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Thời sự Xã hội VN 

Ngư dân đi kiện Formosa 'bị chặn' ở Nghệ An 
Posted by adminbasam on 19/10/2016 

BBC 
18-10-2016 

 

 
 

Người dân tại giáo xứ Phú Yên trong ngày tham dự đi ki ện. 
Ảnh: FB Lê Văn Sơn 

Một số người dân từ Nghệ An đến tòa án huyện Kỳ Anh để nộp đơn kiện công ty 
Formosa cáo buộc công an và an ninh chặn đường của họ. 
 
Video những người này nói là quay tại hiện trường và đăng trên mạng xã hội cho thấy xe 
của linh mục Đặng Hữu Nam và nhiều người dân bị xe của công an giao thông chặn. 
Linh mục An-tôn Đặng Hữu Nam, người dẫn đầu đoàn người đi gửi đơn kiện nói họ đang 
dừng tại “B ến Thủy, vẫn trong địa phận Nghệ An”. 
 
Một người dân ẩn danh nói với BBC Tiếng Việt: “L ẽ ra chúng tôi khởi hành từ bốn giờ 
sáng để đến tòa án Kỳ Anh. Nhưng các nhà xe bị chặn không cho thuê xe. Chúng tôi phải 
thuê 60 xe taxi để đưa ngư dân đi. Nhưng nhiều xe cũng đã bị chặn lại trên đường.” 
 
Cuộc trò chuyện với BBC nhiều lần bị cắt ngang khi có tiếng công an giao thông yêu cầu 
“xuống kiểm tra”. 
 
“B ị chặn” 
 
Linh mục Đặng Hữu Nam nói qua điện thoại với BBC: “Họ yêu cầu chỉ đi đại diện thì 
chúng tôi chỉ cho đại diện đến 100 người, còn tất cả những người dân tôi đã cho về cả rồi. 
Vô đến cầu Bến Thủy, rất là đông công an giao thông, hàng trăm người và các công an 
khác chặn xe của chúng tôi.” 
 
“Hai bên đường rất nhiều công an,” người dân tham dự cuộc đi nộp đơn cho biết. 
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“Theo như các nhà xe nói thì công an tỉnh, huyện trình cho họ một văn bản cấm họ không 
được đi” và “dọa bị khởi tố”, ông cho biết về việc họ không thể thuê được 45 xe để chở 
người dân đến Kỳ Anh để nộp đơn. 
 
Người đi kiện nói họ thuê được hơn 60 xe taxi nhưng sau đó một số xe “đã bị chặn” và 
“bị ép buộc đẩy khách không cho đi nữa”. 
 

 
 

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy 
nhiều công an chặn đoàn xe. Ảnh: FB 

 
Trang tin tức công giáo Tin mừng cho Người nghèo tường thuật “ông Nguyễn Văn Sửu, 
công an tỉnh Nghệ An, đánh xe xuống tận nơi và nói với phái đoàn có thể tiếp tục đi 
nhưng ông không đảm bảo sự an toàn tính mạng cho phái đoàn”. 
 
Linh mục Đặng Hữu Nam nói với BBC Tiếng Việt ông giải thích với công an tỉnh Nghệ 
An “các vị lôi người dân của chúng tôi xuống đánh đập và đã đuổi đi một xe rồi, chúng 
tôi có muốn đi nữa cũng không đủ xe. Đó là điều công an tỉnh Nghệ An phải xử lý”. 
 
Ông Đặng Hữu Nam cũng nói ông lo ngại “sự an toàn của chúng tôi ai là người đảm 
bảo”. 
 
Ông cho biết các nhà chức trách muốn ông “trở về”. 
 
“Chúng tôi đã cộng tác rất thiết thực với bộ công an, ban tuyên giáo và chính quyền các 
tỉnh và Tòa giám mục. Chúng tôi đã đưa đi chỉ có 40 người chứ không phải 100 người 
như Bộ công an nói với chúng tôi. Nhưng bây giờ chúng tôi đã bị chặn như thế, bị đánh 
đập như vậy, ai sẽ là người đảm bảo an toàn cho chúng tôi?” 
 
BBC không có điều kiện xác thực việc có xảy ra xô xát tại nơi đoàn xe bị chặn. 
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100 bộ đơn mới 
 
Ông Nam nói ông “mang theo 506 đơn kiện đã bị trả cùng 506 đơn khiếu nại đơn quyết 
định trả đơn của tòa án và 100 bộ đơn mới mà ngư dân mới làm”. 
 
Ông nói “nhà nước Việt Nam tôn trọng pháp luật. Chúng tôi chỉ cần nhà nước làm theo 
pháp luật của nhà nước thôi”. 
 
“Chúng tôi rất mong ít nhất là những luật pháp và những gì nhà nước Việt Nam viết ra thì 
họ tôn trọng và hành xử theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam thì hạnh phúc cho chúng 
tôi.” 
 
“Đáng lẽ ra việc kiện tụng này không phải của người dân mà lẽ ra chính phủ sẽ kiện cho 
chúng tôi nếu nhà nước nói đây là nhà nước của dân, do dân và vì dân,” linh mục Đặng 
Hữu Nam trả lời BBC vì lý do hỗ trợ người dân về vụ kiện. 
 

 
 

Người dân tham dự đi ki ện nói họ “không thuê được xe”. Ảnh: FB 

 
Trước đó, linh mục Đặng Hữu Nam viết trong một thông cáo phát đi ngày 16/10 nói: 
“khoảng 1000 người dân ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An sẽ vượt hơn 200km để vào 
Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh để tiếp tục nạp đơn khởi kiện Formosa và khiếu nại việc 
tòa án Kỳ Anh bác đơn khiếu kiện của họ”. 
 
Ngay sau khi thông tin này được đưa ra, thông cáo được Ủy ban huyện Quỳnh Lưu phát 
đi nói linh mục và người dân “đi vào huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trong điều kiện mưa 
bão sẽ không an toàn và không phù hợp với điều kiện cụ thể hiện nay”. 
 
Thông cáo này đề nghị “không tổ chức” việc đi kiện và “chỉ nên cử đại diện ít người” v ới 
lý do là có cơn bão số 7. 
 
Ảnh hưởng hàng trăm ngàn người 
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Ông Đặng Hữu Nam cũng là người cùng với hơn 500 ngư dân đã đến tòa Kỳ Anh nộp 
đơn kiện công ty Formosa vào ngày 26/9. Các đơn kiện này sau đó đã bị Tòa án Kỳ Anh 
trả lại đơn với lý do “trong đơn và các tài liệu không đưa ra được tài liệu, chứng cứ 
chứng minh về những thiệt hại thực tế”. Trước đó, báo cáo của chính phủ Việt Nam nói 
vụ cá chết ở miền Trung ảnh hưởng hàng trăm ngàn người. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc 
Nguyễn Thiện Nhân, được dẫn lời nói tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 14 hồi 
tháng Bảy rằng việc Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường và gây hậu quả nghiêm 
trọng cho 4 tỉnh ven biển miền Trung. Một báo cáo khác được mô tả là vừa được gửi đến 
Quốc hội cho biết Chính phủ Việt Nam nói: “Theo Chính phủ, tính toán sơ bộ thì sự cố ô 
nhiễm biển miền Trung đã ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 100 nghìn người, do không có 
việc làm ổn định, thu nhập thấp và 176285 người phụ thuộc”. 
 
Hôm 20/9, thông cáo của Bộ Y tế Việt Nam nói người dân “không sử dụng các loại hải 
sản” ở tầng đáy sông trong vòng 20 hải lý, sau sự cố thảm họa môi trường khiến cá chết. 
Công ty Formosa bị cáo buộc và thừa nhận gây ra vụ cá chết ở ven biển bốn tỉnh miền 
Trung từ tháng 4/2016, và đồng ý bồi thường 500 triệu đô-la. 
 

*** 
 

Nghệ An dương cao ngọn cờ tổ, khi xuất chinh đánh đuổi Formosa! 
 

 
 
Hậu duệ Trưng Vương SG (Danlambao) - Lên mạng đọc tin về cuộc xuất hành đi kiện 
Formosa lần thứ hai, khởi phát từ giáo xứ Phú Yên Hà Tĩnh, do Cha xứ Đặng Hữu Nam 
và bà con giáo dân vào ngày 18/10/2016, tôi hoa mắt kinh ngạc về một rừng cờ ngũ sắc 
khác thường, thay vì cờ Hội Thánh màu vàng-trắng thường lệ. Quái lạ! Thế này có nghĩa 
gì? 
 
Khi xem tin, tôi chăm chú nhìn đội quân Phú Yên đứng nghiêm trang bên rừng cờ ngũ 
sắc để nghe lời hiệu triệu của vị thủ lãnh là LM Nam, tôi vẫn chưa thể nghĩ ra, chỉ biết đó 
là cờ truyền thống của nước Việt, thường được treo trong các dịp lễ hội. Tôi tự hỏi: 
“Chẳng lẽ cha xứ và giáo dân Phú Yên coi cuộc xuất chinh để dẹp con ác quỷ Formosa 
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của Tàu cộng là lễ hội sao”? Dứt khoát không phải thế, vì cuộc chiến cam go và đầy đau 
thương mới bắt đầu, đâu đã kết thúc với chiến thắng gì mà đã mở hội ăn mừng? Tôi tìm 
hiểu qua mạng Youtube, và đã đọc được những tựa đề như: Cờ Tổ “Ngũ Sắc Tinh Kỳ” đã 
xuất hiện! Tổ Tiên đã hiển linh để bảo vệ quê hương! Nước ta sẽ không thể mất!... Và tôi 
như người chết đuối vớ được phao, khi nhận biết đó là Cờ Tổ, Quốc Kỳ tiên khởi của cha 
ông, của dòng giống VN từ những thời dựng nước và giữ nước! Tôi bàng hoàng, rồi xúc 
động đến trào nước mắt, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ vừa tìm lại được! Tôi thật khâm 
phục cha xứ vì những suy nghĩ sâu sắc trong việc chọn cờ hiệu cho cuộc khiếu kiện và 
biểu tình tống đuổi Formosa, khiến nêu cao tinh thần dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, và 
hồi tưởng đến Tiền nhân, những vị anh hùng đã dày công gây dựng và bảo vệ giang san 
VN và để lại cho con cháu ngày nay. Những ngọn cờ ngũ sắc đó là cả một lịch sử oai 
hùng của dân tộc Việt từ thời Trưng, Triệu, Hưng Đạo, Quang Trung... Sự xuất hiện của 
lá cờ năm sắc (tượng trưng cho ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ), là biểu tượng của 
dân tộc, tự nó đã phát đi một lời kêu gọi những người con Việt hãy nhớ về tổ tiên, nguồn 
gốc, và đoàn kết chống quân thù, bảo vệ non sông như cha ông đã làm, đồng thời cũng 
nhắc cho kẻ phản quốc hại dân và quân thù xâm lược rằng: chúng bay hãy coi chừng, dân 
tộc này tuy hiền nhưng không hèn, tuy nhân đạo, nhưng cương quyết với quân thù, nhất 
là khi nước nhà bị lâm nguy, dân tộc bị đe dọa! Cũng xin cảm ơn những người đã đóng 
góp cả trí tuệ và tấm lòng cho việc chung quan trọng và thiêng liêng này: việc bảo vệ sự 
sống còn của dân tộc, và sự trường tồn của giang sơn trước sức phá hoại kinh hoàng của 
Formosa, công cụ của Tàu cộng. 
 
Ra quân đi kiện Formosa phá hoại môi trường và sự sống: đây có phải là một cuộc khởi 
nghĩa đánh đuổi giặc nội xâm lẫn ngoại xâm không? Vâng chính là thế đó! Formosa thực 
chất chẳng phải là một nhà máy sản xuất thép đúng nghĩa, mà chỉ là công cụ phá hoại trá 
hình của Tàu cộng đưa vào VN, để chúng tồn chất phế thải từ nước chúng đưa vào VN 
hầu giết biển, phá hoại môi trường sống, cắt đứt công việc làm ăn của hàng triệu người 
dân, nhất là để ngư dân không thể đi đánh bắt hải sản, bỏ trống biển cho chúng tự do xâm 
lấn! Ngoài ra, qua Formosa, chúng còn tuôn hàng trăm hàng triệu tấn chất độc từ nước 
của chúng thải ra, đưa vào lén lút chôn vùi trong đất của ta, để những chất độc hại này 
thấm vào lòng đất mà sát hại dân ta! Còn có lời suy đoán bọn CS cố tình xả lũ gây ngập 
lụt để chất độc đã chôn giấu mau tan, và dập dân chết sớm hơn, do hết độc hại đến lụt lội! 
Điều đó không chừng là đúng, vì bọn vô thần bất nhân CS có gì mà chúng không dám 
làm? Bọn ngoại xâm Tàu cộng làm được như vậy là nhờ bọn VC trong nước tiếp tay, 
nhận tiền và nhận lệnh tên chúa quỷ Tàu để đưa chúng vào phá hoại đất nước. Đích thân 
bọn tà quyền VC, chúng ngăn cấm dân không cho kiện Formosa, bằng lực lượng CA, bộ 
đội, chó săn trùng trùng điệp điệp để uy hiếp dân, và ngăn chặn đoàn dân đi kiện, như vậy 
không rõ ràng bọn chúng là nội thù và ngoại xâm thì là gì nữa? 
 
Cuộc xuất chinh này không do một vị tướng lãnh quân đội với quân phục gắn đầy huân 
chương, cấp bậc cầm đầu, mà lại do một Linh Mục CG với bộ áo đen đơn giản, nhưng 
đặc biệt bên cạnh còn có bàn thờ Đức Mẹ Maria lung linh ánh nến và những dải cờ hoa, 
Mẹ như một Nữ Tướng, là linh hồn của đội binh gồm toàn những giáo dân đủ thành phần 
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già trẻ, trai gái, tất cả đều nghiêm chỉnh nghe mệnh lệnh của cha xứ trước khi “vào trận”. 
Cha Nam khác nào một vị tướng điều binh, tuy không uy nghi dũng mạnh, nhưng từ tốn, 
nghiêm nghị, và tỏ ra đầy kinh nghiệm, đầy trách nhiệm với “quân sĩ” của mình, đúng tư 
cách của một chủ chăn CG hơn là một tướng lĩnh quân đội. Cha đã dặn dò bà con từ cách 
đi đứng, cách biểu thị, cách hô khẩu hiệu..., tất cả trong trật tự và bất bạo động, nhưng 
nhất là luôn luôn phải để mắt xem chừng những kẻ mà bọn cầm quyền sẽ gài quân gian 
của chúng vào để phá phách, gây hỗn loạn để có cớ ra tay đàn áp giáo dân! Cha gửi gấm 
mọi người trong tay Chúa quan phòng gìn giữ, dặn dò nhắc nhở mọi chiến hữu... bất đắc 
dĩ và không có súng đạn này, phải luôn cậy trông, kêu cầu Đức Mẹ cùng đồng hành và 
bảo vệ chở che. Cha lôi hết cả kinh nghiệm của những kỳ biểu tình chống Formosa lần 
trước ra dặn dò bà con, với đầy vẻ lo âu, sợ con chiên của mình bị sa vào tay sói dữ! 
Nghe mà tôi muốn phát khóc! Và khi Giáo dân cất cao lời kinh, tôi cũng đọc theo, hát 
theo với lòng thành khẩn, xin Chúa đồng hành và bảo vệ đội quân Thánh Giá trong cuộc 
Thánh Chiến với loài satan quỷ đỏ, chống Chúa hại dân này. Nhìn rừng cờ Tổ “Ngũ Sắc 
Linh Kỳ”, tôi vô cùng xúc động, và như cảm thấy đâu đây hồn sông núi, anh linh của Tổ 
Tiên đang hiện diện để bảo vệ non sông, che chở cho đám cháu con Lạc Hồng, đang vì sự 
sống còn của dân tộc, sự trường tồn của Tổ Quốc thân yêu VN mà ra trận, theo gương 
anh dũng của Tiền nhân. 
 
Tôi đau xót mà nghĩ rằng, lẽ ra cuộc chiến sinh tồn này là phải do quân đội VN, do những 
kẻ cầm quyền lãnh đạo đất nước, chứ không phải là đám dân lành tay không vũ khí, kể cả 
đàn bà con nít thế này! Lẽ ra người cầm quân phải là một tướng lãnh quân đội dày kinh 
nghiệm chiến đấu với quân thù, chứ không phải một Linh Mục chuyên chăm giảng đạo, 
cử hành Thánh lễ, cổ vũ tình đoàn kết yêu thương như cha xứ Đặng Hữu Nam! Kẻ ra lời 
hiệu triệu trước ba quân tướng sĩ lẽ ra phải là vị tổng thống, chủ tịch nước, người đứng 
đầu quốc gia, giống như Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng ra lệnh xuất trận đánh 
kẻ thù xâm lăng Hoàng Sa năm 1974, khi quân Tàu cướp biển đảo của VNCH, và chính 
ông là người ban lời hiệu triệu, động viên tinh thần quân đội khi xuất quân diệt giặc! 
Nhưng giờ thì hỡi ôi! Quân đội mang tên là “nhân dân”, sinh ra từ nhân dân, sống bởi 
tiền lương của nhân dân, được đất nước VN chở che bảo dưỡng, giờ này các người đang 
ở đâu? Thôi, ai cũng biết rồi: các tướng tá thì đang xếp súng gươm, lo vùi đầu vào việc 
kinh doanh làm giàu, cùng với bọn lãnh đạo đục khoét đất nước, cướp bóc đất đai của 
dân, chiếm sân bay làm khu nghỉ dưỡng, sân golf, khách sạn, xây dinh thự riêng, hay 
ngập chìm trong những đam mê hoan lạc với những chân dài chân ngắn, rượu quý gái 
đẹp, mà quên cả trách nhiệm với đồng đội, với cấp dưới, nhất là quên dân quên nước, 
hoặc tệ hại hơn, còn đi quy lụy, bắt tay, tuân lệnh thằng giặc Tàu mà giết dân, bán đứng 
Tổ Quốc, phá hoại tiền đồ của ông cha để lại! Còn nhóm quân nhân cấp thấp hơn thì đi 
làm tôi mọi, làm lính bảo vệ bọn cướp CS mà đánh dân, đuổi xô dân, xới ủi mồ mả cha 
ông, giật sập chỗ ở trú mưa che nằng của dân, để cho những thằng tư bản đỏ cướp đất 
ruộng, nhà cửa của dân, trong khi biển đảo thì bỏ trống, hay chỉ giao cho nhóm lính quèn 
mà lương lậu, ăn hưởng chẳng có gì, nhưng nhiệm vụ thì gian nguy, có thể bị bỏ mạng 
ngoài biển khơi bất cứ lúc nào quân thù tràn đến! 
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Ngày xưa quân và dân như cá với nước, ngày nay tình quân - dân như kẻ thù kẻ địch! 
Ngày xưa quân đội khi có dịp về thủ đô hay về làng xóm thì dân chúng mừng mừng tủi 
tủi ra tiếp đón niềm nở như tiếp người ân, còn hơn cả người thân, ngày nay dân nhìn quân 
mà lòng hận thù tràn ngập! Người dân bây giờ khó mà nhìn thấy bóng dáng quân đội, vì 
chúng lẩn trốn đâu hết rồi, chỉ còn loe que mấy đứa “trẻ lính” mới nhập ngũ, không lý 
tưởng, không ý nghĩa, và thất thểu như trẻ nhỏ bị bỏ rơi bởi cấp trên, bởi đồng bào, vì 
không còn thuộc về dân! Còn cấp lãnh đạo đất nước ư? Chúng là bọn tà quyền “cướp 
sạch” của dân nước, là kẻ thù không đội trời chung của dân, là kẻ ác đức bất nhân, là kẻ 
cõng rắn cắn gà nhà, vì ngoài việc chúng vơ hốt tiền của làm giàu trên xương máu của 
dân, chúng còn đang tâm bán rẻ đất nước cho thằng quỷ đỏ Tàu cộng, là quan thày chăn 
dắt bảo vệ cho chúng! Đó là một bọn mafia, một tập đoàn tội phạm mà dân thâm thù tận 
xương tủy! Bởi vậy, trách nhiệm tranh đấu bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ sự sống của người 
dân, chỉ còn cậy trông vào những Linh Mục nhiệt thành việc Chúa, nhưng con số này rất 
ít, những chủ chăn chân chính chỉ đếm trên đầu ngón tay! 
 
Chúng tôi nói “chủ chăn chân chính”, hầu phân biệt với những “chủ chăn thuê”, là chính 
lời của Chúa nói, tên Chúa đặt, để chỉ những người tu hành ăn cơm nhà Chúa nhưng múa 
theo... đời, hay vô tâm lãnh cảm trước sự lâm nguy của dân tộc, sự khốn đốn của người 
dân, sự bất công của xã hội, quên cả bổn phận đã nhận lãnh trước Chúa và Giáo Hội, là 
đồng hành với người khổ đau cùng khốn! Nhiều người GD than phiền rằng Giáo Hội 
CGVN bây giờ thiếu hẳn những chủ chăn nhiệt thành và can đảm như Đức Hồng Y 
Nguyễn Văn Thuận, hay Đức TGM Nguyễn Kim Điền! Không những họ thiếu dấn thân, 
mà còn chậm chạp trong cả việc kêu gọi cứu trợ những người đói lạnh đang bị ngập chìm 
trong bão lũ, thậm chí keo kiết, nhu nhược, không dám tổ chức Thánh Lễ hay cầu nguyện 
tập thể cho đồng bào nạn nhân miền Trung bị hại bởi Formosa, đi khiếu kiện bảo vệ sự 
sống mà bị ngăn chặn, trấn áp! Nhiều khi những vị chủ chăn chân chính còn bị cô lập, 
phê phán một cách bất công! Thật đáng buồn tiếc cho Giáo Hội, và tội nghiệp cho Chúa! 
 
Chúng tôi nói thế cũng để nhắc nhở các tôn giáo khác, và đại đa số người Vi ệt đủ mọi 
thành phần, nhất là những thành phần trí thức, thương gia, đại gia, những kẻ làm giàu bất 
chính, những kẻ theo đóm ăn tàn CS, bám chân kẻ cướp để cướp theo, hại dân hại nước, 
vô tâm vô cảm, cụ thể phải nêu đích danh bọn dựa lưng CS để khai thác khoáng sản, lâm 
sản, bọn chủ các đập thủy điện đã phá tan tành đất nước, sát hại đồng bào! 
 
Chính những thành phần vừa kể trên, đã đứng về phía kẻ thù, kẻ cướp, hay tiếp tay với 
chúng để đẩy đưa đến cảnh khốn cùng của đồng bào, lầm than của đất nước! Trách nhiệm 
các người sẽ phải lãnh chịu trước lương tâm, trước Thượng Đế và trước đồng bào, Tổ 
Quốc và lịch sử! 
 
Chúng tôi thiết tha kêu gọi tất cả những người Vi ệt còn lương tâm ở trong và ngoài nước, 
cả những quân nhân, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà chính trị..., có GỐC VIỆT 
đang sinh sống trên toàn thế giới, hãy hướng về quê hương, đồng bào trong cơn khó 
nguy, nhất là trong thời gian thập phần nguy hiểm của Tổ Quốc, có thể nay mai mất vào 
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tay kẻ thù phương Bắc, đưa toàn dân ta trở thành dân nô lệ, sống không bằng chết trong 
tay loài ác quỷ Tàu cộng! Xin mọi người hãy đừng quên Tổ Quốc, dứt bỏ cội nguồn, vì 
mọi người chúng ta đều mang ơn Tổ Quốc đã sinh ra, cưu mang từ tổ tiên, ông bà, cha 
mẹ và cả chúng ta! Đừng để quê hương VN thân yêu này bị xóa tên trên bản đồ thế giới, 
thì tội của chúng ta rất nặng nề đối với tổ tiên, và cả với con cháu sau này! Mong mọi 
người cùng chung lòng góp sức cứu nguy Tổ Quốc, dân tộc! 
 
Hẹn mọi người ngày đoàn tụ trên quê hương thân yêu VN, trong ngày vinh quang sắp tới. 
 
 
19-10-2016 
Hậu duệ Trưng Vương SG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Internet E-mail by Hậu Nguyễn chuyển 
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