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Thơ Đấu tranh 

XỬ TỘI FORMOSA 

 

Phạm Ngọc Thái 

 

 
 

 

Formosa 
Nó là tội đồ của dân tộc Việt Nam ta! 
Gây thảm họa đến long trời, lở đất 
Đầu độc biển và nạn cá chết 
Di họa dân sinh không biết đến bao giờ. 
 
Phải xử tội tên lãnh đạo 
đã dẫn dắt Formosa vào đất nước 
Chỉ vì lòng tham giết cả nước non 
Đem nó ra vạch mặt trước nhân dân 
Tống tù chung thân. 
 
Ta lên án nhà cầm quyền 
Lên án Bộ chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam 
Sau một thời gian đã dài thảm họa nước non 
Mà vẫn lấp liếm... 
Không có một phán quyết nghiêm chỉnh nào 
về thủ phạm tội ác 
Vẫn để cho Formosa ung dung tồn tại 
Đó là mưu đồ của bộ máy quan lại 
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Cố tình trục lợi trên lưng của nhân dân 
Cái chết của biển, của cá 
Chính là cái chết của đạo đức, lương tâm... 
Nhân dân yêu cầu Đảng cộng sản Việt Nam 
Phải đem Formosa 
Truy tố trước pháp luật và đóng cửa vĩnh viễn. 
 

Formosa thủ phạm gây ra cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung. 
 
Phải xử tội 
Kẻ đã ra lệnh cho các cơ quan 
báo chí, truyền thông 
Cố tình bưng bít sự thật 
Cố tình lừa gạt nhân dân 
Tiếp tay cho những tâm địa hại nước 
trong Chính phủ, Trung ương 
Cùng lũ phản động nước ngoài 
Lôi cổ chúng ra trước vành công lý 
Chiếu theo pháp luật 
Truy xét từng tên.* 
 

 
 

Tổng bí thư ĐCS Nguyễn Phú Trọng 
 
Tại sao ông Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam? 
Khi biển cả bị đầu độc, hàng trăm tấn cá chết 
Nhân dân 4 tỉnh miền Trung lâm vào thảm khốc 
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Không tới thăm dân? Tìm cách cứu dân? 
Lại tới thăm Formosa 
Vỗ an kẻ thù 
Rằng: “Hãy an tâm...” 
Hành động khác gì một tên 
phản dân, phản nước? 
Chỉ có một tên phản dân, phản nước 
Mới đồng lõa với kẻ làm hại Tổ quốc, 
Dân tộc mình như thế! 

 

 
 

Dân Hà Nội biểu tình ngày 1 tháng 5, 2016 
chống Formosa xả chất độc giết biển Việt Nam. 

 
Bộ y tế thì vô nhân bất nghĩa? 
Khi dân bị ngộ độc biển, ngộ độc cá 
Do Formosa gây ra 
Chúng lại cấm tất cả các bệnh viện 
Cấm các bác sĩ không được xét nghiệm 
Cũng không được thông báo kết quả xét nghiệm 
Phụ họa với chủ trương lừa gạt của trên 
Nói láo rằng: “Biển cơ bản là sạch...” 
Ngày 24 tháng tư 
Người thợ lặn đầu tiên Lê Văn Ngày đã chết 
Rồi hàng loạt thợ lặn ở khu công nghiệp Sơn Dương 
Cũng nguy cơ bị nhiễm 
Chúng bỏ mặc 
Không xét nghiệm 
Không kiểm tra sức khỏe 
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Còn đe dọa chấm dứt hợp đồng... 
“L ương y như từ mẫu” 
Chúng lại trở thành những kẻ hút máu dân mình 
Những tên lãnh đạo nào? 
Phải lôi ra trước vành móng ngựa 
Mà trừng trị. 
 

 
 

Một cuộc biểu tình ôn hòa của người dân Việt Nam ở giáo sứ Cồn Sẻ, 
Quảng Bình - khoảng 3000 người đã bị công an trấn áp đổ máu 

 
Bộ công an thì đàn áp nhân dân như thổ phỉ 
Những người lâm nạn xuống đường 
Yêu cầu Nhà nước phải có biện pháp cứu giúp 
Chúng dùng lực lượng vũ trang 
thẳng tay dã man, đè bẹp 
Đánh đập cả phụ nữ, trẻ thơ 
Bắt giữ những phóng viên đi làm phóng sự điều tra 
Đồng lõa với Chính phủ 
Che dấu cho bọn tội phạm Formosa 
Cấm không được quay phim, chụp ảnh 
Ai nói chuyện với ngư dân lâm nạn 
Chúng cũng đe nạt 
Mua chuộc cả lũ côn đồ 
Hành hạ các luật sư yêu nước 
Mang danh là “công an nhân dân...” 
Mà không khác gì bọn cướp ngày 
Vô nhân, thất đức. 
 
Nói theo cách nói của ông Hồ Chí Minh 
Hỡi tên Tổng bí thư Nguyễn Phú TRọng! 
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Ngươi hãy công khai trả lời trước toàn thế giới rằng: 
- Nhân dân yêu nước 
Hay Bộ máy của Chính phủ 
Đảng cộng sản Việt Nam phản dân, phản nước? 
Chính các ngươi đang cúi nạp trước bọn Tàu 
Từng bước rước chúng vào 
Chiếm cả biển đảo, đất đai, thành phố Việt Nam ta! 
 

 
 
Phải xử tội formosa 
Dân tộc ta là dân tộc biển 
Quốc gia ta là quốc gia biển 
Bảo vệ bờ biển dài 
Là bảo vệ sự sinh tồn của ngư dân, 
của cả dân tộc tự nghìn năm 
Hãy hợp lực toàn dân bên trong và bên ngoài 
Cần có cả thế giới và Hoa Kỳ hợp lực 
Đánh cho tan bè lũ quan chức Đảng cộng sản 
trục lợi, tham lam 
Đã lộ rõ bộ mặt vô tổ quốc và vô dân tộc. 
 
500 triệu đô-la bồi thường để bịt công luận 
Với thảm họa giáng xuống đầu 
1 triệu dân 4 tỉnh miền Trung 
Tức là bồi thương 500 đô ($) một người... 
Là cái giá diệt dân quá rẻ mạt 
Di hại biển nhiễm độc 
và sự tồn sinh của các loài thủy sản 
Phải 50 năm mới trở lại đươc như xưa... 
Không thể để cho Chính phủ đứng ra dàn xếp 
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Thông đồng với Formosa 
Mà phải để người dân giải quyết. 
 
Luật sinh tồn bảo rằng: 
Dân ta phải đấu tranh 
Không chỉ với Chính phủ - Nhà nước 
Mà với cả chính sách diệt chủng dân tôc Viêt Nam 
của bọn giặc Trung... 
Lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam 
Thì lại quá hèn hạ, cúi đầu tiếp tay cho chúng. 
 
Chúng muốn ép ngư dân ta phải đổi nghề 
Là dã tâm 
Giúp cho Formosa cùng với bọn Tàu chiếm biển. 
Hãy lấy giải pháp giúp ngư dân bám biển 
Duy trì ngành nghề truyền thống lâu dài 
Mới là liệu pháp bảo vệ dân, 
bảo vê đất nước, giống nòi. 
 
Dân tộc gặp đại nạn 
mà chế độ vẫn cố tình bưng bít 
Dùng bạo lực hành xử với nhân dân 
Tàn độc đủ đường và vô liêm sỉ 
Với Chính phủ này 
Mất nước đến nơi rồi - Việt Nam ơi! 
 
Đã đến lúc không thể dung tha cho Đảng cộng sản 
Giành quyền dân chủ, tự do 
Nhân dân phải đứng lên truy tố Formosa 
Khởi kiện chúng ra Tòa! 
Bảo vệ biển, bảo vệ cá 
Là bảo vệ sư tồn sinh của dân tộc, nước nhà. 
Formosa phải bồi thường thiệt hại, 
Phải khắc phục hậu quả và làm sạch biển... 
Rồi tống cổ nó cút khỏi Việt Nam ta! 
 
 
PHẠM NGỌC THÁI 
Hà Nội, Tháng 7-2016 
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Phụ lục Hình ảnh 
 

 
 

Formosa chôn chất thải trong trang tr ại của một sếp môi trường 
 

 
 

Các lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh cúi đầu xin tha tội 
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Bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ti ến (áo xanh) đang ăn cá ở Hà Tĩnh 
với các quan chức - làm trò... để lừa bịp nhân dân 

 

 
 

Người dân biểu tình vụ cá chết hàng loạt ở miền trung Vi ệt Nam. 

 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Internet E-mail by Phạm Ngọc Thái chuyển 
 
 

Đăng ngày Thứ Sáu, July 15, 2016 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


