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         Tin tổng hợp truyền thông quốc tế và Việt Nam cho hay việc nhà cầm quyền cộng sản Việt 
Nam chuẩn bị triển khai qui mô các hợp đồng khai quặng mỏ bauxite vùng Tây Nguyên Việt Nam 
với Trung Cộng đã và đang gây phản ứng mạnh mẽ trong công luận mọi giới nhân dân trong nước 
cũng như người Việt hải ngọai. Lý do là vì việc khai thác này lợi bất cập hại cho nhân dân và đất 
nước, gây hậu quả nghiêm trọng và lâu dài trên các mặt môi trường sinh thái, an ninh quốc phòng, 
văn hóa xã hội mà hiệu quả kinh tế không đáng kể. 
         Thật vậy, dự án khai thác Bauxít trị giá hàng tỷ dollar dự định triển khai nay mai tại Tỉnh Dắk 
Nông, một tỉnh lỵ mới tách khỏi tỉnh Dắk Lắc Buônmêthuột vào năm 2004, với số dân cư khỏang 
400 ngàn người, phần đông là các sắc dân thiểu số sống lâu đời với đất đai núi rừng cao nguyên 
Trung phần Việt Nam. Ở Đắc Nông, bauxite có tầng quặng mỏng, độ phân giải vì vậy rất rộng, 
chiếm 2 phần 3 diện tích sẽ bị bóc rừng. Phá rừng, thì với Tây Nguyên, tế bào cơ bản của xã hội, 
hay không gian sinh tồn của buôn làng, sẽ tan. Theo đó, con người cũng sẽ không tồn tại. Hậu quả 
là, việc khai thác Bauxit sẽ xuất hiện những dòng suối đỏ ngầu mầu bùn và chất thải, những vườn 
cà phê bị chết khô vì thiếu nước, ảnh hưởng xâu xa đến đời sống đồng bào sắc tộc thiểu số, khiến họ 
bị đẩy ra khỏi cuộc sống xã hội ổn cố trên quê hương mình. Một người dân trong nước viết trên một 
Bgogger: “ Khai thác bauxite tại Việt Nam là không cần thiết vì nhu cầu về nhôm kim lọai của 
Việt Nam không nhiều; khai thác bauxite tại Tây nguyên có thể làm mất nguồn nước cung cấp 
cho sông Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn. . .”. 

     Trong thư yêu cầu ngưng thực hiện dự án gửi Thủ tứơng Việt cộng Nguyễn Tấn Dũng ngày 5 
tháng 1- 2009, Tướng cộng sản hồi hưu Võ Nguyễn Giáp năm nay gần 100 tuổi, đã nhấn mạnh về 
quy mô, quy hoạch khai thác bauxite Tây Nguyên từ nay đến 2025 là một kế hoạch lớn, giá trị ước 
tới gần 20 tỷ đôla Mỹ, sẽ tác động sâu sắc nhiều mặt còn hơn cả các công trình kinh tế lớn đã có ở 
nước ta. Và do đó việc xác định một chiến lược phát triển Tây Nguyên bền vững là vấn đề rất hệ 
trọng đối với cả nước về kinh tế, văn hóa và an ninh quốc phòng. Trong thư TướngGiáp cũng nhắc 
lại sự kiện liên qua đến an ninh quốc phòng khi tháng 12-2008 đã có hàng trăm công nhân Trung 
cộng đầu tiên có mặt trên công trường, trong số vài ngàn dự tính theo dự án.  

       Được biết , vào thời kỳ đầu những năm 1980 khi Chính phủ CSVN đưa chương trình khảo sát 
khai thác bauxite Tây Nguyên vào chương trình hợp tác đa phương  với khối COMECON của các 
nước xã hội chủ nghĩa lúc đó. Bản thân Tướng Giáp được phân công trực tiếp theo dõi chỉ đạo 
chương trình này. Khối COMECON đã khuyến nghị Việt Nam không nên khai thác bauxit vì nguy 
cơ sinh thái. Nhưng Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời thư của Tướng Giáp công khai qua truyền thông 
rằng vấn đề khai thác Bauxit tại Tây Nguyên là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, bất chấp 
công luận và những khuyến cáo xây dựng, bất chấp phản ứng mạnh mẽ của công luận và những 
khuyến nghị hữu lý của mọi giới, trong đó có  một số nhà khoa học và quản lý có tên tuổi ở hải 
ngọai và trong nước đã đóng góp ý kiến hay gửi kiến nghị yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt 
Nam xem xét một cách cẩn trọng,  toàn diện các dự án khai thác bauxite này. 



    Người ta được biết qua thông tin báo chí trong nước, bauxite không chỉ được khai thác ở Tây 
Nguyên, Cao Bằng Bắc phần , mà cả ở Bình Phước, Bình Thuận ở Nam, Trung phần Việt Nam. Và 
không chỉ người Trung quốc mà cả người Nga cũng sẽ dự phần trong các cuộc khai thác qui mô lớn. 
Vì trong quá khứ, theo bản tin của Interfax ngày 27-10-2008, dưới sự chứng kiến của Tổng thống 
Nga Dmitri Medvedev và Chủ tịch nhà nước cộng sản Việt Nam Nguyễn MinhTriết nhân chuyến  
thăm Nga, đại diện Nga – Việt đã ký biên bản ghi nhớ về việc khai thác bauxite như là một phần 
chương trình hợp tác  tòan diện giữa hai nước. Vẫn theo bản tin này thì tập đòan khai thác UC Rusal 
của Nga trong chuyến thăm Việt Nam đã được Nguyễn Tấn Dũng bầy tỏ rằng Việt Nam rất mong 
phát triển kỹ nghệ nhôm. Trong khi đó đối với Trung cộng, theo Bản tin của Bộ Ngọai Giao cộng 
sản Việt Nam tháng 6 năm 2008, Tổng Bí thư Cộng đảng Việt Nam Nông Đức Mạnh khi sang thăm 
Trung Quốc , cũng đã khẳng định hai nước tăng cường hợp tác thực hiện các dự án, trong đó có dự 
án khai thác bauxit tại Dắk Nông. 
       
       Đến đây thì ai cũng thấy đã có sự cấu kết giữa tập đòan thống trị Cộng đảng Việt Nam ăn chia 
quyền lợi với ngọai bang trong vấn đề khai thác bauxite tại Việt Nam. Và do đó, dù có sự phản đối 
mạnh mẽ của mọi tầng lớp nhân dân, nhân danh lợi ích đất nước và dân tộc, dường như khó có thể 
thay đổi được việc thực hiện quyết định 167 mà Thủ tướng Việt cộng Nguyễn Tấn Dũng đã ký vào 
đầu năm 2007, có nội dung phê duyệt quy họach phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, xử dụng 
quặng Bauxite giai đọan 2007 đến 2015, có thể xét kéo dài thêm đến 2025. Như vậy là sau tội cắt 
đất dâng biển cho Trung cộng, nay cộng đảngViệt Nam lại phạm thêm tội bán tài nguyên của đất 
nước cho ngọai bang để thủ lợi cho một tập đòan độc quyền thống trị, dù bất lợi và vô cùng tai hại 
nhiều mặt, lâu dài cho nhân dân, đất nước và Tổ quốc Việt Nam trong hiện tại cũng như tương lai.  
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