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THÔNG TIN HỮU ÍCH CHO 

 NHÂN DÂN & CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM 

 

Kính gửi nhân dân Việt-Nam và các tổ chức xã hội dân sự, 
 
Tại Hoa Kỳ, từ những điều trần Quốc Hội mới đây, đã có một nghị quyết ở 
Thượng viện và hai dự thảo luật ở Hạ viện về vấn đề Biển Đông cùng hai 
dự thảo Dự luật nhân quyền cho Việt Nam, với dự luật Chế-tài Nhân 
Quyền cho Việt-Nam, ở cả Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ, đang được 
nỗ lực vận động thúc đẩy thông qua để thi hành. 
Vì thế Việt-Nam chúng ta phải gia nhập liên minh với Hoa-kỳ và các nước 
tự-do dân-chủ thì mới có đủ sức mạnh chống lại Tàu cộng xâm lăng và dã 
man, dù chết củng cam lòng còn hơn là hoà hoản với chúng để chúng dụ 
dổ với "16 chử vàng khối và 4 chử tốt " để chúng nó gậm nhấm cho đến 
ngày mất nước luôn: đó là cái dại dột của kẻ "đỉnh cao trí tuệ " ! 
May mắn cho Việt-Nam chúng ta là thế kỷ 21 này đã có luật pháp quốc-tế 
rỏ ràng về chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải bằng đường biển và đường 
hàng không, các quốc gia trên thế-giới không được ỷ mạnh hiếp yếu như 
thời trung cổ nữa, mà phải giúp nhau xoá đói giảm nghèo để sống chung 
hoà bình. Chứ không như Tàu cộng chỉ lấy sự giúp đở của Mỹ-Âu để tăng 
cường vũ khí đi xâm lăng giết chốc man rợ và đê-hèn ngu-xuẩn các dân 
lành láng giềng như Việt-Nam. Trong khi đó môi-sinh nước Tàu bị hư hại 
và cả tỷ dân họ nghèo đói khổ đến nổi phải vượt biên phi pháp qua các 
nước như Việt-Nam, v.v... cho đến ngày nước Tàu sẻ bị tận diệt 10 phần 
chết 9 chỉ còn 1 như tiên-tri đã ra án cách đây gần 100 năm ! 

"Việt-Nam là của Thế-giới, Thế-giới là của Việt-Nam" 
(trừ ra Trung-cộng) 

Việt-Nam chúng ta phải bải bỏ ngay việc bán đất cho Tàu cộng hoặc Tàu 

hoặc Tàu lai căng và ra luật không cho chúng xây cất biệt thự vì chúng 

mua đất của nước chúng ta là có cả một mưu đồ thâm sâu để thôn tính 

đất nước chúng ta về lâu về dài! Bán đất cho Âu-Mỹ thì được bởi vì họ 

không có óc thôn tính nước chúng ta và không man rợ thâm độc như Tàu 

mà lịch sử và những biến cố mới đây đã chứng minh và bọn chúng luôn 

khiêu gợi lịch sử các nước nhược tiểu để  thù hận các nuớc Tây-phương 

để làm bức bình phong cho Tàu ! 

Pháp, Mỹ có qua nước chúng ta đánh giặc trước đây nhưng họ không 

cướp một tấc đất nào của Việt-Nam như Tàu-cộng và Tàu (Đài Loan) 

đang âm mưu hiện nay. Âu-Mỹ còn giúp Việt-Nam xoá đói giảm nghèo vì 
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chế độ cộng-sản độc-tài tham-nhủng ngu xuẩn bắt chước theo Tàu cộng. 

Từ những biến cố đã chứng minh tại Việt-Nam, chúng ta phải đề cao 

cảnh giác bọn lái buôn Tàu và Tàu cộng luôn qua nước chúng ta lường 

gạt bằng mọi cách dân chúng ta và phá hoại nông nghiệp, các kỷ nghệ, 

v.v… để kinh tế nước chúng ta bị kiệt quệ để chúng dể thao túng thị 

trường, tuông hàng hoá giả hoặc xấu và nhiểm vi trùng để diệt lần lần dân 

Việt-Nam để sau cùng chỉ còn dân Tàu và Tàu lai căng ở nước chúng ta !  

 

Tàu cộng sợ Việt-Nam cấm vận hơn là Việt-Nam sợ Tàu cộng cấm vận. 

May mắn thay cho nước Việt-Nam chúng ta có nhiều ưu điểm lợi thế hơn 

nước Tàu nhiều. Nước ta có cả 1 kho lúa gạo dư ăn và đã xuất cảng 

đứng hàng nhì thế-giới. Cá tôm thì đầy sông đầy biển, đường muối, dầu 

mở không thiếu. Rau cải, trái cây, gia vị, nước mắm, các thứ mắm khô 

ngon tuyệt vời của dân tộc Việt-Nam mà gần đây các nước trên thế-giới 

công nhận là có nhiều đạm chất rất tốt cho sự dinh dưởng rất tự nhiên, 

không có hoá học, chỉ làm bằng cá tôm tươi với muối, v.v... 

Các thứ mắm của Việt-Nam chúng ta ngon hơn mắm của Miên, Lào, 

Thái-Lan, nhờ vậy lúc nước chúng ta bị chiến tranh trên 30 năm qua dân 

chúng ta không bị thiếu ăn, không bị đói. 

Nước Tàu chỉ đông dân số và khí giới chiến tranh để dùng vũ lực gây-

hấn, xâm lược biển đảo, cướp-bốc một cách dã man và đê hèn các nước 

dân lành láng giềng như ngư dân Việt-Nam, Philipinnes, Nhật, v.v...Hèn 

ác như Tàu cộng mà đối đầu với Mỹ Âu thì thua là cái chắc ! Và nếu nước 

Tàu gây chiến tranh thì dân Tàu đói trước và quân lính Tàu đói sau. Khí 

giới của Tàu cộng thì không thể nào đương đầu với khối tự-do Mỹ-Âu-

Nhật vì kỷ thuật còn kém xa, v.v… 

Vì thế Việt-Nam chúng ta đừng sợ một cách vô lý Tàu cộng hoặc Tàu 

cấm vận, mà trái lại chính bọn chúng sợ Việt-Nam chúng ta cấm vận thì 

bọn chúng sẻ đói tới nơi (!) mà không đủ lương thực để ăn thì lấy đâu ra 

dự trử để đánh giặc. Bởi vì thế Việt-Nam chúng ta phải trao-đổi hợp-tác 

chặt chẻ kinh tế với Hoa-Kỳ, Âu-châu và thế-giới tự-do và tránh trao đổi 

với bọn Tàu cộng vì chúng quá gian manh đê hèn và vô luật pháp ! 

 

Người Tàu nợ xương máu dân Việt-Nam chúng ta rất nhiều vì bọn chúng 

thâm độc giả nhân giả nghĩa giúp Việt-Nam súng ống và từ "cây kim sợi 

chỉ " để  thanh thiếu niên Việt-Nam đánh giặc chống Pháp và Mỹ cho bọn 

chúng và hy sinh hơn 1 triệu rưởi tánh mạng ! Trong khi đó Tàu cộng 

củng cố binh-đội khí-giới và đánh cướp đảo Hoàng-Sa của Việt-Nam 

ngày 19/01/1974, năm 1975-1976 Tàu cộng xúi bọn khmer đỏ Polpot tấn 

công biên giới Việt-Nam vùng Ba-Chúc (Châu-đốc), và giết hại trên 4500 
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dân lành Việt-Nam từ trẻ em tới người già, ngày 17/02/1979 Tàu cộng 

gây chiến tranh và xâm lăng biên giới Việt-Nam từ Ải Nam Quang tới Bản 

Giốc và các vùng biên giới khác : trong trận chiến này Tàu cộng giết hại 

đàn bà có mang và con nít ở biên giới, chặt từng khúc và quăng xuống 

suối ! Và ngày 14/03/1988 sáu tàu chiến Tàu cộng thình lình tấn công và 

tàn sát vô cớ 64 hải quân Việt-Nam trên 3 tàu vận tải tại đảo Gạc ma 

(Trường Sa) của Việt-Nam. 

 

Trung-cộng mới rút giàn khoan HD-981 (ngày 16/7 qua) của chúng ra khỏi 

lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt-Nam vì bị Hoa-Kỳ và Thế-giới tự-do lên 

án bọn chúng xâm lăng và vi phạm trầm trọng luật-pháp quốc-tế. Nhưng 

Việt-Nam chúng ta phải tiếp tục trình tự tố tụng trong việc kiện Trung-

cộng ra Toà án quốc-tế cho xong sớm để dằn mặt bọn chúng không được 

vi phạm như thế nữa nếu không chúng sẻ bị phạt rất nặng theo luật quốc-

tế, và để buộc Tàu cộng phải trả lại đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa của 

Việt-Nam mà bọn chúng dùng vũ lực xâm lăng và giết hại dã man phi 

pháp các chiến sĩ Việt-Nam bảo vệ đất nước, và lãnh thổ Việt-Nam được 

toàn vẹn từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau theo bằng chứng lịch sử và 

pháp lý quốc-tế. 

 

Trân trọng. 

 

T.s. Huyền Diệu Sanh 

Pháp Quốc., ngày 19/07/2014 

 

N.B.: tôi kèm dưới đây những đường "link" tới các trang mạng tin tức rất quan trọng 

liên quan đến bài đất nước trên đây : 
http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/us-crit-vn-camb-myan-

07102014094043.html 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/us-crit-hrigh-in-vn-07102014061149.html 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2-day-campaign-4-vn-rights-n-intact-of-

territory-tt-07172014110647.html 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/07/140710_vietnam_hr_hearing.shtml 

http://www.voatiengviet.com/articleprintview/1952373.html?displayOp 

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/wb-helps-vn-3-bil-8-for-eco-develop-

07172014151809.html 

http://vietnamese.rfa.org/vietnamese/in_depth/citiz-journ-repor-at-hd81-

07172014053629.html 

www.vietnamvanhien.net 
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