
Chính đảng CSVN gây ra ô nhiễm môi trường.  

 

LLCQ, 20.05.2016   

 

Tình trạng ô nhiễm môi sinh trên toàn lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam đã và đang lộ ra, đây 

là hậu quả tất yếu của chính sách phát triển kinh tế sai lầm. Trách nhiệm là do kẻ làm ra 

chính sách ấy. Kính mời quí thính giả theo dõi quan điểm của LLCQ về thái độ vô trách 

nhiệm của đảng CSVN trước thảm họa tại nước ta hôm nay, bài do Hải Nguyên trình bày. 

 

Thưa quí thính giả,  

 

Trong những bài quan điểm trước đây chúng tôi đã đề cập đến hậu quả của chính sách 

phát triển kinh tế vá víu do đảng CSVN chủ trương, mà hậu quả là tình trạng mất quân 

bình, tụt hậu, nợ công gia tăng, có nguy cơ dẫn đến phá sản như đang thấy hiện nay. Tính 

cách vá víu nửa vời mà CSVN vẫn cố bám lấy dưới cụm từ "kinh tế thị trường theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa" mà chính những người chủ trương cũng không nắm vững và giải 

thích được mô hình kinh tế ấy đang đi về đâu. Chỉ có một điều họ biết rất rõ và quyết tâm 

duy trì là sử dụng các công ty quốc doanh như một nguồn lợi để nuôi dưỡng đảng viên và 

bòn rút tài nguyên quốc gia qua những công ty này. Hậu quả mà ai cũng thấy là mặc dù 

nguồn tài chánh luôn ưu đãi cho các công ty quốc doanh, nhưng các công ty này vẫn làm 

ăn thua lỗ, còn những kẻ điều hành thì trở thành giàu có, do tham nhũng thối nát và vô 

trách nhiệm!  

 

Sau 30 năm mở cửa phát triển kinh tế để cứu đói, mà chính yếu là để cứu đảng khỏi sụp 

đổ, CSVN đã cóp nhặt những gì mà đàn anh Trung Cộng đi trước, do đó những hậu quả 

đang xảy ra bên Trung Cộng, thì cũng bắt đầu xảy ra ở Việt Nam. Đó là tàn phá đất nước 

và hủy hoại môi trường sống của con người và các sinh vật khác.  

 

Tại TC từ 10 năm qua dân chúng đã đối mặt với tình trạng ô nhiễm do hậu quả phát triển 

kinh tế thiếu kế hoạch, bất chấp những khuyến cáo của các nhà khoa học môi sinh. Hình 

ảnh đập vào mắt mọi người trên các đường phố Bắc Kinh, Tứ Xuyên, Thượng Hải....khi 

người dân ra đường ai cũng phải mang khẩu trang bịt mặt, quanh năm đi dưới làn khói 

độc dày đặc tuôn ra từ các nhà máy che khuất cả ánh mặt trời. Vì lợi nhuận, các công ty 

TC bất chấp sức khỏe và sinh mạng con người, họ đã sử dụng vô số những hóa chất độc 

hại trộn vào mọi thứ sản phẩm từ đồ ăn thức uống đến cả đồ chơi con nít, miễn sao thu 

được lợi nhuận tối đa. Dân Tàu nếm mùi ô nhiễm, tỷ lệ ung thư, bệnh về đường hô hấp 

gia tăng mau chóng, khiến nhà cầm quyền TC phải tìm giải pháp trước khi dân chúng nổi 

giận, tạo bất ổn có thể làm sụp đổ chế độ. Giải pháp ấy là tuồn sản phẩm độc hại sang 

Việt Nam để tiêu thụ, đưa những thứ phế thải ra khỏi lãnh thổ Trung Cộng đang làm ô 

nhiễm nguồn nước, và đất đai canh tác ở xứ này, do đó nghi vấn Trung Cộng đang hủy 

hoại toàn vùng Biển Đông bằng những chất phế thải không phải là không có cơ sở. 

 

Hiện tượng cá chết ở duyên hải 4 tỉnh Miền Trung, lan rộng vào đến Nha Trang, Phan 

Thiết, từ đầu tháng Tư đến nay, với nhiều bằng chứng rất thuyết phục, là do chất độc từ 



khu công nghiệp Vũng Áng ở Hà Tĩnh gây ra, nhưng nhà cầm quyền CSVN vẫn tiếp tục lấp 

liếm bao che.  

 

Rồi hiện tượng cá nuôi ở những dòng sông ngoài Thanh Hóa, vào đến Đồng Nai cũng chết 

hàng loạt. Ngay trong kênh Nhiêu Lộc giữa Sài Gòn, hàng chục tấn cá bỗng chết nổi lên 

trong mấy ngày qua. Người dân tự hỏi, phải chăng đang có một bàn tay ma quỉ, do một 

thế lực ma quỉ đang thả chất độc xuống biển, xuống sông ở nơi này nơi khác làm hỏa mù, 

đánh lạc hướng nhằm thực hiện một âm mưu đen tối nào đó?  

 

Với bản chất quỉ quyệt gian ác phi nhân, lấy "mục tiêu biện minh cho phương tiện" làm 

kim chỉ nam của CS, thì CS Tàu, hay CSVN cũng giống nhau. Để giữ đảng, CS đã, đang 

và sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ vị trí độc tôn lãnh đạo của họ. Vì vậy nghi vấn có sự 

phối hợp nhịp nhàng giữa CS Tàu với CSVN trong âm mưu cứu Formosa bằng cách tung 

hỏa mù bằng nhiều động thái đáng ngờ vực như:  

 

1. Cố tình gây ra hiện tượng cá chết khắp nơi.  

 

2. Trì hoãn kéo dài thơi gian công bố kết quả xét nghiệm, chờ cho sự phẫn nộ của người 

dân lắng xuống.  

 

3. Giữ độc quyền thông tin các kết quả xét nghiệm.  

 

4. Ngăn chận tất cả những cơ quan, tổ chức độc lập đưa ra bằng chứng dựa trên các cuộc 

nghiên cứu khoa học.  

 

5. Lừa bịp dân qua việc xác định cá đánh bắt xa bờ không bị ô nhiễm, nước biển an toàn, 

chứng minh qua việc cán bộ ăn cá và tắm biển trước ống kinh.  

 

6. Trợ giúp cho một số hộ ngư dân gặp khó khăn.  

 

7. Đàn áp người biểu tình bảo vệ môi trường sạch.  

 

Với những thủ thuật trên, CSVN đang rầm rộ triển khai một hệ thống tuyên truyền rộng 

khắp nước, cộng với khối lượng dư luận viên trong ngoài, nhằm lái vấn đề sang một hướng 

khác để đánh lừa dư luận người dân và thế giới.  

 

Thưa quí thính giả, ngoài biển chất độc đang giết hại các sinh vật, các rạng san hô bị huỷ 

hoại, không còn môi trường sinh sống cho các sinh vật dưới biển. Muối và nước mắm làm 

sao không bị nhiễm độc. Trên khắp miền đất nước, các sông rạch hồ ao, nguồn nước ngầm 

đã bị ô nhiễm nặng nề. Dòng Sông Cửu Long, Sông Hồng cạn nước vì các đập ngăn trên 

thượng nguồn. Trong không khí khói độc từ các nhà máy thải ra làm mưa acid và các chất 

độc khác. Hoa trái, rau cỏ xịt thuốc độc trừ sâu bọ không hề kiểm soát, thức ăn trộn độc 

chất nhập từ TC và sản xuất tràn lan trong nước, những chất này tác hại đến nhiều thế hệ 

của cả dân tộc, nếu không muốn nói rằng sẽ bị diệt vong.  

 



Từ những sự kiện nêu trên, một câu hỏi khác quan trọng hơn được đặt ra là: phải chăng 

chúng ta đang rơi vào cái bẫy diệt vong do kẻ thù Phương Bắc sắp đặt, với sự tiếp tay thi 

hành của đảng CSVN? Mỗi người Việt Nam còn nghĩ đến chính mình, đến gia đình và con 

cháu trong tương lai, xin hãy suy nghĩ để tự tìm cho mình câu trả lời.  

 

Cám ơn quí thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.  

 

 


