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Hiệp ước TPP 
và tình hình Biển Đông 

 

 
 

 1.-Hiệp ước TPP: Trong vòng một ngày qua (5 tháng 10, 2015)  thế giới chấn động 
khi Hiệp Định TPP được ký kết với Nhật Bản và 11 nước trong vùng Thái Bình 
Dương, nhưng không có Hoa Lục. TT Abe của Nhật tuyên bố đây là thắng lợi vĩ đại 
cho Nhật và các nước trong vùng, trong đó có CSVN, và là một thất bại to lớn nhất 
cho Trung Cộng (TC). TC có nguy cơ sẽ trắng tay tại Châu Á Thái Bình Dương vì tất 
cả các cơ xưởng kỹ nghệ của TC tại 11 nước này sẽ không còn được Châu Âu và 
Mỹ hợp tác và đầu tư nữa. Châu Âu và Mỹ sẽ ký các thoả hiệp đầu tư với các nước 
trong TPP mà thôi, như thế các cơ xưởng này của TC sẽ bị đóng cửa hoặc sẽ 
chuyển giao lại cho các nước trong vùng. Theo RFI, lần đầu tiên một nguyên 
thủ  một nước đã phát ngôn một cách rất thấp kém khi tức giận về hiệp ước TPP 
vừa được ký kết là Tập Cận Bình của TC đã mạt sát Hoa Kỳ vào sáng ngày 6 tháng 
10  rằng Mỹ là một tên côn đồ, thương gia lưu manh, v.v... Để trả đũa, TC đã trục 
xuất một số người Mỹ khỏi Bắc Kinh nói họ là CIA. 

2.-Công Nhận Đài Loan: Một điểm đau cho TC là Mỹ đã ngầm công nhận Đại Loan 
khi 6 tháng trước đã cho phép các cơ sở Trung Tâm văn hóa của Đài Loan trên đất 
Mỹ (TT lớn nhất của Đài Loan ngay tại New York) được treo cờ Thanh Thiên Bạch 
Nhật (là cờ của thời Tưởng Giới Thạch/Trung Hoa Dân Quốc). Như vậy Mỹ tuy 
không tuyên bố nhưng đã ngầm công nhận hai nước Tầu, và Thiệp Ước Thượng 
Hải ký giữa Kissinger, TT Nixon với Chu ân Lai, Mao Trạch Đông năm 1972 đã bị xé 
bỏ. Lúc đó năm 1972, Mỹ công nhận một nước Trung Hoa và bỏ Đài Loan, đưa TC 
vào LHQ (cùng với việc ký Hiệp Định Paris bỏ rơi đồng minh VNCH). Ngoài ra, 
Thượng Viện Mỹ đã thông qua việc viện trợ quân sự cho Đài Loan về các vũ khí, 
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hỏa tiễn đất đối không, đất đối đất, và tầu chiến, tầu ngầm nguyên tử, v.v... để Đài 
Loan có khả năng tự vệ một khi bị tấn công, và chống lại áp lực bành trướng của 
TC. Thượng Viện HK còn thông qua việc chấp thuận yểm trợ về quân sự cho 7 
nước khác trong vùng ĐNÁ trong đó có CSVN. 
 
3.- CSVN và TC: Bắc Kinh (BK) áp lực Campuchia đưa ra LHQ đòi lại đất miền 
Nam, nói là trước kia của người Khmer. BK viện trợ cho Lào 40 tỷ USD để mở một 
thủy điện lớn nhất tại Lào để chặn nguồn nước xuống sông Cửu Long, và để mở 
con đường chiến lược từ Vân Nam xuống đến con đường số 9 vào VN. Ngày 4/10 
tại Hà Nội, đảng CSVN lần đầu tiên công bố các điều kiện để ứng cử vào các chức 
vụ trong Bộ Chính Trị, Quân ủy, v.v.. hoàn tòan mới lạ khác với trước là gắn chặt 
vào đảng tính và giai cấp. Lần đầu tiên Nguyễn Phú Trọng tuyên bố con đường tiến 
lên XHCN đã cáo chung, và đi theo TC là diệt vong. CSVN cũng tố cáo TC tiếp tục 
xây các đường băng dài cả 3 km trên các đảo, đe dọa các nước trong vùng tại Biển 
Đông. 
 
4.- Mỹ Chuyển Các Hạm Đội vào Biển Đông: Hàng Không Mẫu Hạm (HKMH) 
Ronald Reagan sau một thời gian ngoài khơi Cam Ranh đã đến Yokosuka, Nhật để 
thay thế cho HKMH George Washington. HKMH George Bush thay thế HKMH 
Ronald Reagan tại Biển Đông. Nhiệm vụ của HKMH Ronald Reagan là Lực Lượng 
Phản Ứng Nhanh có thể đổ bộ TQLC Mỹ lên đất liền trong 24 giờ để cứu nguy khi 
TC mở cuộc tấn công các nước ven Thái Bình Dương. Ngoài ra Hải Quân Ấn Độ 
cũng đã qua eo biển Malacca để vào Biển Đông thám sát, có thể khai thác dầu hỏa 
trên thềm lục địa của VN (theo thỏa ước đã ký kết), soái hạm của Ấn đã ghé VN 
trong dự tính sẽ đưa hạm đội của Ấn chính thức vào Biển Đông để cùng tuần tiễu 
hành quân với HQ Mỹ, Nhật, và Úc. Nhật cũng đang huấn luyện cho HQ CSVN 
trong 6 tháng trước khi bàn giao viện trợ tầu tuần duyên loại tối tân nhất. TC đe dọa 
nếu Ấn vào khai thác dầu tại VN phải xin phép TC, nếu không có thể bị tấn công. 
Tầu của Ấn vẫn vào Biển Đông bất chấp đe dọa. Điểm đáng chú ý là Tư Lệnh Đệ 
Thất Hạm Độ Mỹ tuyên bố sẽ cho tầu chiến vào sát các đảo Trường Sa và Hoàng 
Sa sâu trong vùng 12 hải lý, bất chấp đe dọa của TC. Bắc Kinh nói nếu Mỹ vào sâu 
trong 12 hải lý tại TS và HS thì khó tránh khỏi chạm súng. Đệ Tam Hạm Đội của Mỹ 
cũng bắt đầu khởi hành từ San Diego vượt qua Thái Bình Dương để gia nhập với 
HĐ 7. Bắc Kinh vô cùng lo ngại trước việc Hoa Kỳ đang khai triển lực lượng tại hai 
vùng biển này, TC tố cáo Hoa Kỳ đang đe dọa tại Biển Đông và yêu cầu HK giảm 
các mối đe dọa này. 
 
5.-Chiến Tranh Không Gian: TC hiện đang có ba vệ tinh loại GPS để hướng dẫn 
các hỏa tiễn liên lục địa Đông Phương 21 của họ nhắm vào Hạm Đội 7 của Mỹ và 
vào Hoa Kỳ. Mỹ đã phóng lên ba vệ tinh có khả năng vô hiệu hóa các vệ tinh của 
TC. Các bố trí cho các cuộc chiến trên không và trên biển tại Thái Bình Dương đang 
diễn ra trong tình hình suy sụp về kinh tế của TC qua bốn trung tâm chứng 
khóan  vừa bị sụp đổ lại tiếp tục bị loại ra ngoài TPP. Liệu TC có ngồi yên khi đang 
thất thế trên trường kinh tế và chính trị và bị bao vây về quân sự tại Biển Đông và 
biển Hoa Đông? Việc gì sẽ xẩy ra nếu chiến hạm Mỹ vào sát TS và HS? BK sẽ hành 
động như thế nào trước viễn ảnh Ấn sẽ vào VN khai thác dầu khí? TC sẽ làm gì khi 
CSVN đang dần ngả hẳn sang Hoa Kỳ về quân sự; và chính thức bác bỏ các luận 
điệu của TC nói TS và HS là của TC?  (Tin Tổng Hợp). 

  D H— 
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Nguồn:  

Đây là diễn đàn cuả moị lu ̉́ a tuỗi,mọi gio ̉́ i tính, vo ̉́ i mục đích và chủ trủỏng nhủ sau: 
-cố gắng đem thoãi mái đến moị ngủo ̉̀ i 
-chấp nhận đăng tãi mọi đề taì: tôn giáo xả hội,thể thao,du lịch,âm nhạc,chính trị,tuy nhiên 
không đủo ̣̉c đề cao cs. 
- 
-tuyệt đối không nhận mails nude,sex 
-không đủo ̣̉c đã kích,bài bác tôn giáo,mạ lỵ cá nhân. 
vì vậy xin sir,madam vui lòng: 
-tôn trọng ý kiến thành viên khác 
-không thích thì delete tuyệt đối không tranh luận mất hoà khí diễn đàn 
-thành viên nào cố tình phạm lỗi sau ba lần sẽ bị ngủng tủ cách thành viên 
 Xin quý vị chấp hành...đễ diễn đàn thăng tiến...kính báo. 
---  
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "banvang" 
group. 
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to banvang+unsubscribe@googlegroups.com. 
To post to email to banvang@googlegroups.com. 
To view this discussion on the web 
visit https://groups.google.com/d/msgid/banvang/CAKVhAap0w%3D_GrqUWeXb%3D9-
_Pw0YaGq0nHLu6xGtTQ%2B%2BWAmHAHA%40mail.gmail.com. 
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout. 

------------------------------------------------------------------------ 

Chuyển đến: Nguyễn Quang 

Ngày 17/10/2015 

www.vietnamvanhien.net 
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