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THẢM KỊCH FORMOSA I 
TIẾNG THÉT XÉ LÒNG, TRỜI CAO CÓ THẤU ? 

* Bài viết từ trang Fb Oanh Nguyen Thi: 

“Tôi lấy gì mà sống đây !” 

Tiếng thét xé lòng từ những người phụ nữ với gương mặt lam lũ đầm đìa nước mắt ở 

Quảng Bình trong các clip mà tôi vừa xem có thể làm bất kỳ ai còn tình đồng loại 

cũng phải thấy xót xa, thương cảm ! 

 
                Có ai trong các vị lãnh đạo đã xem tới những hình ảnh này chưa ? 

Đã nhiều ngày nay, ngư dân làng biển Cảnh Dương (Quảng Bình) không thể bán 

được cá cho ai nên họ đã bức xúc mang cá đổ ra ngoài Quốc lộ 1. Việc Chính phủ 

phản ứng chậm chạp, để mặc người dân vùng biển miền Trung xoay xở đối mặt với 

thảm họa cá chết, bây giờ đang dẫn đến hậu quả là sự bùng vỡ những phản ứng phẫn 

nộ từ ngư dân. 

Trong khi đó, những thông tin kêu gọi ngưng ăn cá biển và không đi tắm biển ở miền 

Trung vẫn như đốm mực loang lan truyền ngày càng rộng. Cũng không thể trách 

người tiêu dùng vì đến nay vẫn chưa ai trả lời cho họ rằng cá có ăn được không, biển 

có tắm được không, ngoài lời tuyên bố vô căn cứ của ông Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh 

(mà ông này cũng chưa hề dám tắm biển, chưa hề dám ăn cá cho dân xem !). 

An toàn thực phẩm bị đe dọa khi có những kẻ vô lương tâm vẫn lén lút chở cá chết ở 

vùng biển miền Trung vào tiêu thụ tại các tỉnh, thành khác. Người ta cũng bắt đầu rủ 

nhau mua trữ cả mắm, muối để phòng ngừa tất cả các loại thực phẩm chế biến từ tài 

nguyên biển. 

http://wp.me/p2rBHB-4mS
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Thảm hoạ môi trường sẽ còn khủng khiếp hơn khi hàng trăm tấn cá chết dạt trên biển 

và cá chết do không tiêu thụ được, bị để mặc cho phân rã tự nhiên ở mọi nơi mà 

không có các biện pháp tiêu hủy và xử lý ô nhiễm. 

Tôi khẩn thiết đề nghị tới những người có trách nhiệm với dân, với nước : 

Xin hãy CÔNG BỐ NGAY THẢM HỌA MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 

và BAN HÀNH TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP 

để xử lý các vấn đề liên quan tới dân sinh, kinh tế và môi trường. 

Muộn còn hơn là không làm gì cả và để mặc dân tự chòi đạp trong thảm hoạ ! 

Đừng lo bàn chuyện lễ lạt và bắn pháo hoa mừng chiến thắng nữa! 

Xin các vị – những người đã tuyên thệ phục vụ nhân dân mới đây – hãy ngó xuống 

dân và đến với dân đi, để biết dân đang cùng cực thế nào! 

Đó là những người mẹ, người chị phải phơi nắng đội mưa để bươn chải kiếm sống 

hàng ngày, 

nay đã  BỊ ĐẨY ĐẾN SỰ CÙNG QUẪN TỘT BỰC, 

chứ không phải những kẻ phản động hay “thế lực thù địch” nào đâu ! 

http://wp.me/p2rBHB-4mS
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Thảm kịch Formosa II – Biểu tình 
 

PHÁT ĐỘNG BIỂU TÌNH TRÊN TOÀN QUỐC! 
 

Kính thưa bà con Việt Nam trên toàn thế giới, 

Tình hình nước ta bấy lâu nay lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam bị lãnh đạo 

Trung Quốc khống chế sai bảo, để Trung Quốc lấn chiếm trên biển, trên đất 

liền và trên không. Mấy năm nay hơn 90% các dự án công nghiệp của nước 

ta phải để cho các công ty Trung Quốc làm, dự án lỗ vốn Bôxit-Tây Nguyên, 

FORMOSA thải chất độc ra biển làm chết hàng 100 ngàn tấn cá,,,. 

Tất cả các dự án của Trung Quốc ở nước ta đều bê bết, công nhân Trung 

Quốc sang nước ta lấy hết việc làm của dân ta, dựng làng ấp để xâm lược 

nước ta, họ chỉ chủ mưu làm điều xấu trên nước ta mà Bộ Chính trị Đảng 

cộng sản Việt Nam phải nghe, phải làm theo ý họ. 

 

http://wp.me/p2rBHB-4mS
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Chúng tôi xin thay mặt cho các công dân yêu nước kêu gọi nhân dân cả 

nước 

đứng lên biểu tình vào 

9h00 sáng chủ nhật ngày 01.05.2016 

với những yêu cầu sau: 

1- Yêu cầu Bộ Chính Trị Đảng cộng sản Việt Nam ra lệnh 

truy tố hình sự theo pháp luật Việt Nam 

đối với Công ty FORMOSA. 

Phải có những biện pháp cứng rắn nhất có thể! 

2- Yêu cầu Bộ Chính Trị Đảng cộng sản Việt Nam cho rà soát lại tất cả các dự 

án của Trung Quốc ở nước ta và có những quyết định cứng rắn nhất có thể là 

dừng dự án và loại bỏ công ty Trung Quốc cho về nước, đuổi hết công nhân 

Trung Quốc về nước. 

3- Nhân dân hãy lên tiếng rằng Đảng cộng sản Việt Nam bất tài, 

bị Trung Quốc khống chế, sai bảo không xứng đáng lãnh đạo đất nước nữa. 

Hãy rút lui khỏi quyền lực lãnh đạo đất nước! 

Địa điểm tụ họp biểu tình: 

– Tập trung chủ yếu tại Hà Nội trước Nhà hát lớn. 

– Tại Sài gòn thì quảng trường trung tâm thành phố. 

– Tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Huế thì tại quảng trường trung tâm. 

– Tại các tỉnh còn lại trên toàn quốc thì cũng tập trung tại quảng trường Trung 

Tâm tỉnh. 

Vì đất nước và dân tộc, vì cuộc sống của bản thân và muôn đời con cháu 

mai sau, chúng tôi kêu gọi đồng bào trong cả nước, các lưc lượng vũ trang, 

trí thức, công nhân, nông dân, công chức, viên chức trong cả nước hãy 

xuống đường biểu tình vào ngày 1 tháng 5 năm 2016. 

Chúng ta không có lỗi gì cả, đất nước này là của tất cả chúng ta! 

Chúng ta không run sợ! 

Xin cảm ơn nhiều! 
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LM Phan Văn Lợi: 

Xin tham gia với Đồng bào trong cuộc biểu tình vì môi trường sống ngày 01 

tháng 05 sắp tới, 

và tham gia chiến dịch tố cáo Formosa Vũng Áng hủy hoại sinh thái của Việt 

Nam. 

Biểu tình sáng 29.04.2016 ở Cảnh Dương, Quảng Bình. 

Sáng nay chợ Đồng Hới cũng tập trung khá đông để biểu tình, 

Tin bên lề khi nói chuyện với ngư dân, họ cho biết lượng cá chết chìm dưới đáy biển 

khá dày, xác đang phân hủy nên rất tanh. Một số ngư dân liều nhảy xuống bơi, về 

nhà bị dị ứng của quý thê thảm. Một số ngư dân tiếc cá ngon, đắt tiền đánh bắt ngoài 

khơi xa nên liều ăn đều bị nôn ói, ngộ độc. Một số gia đình được hỗ trợ 1,5 yến gạo 

mừng ríu rít. Nghe nói thương lái Trung Quốc đang mua vét một lượng cá lớn đánh 

bắt ngoài khơi với giá cao. Vài thông tin lụm được từ nhà tới làng chài, tới chợ. À, 

ngư dân nói không thấy tảo biển, hay thủy triều đỏ gì gì đó. Sáng đến giờ trời mua 

gió, ngoài biển không một bóng người. Đang cao điểm của du lịch, khách du lịch ơi, 

đang ở đâu? 

http://wp.me/p2rBHB-4mZ
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Nguồn: https://tiengquehuong.wordpress.com/2016/04/30/tham-kich-

formosa-ii/ 

 

 

Cá Chết trên Biển Đông – Ai gây nên cảnh nầy?  

www.vietnamvanhien.net 
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