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CỨU NGUY DÂN TỘC 
 

I- Thư Ngỏ Của Nhóm Môi Trường Sống Cho Việt Nam 

II-  Đồng Loạt Xuống Đường Ủng Hộ Phán Quyết Biển Đông 

III- Giấc Mơ Trung Hoa Hay Ý Đồ Cùa Kẻ Cướp. 

 
 

  
I.- Thư Ngỏ của nhóm Môi trường Sống cho Việt nam. 

 
Kính gửi: 

- Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn Tổng Giám Mục Hà Nội. 

- TGM Lê Văn Hồng Tổng Giám Mục Huế 

- TGM Bùi Văn ĐọcTổng Giám Mục Sài Gòn 

- Qúy Vị Giám Mục HDGMCG Việt Nam. 

 

Đồng kính gửi : 
 

- ĐGM Vincent Nguyễn Văn Long chánh tòa giáo phận Paramata, Úc Châu 

- ĐGM Joseph Nguyễn Thế Phương chánh toà giáo phân Kamloop Canada 

- ĐGM Vincent Nguyễn mạnh Hiếu GMPT . tổng giáo phận Toronto Canada 

- GM. Dominico Mai Thanh Lương GMPT.giáo phận Orange Hoa Kỳ (hưu 

dưỡng) 

 

Trích yếu 
V/v Kính xin lên tiếng về việc bảo vệ Môi Trường Sống, không những do 

hãng Formosa Vũng Áng xả chất cực độc ra biển gây ra thảm hoạ cá chết 

hàng loạt, biến biển thành biển chết tại 4 tỉnh Miền Trung Việt Nam vào thời 

gian tháng 4 năm 2016 vưà qua, mà còn từ những thảm hoạ cạn kiệt giòng 

nước Cửu long, gây toàn bộ luá chết trên 10 tỉnh miền tây trong số 13 tỉnh 

trồng luá ,từ bùn đỏ tràn hồ chưá do vỡ đập từ khai thác bô Xít tại Tây 

Nguyên . 

 

Kính thưa Qúy Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Công Giáo. 
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Sự biến đổi môi trường đang tác hại đến sự sống cuả toàn dân trong nước, 

không phải tác động từ thiên nhiên mà do chính con người cố ý gây ra 

những thảm hoạ khôn lường đang xảy ra liên tục trong những năm qua cho 

tới ngày hôm nay. 

 

A) Hãng Formosa Vũng Áng đã gây ra ô nhiễm môi trường một cách 

nghiêm trọng,chôn giấu chất độc phế thải tại xã Kỳ Anh, khu du lịch Thiên 

Cảm, huyện cẩm Xuyên Hà Tĩnh nhất là xả chất độc ra biển gây cá chết 

hàng loạt tại suốt dọc bờ biển bốn tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh ,Quảng Bình 

Quảng Trị, Thưà thiên, keó dài tới Đà Nẵng,biến biển thành biển chết,người 

dân không thể đánh cá, ghe thuyền kéo lên bờ,tình cảnh hiện nay túng quẫn 

,không có công ăn việc làm, con cái thất học . Nay chính hãng Formosa đã 

nhận trách nhiệm trong buổi họp báo ngày 30/6/2016 tụ thú nhận là thủ 

phạm gây ra thảm họa môi trường này, sự tác hại hủy diệt sự sống của người 

dân này không những cho thế hệ hiện tại mà còn di hại đến các thế hệ con 

cháu tương lai. 

 

B) Sông Hồng Hà và Cửu Long bị bức tử từ những con đập được đắp trên 

thượng nguồn từ bên kia biên giới Trung Quốc . Các con đập ngăn nước trên 

thượng nguồn không cho nước chảy xuống đồng bằng hạ nguồn sông Hồng 

Hà và Cửu Long làm hạ nguồn khô cạn, nước mặn tràn vào gây thất thu mùa 

mang và tiêu diệt hai vưạ luá của toàn dân Việt Nam. 

 

C) Xây dựng rất nhiều nhà máy điện nhiệt,xi măng, sắt thép,hóa chất… gây 

đầu độc bầu khí quyển và các nguồn nước do những thiết bị lỗi hời của 

Trung Cộng được đem qua Việt Nam xử dụng gây hàm lượng các khi thải 

độc hại (như CO,SO2,H2S, Hg…)cao hơn 19 lần tới 125 lần hàm lượng cho 

phép cùng với chất thải đổ xuống nước làm chết rất nhiều sông ngòi như: 

Thi Nai, La Ngà ,v.v, và hàng ngàn cây số(km) bờ biển. 

 

D) Thực phẩm, thuốc men độc hại và hóa chất chế biến thực phẩm độc hại 

tràn ngập thị trường Việt Nam, đồng thời con buôn Trung Cộng đi mua vét 

các loại thực phẩm sạch đưa vềTàu còn thực phẩm độc hại thì để lại cho 

người dân việt tiêu thụ.Đó là nguyên do số người bị mắc bệnh ung thư,teo 

não, đột qụy và nhiều thứ bệnh hiểm nghèo khác... có mức độ cao nhất thế 

giới. 

 

E) Dự án khai thác Bauxite: Nguyên nhân là bên Trung Cộng đã đóng cửa 

các mỏ khai thác bauxite vì tác hại ô nhiễm quá lớn ở nước họ nên Tàu 

chuyển qua khai thác bauxite tại Việt Nam, để trút gánh nặng ô nhiễm vào 
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môi trường VN .Ngoài ra sử dụng thiết bị lỗi thời từ Trung Cộng mang qua 

VN sẽ gia tăng sự tác hại môi trường: 

 

Hồ chứa bùn đỏ không đủ tiêu chuẩn quốc tế, sẽ bị rỏ rỉ hay bể,bùn đỏ sẻ 

tràn xuống sông Đồng Nai và các tỉnh hạ nguồn,đưa tới tiêu diệt môi sinh và 

đe dọa nặng nề sự sống còn của thế hệ con cháu chúng ta. 

 

(Trong tháng 3 năm 2009 chính phủ Úc Châu đã hủy bỏ khai thác khoáng 

sản với Trung Cộng vì an ninh quốc phòng và đe dọa môi trường). 

 

Qua những sự kiên trên, Xin Qúy Vị, những nhà Lãnh Đạo Tinh Thần,được 

giáo dục trong mái trường của Chúa Trời, của Giáo Hội Công Giáo, do 

chính giáo hữu đóng góp .Qúy Vị đã trở thành HY.,GM.,LM... là môn đệ 

của Chúa Giê Su, theo chân Chúa GiêSu,thực hành những điều trong kinh 

thánh Chúa đã dậy hãy suy ngẫm “Thỉnh Vấn về Điều Răn Trong Nhất “ (Mt 

22-36-39) : 

.Có một người thông luật kia, hỏi Chúa Giê Su để thử người.Rắng :“Thưa 

Thầy” Tôi phải làm gì để được sống đời đời ? Chúa Giê Su đáp,” trong luật 

đã viết gì ? Ông đọc thế nào ?” Ông thưa : “Người phải yêu mến Đức 

Chúa,Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn,hết sức lực, hết trí khôn 

ngươi và yêu mến người ta như chính mình vậy” Chúa Giê bảo ông ta.” 

Ông trả lời đúng lắm.Cứ làm như vật là sẽ được sống đời đời.”(Lc 10-27-

28) 

Việt Nam hiện nay đang bị Trung Cộng khống chế với sự tiếp tay của đảng 

csVN, Trung Cộng đang từng bước xâm chiếm và Hán Hóa bằng mọi thủ 

đoạn gây ra thảm hoạ môi trường khắp nơi nhằm tiêu diệt giống nòi Việt 

Nam như đang được thấy qua kinh nghiêm Tân Cương,Tây Tạng, Nội Mông 

. 

Một khi bị Trung Cộng Hán Hoá, các dân tộc đó sẽ bị diệt chủng từ từ và 

Trung Cộng sẽ đưa dân Hán đến sinh sống . 

Sự hy sinh mạng sống mình của các Vị Sư Tây Tạng, để cố bảo vê đạo pháp 

và giải cứu dân tộc thoát khỏi ách thống trị của Hán Tộc đã được cả thế giới 

ngưỡng mộ theo dõi và cảm phục. 

Kính thưa qúy Vị, 

Qúy Vị HY,GM.LM, là mục tử của Chúa là những chủ chiên có học vị uyên 

thâm chẳng nhẽ không nghe, không thấy sao ? 

Xin Quý vị hãy đừng vô cảm và hãy dấn thân đồng hành cùng với người dân 

Việt Nam để cùng nhau tận tâm tận lực bảo vệ tổ quốc 

 và môi trường, tranh đấu cho sự sinh tồn của dân tộc Việt Nam. 
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Nếu Qúy Vị không đồng hành với với giáo dân và dân tộc, chúng tôi thiết 

nghĩ Qúy Vị đã tự dành cho mình 4 cái chết: ( Trích lời của TGM. Ngô 

Quang Kiệt) 

1) Cái chết của lương tâm. 

2) Cái chêt của luân lý. 

3) Cái chết của Lý trí. 

4) Cái chết của chánh trị 
Chủ thuyết Cộng Sản là vô thần, lừa dối và ác độc,.Tiếp tay với chúng bằng 

cách không nghe, không thấy,không phản đối những tội ác chúng làm, có 

phải vì Danh, vì Quyền và vì Lợi . . .vì muốn an thân, hưởng thụ, của chủ 

thuyết thực dụng mà các Đức Giáo Hoàng, nhất là Đức Giáo Hoàng 

Phaolo II, Đức Benedictô VI đã từng nhiều lần kết án. 

Chúng tôi khẩn thiết mong quý Vị, không vì quyền lợi vật chất mà nhẫn 

tâm đánh tráo sự Tin cậy thiêng liêng của Thiên Chúa đã trao cho qúy 

Vị qua bàn tay trực tiếp của Giáo hội Công giáo Toàn cầu. 
Kính thư 

 

Ngày 16/7/2016 

Nhóm "Môi trường Sống cho Việt nam". 

 

II.- Đồng loạt xuống đường ủng hộ phán quyết Biển Đông, 

chống “đường lưỡi bò” Trung Cộng 

 

CTV Danlambao - Sáng ngày 17/7/2016, nhà cầm quyền CSVN đã huy 

động lực lượng CA đông đảo ra tay đàn áp, bắt bớ hàng chục người dân 

tham gia vào cuộc xuống đường chống Trung Cộng tại Hà Nội. 

Trước đó, lời kêu gọi biểu tình được khởi xướng bởi No-U Hà Nội với mục 

đích: “Ủng hộ phán quyết của Tòa quốc tế bác bỏ yêu sách về đường lưỡi 

bò của Trung Quốc trên Biển Đông và phản đối nhà nước bá quyền Trung 

Cộng”. 

http://danlambaovn.blogspot.com/
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Hà Nội, người dân xuống đường biểu tình ôn hoà bị bắt đưa lên xe. 

 Photo: Trịnh Bá Tư 

 

Hầu hết những người hoạt động xã hội đều bị ngăn chặn, canh gác trước cửa 

nhà từ mấy hôm trước. Vợ chồng Blogger Nguyễn Tường Thụy, mặc dù đã 

thoát ra khỏi nhà cũng đã bị công an phát hiện, áp giải và bị giam lỏng ngay 

tại nhà riêng. 

Tại Hà Nội, ngay từ sáng sớm, khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ - Bờ Hồ - 

Hoàn Kiếm - Hà Nội đã bị bao vây bởi một lực lượng rất đông công an sắc 

phục, thường phục, dân phòng… Mọi ngả đường dẫn tới khu vực được chọn 

làm địa điểm biểu tình cũng bị phong tỏa. Hầu hết những người yêu nước đã 

bị bắt ngay lập tức khi vừa xuất hiện tại khu vực này mà không kịp giơ khẩu 

hiệu, biểu ngữ. 

https://1.bp.blogspot.com/-kKj5-nfoJuA/V4sAtygDhxI/AAAAAAAASfU/bWz5eNUDSMUaJraRyMfq_9oa0CXT7zQmQCLcB/s1600/bat.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-kKj5-nfoJuA/V4sAtygDhxI/AAAAAAAASfU/bWz5eNUDSMUaJraRyMfq_9oa0CXT7zQmQCLcB/s1600/bat.jpg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=619799281511943&set=pcb.619800294845175&type=3&theater
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Lực lượng an ninh dày đặc. Photo: Bạch Hồng Quyền 

 

Lực lượng bắt người chủ yếu là an ninh thường phục. Một người có mặt tại 

hiện trường cho biết, có khoảng hơn 100 an ninh thường phục vây quanh 

tượng đài Lý Thái Tổ. Số an ninh thường phục quanh hồ Hoàn Kiếm được 

ước lượng là đông hơn nhiều so với khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Những 

người bị bắt tại tượng đài Lý Thái Tổ đều bị lôi kéo lên xe bus một cách thô 

bạo. Được biết những người này đã bị đưa tới quận Long Biên. Ngoài ra, 

một số người bị bắt “nguội” và bị đưa tới phường Phan Chu Trinh. 

https://1.bp.blogspot.com/-5RYThYhea0Q/V4sEzokAtuI/AAAAAAAASgc/odhGOnI028w5vHUpimCLCIA6KM-Rato0gCLcB/s1600/HN-BACHHONGQUYEN.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-rbQFKpwtAcw/V4sFD1G66jI/AAAAAAAASgw/Z4tN13NAGnoxaDLXwIXDhS6cjDWBba-EgCLcB/s1600/HN-BHQ3.jpg
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Nhiều người bị bắt đưa lên xe Bus. Photo: Trịnh Bá Tư 

 

Blogger Đặng Bích Phượng bị bắt khi đang đi trên đường và hiện chị đang 

bị giam giữ trái phép tại công an phường Cửa Nam. Nhà báo Phạm Đoan 

Trang cũng bị chặn ngay tại nhà riêng. 

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Đoan Trang viết: “Vậy là hôm 

nay, 17/7/2016, một lần nữa, thông điệp "vì công lý và hòa bình trên Biển 

Đông, phải kiện Trung Quốc", lại bị công an Việt Nam phá”. 

Khi được hỏi, việc nhà cầm quyền quyết tâm ngăn chặn, đàn áp, bắt bớ 

người biểu tình ôn hòa cho thấy điều gì, ông Lê Hoàng, một nhà hoạt động 

xã hội đã may mắn thoát khỏi sự truy bắt của công an sáng nay chia 

sẻ “chính quyền cộng sản vẫn chơi trò ngoại giao vuốt đuôi. Họ sẽ chẳng 

bao giờ dám kiện Trung cộng vì đã há miệng mắc quai và thỏa hiệp với 

nhau rồi.” 

 

https://1.bp.blogspot.com/-BkdmLUfhVqM/V4sEzj7QBbI/AAAAAAAASgk/IoqPnF8NTVItNlEGgEltMkrVvlJ_6aNYQCEw/s1600/Bi%25CC%25A3bat-Trinhbatu.jpg
https://www.facebook.com/trinhbatudhtdtt?pnref=story.unseen-section
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Một nhóm biểu tình trước cửa toà nhà quốc hội. Photo: Bạch Hồng Quyền 

 

Chúng tôi xin gửi tới quý độc giả trong thôn danh sách một số Blogger, 

Facebooker yêu nước bị bắt sáng nay: 

Đặng Bích Phượng, Cường Hoàng Công, Tung Dang, Bùi Quang Thắng, 

Lương Dân Lý, Đào Thu, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Thúy Hạnh, Trương 

Dũng, Trịnh Bá Tư, Nguyễn Đình Ấm, Bùi Quang Thắng, Hà Hoàng, 

Nguyên Văn Đoàn, Hà Chí Hải, Trương Hồng Hạnh, Trương Minh Hà, Lê 

Minh Hằng, một người tên Nghĩa... 

Tại Sài Gòn: Một hình thức biểu tình mới đã được một nhóm bạn trẻ thực 

hiện. Nhóm bạn trẻ này mặc áo có hình lưỡi bò bị cắt và đi trên đường phố 

bằng những chiếc xe gắn máy. Khẩu hiệu được các bạn mang theo có nội 

dung “Trường Sa- Hoàng Sa là của Việt Nam”, “Yêu nước là phải khởi kiện 

Trung cộng”, “Việt Nam xấu hổ với Philippines”. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-tDKQLzbsr5M/V4sE0B6A67I/AAAAAAAASgo/herqu93VqowADrWSMYN3HTQ0JorPxH6AwCEw/s1600/hn-bh1.jpg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1752048958411032&set=pcb.1752049585077636&type=3&theater
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Photo: Hoang Huy Vu 

https://2.bp.blogspot.com/-2HOmUt6pyeU/V4sEc15sOrI/AAAAAAAASgI/CYX6VhXnv-caxEaB7agARa66KJa2ovxyQCLcB/s1600/SG-Hoang%2BHuy%2BVu.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-gwe-JXvUd-4/V4sEcj1-SrI/AAAAAAAASgA/fsThJ1ba0Yst-j1v2gwYvTm5KZXPy9YQQCLcB/s1600/Sg-HoangHuyvu1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-7JLNggXNJbM/V4sEc6Sv8cI/AAAAAAAASgM/oAhoRj_BjIc2CNMaz9Aps1OUAteawePtACLcB/s1600/sg-Hoanghuyvu2.jpg
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Photo: Nguyen Phuong 

https://1.bp.blogspot.com/-GmE3EMq4m4k/V4sEmsIjqWI/AAAAAAAASgQ/eOCIx8fXA9AqJhRXV33aQw1Dix1KTGrJgCLcB/s1600/sg-thunguyet1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-4ZS7XByCuoE/V4sEmtFRh7I/AAAAAAAASgU/9E8CezWQtvAh4564DY-Y3maq69TqijGjwCLcB/s1600/sg-thunguyet2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-pVKJXlclHss/V4sEmtJqgzI/AAAAAAAASgY/_hm9K6R9rbQuEJtv-nXN_a5SRPBxMbIgACLcB/s1600/sg-Thunguyet.jpg


11 

 

Tại Nghệ An: Cũng trong sáng nay vào khoảng 8 giờ, hàng ngàn giáo dân 

giáo xứ Vinh- Nghệ An đã xuống đường phản đối Formosa gây ra thảm họa 

biển miền Trung, và yêu cầu truy tố Formosa. 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-VfIZGEdMbww/V4sD7HCzl_I/AAAAAAAASfg/OVYulx7LVCYA8qrk_pDjU4rEoZGwl2yAwCLcB/s1600/Vinh-ls2.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-OofXGmm4dKk/V4sD7DFUapI/AAAAAAAASfk/ADgBSAqyhqskJSpvLTtvLtIt0sA4__9zACLcB/s1600/Vinh-LS3.jpg
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Tại Hải Phòng: Một số người dân cũng đồng hành cùng cả nước giương cao 

biêu ngữ: “Trung Quốc phải tôn trọng phán quyết của tòa án Quốc Tế về 

vấn đề biển đông”, “Đả đảo Trung Quốc yêu sách đường lưỡi bò và âm 

mưu thôn tính biển đông”. 
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III.- Giấc Mơ Trung Hoa Hay Ý Đồ Của Kẻ Cướp 
 

Ts Nguyễn Ngọc Sằng Ngày : 2016.07.16 

  

 

  

Từ khi trở thành Tổng Bí Thư đảng cộng sản, Tập Cận Bình đã để lộ ý đồ 

của kẻ cướp biển. Trước hết ông ta thâu tóm những chức vụ tối quan trọng 

như Tổng Bi Thư đảng, Chủ Tịch nước, Bí Thư Quân Ủy trung ương. Với 

những chức vụ tóm thâu được, ông trở thành người lãnh đạo quyền lực nhất 

đất nước. Nhân vật số hai, Lý Khắc Cường trong vài năm qua rất lu mờ, ít 

khi thấy báo chí nhắc đến nữa. 

Xin nhìn lại lịch sử Trung Cộng, nước có chung biên giới với mười bốn 

quốc gia khác, tất cả mười bốn nước nầy đều bị Trung Cộng gây chiến để 

nới rộng, lấn chiếm biên giới, kể cả Liên Xô hùng cường cũng không thoát 

khỏi lòng tham vô biên của người Hán. Đó là Cướp Đất. 

Đến thời đại của Tập Cận Bình thì họ quyết liệt hơn trong việc Cướp Biển. 

Họ ngang ngược vẽ ra đường Lưởi Bò chín điểm bao gồm gần 90% Biển 

Đông, nơi giàu tài nguyên, hải sản và tuyên bố họ có chủ quyền không thể 

tranh cải. Lý luận của kẻ cướp có sức mạnh trong tay làm điên đảo những 

quốc gia nhỏ, yếu trong vùng. Trung Cộng hành động giống như Việt cộng 
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hể thấy khu vực đất đai, tài sản của dân có giá trị cao thì “qui hoạch” để 

chiếm bằng vũ lực. Đó là nét tương đồng của người cộng sản, không có 

ngoại lệ cho dù cùng giao thương trên căn bản Bốn Tốt, Mười Sáu Chữ 

Vàng, nhưng “bạn vàng” có gì vừa ý là cướp “vô tư”. 

Ngày 12 tháng Bảy 2016 Toà án quốc tế đã tuyên bố rõ ràng Tàu không có 

bằng chứng pháp lý nào về chủ quyền trên Bải Cạn và những rặng san hô để 

được hưởng đặc quyền kinh tế 200 hải lý từ đó, không có bằng chứng nào về 

chủ quyền lịch sử trên đường Chín Đoạn và 90% Biển Đông. Và việc bồi 

đắp những rặng san hô, Tàu tận diệt hải sản ở Biển Đông và phá hoại môi 

trường sinh thái khu vực. 

Lập tức Tân Hoa Xã tuyên bố Trung Quốc "không tiếp thu và không chấp 

nhận" phán quyết của tòa trọng tài về tranh chấp trên Biển Đông mà Trung 

Quốc gọi là Nam Hải. Họ cho rằng tòa quốc tế ở Hague không có quyền tài 

phán và phán quyết "đi ngược với luật pháp quốc tế".(BBC) 

Cho đến hôm nay thì cũng chỉ có những “trận giặc mồm” của Trung Cộng 

nào là đưa 4 tên tướng giỏi nhất của họ tới Biển Đông cùng bao nhiêu hải 

đội, phi cơ chiến đấu, tàu ngầm trong tư thế sẳn sàng tác chiến theo lệnh 

Tập. Nhưng họ tự ý đổi giọng ôn tồn hơn vì thừa biết rằng hải quân của họ 

chưa phải là đối thủ của Mỹ, đó là chưa nói đến đồng minh của Mỹ trong 

vùng như Nhật, Nam Hàn, Úc, Phi và Ấn Độ. Theo một số bình luận gia thì 

khoản 30 năm nữa hải quân Trung Cộng mới đạt được mức hiện tại của Hoa 

Kỳ. 

Nếu quí độc giả có dịp nhìn bức hình của quân Tàu, sau khi thua Nhật , với 

đoàn bại binh chừng 10 ngàn người sắp hàng dài, cúi mặt lặng lẽ đi theo 

khoảng 50 người lính Nhật chỉ huy thì mới thấy sự hèn nhát của quân đội 

Tàu như thế nào. Tàu chỉ giỏi khoe khoan, khoác lác, khiếm nhã, tham lam. 

Họ chỉ giỏi ăn cắp phát minh của người khác, rồi nhại lại, nghề nầy họ giỏi 

hơn thế giới nhiều lần. 

Theo đài truyền hình ABS-CBN của Phi, hôm thứ Năm 14/7 đội tàu phòng 

duyên của Tàu vẫn ngăn chận các tàu cá của Philippine vào Bải Cạn trong 

vùng biển tranh chấp như một hành động không chấp nhận phán quyết của 

toà án quốc tế. Nhà báo Chiara Zambrano của ABS-CBN tường thuật rằng 

hai chiếc tàu cao tốc của Trung Cộng tiến sát, bao vây chiếc tàu chở nhà báo 

và những tàu đánh cá của Phi, không cho họ vào đánh cá gần đảo Bải Cạn 

(Scarborough Shoal). Trong một video khác nhà báo cho biết là nhân viên 

Trung Cộng lái tàu cao tốc, dùng loa phóng thanh ra lệnh họ phải lập tức rời 

khỏi vùng nầy. Ông Arsenia Lim, thị trưởng thành phố Masinloc tuyên bố 

ngư dân ông vẫn vào vùng nầy để trắc nghiệm phản ứng của Trung Cộng 

trong việc chấp hành phán quyết của toà tối cao. 
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Cùng ngày thứ Năm 14/7, vị tân Tổng Thống Phi, Duterte, người có khuynh 

hướng muốn có vị trí thuận lợi sau phán quyết để đối thoại song phương với 

Tàu. Tổng Thống Duterte dự định cử cựu Tổng Thống Fidel Ramos, 88 tuổi, 

người lãnh đạo Phi từ 1992-1998, sẽ sang Tàu đàm phán, giải quyết những 

tranh chấp . 

Tổng Thống Duterte vừa nhậm chức vào ngày 30 tháng Sáu, người được 

xem là có khuynh hướng thực dụng, muốn có sự liên hệ tốt để thu hút sự đầu 

tư hạ tầng cơ sở từ Tàu, vì vậy trước ngày toà án trọng tài quốc tế đưa ra 

phán quyết, ngoại trưởng Phi Perfecto Yasay đã tuyên bố Phi sẵn sàng chia 

sẻ lợi ích, tài nguyên với Trung Cộng trong vùng Bãi Cạn. 

Theo hãng thông tấn Reuters ngày 12/7 thuật lại lời tuyên bố của đại sứ 

Trung Cộng tại Mỹ Cui Tiankai, cho rằng phán quyết của toà án trọng tài 

quốc tế “sẽ tạo thêm căng thẳng có thể đưa đến sự đối đầu”. Cứ vẫn đổ lỗi 

cho Mỹ tạo ra sự căng thẳng tại Biển Đông vì chính sách xoay trục trong 

những năm gần đây, để che đậy sự tham lam vô độ của Trung Cộng. Cui 

cũng không quên lên án toà án trọng tài đã “Mở đầu những lạm dụng pháp lý 

về tài phán”. 

Cui cho biết Trung Cộng đã tẩy chay phiên toà và coi đó là trò hề quốc tế, 

nhưng những chuyên gia luật pháp, những chuyên viên về chánh sách Châu 

Á lại cho rằng nếu Trung Cộng cứ tiếp tục giọng điệu thách thức, bất chấp 

luật pháp quốc tế, họ sẽ đối mặt với nhiều bất lợi trên trường quốc tế. 

Julia Guifang Xue, giáo sư đại học Shanghai Jiao Tong cho rằng “đối với 

vấn đề nhạy cảm về chủ quyền và an ninh “chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi 

thấy Bắc Kinh sẽ tăng cường khả năng để cũng cố những yêu sách trong 

vùng”. 

Điều kỳ hoặc nhất là Thứ trưởng Ngoại Giao Lưu Chấn Dân đăng tải một 

bài viết vào ngày 13/7 trong đó ông cho rằng phiên toà đã bị mua chuộc. 

Ông Lưu nói 5 người trong hội đồng tòa án đều tới từ châu Âu và nghi ngờ 

họ bị mua chuộc bằng tiền. 

Các phân tích gia chính trị quan ngại rằng Tàu có thể trả đũa lại phán quyết 

của toà án bằng ba giải pháp sau đây: 

Rút lui khỏi Công Ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) 

Tăng cường bồi lấp và xây dựng trái phép đảo nhân tạo 

Thiết lập vùng nhận diện phòng không 

Phát ngôn viên Toà Bạch Ốc, Josh Earnest nói với phóng viên báo chí rằng 

“chúng tôi nhất định yêu cầu các bên tranh chấp không được lợi dụng cơ hội 

nầy để tạo thêm căng thẳng, hoặc có hành động khiêu khích”. 

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, John Kirby cho biết trong thời 

gian gần đây Trung Cộng vẫn tiếp tục quân sự hoá những bãi đá trong vùng 

Biển Đông. Đồng thời vị cố vấn cao cấp về Châu Á của Tổng Thống 
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Obama, ông Daniel Kritenbrink cho rằng Hoa Kỳ không có lợi ích gì để tạo 

ra sự căng thẳng trong vùng, và đó cũng không phải là lý cớ để nhảy vào khu 

vực nầy. 

Ông Chas Freeman, người thông dịch cho Tổng Thống Richard Nixon trong 

chuyến công du lịch sử tại Tàu năm 1972 bày tỏ “sau quyết định của toà án 

trọng tài, con đường duy nhất còn lại để giải quyết tranh chấp là dùng vũ 

lực, vì biên pháp ngoại giao tắt lối, và tiến trình pháp lý đã hết”. 

Viên chức Hoa Kỳ giúp thiết kế sách lược cho Châu Á nghĩ rằng Trung 

Cộng vẫn tiếp tục khẳng định chủ quyền của họ trên những vùng họ tự nhận 

và đề nghị các quốc gia liên quan, kể cả Hoa Kỳ nên tránh những khiêu 

khích, hãy mở rộng cửa để Bắc Kinh tự tìm giải pháp êm thấm, nhất là đừng 

làm cho tình thế khó khăn thêm. 

Viên chức nầy cũng đề nghị thêm rằng Hoa Kỳ phải tôn trọng những cam 

kết với các nước như Phi, Việt Nam cùng các nước trong khu vực, và Tổng 

Thống Obama phải giữ lời hứa tăng thêm phương tiện để bảo vệ an ninh 

vùng Châu Á. 

Giải pháp cưỡng chế thi hành phán quyết của toà án được vị dân biểu Randy 

Forbes, thuộc đảng Cộng Hoà Virginia đề xuất để bảo vệ giá trị và quyền lợi 

Hoa Kỳ. 

Một viên chức trung cấp Hoa Kỳ, không nêu tên, đề nghị giải pháp cưỡng 

chế ba giai đoạn (1) Hoa Kỳ cùng đồng minh như các nước Âu Châu, Anh, 

Nhật, Úc, Ấn Độ, Nam Hàn liên kết thúc đẩy Tàu phải thi hành phán quyết, 

(2) Hoa Kỳ và đồng minh cùng thông báo cho Tàu biết họ sẽ cưỡng chế thi 

hành lệnh để Tàu có cơ hội tự lặng lẽ thi hành để tránh mất mặt, (3) Hoa Kỳ 

và các nước đồng minh nào chưa tham gia UNCLOS, phải tham gia, để phản 

bác lập luận của Tàu là Hoa Kỳ không phải là thành viên của UNCLOS 

không nên chấp nhận phán quyết của cơ quan nầy. 

Viên chức nầy thêm rằng nếu Tàu vẫn không thi hành thì áp dụng biện pháp 

cấm vận kinh tế, và nếu Tàu làm lơ việc cấm vận kinh tế thì Hoa Kỳ và đồng 

minh phải dùng biện pháp quân sự giúp Phi bảo vệ chủ quyền vùng đảo mà 

toà án chấp nhận chủ quyền cho Phi như Bãi Cạn và bãi Second Thomas 

Shoal. 

Ngoại Trưởng Phi, ông Perfecto Yasay kêu gọi mọi phía phải kiềm chế và 

bình tĩnh. 

Dịp nầy vị Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, Ban Ki-moon đưa ra lời kêu gọi 

các bên tranh chấp nên giải quyết sự khác biết trong phương cách hoà bình, 

hữu nghị, phù hợp với luật lệ quốc tế. 

Tóm lại, Trung cộng hành sử với các nước ven biển Đông Nam Á như kẻ 

cướp, nhưng với Việt Nam thì khác. Hoàng Sa, Trường Sa đã bị Phạm Văn 

Đồng dâng cho Trung Cộng từ năm 1958 thế cho nên năm 1988 khi Trung 
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cộng chiếm Gạc Ma, thuộc đảo Trường Sa Lê Đức Anh không cho bộ đội 

chống lại quân Trung Cộng, mà chỉ đứng yên làm bia đở đạn, chết thảm 

thương trong tay giặc. 

Lê Khả Phiêu vì dại gái mà đem một phần lãnh hải thuộc vịnh Bắc Việt dâng 

cho Tàu. Vì thế khi hai chiếc máy bay bị Tàu bắn rơi và hàng chục quân 

nhân tài ba của họ bị sát hại chỉ cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 10 dậm mà 

không dám lên tiếng chỉ mặt kẻ thù. Mười tỉnh đầu nguồn cho thuê bao giờ 

thu hồi lại? Những đặc khu kinh tế có phải là tô giới Tàu được ngụy trang? 

Dân chúng biểu tình chống Tàu họ đàn áp tàn bạo, coi như kẻ thù. Tàu đánh 

cá của ngư dân bị giặc Tàu đâm chìm trong hải phận, ngư cụ bị cướp, ngư 

dân bị bắt để đòi tiền chuộc, họ không hề dám hở môi, chỉ dám nói là tàu lạ. 

Tất cả đã đem bán cho Tàu để giữ vững chế độ, tiếp tục bóc lột dân nghèo 

tận xương tủy với hằng trăm thứ thuế, phí để tạo những dinh thự nguy nga, 

tráng lệ, xe cộ siêu sang trọng để vinh thân, phì gia. Họ bán rẻ quê hương 

cho giặc, coi dân như nô lệ. Họ tiếp tục cúi mặt mãi mãi trước kẻ thù không 

đội Trời chung, mặc cho dân tộc lầm than, thống hận. 

Thử hỏi đảng Cộng Sản Việt Nam có công hay có tôi với đất nước, với dân 

tộc nầy? 

Ts Nguyễn Ngọc Sằng 
 

  

 

Nguyễn Quang tổng hợp 

Ngày 21/7/2016 
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