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Chả lẽ ông Phó thủ tướng này còn thua 1 nông dân như mình??? Thật sự là vô lý vì mình 
tự nhận là 1 kẻ ngu dốt. 
 
Mình từng chuyển ong ra khu vực Quảng Nam, ở nơi này thứ mà ông PTT nói chính là 
rừng cây keo, tràm, cao su, đi đâu cũng gặp! Còn các khu rừng nguyên sinh đã bị phá 
gần như HOÀN TOÀN. Trong bài báo ông PTT nói rừng còn nhiều lắm! Hơn 40%!!!  
Có cái đầu... bu...o..i bốn! Chắp tay sau đít rồi lính dẫn ra mảng xanh xanh kêu là rừng thì 
tưởng đó là rừng! 

 
Bằng kiến thức của 1 kẻ từng ăn rừng, ngủ rừng, ỉa rừng, trần truồng tắm suối mình xin phân tích cho ông 
PTT hiểu thế nào là rừng: 
 

Rừng là 1 hệ sinh thái, trong 1 khu rừng có cây tầng cao, cây tầng giữa và cây bụi, có ĐỘNG THỰC VẬT 
phong phú. Tại sao lại phải có động vật? Vì động vật chính là thứ mở rộng rừng 1 cách tự nhiên, thông 
qua việc ăn uống, ỉa chúng mang các hạt giống đi xa và phân tán hạt khắp các khu đất. Rừng bền 
vững phải có Động Vật là vì vậy, 1 con khỉ trồng rừng còn tốt hơn 1 doanh nghiệp ngàn tỉ! Thật! 
 

 rừng tầng 1: là lớp mùn, rong rêu, nơi trú ngụ của côn trùng, là cái hố xí của ĐV tầng cao ỉa 
xuống, côn trùng, giun, vi sinh ăn cứt lá cây mục và tạo lại dinh dưỡng cho đất. Tầng này hút 
ẩm tốt cực kỳ, giữ 1/3 lượng nước mưa trước khi ngấm xuống nước ngầm. 

 

 rừng tầng 2: Cỏ, cây bụi, cây cổ thụ làm nhiệm vụ giữ nước trong đất, tránh hiện tượng ĐẤT NO 

NƯỚC NÊN TỰ SẠT LỞ (lời PTT) 
 

 rừng tầng 3: cây tán giữa cung cấp nơi trú ẩn, thức ăn cho động vật, chim chóc. 
 

 rừng tầng 4 là cây cao nhất có nhiệm vụ chắn mưa bão, gió Lào, gió mùa Tây Nam, tia cực 
tím...v…v... 

 
Hiện nay ở khu vực miền Trung, có những vùng cây keo tiết mật ướt lá nhưng ong không thể lấy mật, nguyên 
nhân do rừng tán cao đã bị đốn hết, mỗi khi gió Lào thổi về, người còn ngồi thè lưỡi như chó, nói chi con ong 
Ở miền Trung mùa gió Lào bây giờ, nếu bạn có ra đường đái thì quay trước quay sau, nhìn xuống đất sẽ 
tưởng mình chưa đái vì nước đái bốc hơi hết trong 1 nốt nhạc! 
 
Bài viết này mình chẳng muốn cà khịa ông PTT đâu. Cơ mà tôi nói thật, các ông khắm lắm. Đến lúc nào rồi 
còn ngồi thủ dâm tinh thần nhau có 40% rừng? Ngày nay kiếm 1 khu rừng để thả động vật hoang dã khó 
vô cùng, có đâu 40% dễ dàng như ông nói. 
 
Biết rằng không có Thủy Điện thì có đâu phát triển, biết rằng không có các tập đoàn phá rừng trồng cao su thì 
có đâu công nhân có việc làm, biết rằng xưa kia phá rừng là điều đã xảy ra. Nhưng đến bây giờ là lúc THAY 

ĐỔI suy nghĩ, THỪA NHẬN sai lầm, NGHĨ CÁCH khắc phục. Chứ cứ giấu số liệu như mèo giấu cứt thì đời con 
cháu còn cái gì nữa? Mới 10 năm mà ở Gia Lai không còn đàn khỉ đuôi lợn nào!!!!  
 
Thử coi đến khi ông Phó Thủ Tướng chết đi, đời con cháu cứt khỉ cũng không có mà nhìn. Tại sao phải sang 
Thái Lan du lịch ngắm khỉ trong khi Việt Nam từng có? Vì Thái biết giữ còn Việt thì không.Tại sao phải 
sang Nhật Bản ngắm huơu sao ỉa, ngủ ở đường nhựa trong khi Việt Nam cũng có hươu sao? 
 
Chắc chắn người ta bảo tôi là phản động khi dám nói thẳng ông PTT như thế này. 
 
Gia đình tôi nghèo, hoàn cảnh đôi chút éo le, nợ ngân hàng ngập mặt, nhưng 5% thu nhập của tôi dành để  



cứu ĐVHD và 1 tháng 1 lần tôi mang 2-10 cây gỗ, cây ăn trái đi trồng trên các khu rừng keo, thông (dù biết sẽ 
bị phá) 
 
Nếu có lên đập Tiên Sơn, đèo Đaksomei, Tona, leo núi trên đó đôi khi bạn sẽ nhìn thấy 1 cây chôm chôm, 1 
cây gỗ hương, 1 cây nhãn, 1 cây huỳnh đàn... có xếp đá xung quanh, chính là cây tôi trồng. Nếu có bãi cứt 
bên cạnh chính là tôi ỉa. Vậy nên tôi là người yêu nước và CỰC KHÔNG THÍCH phản động. Cơ mà tôi cũng đếch 
phải người thích gãi dái phó thủ tướng khi các ông làm trò mèo. 
 
Nếu muốn giữ rừng hãy tăng lương kiểm lâm, công an, tăng trách nhiệm, định vị vệ tinh gỗ quý, trả tiền cho 
người trồng rừng, giữ rừng. Nghiêm cấm ăn thịt, săn bắn ĐVHD. Trồng cây bản địa, cây ăn quả để ĐVHD có 
thức ăn, hồi sinh, chúng sẽ tự giữ rừng và trồng rừng bền vững nhất. Và ngừng đùn đẩy trách nhiệm, thủ dâm 
tinh thần là còn 40% rừng. Hết rồi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


