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Trung Cộng thương lượng với Mỹ và Nga  
giao Việt Nam cho Trung Cộng 

 

Thông tin nầy chính xác nếu có ai theo dõi chương trình Truyền Hình 
Hoa Kỳ của Đài CCTV News (San Jose, bang California) trong mấy 
ngày qua đã thấy Quốc Hội Trung Cộng họp về vấn đề nầy. 
MỜI XEM TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM PHIÁ DƯỚI : 
 
TRUNG CỘNG thương lượng với Mỹ và Nga giao VN cho Tàu coi 
như phần đất thuộc Trung Hoa như HONGKONG và MACAU 

TRUNG QUỐC KHAI MẠC KỲ HỌP QUỐC HỘI CHUẨN BỊ CÔNG 
BỐ : 

VIỆT NAM là “Đặc Khu Hành Chính” của Trung Quốc! 
VIỆT NAM SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP, TÁI TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ THEO 

ĐIỀU KIỆN DO TRUNG CỘNG CHỈ ĐẠO ! 
 

Trong lúc cả nước đang thờ ơ chủ quan rằng Cộng sản Việt Nam còn 
gìn giữ độc lập cho đất nước…? 
 

VIỆT PRESS INTERNATIONAL Thứ Ba, 05/03/2013, 12:05 (GMT+7) 
Thực chất, việc đưa ra chiêu bài sửa đổi hiến pháp là do Trung Cộng 
chỉ đạo trong kế họach chuẩn bị tổ chức lại hoàn toàn guồng máy 
chính trị CSVN để biến Việt Nam thành “Đặc Khu Hành Chính” 
(Special Administrative Region – SAR) của Cộng Hòa Nhân Dân 
Trung Quốc, như qui chế “Một Quốc Gia Hai Chế Độ” đã thực hiện tại 
Hồng Kông và Macau. 
      Trong kế họach này có những việc nhất thiết phải xảy ra: 
 

1-Qua cuộc họp Quốc Hội kỳ này, Trung Cộng sẽ công bố tập đoàn 
lãnh đạo mới của họ. 
 

2-Trung Quốc sẽ tái phối trí các thành phần lãnh đạo cho Việt Nam, 
Nguyễn Sinh Hùng, Chủ Tịch Quốc Hội sẽ thay thế Nguyễn Tấn Dũng 
trong một cuộc bầu cử phi-dân-chủ. 
 

3-Việt Nam sẽ ngưng tất cả các hợp tác quân sự với Hoa Kỳ và giới 
hạn quan hệ quốc tế. 
 

4-Sự đặt mua vũ khí từ Nga và trở lại của Nga ở Vịnh Cam Ranh là 
để ngăn chặn Hoa Kỳ. 
 

5-Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đã mất khả năng chiến đấu và hoàn 
toàn lệ thuộc Quân Đội Nhân Dân Trung Quốc. 
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6-Những thành phần thân Mỹ sẽ bị lọai khỏi chính quyền CSVN, 
Nguyễn Tấn Dũng và lâu la sẽ ra nước ngoài xin tị nạn, những số tiền 
tham nhũng kếch sù lên hàng trăm tỉ đô la bị các ngân hàng do Trung 
Cộng kiểm soát đóng băng và giam giữ không cho xuất ngân. 
 

7-Chế độ công an trị sẽ ngự trị trên nhân dân Việt Nam, tất cả các 
dân quyền, nhân quyền đều bị chà đạp. 
 

8-Trung Cộng tiếp tục chính sách bành trướng ở Biển Đông, cấp visa 
di dân tự do cho người Trung Hoa đến Việt Nam chiếm đóng, lập 
nghiệp, và cấm ngư dân Việt Nam ra khơi đánh cá để nắm bao tử 
của cả nước Việt Nam. 
 

9-Hoa Kỳ mặc cả với Trung Quốc, không trở lại chiến trường Việt 
Nam, nếu cần thiết sẽ có biện pháp chia đôi Việt Nam, Hoa Kỳ thành 
lập một quốc gia mới từ Đà Nẳng trở vô. _ 

  

VIỆT NAM TÔI ĐÂU 

Việt Nam ơi… thời gian quá nửa đời người 
và ta đã tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói 
Mẹ việt nam đau từng cơn sót dạ nhìn đời 
người lầm than đói khổ nghèo nàn 
kẻ quyền uy giàu sang dối gian 

Giờ đây… việt nam còn hay đã mất? 
mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta 
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội 
chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu 

Là một người con dân việt nam 
lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm 
người người  cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi 
từng đoàn người đi chẳng nề chi 
già trẻ gái trai giơ cao tay 
chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước việt nam    

(bấm vào dươi đây xem video) 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_KE

PmduvlAg      

 

Chuyển đến: Nguyễn Quang 
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