổi trong chính sách, cho phép mở rộng điều 

tra thêm các tội ác vi phạm hoặc hệ quả để lại khiến môi trường 

bị phá hủy, do việc khai thác bất hợp pháp tài nguyên thiên 

nhiên hoặc chiếm đoạt đất đai. 

 

Bà Gillian Caldwell, Giám đốc điều hành Tổ chức Nhân chứng 

toàn cầu cho biết:"Các lãnh đạo công ty, chính trị gia vi phạm 

việc chiếm đoạt đất đai, phá hoại rừng nhiệt đới hoặc làm nhiễm 

độc nguồn nước sẽ sớm phải hầu tòa quốc tế tại The Hague 

cũng như những tội phạm và kẻ độc tài khác". 

 

Qua quyết định trên của ICC, chúng ta thấy cánh cửa đã hé mở, 

cho phép các nhóm nhân quyền và NGO có nhiều hy vọng sẽ tạo 

thành một tiền lệ pháp lý cho những vụ xét xử các "ông trùm 

chiếm đoạt đất đai" như TC ở Việt Nam với sự tiếp tay của Thái 

thú biết nói tiếng Việt là CSVN. 

 

22.10.2016 

 

Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam (VEPS) 
 

 

https://3.bp.blogspot.com/-PWx-Cbc8kks/WAqdpqeiR1I/AAAAAAACGPA/Kx1TmY6PgCwRybH0PR7kPTHDZCeWJGAVQCLcB/s1600/1dlb.png
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Mai Thanh Truyết 
danlambaovn.blogspot.com 

  

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

Người dẫn đầu vụ kiện tập thể chống lại Formosa quyết 

không bỏ cuộc 

Posted by adminbasam on 22/10/2016 

VOA 

Trà Mi 

22-10-2016 

 
 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://anhbasam04.wordpress.com/
http://www.voatiengviet.com/a/nguoi-dan-dau-vu-kien-tap-the-chong-lai-formosa-quyet-khong-bo-cuoc/3561800.html
https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/10/h1468.jpg
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Bất chấp những đe dọa và cản trở, người dẫn đầu vụ kiện tập thể 

chống lại Formosa cương quyết sẽ không bỏ cuộc. Courtesy 

Photo 

Bất chấp những đe dọa và cản trở, người dẫn đầu vụ kiện tập thể 

chống lại Formosa cương quyết sẽ không bỏ cuộc trên con 

đường gian nan tìm công lý, đòi thủ phạm đầu độc biển miền 

Trung phải cút khỏi Việt Nam và đền bù thỏa đáng cho hàng 

chục ngàn ngư dân Việt bị ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa môi 

trường. 

Linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo xứ Phú Yên, tỉnh Nghệ 

An, hôm 18/10 dẫn dắt một ngàn người trở lại tòa án thị xã Kỳ 

Anh ở Hà Tĩnh, nơi tọa lạc trụ sở công ty Formosa, để khiếu nại 

việc tòa trả lại 506 đơn kiện của ngư dân đệ nạp cuối tháng 9, 

yêu cầu tòa nhận lại số đơn này cùng 100 đơn kiện mới. 

Dù chuyến đi khiếu kiện tập thể lần hai bất thành vì những sách 

nhiễu từ nhà cầm quyền và người phát pháo lệnh đi đầu đang bị 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị chế tài, nhưng vị quản 

xứ dấn thân vì người nghèo này khẳng định không từ bỏ ‘mệnh 

lệnh của lương tâm’, không cúi đầu sợ hãi. 

LM Nam: Trước ngày chúng tôi đi (18/10), công an đã đến từng 

nhà xe trên địa bàn Nghệ An, đưa công văn nghiêm cấm xe 

chuyên chở chúng tôi đến tòa án thị xã Kỳ Anh để đệ đơn. 

Đến ngày 18/10, chúng tôi thuê được 45 xe buýt cỡ lớn ở thành 

phố Vinh, 60 xe taxi, và 10 chiếc xe bảy chỗ để chở người vào 

tòa án. Khi chúng tôi tập kết tại thành phố Vinh, chính quyền 

can thiệp qua ngã Tòa Giám mục, qua Đức cha Nguyễn Thái 

Hợp. Giám mục giáo phận Vinh trực tiếp gọi điện cho tôi yêu 

cầu tôi cộng tác bằng cách cho bớt số người về. Theo gợi ý của 
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công an, chỉ trong vòng 100 người đi thôi. Lúc đó, chúng tôi đã 

bị chặn ở thành phố Vinh. Tôi quyết định vâng lời Đức giám 

mục, cho bớt dân trở về giáo xứ, chỉ 40 người tiếp tục hành 

trình. Đi chưa hết Vinh, chúng tôi bị hàng trăm cảnh sát giao 

thông cùng với rất nhiều lực lượng an ninh sắc phục chặn lại. Họ 

ra lệnh lôi chúng tôi xuống xe. Trong 6 chiếc xe bảy chỗ của 

chúng tôi, có một xe bị giật bung cửa. Họ lôi tất cả những người 

dân trên xe xuống, đàn áp dã man trước mặt hàng trăm cảnh sát, 

công an sắc phục. Tôi phản ứng gay gắt và họ dừng lại. Họ đuổi 

đi chiếc xe mà dân bị lôi xuống đó. Sau khi lực lượng sắc phục 

rút lui hết, càng có đông côn đồ manh động hơn, bao vây đoàn 

xe chúng tôi. Họ khiêu khích, đòi đoạt mạng chúng tôi. Thấy 

nguy hiểm thế, nên khi công an Nghệ An ra thương lượng, tôi 

yêu cầu họ phải điều thêm xe để đưa những người lúc nãy bị họ 

lôi xuống đánh đập giữa đường rồi đuổi xe chở họ đi, khiến họ 

không có phương tiện di chuyển. Tôi cũng yêu cầu công an 

Nghệ An điều một chiếc xe đưa đoàn đi về để đảm bảo an toàn 

tính mạng cho chúng tôi. Công an đã chấp thuận 2 yêu cầu đó. 

Chúng tôi trở về giáo xứ lúc 17 giờ cùng ngày trong khi chưa đệ 

đơn được lên tòa án Kỳ Anh. 

VOA: Từ đó tới nay, đại diện chính quyền và giáo xứ có tiếp 

xúc với nhau để tìm giải pháp ôn hòa cho cuộc khiếu kiện? 

LM Nam: Tôi cũng như Đức giám mục hiện đang ở những nơi 

cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung. Công việc khiếu kiện chúng 

tôi tạm thời gác lại. Cũng chưa thấy động thái nào từ nhà cầm 

quyền trong việc này. Có điều số điện thoại của tôi đã bị rất 

nhiều người gọi vào xúc phạm và đòi đoạt mạng. 



15 
 

VOA: Linh mục có cho biết sau khi cứu trợ nạn nhân lũ lụt sẽ 

tiếp tục cuộc hành trình khiếu kiện. Chuyến đi thứ ba, nếu có, 

linh mục dự kiến sẽ như thế nào? 

LM Nam: Đưa đơn qua đường bưu điện thì tòa sẽ bảo là không 

nhận được. Trên con đường đấu tranh pháp lý ở đây, chúng tôi 

gặp nhiều vất vả, khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. 

Nhưng qua đó, mọi người có thể thấy được bộ mặt thật của chế 

độ nhà cầm quyền Việt Nam ngày nay. Và đó cũng có thể là 

chất xúc tác để rồi sẽ có một cuộc thay đổi không chỉ từ phía 

nhà cầm quyền, mà cả thay đổi từ phía người dân, về nhận thức. 

VOA: Phía nhà cầm quyền xem việc huy động đám đông, khiếu 

kiện tập thể là ‘gây rối’ ‘làm mất an ninh trật tự.’ Phản hồi của 

linh mục Nam thế nào? 

LM Nam: Dưới chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam hôm nay, 

bất cứ ai nói sự thật hay làm cho người khác thấy được sự thật, 

đấu tranh cho dân chủ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đều là kẻ thù 

của chế độ. Người ta sẵn sàng tìm mọi cách quy chụp, vu khống, 

nhổ nó đi. 

VOA: Các hoạt động linh mục đang dìu dắt giáo dân cũng có 

thể bị xem là khiến xã hội có những sự ‘bất thường’, có thể gây 

nên ‘sự bất ổn.’ Linh mục hồi đáp ra sao? 

LM Nam: Nếu nhà nước này bảo vệ quyền lợi chính đáng của 

người dân, nếu nhà nước tôn trọng hiến pháp và luật lệ họ đề ra, 

thì chắc chắn chúng tôi không phải có những hành động như 

vậy. Nếu chúng ta sống dưới chế độ dân chủ, chúng ta thắng lớn, 

thậm chí, ta không cần phải đi khiếu kiện vì chính chính phủ sẽ 

khởi kiện cho chúng ta. Chúng tôi bị bất công như vậy, chúng 

tôi phải đứng dậy và mở miệng lên tiếng kêu đòi. Họ cướp đi 



16 
 

quyền sống của chúng tôi và tương lai con cháu giống nòi dân 

tộc, chúng tôi phải lên tiếng, bằng cách này không được thì bằng 

cách khác. Chúng tôi sử dụng những phương pháp rất ôn hòa, 

tôn trọng pháp luật. Những việc này chúng tôi được hiến pháp 

và pháp luật bảo vệ. Đó là quyền của con người. Không thể nói 

việc chúng tôi đi biểu tình hay tập trung khiếu kiện là một việc 

gây ‘bất ổn’ xã hội. 

Chúng tôi biết rằng chúng tôi phải trả giá, nhưng không phải vì 

điều đó mà chúng ta phải chấp nhận, cúi đầu. Đó là mệnh lệnh 

của lương tâm, chứ không phải là sự an toàn của chính bản thân 

mình. Nếu giết một cha Nam thì sẽ có nhiều cha Nam khác đứng 

dậy. Giết một phong trào, sẽ có nhiều phong trào khác đứng dậy. 

Nếu giết một người đấu tranh thì sẽ sinh ra hàng ngàn người đấu 

tranh khác. 

VOA: Xin chân thành cảm ơn linh mục Đặng Hữu Nam vì thời 

gian dành cho cuộc trao đổi này. 
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