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  TỰ DO VÀ CỘNG SẢN 
 

I.- Thông báo biểu tình của No-U Hà Nội 

Posted by adminbasam on 14/07/2016 

FB No-U Hà Nội 

14-7-2016 

 
Logo của No-U. Ảnh: internet 

Về việc: Ủng hộ phán quyết Toà 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. 

Vào lúc: 8h30 sáng ngày Chủ Nhật, 17/7/2016 

Tại: Tượng đài Lý Thái Tổ – Bờ Hồ – Hoàn Kiếm – Hà Nội 

Kính thưa bà con cô bác, 

Vào ngày 12/7/2016, Toà trọng tài thường trực quốc tế đã ra phán quyết về vụ kiện 

“Đường lưỡi bò” của Philippines với Trung Quốc, gồm những điểm chính sau: 

– Trung Quốc không có “quyền lịch sử” đối với Biển Đông 

– “Đường lưỡi bò” do Trung Quốc tự vẽ ra không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc 

về Luật Biển 

http://anhbasam04.wordpress.com/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1710110309252787&id=1435875266676294
https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/07/h1319.jpg
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– Không có thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể mang lại vùng đặc quyền kinh tế 

cho Trung Quốc 

– Trung Quốc can thiệp vào quyền đánh bắt cá của ngư dân Philippines, đặc biệt là ở bãi 

cạn Scarborough 

– Trung Quốc gây thiệt hại đến hệ sinh thái quần đảo Trường Sa bằng các hoạt động như 

khai thác quá mức, xây đảo nhân tạo 

– Các hành động của Trung Quôc làm gia tăng khả năng xảy ra xung đột với Philippines 

Xét thấy: 

1. Đây là thắng lợi của nhân dân Philippines và nhân loại yêu chuộng hoà bình toàn thế 

giới trước âm mưu bành trướng, bá quyền của Trung Cộng. Đây cũng là thắng lợi trực 

tiếp của người dân Việt Nam và các nước trong khu vực bị đường lưỡi bò xâm phạm. 

2. Việc Trung Cộng nổ súng bắn giết, chiếm đóng Gạc Ma; đặt giàn khoan HD981 vào 

thềm lục địa Việt Nam, tự ý đặt lệnh cấm đánh bắt cá; bắt bớ, đánh đập, giết hại ngư dân, 

phá huỷ tàu thuyền Việt Nam là những hành động phi pháp và cho tới nay, chính quyền 

Trung Cộng vẫn ngang nhiên tiếp tục thực hiện những điều đó. 

3. Việc Trung Cộng xây dựng những đảo đá, bãi đá ở Trường Sa không chỉ làm thay đổi 

hiện trạng Biển Đông mà còn trực tiếp phá huỷ môi trường, cùng với nhà máy thép 

Formosa ở Vũng Áng tiêu diệt môi trường biển, nghề cá và du lịch, ảnh hưởng trực tiếp 

tới đời sống của người dân Việt Nam. 

4. Việc phản đối phán quyết của Toà quốc tế cho thấy Trung Cộng là một nhà nước bất 

chấp các luật lệ, không phải là một bạn bè tốt, đối tác tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt như 

tuyên bố của hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam. 

5. Thắng lợi của Philippines là một minh chứng quan trọng để người dân Việt Nam có thể 

kiện Trung Quốc ra Toà án quốc tế trước việc xâm chiếm Hoàng Sa, Gạc Ma – Trường 

Sa và xâm phạm quyền lợi biển của mình. 

Chúng tôi cho rằng: 

1. Không có lý gì khi người dân Philippines, người dân các nước được quyền biểu tình 

bày tỏ sự vui mừng trước Phán quyết của Toà mà người dân Việt Nam lại không được 

làm vậy. Đó là quyền được ghi trong hiến pháp, ghi trong Tuyên ngôn độc lập mà nhà 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tuyên thệ. 

2. Việc ngăn cản các quyền lập hội, quyền biểu tình, quyền tự do ngôn luận, quyền được 

tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước là ngăn chặn tự do dân chủ. 
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Ngăn chặn tự do – dân chủ, Việt Nam sẽ không thể phát triển thịnh vượng để bảo vệ đất 

đai tổ tiên, bảo vệ đời sống nhân dân trước tham vọng bá quyền của Trung Cộng. Chính 

quyền cộng sản Việt Nam cần chấm dứt việc này. 

Vì vậy, anh em No-U chúng tôi sẽ biểu tình vào lúc 8h30 sáng ngày 17/7/2016 tại Tượng 

đài Lý Thái Tổ – Bờ hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội để: 

1. Ủng hộ phán quyết của Toà quốc tế bác bỏ yêu sách về Đường lưỡi bò của Trung 

Quốc, thể hiện sự ủng hộ với người dân Philippines trong thắng lợi này. 

2. Phản đối chính quyền cộng sản Trung Quốc ngang nhiên chà đạp luật pháp, quy ước 

quốc tế, tiếp tục xâm lấn, phá huỷ môi trường và xâm hại người dân Việt Nam nói riêng 

và người dân các quốc gia Đông Nam Á nói chung bị ảnh hưởng bởi Đường lưỡi bò 

ngang ngược. 

3. Yêu cầu chính quyền cộng sản Việt Nam chấm dứt các hành vi đánh đập, bắt bớ, cản 

trở quyền tự do hội họp, tự do ngôn luận, tự do biểu tình. Yêu cầu đảng cộng sản Việt 

Nam xác định rõ ràng đâu là bạn, đâu là kẻ thù của nhân dân Việt Nam. 

Chúng tôi kính mời bà con cô bác, các tổ chức hội đoàn gần Hà Nội đến tham gia biểu 

tình cùng anh em No-U chúng tôi. Kính mong các tổ chức, cá nhân ở các địa phương 

khác hưởng ứng, tổ chức biểu tình tại khắp các miền đất nước để thể hiện tinh thần, thái 

độ của người dân Việt Nam trước sự kiện này. 

Đề nghị chính quyền Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự để buổi biểu tình diễn ra ôn hoà, văn 

minh, lịch sự! 

Anh em No-U Hà Nội trân trọng kính báo! 

  

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

  

II-Đại hội Đảng hỗn loạn, tin tức đã lộ được 

phát tán rộng trên mạng. 
 

( Jul 13 at 9:24 PM ( Chanh Huynh <chanhhuynh99@yahoo.com> )  

 

20 Ủy Viên TƯ Đảng chửi thẳng vào mặt Nguyễn Phú Trọng: 

 

“Tội bán nước của mày là tội trời không dung, đất không tha, phải chu di cửu tộc, 

tội phản bội tổ quốc là tội phải chịu án tử hình”... 

mailto:chanhhuynh99@yahoo.com
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“Mày là thằng bán nước, phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân. Tội của mày ngàn 

năm không thể rửa sạch được, lịch sử dân tộc VN sẽ đời đời nguyền rủa mày”. 

 

Sau hàng loạt các phát biểu chỉ trích nêu trên, dần dần Hội nghị đã mất kiểm soát. 

Trong không khí hỗn loạn đó, các cửa ra vào hội trường đã nhanh chóng được khóa 

chốt bên trong; Bộ phận điều khiển loa đài được yêu cầu tắt toàn bộ micro, tất cả 

cán bộ phục vụ Hội Nghị được yêu cầu đi ra khỏi Hội trường. 

 

Một trong số các đại biểu đã đứng lên bàn và chỉ tay vào Nguyễn Phú Trọng nói 

rằng “Tội bán nước của mày là tội trời không dung, đất không tha, phải chu di cửu 

tộc, tội phản bội tổ quốc là tội phải chịu án tử hình”.  
  

Tình hình lúc đó rất căng thẳng và hỗn loạn, Hội nghị đã hoàn toàn mất kiểm soát, 

các đại biểu ngồi phía dưới đã không thể giữ được bình tĩnh nữa mà thi nhau mắng 

nhiếc Nguyễn Phú Trọng là đồ tham quyền cố vị, phản bội tổ quốc, phản bội nhân 

dân. Một số UVTW còn đề nghị khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Phú Trọng ngay tại 

Hội nghị vì tội phản bội tổ quốc. 
  

Sự thật về Hội Nghị TW 14: Nguyễn Phú Trọng bị vạch mặt là Trần Ích Tắc 

 

Người Đưa Tin - Dân Luận 

17/01/2016 

 

Khi viết bài này, chúng tôi (Người Đưa Tin), những người cầm bút, vẫn còn cảm 

giác bàng hoàng và không thể tin được sự thật diễn ra tại HNTW14 lại trở thành 

một vở kịch không hoàn hảo với sự thất bại thảm hại của đạo diễn chính Nguyễn 

Phú Trọng.  
  

Chúng tôi cũng tin rằng, khi những thông tin bí mật về diễn biến của HNTW14 

được đưa ra công khai thì rất nhiều đại biểu, là những UVTW có lương tâm sẽ vẫn 

còn giữ mãi cảm xúc thất vọng, ân hận, nuối tiếc và hổ thẹn vì “ mình đã không làm 

gì, hoặc không thể làm gì” để giúp cho Hội Nghị TW14 tránh khỏi một thảm kịch 

hỗn loạn, mất kiểm soát đến mức các đại biểu mạt sát, chỉ trích lẫn nhau như “một 

phường ô hợp” tại nghị trường. 

 

Trước tiên, chúng tôi xin được trích dẫn ý kiến nhận xét của một UVTW là người 

trực tiếp tham dự HNTW14 đã cung cấp đầy đủ thông tin cho Người Đưa Tin và 

yêu cầu chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật nguồn tin vì sự an toàn tính mạng cho bản 

thân và gia đình. 

 

“Có thể nói rằng lịch sử ĐCSVN chưa bao giờ chứng kiến một hội nghị TƯ mà 

Tổng bí thư lại bị chỉ trích, vạch mặt vì các hành vi phản bội tổ quốc, phản bội nhân 

dân và bị yêu cầu khởi tố, bắt giam ngay tại Nghị trường. Cả đời tôi chưa bao giờ 

được chứng kiến một cuộc họp phơi bày đầy đủ các thủ đoạn nhơ bẩn được áp dụng 

nhằm tham quyền cố vị của ông Tổng bí thư đến như vậy. 
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Đấy là nỗi hổ thẹn của tôi với tư cách là một Đảng viên ĐCS và có lẽ cũng là nỗi hổ 

thẹn của tất cả những UVTW có lương tâm tham dự Hội Nghị. Sau Hội nghị này 

nếu ông Trọng còn làm TBT có lẽ tôi phải xin ra khỏi Đảng để khỏi mang tiếng là 

cùng với ông ấy phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân mà đời đời cháu con sẽ còn 

nguyền rủa”  
 

PHẦN 1. GIỚI THIỆU BỐI CẢNH BUỔI HỌP BẦU TỨ TRỤ TẠI HỘI NGHỊ 

TW4 

 

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ tập trung vào diễn biến của ngày cuối cùng của 

HNTW 14 (13/1/2016). 

Sau khi bàn bạc, thảo luận đánh giá thời cơ, thách thức của Hiệp định TPP và thông 

qua chủ trương ký kết, phê duyệt Hiệp định TPP với sự đồng thuận, nhất trí cao; 

Hội nghị TW 14 tiếp tục quyết định những phần việc còn lại để tổ chức thành công 

Đại hội XII của Đảng, trong đó công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung 

ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII là nội dung trọng tâm với không khí thảo 

luận sôi nổi, đặc biệt nội dung bàn luận trở nên nóng bỏng, căng thẳng, quyết liệt 

khi bàn về nhân sự Tứ trụ. 

Đến phiên bỏ phiếu bầu chọn Tứ trụ vào chiều ngày 13/1, để đảm bảo an toàn và bí 

mật thông tin, tất cả UVTW, UVBCT trước khi bước vào hội trường tham dự Hội 

nghị đều được Ban tổ chức yêu cầu để lại giầy, điện thoại và khám người kiểm tra 

an ninh. Chỉ riêng việc này đã báo hiệu một không khí hết sức căng thẳng và nghẹt 

thở tại nghị trường. 

 

PHẦN II. DIỄN BIẾN TẠI HỘI NGHỊ 

 

Ngay sau khi Trưởng Ban Tổ chức TW Tô Huy Rứa đọc danh sách ứng viên cho 4 

vị trí Tứ trụ do BCT đề cử, hàng loạt các UVTW đã có những phản ứng quyết liệt, 

Cụ thể: 

– Một UVTW có ý kiến phát biểu tố cáo hành vi vi phạm điều lệ Đảng, vi phạm quy 

chế bầu cử trong Đảng của ông Nguyễn Phú Trọng; cho rằng BCT và Tổng Bí thư 

đã vi phạm quy chế bầu cử trong Đảng, Ban Chấp hành TW sẽ thực hiện đúng quy 

chế bầu cử trong Đảng và quyết định việc đề cử danh sách ứng cử các UVBCT vào 

vị trí Tứ trụ. 

– Một UVTW đã tố cáo thái độ độc đoán vi phạm dân chủ, sử dụng thủ đoạn lừa 

dối, gian lận của Nguyễn Phú Trọng trong việc lập danh sách ứng cử, đề cử vào vị 

trí Tứ trụ thông qua việc hứa hẹn, vận động để loại bỏ người này bầu cho người 

khác vv…. 

Ngay sau hai ý kiến phát biểu này, hàng loạt UVTW giơ tay đòi được phát biểu và 

hàng loạt các ý kiến được phát biểu thẳng thắn công khai, không còn sự nể nang 

hoặc sợ hãi, các ý kiến này tập trung vào các nội dung tố cáo hành vi phản bội tổ 

quốc, phản bội nhân dân của Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi xin được tóm lược dưới 

đây một số ý kiến tố cáo Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của các đại biểu như sau: 

 

1. Nguyễn Phú Trọng đã ngăn cản các phản ứng của Bộ Ngoại giao và Đài Truyền 



6 

 

hình VN khi giàn khoan HD 981 TQ xâm phạm lãnh hải VN từ tháng 5-7/2014. 

Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp chỉ đạo cho Chính phủ, các Bộ và đặc biệt là Bộ 

Ngoại Giao, Đài Truyền hình VN không được có phản ứng gì để chờ Nguyễn Phú 

Trọng liên lạc trực tiếp với Tập Cập Bình. 

 Tuy nhiên, hàng loạt các động thái như là gửi Công văn, Thư riêng hoặc các cuộc 

tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo sứ quán TQ tại HN đề nghị cho Trọng được gặp Tập 

Cập Bình đã không đạt được gì. Kết quả là Tập Cập Bình không tiếp Nguyễn Phú 

Trọng mà cũng không cho phép Bộ Ngoại giao TQ được tiếp xúc với Bộ Ngoại giao 

VN. 

 

2. Nguyễn Phú Trọng đã cố tình trì hoãn cuộc họp Bộ Chính trị trong lúc cần thiết 

để quyết định thái độ và phản ứng của VN đối với hành vi của TQ xâm phạm vùng 

lãnh hải của VN.  

Tại thời điểm đó, khi mà cả nước đang sục sôi không khí chống TQ và tình hình đã 

trở nên cấp thiết, Bộ Ngoại giao đã liên tục đề nghị Tổng Bí thư cho họp BCT để cho 

ý kiến chính thức về các phản ứng và thái độ cần thiết của VN trước việc TQ xâm 

phạm chủ quyền lãnh hải của VN. 

 Tuy nhiên, thay cho việc phải tổ chức họp BCT để quyết định các vấn đề cấp bách 

thì Nguyễn Phú Trọng lại cố tình trì hoãn cho đến khi Thủ tướng Chính phủ cùng 

với một số UVBCT khác chính thức lên tiếng, yêu cầu phải họp gấp BCT thì Nguyễn 

Phú Trọng mới đồng ý tổ chức cuộc họp quan trọng này. 

 

3. Nguyễn Phú Trọng ngăn cản việc Chính phủ ra Công hàm lên Liên Hiệp Quốc tố 

cáo hành vi ngang ngược của TQ trên biển đông vì sợ làm mất lòng Tập Cập Bình. 

Tại cuộc họp BCT, đại diện Bộ Ngoại giao báo cáo tình hình Biển Đông và đề nghị 

Thủ tướng Chính Phủ cho phép Bộ Ngoại giao ra Công hàm tố cáo hành vi của TQ 

xâm phạm lãnh hải, chủ quyền và quyền chủ quyền của VN tại vùng biển của VN 

được quy định theo Công ước 1982 của Liên Hiệp Quốc. 

Khi đó, Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra ý kiến rằng nếu làm như vậy là mất lòng TQ 

và sẽ làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn mà không giải quyết được gì, đây là 

Vấn Đề Nội Bộ giữa VN và TQ. Phát biểu này của Nguyễn Phú Trọng đã bị rất 

nhiều UVBCT phản bác và yêu cầu bỏ phiếu về nội dung này. Kết quả là hầu hết số 

đông UVBCT đồng lòng với Chính phủ và Bộ Ngoại giao ban hành Công hàm gửi 

Liên Hiệp Quốc tố cáo hành vi của TQ xâm phạm vùng biển, vùng lãnh hải VN. 

 

4. Nguyễn Phú Trọng đã cố tình ngăn cản Chính Phủ đưa ra các biện pháp khẩn 

cấp để bảo vệ tổ quốc trước hành vi xâm lấn của TQ trên biển Đông bao gồm: 

+ Ngăn cản việc khởi kiện TQ ra cơ quan tòa án quốc tế: Trong bài trả lời phóng 

viên quốc tế tại Philippines ngày 21/5/2015, tức gần 3 tuần sau khi TQ ngang nhiên 

cắm giàn khoan HD-981 trong vùng biển VN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên 

bố: “Chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, nhất định không chấp 

nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển 

vông, lệ thuộc nào đó… Việt Nam chúng tôi đang cân nhắc các phương án để bảo vệ 

mình, kể cả phương án đấu tranh pháp lý, theo luật pháp quốc tế.” 

Trở lại thời gian khoảng gần 4 năm trước khi vụ dàn khoan HD 981 xảy ra, Thủ 

tướng Chính Phủ đã có văn bản chỉ đạo các Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Công 
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an, Bộ Quốc phòng…. Liên đoàn Luật sư VN, Hội Luật gia VN, Quỹ Biển đông và 

các hiệp hội chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, nghiên cứu để sẵn sàng phương án khởi kiện 

TQ ra Tòa án Quốc Tế.   

Căn cứ vào chỉ đạo này hàng loạt các nhóm nghiên cứu về Biển Đông của các bộ, 

ngành, các hiệp hội đặc biệt là Liên Đoàn Luật Sư VN và Hội Luật Gia VN đã được 

thành lập và xúc tiến nghiên cứu về phương án khởi kiện TQ ra tòa án quốc tế đã 

được đệ trình và trình bày vào tháng 6/2014 với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, 

Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại TƯ, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội vv. 

Tuy nhiên tại cuộc họp BCT vào tháng 6/2014 để quyết định vấn đề khởi kiện TQ, 

Nguyễn Phú Trọng đã chính thức đưa ra ý kiến rằng việc khởi kiện TQ sẽ mang lại 

hậu quả khôn lường cho VN vì TQ ở sát cạnh VN nên sẽ dễ dàng sử dụng sức mạnh 

quân sự và kinh tế để buộc chúng ta phải rút đơn khởi kiện.  

Theo đó, Nguyễn Phú Trọng công khai vận động các UVBCT không biểu quyết việc 

khởi kiện. Cuối cùng, ngoài Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thì chỉ có 5 UVBCT đồng 

ý khởi kiện còn số đông các UVBCT không đồng ý khởi kiện TQ. Kế hoạch khởi 

kiện TQ ra tòa án quốc tế của Chính Phủ bị phá sản hoàn toàn. 

 

5. Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh đàn áp các cuộc biểu tình chống TQ. Tại thời điểm 

từ tháng 5 – 7/2014, hàng loạt các cuộc biểu tình tại các tỉnh thành trong cả nước tố 

cáo TQ có hành vi xâm phạm lãnh hải, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của 

VN.   

Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh cho Chính Phủ, Bộ Công An và Công an các tỉnh 

thành trong toàn quốc phải có hành động kịp thời và kiên quyết dẹp bỏ các cuộc 

biểu tình đồng thời tổ chức bắt bớ, giam cầm và kết án những người tham gia biểu 

tình chống TQ để làm gương đồng thời yêu cầu Chính Phủ phải có văn bản kịp thời 

chấn chỉnh các hoạt động biểu tình vì sợ rằng những thế lực thù địch lợi dụng các 

cuộc biểu tình này để gây bạo loạn hoặc đảo chính vv… 

Nhóm thanh niên mặc áo đỏ ngăn cản người dân đặt vòng hoa trước tượng đài Lý 

Thái Tổ để tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma ngày 

14/3/2015. 

Nhóm thanh niên mặc áo đỏ ngăn cản người dân đặt vòng hoa trước tượng đài Lý 

Thái Tổ để tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma ngày 

14/3/2015. 

 

6. Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh đàn áp bắt bớ những người yêu nước. Trong suốt 

thời gian vừa qua, đặc biệt là từ năm 2010 trở lại đây, các hoạt động biểu tình tự 

phát chống TQ, các hoạt động kỷ niệm, vinh danh các liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc 

chiến tranh biên giới chống TQ xâm lược năm 1979 liên tục được một số người dân 

yêu nước tổ chức.   

Vì sợ làm mất lòng TQ, Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp ra lệnh bằng lời nói và văn 

bản cho Bộ Công an bắt bớ những người yêu nước tham gia các hoạt động biểu tình 

vinh danh những liệt sỹ đã hi sinh trong cuộc chiến chống TQ xâm lược nhân kỷ 

niệm ngày chiến tranh biên giới 17/2/1979; 

Theo yêu cầu của Sứ quán TQ, Nguyễn Phú Trọng cũng đã ra lệnh cho các cơ quan 

an ninh bắt một số nhà hoạt động dân chủ nhằm mục đích phá hoại niềm tin của 
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cộng đồng quốc tế đối với những cam kết của Thủ Tướng Chính phủ VN về việc 

thực thi tự do nhân quyền. 

7. Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh cho Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phùng Quang 

Thanh khi tham dự Hội nghị các Bộ trưởng quốc phòng tại Singapore phải có 

những phát biểu mềm mại về quan hệ hữu nghị VN-TQ nhằm xoa dịu TQ về vấn đề 

biển Đông.   

Trước khi tham dự Hội Nghị các Bộ trưởng Quốc Phòng tại Singapore, Ông Phùng 

Quang Thanh được lệnh phải gặp Nguyễn Phú Trọng để nghe lời căn dặn (huấn dụ) 

về việc không được làm cho TQ phật ý mà phải phát biểu sao cho mềm mại nâng 

cao tình hữu nghị VN-TQ để không làm TQ mất lòng gây hậu quả khó lường. 

Kết quả là, tại hội nghị này khi mà đại diện các nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, 

Australia, Philipine vv… đều có những phát biểu mạnh mẽ, gay gắt trước hành 

động của TQ tại biển đông thì Phùng Quang Thanh đại diện cho VN (với tư cách là 

bên bị hại trực tiếp) đã phát biểu những ý kiến làm ngỡ ngàng cả thế giới… 

 

8. Nguyễn Phú Trọng đã cố ý ngăn cản Quốc Hội VN ra Nghị Quyết về biển Đông: 

Tại thời điểm đó, Quốc hội đang họp và hầu hết đại biểu Quốc hội và UBTV Quốc 

hội đều có ý kiến đề nghị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phải để cho Quốc 

hội ra một Nghị quyết riêng biệt về Biển Đông.   

Tuy nhiên, Nguyễn Sinh Hùng đại diện cho Quốc hội đã xin ý kiến TBT Nguyễn Phú 

Trọng và được trả lời là VN đã có Công hàm gửi Liên Hiệp Quốc rồi thì QH cần gì 

phải ra Nghị Quyết về Biển Đông để làm rối thêm tình hình và làm tăng thêm sự 

căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Và thế là Quốc Hội VN đã 

không thể ra được một bản Nghị Quyết riêng về Biển Đông. 

 

9. Nguyễn Phú Trọng đã cố ý ngăn cản Chính Phủ ban hành Nghị định hướng dẫn 

thi hành Luật Biển Việt Nam. Luật Biển Việt Nam khẳng định chủ quyền của Việt 

Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được Quốc hội Việt Nam thông 

qua ngày 21/6/2012. Chính phủ đã nhiều lần đệ trình Bản Dự Thảo Nghị định 

hướng dẫn thi hành lên BCT và Ban Bí Thư để xin ý kiến.   

Tuy nhiên đã gần 4 năm qua mà Bản dự thảo này vẫn chưa được Nguyễn Phú 

Trọng, BCT và Ban Bí Thư xem xét và hiện nay vẫn đang bị bỏ rơi vào quên lãng. 

Như vậy, một văn bản pháp lý vô cùng quan trọng của Nhà nước Việt Nam khẳng 

định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam là Luật Biển Việt Nam đã bị Nguyễn 

Phú Trọng vô hiệu hóa hoàn toàn vì không có hướng dẫn thực thi. 

 

10. Nguyễn Phú Trọng đã ngăn cản Quốc hội ban hành Luật Biểu Tình. Dự Thảo 

Luật Biểu Tình đã được soạn thảo một cách công phu và đã qua rất nhiều bước lấy 

ý kiến của các bộ, ngành, các tổ chức và dân chúng để cuối cùng Chính Phủ đã hai 

lần chính thức đệ trình lên QH thông qua. Nhưng bằng quyền lực của mình và với 

lý do là nếu cho phép biểu tình sẽ dễ dàng dẫn đến bạo loạn và nguy cơ mất chế độ 

nên Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần ra lệnh cho QH và UBTVQH không được phép 

thông qua Luật Biểu Tình. 

 

11. Nguyễn Phú Trọng đã cầu viện TQ, phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân ngay 

trước thềm Đại hội Đảng XII. Trong chuyến thăm TQ của Chủ tịch Quốc hội 
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Nguyễn Sinh Hùng cuối năm 2015, Nguyễn Phú Trọng đã chỉ thị cho Nguyễn Sinh 

Hùng chuyền lời đề nghị của Đảng Cộng sản Việt Nam nhờ Trung Quốc giúp đỡ, hỗ 

trợ Việt Nam đảm bảo an ninh, bảo vệ Đại hội Đảng XII trong tình huống nguy biến 

(tức là nếu có đảo chính).  

Nội dung đề nghị giúp đỡ này tiếp tục được Nguyễn Phú Trọng cử Đặc phái viên đề 

nghị chính thức với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội vào sáng ngày 06/1. 

Nội dung này nhân danh Đảng Cộng sản Việt Nam, song lại do cá nhân Nguyễn Phú 

Trọng tự ý quyết định mà không đưa ra bàn bạc, thảo luận công khai, dân chủ 

trong BCT. (Phần nội dung chi tiết đã được trình bày tại bài viết Nguyễn Phú Trọng 

– Ai là Trần Ích Tắc? ) 

 

12. Nguyễn Phú Trọng đã ngăn cản Bộ Ngoại giao, truyền thông báo chí và quân đội 

đấu tranh với hành vi TQ xâm lấn vùng an toàn bay VN. Trong những ngày đầu 

tháng 1/2016, đã có 46 vụ máy bay TQ bay ở cao độ 12.000 – 14.000m xâm phạm 

vùng an toàn bay quốc tế do Việt Nam quản lý để đến các đảo nhân tạo trên Bãi đá 

Chữ Thập, trong đó có cả máy bay quân sự hoạt động trên bầu trời Miền Bắc Việt 

Nam (Hà Nội và toàn bộ các tỉnh phía bắc).  

 Trên biển, máy bay của TQ có lúc hạ thấp độ cao xuống còn 2000 m để phá hoại 

các chuyến bay dân sự VN không thể cất cánh. Trước diễn biến đó, vì sợ làm mất 

lòng TQ, Nguyễn Phú Trọng đã: 

 

a. Ngăn cản không cho Bộ Ngoại giao có công hàm phản đối TQ, buộc Chính phủ 

phải phản ứng linh hoạt, chỉ đạo Cục quản lý bay dân sự có văn bản kiến nghị lên 

Tổ chức hàng không quốc tế tố cáo TQ. 

 

b. Chỉ đạo bưng bít thông tin, yêu cầu báo chí, truyền thông trong nước chỉ được 

đưa tin liên quan theo định hướng các bài đăng sẵn của Thông Tấn xã Việt Nam tại 

Hội nghị giao ban báo chí thứ ba ngày 5/1/2016. Vì vậy dư luận chỉ biết có một vụ 

việc máy bay lạ xâm nhập vùng an toàn bay Việt Nam trên bầu trời Biển Đông. 

 

c. Ngăn cản hoạt động bảo vệ bầu trời của quân đội nhân dân VN, yêu cầu Quân 

chủng Phòng không Không quân chỉ được theo dõi mà không được sử dụng máy 

bay quân sự của VN để áp sát và truy đuổi máy bay quân sự TQ xâm phạm không 

phận VN. 

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu phía Trung Quốc đâm chìm. Tàu cá Trung 

Quốc thường xuyên xâm phạm chủ quyền đánh bắt hải sản; đi kèm là các tàu trinh 

sát giả dạng tàu cá vào sâu trong lãnh hải của Việt Nam để thăm dò tình hình. 

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu phía Trung Quốc đâm chìm. Tàu cá Trung 

Quốc thường xuyên xâm phạm chủ quyền đánh bắt hải sản; đi kèm là các tàu trinh 

sát giả dạng tàu cá vào sâu trong lãnh hải của Việt Nam để thăm dò tình hình (Ảnh: 

Nguyễn Đông) 

 

13. Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh ngăn cản Bộ Đội Biên Phòng và Cảnh Sát Biển 

VN có các hoạt động bảo vệ vùng biển VN vào những ngày đầu năm 2016 (khi TQ 

cho tầu quân sự giả danh tàu đánh cá áp sát bờ biển VN 24 hải lý) vì lý do sợ ảnh 

hưởng đến tình hữu nghị giữa hai nước. 
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Thực chất là ngay khi phát hiện các tầu quân sự TQ trá hình tầu đánh cá đang áp 

sát cách bờ biển VN chỉ còn có 24 hải lý các cán bộ lãnh đạo Bộ Đội Biên Phòng và 

Cảnh Sát Biển đã đưa ra kiến nghị BCT cho phép VN đưa tầu hải cảnh và tầu quân 

sự ra xua đuổi tàu TQ.   

Tuy nhiên, theo một nguồn tin tuyệt mật cho biết, Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh 

không được thực hiện kế hoạch này nhằm mục đích nếu có biến động trong Đại Hội 

Đảng thì đây chính là một lực lượng của TQ áp sát bờ biển VN nhằm mục đích hỗ 

trợ và giúp ĐCSVN tổ chức thành công ĐHĐ 12 và sẵn sàng đối phó nếu có đảo 

chính. 

 

14. Nguyễn Phú Trọng đã cam kết với Tập Cập Bình về việc ủng hộ các hoạt động 

đầu tư của TQ: Ngay sau khi nhận chức Tổng Bí Thư, Nguyễn Phú Trọng đã thực 

hiện hàng loạt các cam kết với Tập Cập Bình về việc ủng hộ các hoạt động đầu tư 

của TQ tại VN. Để thực hiện lời cam kết này, trong các hội nghị BCT Trọng đã đưa 

ra yêu cầu buộc Chính phủ và tất cả các ngành phải ưu tiên các nhà thầu TQ vì thế 

mạnh của họ là giá rẻ, đầu tư nhanh chóng đồng thời giữ được quan hệ ngoại giao 

với TQ. 

Kết quả là 54 dự án trọng điểm quốc gia trong các ngành kinh tế chính như điện 

dân dụng, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đều rơi vào tay các nhà thầu TQ với 

các hệ thống công nghệ lạc hậu lỗi thời, máy móc thiết bị không đảm bảo chất lượng 

vv…   

Từ đó các gói thầu này đều phải tăng giá từ 50% đến 250%. thậm trí các nhà thầu 

TQ liên tục vi phạm các hợp đồng thầu mà phía VN không thể nào chấm dứt các 

hợp đồng mà công luận đã từng đưa ra như các dự án đường sắt trên cao tại HN, 

các dự án xây dựng đường bộ trong ngành giao thông, xây dựng dân dụng, dự án 

xây dựng các nhà máy nhiệt điện, dự án xi măng vvv…. 

 

PHẦN 3. NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐÃ BỊ LỘT MẶT NẠ BÁN NƯỚC NHƯ THẾ 

NÀO TẠI HNTW14. 

 

Vào cuối ngày họp thứ ba (13/1/2016) của Hội nghị TW14, không khí hội trường đã 

rất nóng khi mọi con mắt đều đổ dồn vào Nguyễn Phú Trọng với hàng loạt các phát 

biểu chỉ trích và tố cáo hành vi độc đoán làm tê liệt tính dân chủ trong Đảng. Các 

hành vi bán nước cầu vinh, cầu viện TQ của Nguyễn Phú Trọng cũng đã được đưa 

ra một cách thẳng thắn công khai giữa Hội nghị như chúng tôi đã tóm lược ở phần 

trên. 

Sau hàng loạt các phát biểu chỉ trích nêu trên, dần dần Hội nghị đã mất kiểm soát. 

Trong không khí hỗn loạn đó, các cửa ra vào hội trường đã nhanh chóng được khóa 

chốt bên trong; Bộ phận điều khiển loa đài được yêu cầu tắt toàn bộ micro, tất cả 

cán bộ phục vụ Hội Nghị được yêu cầu đi ra khỏi Hội trường. 

Khi đó khoảng hơn 20 UVTW đã không thể kiểm soát được và đứng lên bàn chỉ 

thẳng tay vào mặt Nguyễn Phú Trọng mà mắng rằng “Mày là thằng bán nước, phản 

bội tổ quốc, phản bội nhân dân. Tội của mày ngàn năm không thể rửa sạch được, 

lịch sử dân tộc VN sẽ đời đời nguyền rủa mày”. 
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Một trong số các đại biểu đã đứng lên bàn và chỉ tay vào Nguyễn Phú Trọng nói 

rằng “Tội bán nước của mày là tội trời không dung, đất không tha, phải chu di cửu 

tộc, tội phản bội tổ quốc là tội phải chịu án tử hình”.   

Tình hình lúc đó rất căng thẳng và hỗn loạn, Hội nghị đã hoàn toàn mất kiểm soát, 

các đại biểu ngồi phía dưới đã không thể giữ được bình tĩnh nữa mà thi nhau mắng 

nhiếc Nguyễn Phú Trọng là đồ tham quyền cố vị, phản bội tổ quốc, phản bội nhân 

dân. Một số UVTW còn đề nghị khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Phú Trọng ngay tại 

Hội nghị vì tội phản bội tổ quốc. 

Kể đến đây, người cung cấp tin là một UVTW trực tiếp tham dự Hội Nghị TW14 đã 

lắc đầu ngao ngán, thất vọng và đưa ra nhận xét mà chúng tôi (Người Đưa Tin) một 

lần nữa, xin được trích dẫn lại nguyên văn như sau: 

“Có thể nói rằng lịch sử ĐCSVN chưa bao giờ chứng kiến một hội nghị TƯ mà 

Tổng bí thư lại bị chỉ trích, vạch mặt vì các hành vi phản bội tổ quốc, phản bội nhân 

dân và bị yêu cầu khởi tố, bắt tạm giam ngay tại Nghị trường.   

Cả đời tôi chưa bao giờ được chứng kiến một cuộc họp phơi bày đầy đủ các thủ 

đoạn nhơ bẩn được áp dụng nhằm tham quyền cố vị của ông Tổng bí thư đến như 

vậy. 

Đấy là nỗi hổ thẹn của tôi với tư cách là một Đảng viên ĐCS và có lẽ cũng là nỗi hổ 

thẹn của tất cả những UVTW có lương tâm tham dự Hội Nghị”. Sau Hội nghị này 

nếu ông Trọng còn làm TBT có lẽ tôi phải xin ra khỏi Đảng để khỏi mang tiếng là 

cùng với ông ấy phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân mà đời đời cháu con sẽ còn 

nguyền rủa”. 

Nói về Nguyễn Phú Trọng, thì chỉ với một nhận xét như trên đã hoàn toàn vạch rõ 

bộ mặt Trần Ích Tắc của Nguyễn Phú Trọng mà không cần thêm bất cứ điều gì nữa 

mà trở thành thừa thãi. Hầu hết những ý kiến của những đảng viên chân chính, có 

lương tâm đều cho rằng, nếu Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư, dù chỉ thêm một 

năm thôi thì Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam sẽ hoàn toàn nằm trong sự kiềm 

tỏa của TQ kể cả phạm vi trên biển và trên không. 

 

PHẦN 4. DIỄN BIẾN BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ 

 

Sau cuộc cãi lộn, mạt sát trì triết lẫn nhau diễn ra và cuối cùng một số đại biểu đã 

đứng dậy và dàn hòa các bên để vãn hồi trật tự tại nghị trường. Hội nghị quyết định 

rằng ngoài 4 ứng viên do BCT giới thiêu mỗi vị trí tứ trụ cần có thêm một ứng viên 

do HNTW đề cử. Hội nghị tiếp tục lần bỏ phiếu kín về việc giới thiệu thêm 4 ứng 

viên trong đó có trường hợp “đặt biệt” tái cử của ủy viên Bộ Chính trị. 

Mỗi vị trí bỏ phiếu hai lần, lần đầu là do Trung ương giới thiệu nhiều phương án, có 

những trường hợp xin rút. Tuy nhiên, Bộ Chính trị không có thẩm quyền quyết 

định việc cho rút khỏi danh sách ứng viên mà do Trung ương quyết định bằng việc 

bỏ phiếu kín, bỏ phiếu vòng một là “chốt” danh sách để đồng ý cho rút hay không 

cho rút đối với các trường hợp xin rút, rồi đến vòng hai là bỏ phiếu chính thức để 

chọn nhân sự cụ thể giới thiệu cho Trung ương khóa 12. 

Kết quả là HNTW đã bỏ phiếu cho ứng viên Nguyễn Tấn Dũng đối với vị trí TBT 

với số phiếu 160/173 (chỉ đứng sau số phiếu bầu của ứng viên Nguyễn Thị Kim Ngân 

161/173 cho vị trí Chủ tịch Quốc Hội). Như vậy, nếu so sánh với số phiếu bầu tại 
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Nghị trường thì số phiếu bầu cho ứng viên chức TBT của Nguyễn Phú Trọng 46/173 

là quá thấp theo yêu cầu. 

Tuy nhiên đến lúc đó TBT Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu phải thực hiện theo QĐ 

244 mà theo đó, ứng viên không được BCT đề cử thì buộc phải xin rút. Thêm một 

lần nữa Trung ương lại bỏ phiếu về việc ứng viên Nguyễn Tấn Dũng có được rút 

hay không và kết quả là 158/173 số đại biểu bỏ phiếu không đồng ý việc ứng viên 

Nguyễn Tấn Dũng được rút khỏi danh sách đề cử ứng viên vị trí Tổng Bí Thư khóa 

12. 

Như vậy, Nguyễn Phú Trọng đã liên tục thực hiện quyền hạn TBT để độc diễn tại 

nghị trường làm cho toàn thể các UVTW đều hết sức bất bình và lên tiếng phản đối 

một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Cuối cùng Hội nghị đã quyết định việc phê chuẩn 

danh sách ứng viên cuối cùng và bầu sẽ do Đại hội quyết định. Và như vậy, khác với 

các Đại hội trước đây, như người ta thường nói phải đến hết phút thứ 90 mới biết 

được kết quả trận đấu. 

Hội Nghị đã kết thúc trong không khí nặng nề, u ám với nỗi thất vọng, chán chường, 

tủi hận và hổ thẹn của 237 đại biểu là UVTW bao gồm cả chính thức và dự khuyết. 

Chúng ta có thể xem lại clip Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc HNTW14 đó là 

kịch bản đã được dàn dựng tại chỗ để chính thức đưa ra công luận. Sau khi các đại 

biểu ra về, có thông tin rằng Bộ Chính Trị tiếp tục ở lại họp tiếp nhưng người cung 

cấp tin không có được thông tin này. 

 

PHẦN KẾT 

 

Để kiểm chứng nguồn tin, trước khi gửi bài viết này, chúng tôi cũng đã tham khảo 

thêm ý kiến của 4 vị UVTW khác là những đại biểu trực tiếp tham dự HNTW14 vào 

ngày cuối cùng của Hội nghị (13/1/2016).  

 Họ đều khẳng định với một thái độ cực kỳ thất vọng và chán nản rằng nguồn tin 

mà chúng tôi được cung cấp là hoàn toàn chính xác, thậm trí còn hỗn loạn và ô hợp 

hơn nhiều so với những nội dung mà chúng tôi đã đề cập trong bài viết này. Chúng 

tôi tin rằng, ít nhất một trong số bạn đọc có thể tự kiểm chứng độ chân thực của 

thông tin bài viết này bằng cách hỏi lại người thân của mình là UVTW đã tham dự 

Hội Nghị. 

Cầu mong Phật, Trời, Tổ tiên phù hộ, độ trì cho non sông, đất nước Việt Nam 

không phải trải qua những năm tháng thương đau, sống trong vòng loạn lạc do 

những tên phản quốc như Trần Ích Tác, Lê Chiêu Thống gây ra mà lịch sử Việt 

Nam đã từng nguyền rủa. 

 

Nguồn: Dân Luận 

http://ubllcdhn.com/tieng 
 

Các đại biểu ngồi phía dưới đã không thể giữ được bình tĩnh nữa mà thi nhau mắng 

nhiếc Nguyễn Phú Trọng là đồ tham quyền cố vị, phản bội tổ quốc, phản bội nhân 

dân. Một số UVTW còn đề nghị khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Phú Trọng ngay tại 

Hội nghị vì tội phản bội tổ quốc. 

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

 

http://ubllcdhn.com/tieng
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III.- Vài lời  thưa với tổng trọng 
  

Nguyễn Tiến Dân 

Tạm trú tại 544 đường Láng – quận Đống đa – Hà nội. Tel:0168-50-56-430 

20-6-2016 

 

Ông tổng Trọng. Nguồn: internet 

  

  

Thưa ông Tổng. 

1- Lão và ông: Sinh ra, phải thời loạn lạc – Lớn lên, gặp lúc thế Nước rối ren.  Xuống 

biển, bị bọn hải tặc Trung cộng, chặn đường.  Ra ngõ, chạm ngay lũ cướp ngày và bị 

chúng trấn lột, từ cửa. Ngồi trong nhà, cũng chẳng chút bình yên.  Đinh tai – nhức óc, 

nghe lũ khuyển dương, buông lời lếu láo.  Ruột đau như cắt – nước mắt đầm đìa.  Chỉ 

hận, tuổi cao – sức yếu; tài hèn – chí cùn.  Bởi thế, không thể trừ họa cho dân.  Đành phải 

ngồi nhà, mà đọc sách Thánh hiền, cho qua ngày – đoạn tháng. 

  

Một ngày kia, soi đến tấm gương oanh liệt của Triệu Thị Trinh, cùng câu nói để đời của 

Bà: “Tôi chỉ muốn: cưỡi cơn gió mạnh – đạp bằng sóng dữ – chém cá kình ở Biển 

Ðông – đánh đuổi quân Ngô – giành lại giang san – cởi ách nô lệ.  Chứ không chịu 

khom lưng, làm tì thiếp người ta”.  Lão, say xẩm mặt mày.  Choáng váng, như bị ai đó, 

gõ búa vào đầu.  Xấu hổ, vô cùng.  Cho mình và cho những đấng nam nhi râu quặp của 

nước Việt. 

  

Chẳng biết, ông và cái Đảng của ông, có cái cảm giác xấu hổ ấy không? Nếu có, hãy 1 

lần, đến viếng Đền thờ Bà Triệu.  Ở đó, hãy đốt hương lên, mà thề trước liệt tổ – liệt 

tông, rằng: “Nguyễn Phú Trọng nói riêng và cái Đảng CS Việt nam nói chung, không 

có được cái ý chí sắt son, như vua Bà.  Chúng tôi, nhìn thấy tiền, là sáng mắt lên – 

ngó thấy giặc, là sun cái ấy lại.  Luồn trôn – chui háng chúng, cũng chẳng từ.  Miễn 

sao, giữ cho bằng được, môi trường hòa bình và hữu nghị, với… giặc.  Để, ổn cố 

quyền lực và quyền lợi của chính mình.  Tuy vậy, chúng tôi thề, không bao giờ, làm 

cái việc táng tận Lương tâm.  Đó là, đem Giang sơn gấm vóc của Tổ tiên, cộng với sổ 

hộ khẩu của nước Việt, dâng cho Trung hoa CS.  Và, chấp nhận, làm tôi đòi – nô lệ 

cho chúng.  Nhược bằng, trái lời thề, sẽ bị Trời tru – Đất triệt. Cho tuyệt cái loài CS, 

đớn hèn và lếu láo”. 

Đền thờ Bà, dễ tìm lắm.  Nó, nằm ngay sát đường thiên lý Bắc – Nam. Ông ạ! 

  

2- Lão và ông, không đồng tuế và cũng chẳng đồng môn.  Nhưng, chúng ta, đều là “người 

miền Bắc” và cùng “có lý luận”.  Tuy thế, cái sự học của lão và ông, khác nhau một trời – 

một vực. Lão, chỉ tìm và học những thứ gì, phù hợp với thực tế và có ích, cho cuộc sống.  

Còn ông, lại chọn học và tôn thờ cái Chủ nghĩa Mác – Lê.  Một thứ phế phẩm, hỏng từ lý 

luận, cho đến thực tiễn.  Nhân loại, đã quay lưng với nó, từ lâu lắm rồi.  Dẫu có điếc – 

lác, ai cũng nhìn ra thực tế đó.  Còn các ông? Đến giờ phút này, vẫn kiên định, bới cái 
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đống rác đã bốc mùi của Lịch sử và hi vọng, tìm được kim chỉ nam, ở đó.  Đã tìm 

thấy chưa, thưa ông? 

  

Không có Học thuyết đúng đắn dẫn đường, các ông, hành động như những thằng mù và 

giống như kẻ sắp chết đuối, các ông, bám vào bất cứ 1 vật nào, còn nổi xung quanh.  Cho 

dù, đó là con rắn độc.  Thỏa hiệp với Trung cộng ở Thành đô, là ví dụ thứ nhất.  Đem 

máu của chàng trai vạm vỡ “kinh tế thị trường”, tiếp cho bà lão móm mém “định 

hướng XHCN”, bất chấp sự khác nhau giữa nhóm máu của họ, là ví dụ thứ 2. 

  

Đất nước mình, xác xơ – Dân mình, cơ cực – Đạo đức, xuống cấp – Môi trường, bị 

hủy hoại nặng nề – Nợ, như chúa Chổm.  Tất cả, bởi các ông, vẫn ngoan cố: “vận 

dụng 1 cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê, vào hoàn cảnh thực tiễn của Việt nam”.  

Bằng mọi giá và bất chấp thực tế.  “Lượng đổi – chất đổi”.  Khi cái “bọng cứt” kia, 

chưa vỡ: Con giun Việt nam, vô phương hóa thành Rồng – thành Hổ.  Các ông, chắc 

chắn, nhận ra được điều đó.  Nhưng, vẫn không muốn thay đổi.  Bởi, các ông: 

– Hoặc đã nhận ra, CNCS đang trên đà sụp đổ ở Việt nam.  Cho nên, cố mà “sống gấp” 

và tranh thủ, làm “chuyến tàu vét” cuối cùng. 

– Hoặc, các ông, toàn 1 lũ ăn hại.  Vô kế khả thi, để lèo lái Đất nước, ra ngoài vũng lầy 

khủng hoảng. 

  

3- Thưa ông Tổng.  Một nhiệm kì Tổng thống của Hoa kỳ, có 4 năm.  Ai làm tốt, cũng 

không được giữ chức vụ đó, quá 2 nhiệm kì.  Nói chi, đến cái loại thiểu năng trí tuệ, mặt 

ngay – tay đờ. 

Mới ngày nào, những người CS các ông, tràn vào Sài gòn.  Thoáng cái, đã hơn bốn chục 

năm trời.  Bằng mười lần, nhiệm kì Tổng thống của Hoa kỳ.  Nước người, càng ngày – 

càng đi lên, kể cả về thế và lực.  Nước mình, càng ngày – càng tụt hậu thê thảm.  Ngay cả 

2 người em, là Campuchia và Lào, cũng đã vượt qua mình, trên nhiều lĩnh vực rồi.  Phải 

không ông? Đã có bao giờ, những người CS các ông: Tự vấn lương tâm và sám hối, về 

những thứ tồi tệ ấy chưa? Hay, vẫn nhâng nháo, nói lấy được, rằng thì là: “Đảng CS Việt 

nam, đã lãnh đạo Nhân dân Việt nam, đi từ hết thắng lợi này, đến thắng lợi khác”.  

  

Những “thắng lợi”, mà chiến lợi phẩm ở đó, chỉ được dành riêng, cho 1 nhóm 

người, trong hàng ngũ chóp bu của Đảng CS.  Để có được những “thắng lợi” đó, 

Nhân dân Việt nam, đã phải đổ cả núi xương – sông máu và giờ đây, họ trắng tay, 

chẳng có được cái gì.  Để có được những “thắng lợi” đó, Đất nước Việt nam, đã sắp 

phải đào đến những mẩu quặng cuối cùng. 

  

Nói thật với ông: cái mệnh đề mà ông nói, tốt đen như lão đây, không ngửi được. 

Ông ơi! Nếu tự xét, mình không có đủ năng lực, xin đừng cố nữa.  Hãy dũng cảm, rời vũ 

đài Lịch sử, để Đất nước cất cánh.  Đó là cách, mà Tổng thống Thein Sein của Myanmar, 

đã làm.  Danh – lợi, bảo toàn – Tiếng thơm, lưu muôn thuở.  Nhược bằng, vẫn ngoan cố, 

bám và ngụy biện cho cái luận thuyết cù nhầy “Chùa đổ, nhưng đạo Phật không đổ”.  Tức 

là, Nga xô và hàng loạt các nước CS Đông Âu bị đổ.  Nhưng CNCS, vẫn là, “mùa Xuân 

của Nhân loại” – vẫn là, những gì tốt đẹp nhất của loài người.  Xin hãy đem người thân 
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của các ông và đồng đảng của các ông ra, mà làm thí nghiệm tiếp.  Đừng thí nghiệm, trên 

cả Dân tộc Việt chúng tôi nữa và đừng dùng súng – đạn, cộng với nhà tù, để bắt cả Dân 

tộc chúng tôi, phải đi theo các ông, muôn năm và mãi mãi.  Nếu muốn thí nghiệm, hãy 

làm trên phạm vi hẹp.   

 

 

  

Hãy xin Đất nước, cắt cho cái đảo Phú quốc.  Để, những người CS, di cư ra đó mà 

ở.  Rồi, xây dựng Phú quốc, thành cái Thiên đường thuần khiết CS. Cái Thiên 

đường, chỉ của 1 loại: cuồng tín và vô học.  Còn chúng tôi, chẳng muốn, sống cùng 

với cái bọn: Cướp bóc, đã là thói quen và lừa đảo, đã trở thành bản chất. 

  

4- Các ông, không chút ngượng ngùng, thường ra rả, rót vào tai lũ dân đen chúng tôi, 

rằng thì là: “Cán bộ CS, từ trên xuống dưới, rặt là, những người đầy tớ thật trung 

thành của Nhân dân”.  Lão nghĩ mãi, mà chẳng ngộ ra: cái câu nói đó, đúng ở chỗ 

nào.  

  

Thói đời, người tài giỏi, thì mới làm được chủ nhân.  Kẻ tôi tớ, thuần 1 loại, ngu si – dốt 

nát và, có “mũi nhòm mồm”.  Chủ nhân, ăn sung – mặc sướng.  Đầy tớ, cơm hẩm – cháo 

thiu.  Chủ nhân, bao giờ cũng được gọi là ông: “ông chủ”.  Đầy tớ, bao giờ cũng bị gọi là 

thằng: “thằng đầy tớ”.  Chủ nhân, quản lí đầy tớ.  Đầy tớ, phải làm lụng vất vả, để nuôi 

ông chủ.  Chưa thấy ở đâu và chẳng có bao giờ, xảy ra cái vế ngược lại.  Trừ, ở Việt 

nam.  Dưới cái thời, “rực rỡ nhất, trong Lịch sử của Dân tộc”.  Ở cái thời “rực rỡ 

nhất” đó, bọn đầy tớ tham ăn và dốt nát, lại được có cái quyền, “lãnh đạo toàn diện 

và tuyệt đối”… ông chủ. “Tẩu hỏa, nhập ma”.  Bởi thế: Trên-dưới, lộn sòng – Luân 

thường-Đạo lý, đảo lộn – Những giá trị phổ quát nhất của loài Người, luôn được 

hiểu và làm theo cách ngược lại. 

  

Thưa ông Tổng, lão xin hỏi ông: Vinh quang cái quái gì, mà các ông, cứ ông ổng cái 

mồm, tự nhận, tầm của mình, chỉ ở hạng đầy tớ, như thế? Chẳng có nhẽ, các ông, tự nhận 

mình, là bọn dốt nát? Chẳng có nhẽ, các ông thấy: khố rách – áo ôm, là vinh quang.  Cho 

nên, vác rá đi ăn mày – ăn xin của khắp năm châu – bốn bể, nhưng cũng chẳng cảm thấy 

ngượng ngùng? 

  

Giả sử, lão đây, lấy thân phận ông chủ, mà gọi ông là “thằng Trọng”.  Như thế, có phải 

là, ông chủ hỗn với đầy tớ, hay không? Giả sử, lão đây, lấy thân phận ông chủ, xét việc 

các ông đã làm.  Rồi, mắng rằng: ông và đồng đảng của ông, rặt 1 lũ mặt ngay – tay đờ.  

Như thế, có phải là, ông chủ hỗn với đầy tớ, hay không? Và, liệu ông có trở mặt, mà vu 

vạ cho lão: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, 

quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Rồi, lấy quyền đầy tớ, mà cho ông 

chủ Dân già “nhập kho”, hay không? Chẳng có nhẽ, ông và đồng đảng của mình, lại 

chịu nhục, mà cam tâm tình nguyện: suốt đời, làm đầy tớ cho Nhân dân Việt nam? Sao, 

không nuôi chí nhớn: dùng “bạo lực cách mạng” để lật đổ ách thống trị của Nhân dân và 

vùng lên, đè đầu – cưỡi cổ họ? Không dám làm cái việc ấy, bởi các ông biết: làm “đầy 
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tớ”, kể cả cho Nhân dân, lẫn ngoại bang, đều sung sướng hơn nhiều, ông nhỉ? Nói nhỏ 

với ông: Nhân dân Việt nam, đã chán làm ông chủ rởm lắm rồi.  Họ chỉ muốn: tiễn các 

ông và cả cái CNCS, về cái nơi, đã sản sinh ra nó.  Để, nước Việt chúng tôi, được sống 

trong thương yêu – đùm bọc và thanh bình. 

  

5- Đứng trước bàn dân thiên hạ, ông thường giơ tay chém gió, mà nói rằng: “Đảng phải 

chăm lo đầy đủ và sâu sắc đời sống của nhân dân”.  Nghe ông nói, bao người, đã phải bịt 

mũi – ngoảnh mặt.  Bởi, đối với họ: Nói, mà không làm, đó là bọn vô tư cách.  Nói 1 

đàng – làm 1 nẻo, đó là bọn khốn nạn.  Họ muốn tiếp xúc, để hỏi ông, chỉ 1 câu: “Cho dù 

có thực tâm, muốn ‘chăm lo đầy đủ và sâu sắc đời sống của nhân dân’, các ông, lấy 

nguồn nhân lực – vật lực nào, để làm được việc đó?” 

  

– Công an và Quân đội, đông lắm.  Nhưng, cái đội “quân điếu phạt” ấy, không được 

dùng, để “lo trừ bạo” cho dân.  Họ được huy động, để đàn áp những cuộc biểu tình ôn 

hòa, chỉ để Bảo vệ Môi trường và phản đối quân Trung cộng xâm lược.  Mỗi người đi 

biểu tình, được cả tá nhân viên công lực “chăm sóc” tận tình.  Xe đưa, người đón – thăm 

hỏi, ân cần.  Không có nhu cầu, vẫn có thể, được “mát xa”, đến thâm tím cả mặt mày.  

Vẫn còn dư người, họ phân ra, “bảo vệ” dân lành.  Từ hàng trí thức, như TS Nguyễn 

Quang A, KS Lê Anh Hùng, cho đến, chàng bán cua đẹp trai Trịnh Bá Phương: mỗi nhà, 

đều được hàng tiểu đội Công an, chầu chực ngày đêm, trước cửa.  Cơm, không phải 

nuôi – Lương, không phải trả.  Nhưng, cọng rác, cũng chẳng lo bị mất.  Ưu việt, đến thế 

là cùng. 

  

Huy động hết người vào đó, cho nên, biển của mình, chẳng ai trông.  Các ông, phải “nhờ” 

thằng anh em “16+4” giữ hộ và dĩ nhiên, phó mặc bà con ngư dân của mình, cho chúng 

“chăm lo”. 

Huy động hết người vào đó, cho nên, từ Bắc vào Nam, lừa đảo – trộm cắp – cướp giật 

đầy đường.  Trước bức xúc của dân, Đinh La Thăng, ra lệnh cho CA Sài gòn, trong 3 

tháng, phải triệt được vấn nạn này.  Bây giờ, đã quá cái hạn trên, ông hỏi Đinh 

“chính ủy” xem, kết quả đến đâu rồi và nhắc Đinh “chính ủy”, nổ ít thôi.  Hãy nhớ, 

cho thật kĩ: Quần chúng, không phải, ai cũng bị thong manh và điếc lác, như các ông đâu. 

  

Huy động hết người vào đó, cho nên, không có người, để giải quyết những tranh chấp – 

khiếu kiện của dân chúng.  Dưới, chỉ lên trên – Trên, “kính chuyển” xuống dưới.  Bao 

người, vì khiếu kiện, đã phải khuynh gia – bại sản.  Lão đây, là một trong những người 

đó.  Trải qua gần hai chục năm trời, bị Chính quyền CS, lừa đảo – cướp giật, hàng chục 

tỷ VND.  Đến nay, vẫn không có ai, đứng ra giải quyết.  Thậm chí, trong 1 buổi “làm 

việc” với cái gọi là Cơ quan An ninh Điều tra, chúng còn ném thẳng vào mặt lão, 1 câu 

xanh rờn: “Công an, không có nghĩa vụ và trách nhiệm, đi đòi nợ thuê cho bác(!)”.  Đã 

thế, chúng còn đe dọa lão: “Viết trên ba chục bài, thế là đủ rồi.  Viết nữa, sẽ bị khởi tố”.  

Nghĩa là, sẽ cho lão, “nhập kho”.  Với kiến thức của cái hạng trẻ trâu như thế, lão đây, 

không thèm chấp.  Nhưng, ông là người có học.  Do đó, lão phải có nghĩa vụ và trách 

nhiệm, nhắc ông Tổng 1 câu: “Tốt đẹp, phô ra – Xấu xa, đậy lại”.  Cái bể phốt, có tên là 

“cướp của – hại người”, chính các ông, mới có nhu cầu, đậy kĩ – giấu biệt.  Lão đây, rất 
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muốn, trưng cái bản mặt xấu xa – tàn độc của các ông, ra trước dư luận trong và ngoài 

nước.  Chính vì thế, lão thích lấy xà beng, cậy cái bể phôt ấy ra lắm.  Dời non – lấp biển, 

lão không làm được.  Chứ lột trần truồng chế độ CS, trên cả 2 phương diện lí luận và thực 

tiễn, lão đây, thạo lắm.  Lão biết “bắn súng, bằng cả 2 tay”.  Đối thoại hay đối đầu? Lão 

nhường ông, tùy chọn. 

  

– Thưa ông Tổng, dân đen chúng tôi, thấm và sợ, cách các ông “chăm sóc” túi tiền của 

chúng tôi, lắm lắm.  Ai đời: Mỗi con gà, Đảng chỉ bắt người nông dân, gánh có mỗi 14 

loại thuế và phí – Mỗi lít xăng, Đảng bắt dân, phải cõng trên nó, quá nửa tiền thuế và phí 

– Mỗi chiếc ôtô, Đảng bán ra, đắt gấp 3 lần giá nhập khẩu… Được Đảng “chăm sóc” kĩ 

lưỡng như thế, dân chúng, kiệt quệ.  Tất thảy, đều “sụm bà chè”.  Làm ăn chân chính, 

không đủ tiền, nộp thuế cho Đảng. 

  

Thuế má, Đảng bóp nặn của dân, còn tàn bạo hơn cả thời Thực dân – Phong 

kiến.  Nhưng, nào có đủ, để cho Đảng tiêu.  Mọi nguồn thu khác của Đất nước, cũng 

được đổ dồn vào cái thùng không đáy, có tên là Đảng CS.  Vẫn thiếu, để cho Đảng tiêu.  

Đảng, bán tiếp “lúa non” – Đảng, đi vay, với lãi suất cắt cổ, để ăn chơi.  Nói đâu xa: Mỗi 

năm, riêng cái gọi là Văn phòng TW Đảng, đã tiêu đến cả trăm triệu USD, tiền thuế của 

dân.  Chuyện sát sườn như thế, chẳng có nhẽ, ông Tổng, không biết? Các ông: Ăn, vào 

cả Tương lai của đời con – đời cháu.  Ăn, để cho Đất nước, mang nợ đầm đìa.  Ăn 

tàn – phá hại như thế, lấy nguồn tiền nào, để “chăm lo đầy đủ và sâu sắc đời sống 

của nhân dân”, hỡi ông Tổng? 

  

Các ông, quên dân – Chỉ nghĩ, đến mình.  Cho nên, Xã hội loạn lạc: Trai tài, thì đi làm 

cu-li, cho khắp 4 phương trời – Gái sắc, đành mang cái “vốn tự có” ra, mà kiếm ăn ở 

khắp hang cùng, ngõ hẻm.  Ngồi trong phòng có máy lạnh, ông Tổng có thấu được thực 

trạng thê thảm này, hay không? 

  

– Về mặt Tư tưởng, thương dân chúng, các ông, chăm sóc cho họ, càng kĩ.  Sợ họ non 

nớt, dễ bị ăn phải bả của “bọn phản động”.  Chính vì vậy, các ông, mang Chủ nghĩa Mác 

– Lê, một món ăn, đã bị ôi thiu ra và xào nấu nó lên.  Sau đó, dẫu còn sống xít, cũng bắt 

dân chúng, phải nhắm mắt mà nuốt.  Ngộ độc, hậu xét. 

  

Món “đa nguyên – đa đảng”, mà dân chúng thèm? Đinh Thế Huynh, thay mặt Đảng CS, 

từ chối thẳng thừng.  Và, chẳng cần, được Nhân dân ủy quyền, ông ta, trắng trợn tuyên 

bố: “Việt nam, không có nhu cầu đa nguyên – đa đảng”. 

Món Nhân quyền, thì sao? Đừng có mơ.  Có tai, phải như điếc – Có mắt, phải như mù – 

Có mồm, phải câm như hến.  Ý nghĩ, cũng phải được Đảng cho phép.  Đừng có thấy 

Đảng sai, mà phê bình – Đừng có thấy Đảng hậu đậu, mà dè bỉu.  Ngược với Đảng, là 

“thù địch” – Trái với Đảng, là “phản động” và nơi cư trú tiếp theo, sẽ là lao tù của Cộng 

sản.  Không thể khác. 

  

6- Ông ơi! Dân chúng, chỉ muốn ông, 1 lần, thể hiện sự “quan tâm” đến họ.  Bằng cách, 

hãy trở lại Vũng Áng.  Để, hỏi thăm bà con ngư dân: “Chúng mày, sống – chết như thế 
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nào?”.  Sau đó, ngụp lặn vài vòng trên biển.  Cuối cùng, ngồi dạng háng trên bãi cát và ăn 

cá, mà bà con, vừa đi lộng, đánh bắt về.  Làm được như thế, ông sẽ hồi sinh, cho ngành 

đánh cá và ngành du lịch biển.  Hàng chục triệu con người, đang bám biển mưu sinh.  Họ, 

sẽ tôn ông, là Thánh sống.  Làm được như thế, mọi cuộc biểu tình vì Môi trường biển, tự 

khắc sẽ tan.  Việc gì, phải dùng đến hạ sách, là đàn áp họ. 

  

Công an và Quân đội, sẽ được rảnh tay.  Họ sẽ trở về, làm đúng nhiệm vụ của mình.  

Biên cương của Tổ quốc, sẽ được giữ vững.  Bọn bất lương, sẽ hết đường áp bức và cùm 

kẹp dân lành. 

– Ông ạ.  Muốn lo cho dân, việc thiết thực nhất của Đảng lúc này: “đáng mười làm một – 

đáng cả tiêu nửa”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh của các ông, dẫu có vĩ đại đến đâu, thì một cái lăng to – mả lớn, 

cũng đã là quá đủ.  Dựng thêm hàng loạt tượng đài của Chủ tịch, trên khắp Đất nước, 

cũng chẳng thể, làm cho uy tín của Người, tăng thêm.  Nếu không muốn nói, phản tác 

dụng. 

  

Các ông, hãy rà soát lại, những cơ quan – những đoàn thể – những con người thật sự 

không cần thiết và giải tán chúng đi.  Việc đó, sẽ giúp Đất nước, tiết kiệm hàng chục tỷ 

USD, mỗi năm. 

Hãy dành số tiền đó, mà chăm lo cho dân – Hãy dành số tiền đó, mà xây thêm trường 

học.  Cho các cháu thiếu nhi, không phải thất học và, không phải học, trong những cái 

“chuồng” học nữa – Hãy dành số tiền đó, mà dựng thêm nhiều nhà thương.  Cho người 

bệnh, đỡ phải, “ba bốn người, một giường” và, không phải chết, vì không có tiền khám 

chữa bệnh nữa. 

  

7- Cả cuộc đời, ông chỉ dành, để nghiền Mác – Lê.  Ông có thể, nói vanh vách: “Cách 

mạng, không thể xuất khẩu”, là câu nói của ai – ở tập mấy và trang thứ bao nhiêu của 

kinh điển.  Ông cũng có thể, dẫn lời của Putin: “Xuất khẩu Cách mạng Dân chủ, chỉ 

mang tới bạo lực, bần cùng và thảm họa xã hội”.  Để biện minh, cho cái sự “ổn định” giả 

tạo, ở những chế độ độc tài.  Thông qua đó, gián tiếp đe dọa Nhân dân: Đừng có mơ, tới 

cuộc Cách mạng Dân chủ ở Việt nam.  Ông và cả Putin nữa, đều có thể, nói như những 

con vẹt và chỉ nhìn thấy Thực tiễn, một cách hết sức phiến diện.  Ai đã “xuất khẩu cách 

mạng vô sản”, sang 2 nước láng giềng, là Lào và Campuchia.  Để 2 xứ sở hiền lành đó, 

điêu linh? Phải chăng, những cuộc Các mạng Dân chủ, ở Nga xô và các nước CS Đông 

Âu, đã đem tới “bạo lực, bần cùng và thảm họa xã hội”, hay ngược lại? 

  

Các ông, u mê.  Đến giờ này, vẫn nghĩ, mình là “đỉnh cao trí tuệ của Nhân loại” – vẫn 

muốn, ngồi xổm lên Thiên hạ.  Không biết rằng: “Lợn – dê, chạy đến lò đồ tể/ Mỗi bước, 

càng gần cõi chết thôi”.  Không “thế lực thù địch và phản động” nào, có thể, lật đổ được 

chế độ của các ông. Chính cách cai trị của các ông, sẽ dẫn các ông, tới chỗ chết và làm 

cho cả Đất nước, bị khổ lây. 
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8- Nhà Chu bên Tàu, giành và giữ được Chính quyền, ròng rã trong suốt 800 năm trời.  

Bí quyết của họ: 无为以牧之. Vô vi dĩ mục chi.  Nghĩa là, thuận theo Tự nhiên – thuận 

theo Xã hội, mà cai trị dân chúng.  Tự khắc, Dân an – Quốc trị. 

Ở Việt nam, thiền sư Đỗ Pháp Thuận, cũng có tư tưởng ấy.  Ông đã thể hiện nó, trong bài 

thơ “Quốc tộ” nổi tiếng của mình.  Chẳng có nhẽ, dân chuyên Văn như ông Tổng, lại 

chưa từng, được đọc bài thơ ấy? Hay, đọc rồi, mà không hiểu? Hay, hiểu rồi, mà không 

biết cách vận dụng? 

  

Thương ông Tổng: có Tâm, nhưng chẳng đủ Tầm.  Phép trị nước, chỉ được học 1 cách lớt 

phớt, chẳng đến nơi – đến chốn.  Đồng đảng, biết ông, mắt mờ – chân chậm.  Nhưng, 

chúng vẫn cố tình, dựng ông lên.  Chỉ cốt, làm bình phong, cho chúng vơ vét.  Chúng, 

được “ăn ốc” – còn ông, phải đi “đổ vỏ”. 

  

Muốn giúp ông một tay, lão dịch Lục thao, chuyển cho ông, tham khảo.  Không cảm ơn 

lão, đã đành.  Ông Tổng, còn định sai lũ lau nhau, xuống bắt lão.  Làm ơn – nên oán.  

Đến bây giờ, lão đã ngộ ra: “đàn cầm, đem gẩy tai trâu”, nó có nghĩa là như thế nào. 

  

Chào ông. 
  

Nguyễn Tiến Dân 
Tạm trú tại 544 đường Láng – quận Đống đa – Hà nội. 

Tel: 0168-50-56-430 

Nguồn: anhbasam.wordpress.com 

 

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

 

IV.-  PCA bác bỏ “ đường chín đoạn “ 

 

https://anhbasam.wordpress.com/2014/10/28/3063-chu-nghia-cong-san-o-viet-nam-nhung-bat-cap-va-su-sup-do-tat-yeu-cua-no-bai-1-van-su/
http://anhbasam.wordpress.com/
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Ngay trước giờ toà PCA ra phán quyết, một số người ủng hộ đơn kiện của 

Philippines tụ tập trước cổng toà tại Điện Hoà Bình, The Hague, hô vang các 

khẩu hiệu phản đối Trung Cộng 

Vào lúc 11 giờ trưa ngày 12/7, Tòa Trọng tài Thường trực tại Hague (PCA) 

ra phán quyết chung cuộc vụ Philippines kiện Trung Cộng về 'Đường Chín 

Đoạn', hay còn gọi là 'Đường Lưỡi Bò' trên Biển Đông. 

Trung Cộng từ 1949 tới nay đã đưa yêu sách đối với vùng biển rộng lớn, nơi 

Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng tuyên bố chủ 

quyền. 

 
 

Philippines hôm 22/2/2013 đã đệ đơn kiện Trung Cộng, theo đó yêu cầu toà 

xác định rằng yêu sách của Bắc Kinh là vô hiệu và là vi phạm Công ước 

Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). 

Cụ thể, Philippines nói rằng những thực thể đá và bãi đá ngầm rải rác mà 

Trung Cộng kiểm soát ở Biển Đông không thể là căn cứ để tính vùng đặc 

quyền kinh tế (EEZ), là vùng được phép tính tối đa là 200 hải lý từ các thực 

thể đó trở ra. 

Một số nội dung chính trong phán quyết của PCA 
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Trong phán quyết công bố hôm 12/7/2016, PCA đề cập tới năm trong số 15 

vấn đề pháp lý mà Manila nêu ra. 

Cụ thể, PCA ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền và đường chín đoạn 

của Trung Cộng trên Biển Đông: 

“Tòa kết luận không có căn cứ pháp lý để Trung Cộng đòi quyền lịch sử với 

các vùng biển nằm trong ‘đường chín đoạn’.” 

 

 

Biển Đông dậy sóng (hình minh họa) 

“Tòa xác định rằng, mặc dù các nhà hàng hải TC và ngư dân của họ, cũng 

như những người như vậy từ các Quốc gia khác, đã từng trong lịch sử sử 

dụng những hòn đảo này ở Biển Nam Trung Hoa, hiện không hề có chứng 

cứ gì rằng Trung Cộng đã thực thi về mặt lịch sử sự kiểm soát đặc quyền 

trên toàn vùng nước hay tài nguyên. Vì thế, Tòa kết luận rằng không có căn 
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cứ pháp lý cho việc Trung Cộng nêu quyền lịch sử với các tài nguyên nằm 

trong vùng biển trong Đường Chín Đoạn.” 

 
 

 

Hồng Nga và giáo sư Jonathan London tường thuật trực tiếp trên trang Facebook của 

BBC Tiếng Việt ngay cạnh các nhóm người biểu tình của cả bên ủng hộ Philippines 

lẫn bên ủng hộ Trung Cộng, trước cổng toà 

Về vấn đề pháp lý của "các hòn đảo" mà Trung Cộng đã cơi nới mở rộng 

nhân tạo dựa trên các bãi cạn, đá ngầm, cùng vùng biển xung quanh, toà kết 

luận "không có thực thể nào ở Quần đảo Trường Sa đáp ứng được các điều 

kiện để làm căn cứ tính những vùng biển nới rộng". 

 
 

Toà cũng lưu ý về việc có sự hiện diện của con người trên một số điểm, 

nhưng xác định việc đó không làm thay đổi bản chất "không thể là nơi con 

người có thể sinh sống hoặc tự nó có giá trị kinh tế" của các thực thể này, 

bởi sự tồn tại của con người tại đó hoàn toàn "phụ thuộc vào sự hỗ trợ bên 

ngoài chứ không phải dựa vào khả năng tự có". 

Do đó, toà cũng xác định rằng Trung Cộng không thể lấy các thực thể đó 

làm căn cứ từ đó xác định vùng EEZ của mình. 

Không những vậy, toà tuyên bố rằng "những vùng biển cụ thể đó nằm trong 

vùng EEZ của Philippines, bởi chúng không hề chồng lấn lên bất kỳ khu vực 

nào có thể thuộc về Trung Cộng". 
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Về tính pháp lý của 'đường chín đoạn' mà Trung Cộng đưa ra làm căn cứ cho 

các tuyên bố chủ quyền của mình, PCA nói rằng bởi một số những vùng 

biển có tranh chấp là hoàn toàn thuộc EEZ của Philippines, nên toà xác định 

là Trung Cộng đã vi phạm chủ quyền của Philippines tại khu vực này. 

Ngoài ra, PCA nhắc tới vấn đề Trung Cộng gây hại cho môi trường biển trên 

diện rộng qua việc bồi đắp đảo nhân tạo, và nói các hành động của Trung 

Cộng đã làm trầm trọng thêm xung đột ở Biển Đông. 

 
Giá trị pháp lý và thực tiễn 

 

Phán quyết của PCA có giá trị ràng buộc pháp lý đối với các bên liên quan 

và phải được tuân thủ ngay lập tức. 

Tuy nhiên, hiện chưa có cơ chế nhằm cưỡng chế thi hành phán quyết của 

toà. 
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Trung cộng phản ứng tiêu cực 

Chỉ ít phút sau khi PCA ra phán quyết, Trung Cộng đã tuyên bố phán quyết 

này là "vô căn cứ", trong lúc Tân Hoa xã nói đây là một phán quyết "không 

có giá trị". 

Bắc Kinh từ trước tới nay luôn tuyên bố bác bỏ vụ kiện, không chấp nhận 

quyền tài phán của PCA và cũng không công nhận giá trị phán quyết mà toà 

này đưa ra. 

 
Phái đoàn Philippines tại toà PCA, tháng Bảy 2015 

 

Bắc Kinh cũng coi vụ kiện là một âm mưu do Hoa Kỳ giật dây nhằm cạnh 

tranh quyền lực, trang tin time.com viết. 

"Ngay từ ban đầu, vụ kiện đã là một cái bẫy do Hoa Kỳ đặt ra nhằm duy trì 

vị thế thống trị của mình tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương," time.com 

trích bài xã luận ngày 8/7 trên Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của 

Đảng Cộng sản Trung Cộng. "Một trong những mục đích sâu xa là nhằm 
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chia rẽ Trung Cộng với các nước láng giềng bằng cách nhân danh luật quốc 

tế phỉ báng Trung Cộng." 

 

 
 

Chỉ ngay trước khi PCA ra phán quyết, truyền thông Trung Cộng hôm 11/7 

chạy một loạt các tin bài theo đó nói ngọn hải đăng thứ năm mà Bắc Kinh 

cho dựng lên tại Đá Vành Khăn sẽ sớm đi vào hoạt động tại Biển Đông. 

Trước đó, Trung Cộng đã hoàn tất và cho vận hành bốn hải đăng tại Đá 

Châu Viên, Gạc Ma, Subi, Đá Chữ Thập tại Quần đảo Trường Sa, là các 

điểm Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. 

 

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

PCA là gì? 
 

 
PCA là tổ chức liên chính phủ lâu đời nhất thế giới, chuyên xử lý các vụ tranh chấp 

quốc tế thông qua biện pháp trọng tài "và các biện pháp hoà bình khác" 
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PCA được thành lập năm 1899 trong Hội nghị Hoà bình Hague, do Sa 

Hoàng Đệ Nhị của Nga tổ chức. Cơ quan này dẫn chiếu tới các hợp đồng, 

các thoả thuận đặc biệt, và nhiều hiệp ước khác nhau của Liên hợp quốc để 

phân xử tranh chấp. 

PCA cũng hiện diện thường trực tại Mauritius, và có thể tiến hành các phiên 

tranh tụng trên toàn thế giới. 

 

"Đường Chín Đoạn" là gì? 
 

 
 

Bắc Kinh tuyên bố "chủ quyền không thể chối cãi" đối với khoảng trên 85% diện tích 

Biển Đông, tương đương 3 triệu trên tổng số 3,5 triệu cây số vuông toàn bộ vùng biển 

này. 

"Đường Chín Đoạn" chạy có những chỗ cách xa khỏi Trung Hoa lục địa tới 

2.000km và vào sát bờ biển Philippines, Malaysia và Việt Nam vài trăm cây 

số. 

"Đường Chín Đoạn" ban đầu xuất hiện trên một bản đồ của Trung Cộng hồi 

1947 với 11 đoạn đứt quãng, khi lực lượng hải quân của Trung Hoa Dân 

Quốc thuộc Quốc Dân đảng khi đó kiểm soát được một số đảo vốn do Nhật 

chiếm đóng trong thời Đại chiến Thế giới lần thứ hai. 

Khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949 và Quốc 

Dân đảng phải bỏ chạy ra Đài Loan, chính quyền cộng sản đã tự tuyên bố 

mình là đại diện hợp pháp duy nhất của Trung Cộng và thừa kế toàn bộ các 

tuyên bố về biển đảo của nước này trong khu vực. 

Sau đó, đầu thập niên 1950, hai "đoạn đứt quãng" được bỏ đi ở khu vực 

Vịnh Bắc Bộ như một hành động thân thiện của Bắc Kinh với chính quyền 

miền Bắc Việt Nam. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

PCA ra phán quyết không công nhận 

đường chín đoạn của TQ 

  

Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại La Hay (Hà Lan) vừa ra phán quyết 

không công nhận "đường chín đoạn" của Trung Quốc tại Biển Đông, dồng thời cho 

biết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở vùng biển này. 

 

 

Tòa Trọng tài Thường trực (Nguồn: BBC) 

Ngày 12/7, PCA đã ra phán quyết về vụ kiện của Philippines đối với yêu sách của Trung 

Quốc tại Biển Đông sau 3 năm thụ lý. 

"Tòa Trọng tài Thường trực kết luận rằng không có căn cứ pháp lý nào để Trung Quốc 

đòi chủ quyền lịch sử, vượt quá các quyền mà Công ước về Luật Biển cung cấp, tại vùng 

biển thuộc phạm vi 'đường chín đoạn'," thông cáo báo chí của PCA viết. 

Phán quyết này được đưa ra sau quá trình thụ lý kéo dài 3 năm, đối với đơn kiện của 

Philippines nhằm bác bỏ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. 

Theo trình tự, các quốc gia quan sát quá trình tố tụng, nước thành viên PCA, các tòa 

thành viên của PCA, công chúng và các phương tiện truyền thông cũng nhận được e-mail 

về phán quyết kể trên. 

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/07/12/16/20160712162135-pca.jpg
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Sau khi e-mail đã được gửi đi, quyết định cũng sẽ được tải lên trang web của PCA. 

Philippines bắt đầu quá trình tố tụng tại PCA kiện Trung Quốc vào ngày 22/1/2013 sau 

nhiều năm bế tắc và căng thẳng trong việc giải quyết tranh chấp với Trung Quốc ở Biển 

Đông mà không đạt được kết quả. 

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền toàn bộ Biển Đông bằng việc đưa ra “đường chín đoạn” 

bao gồm cả khu đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. 

Trung Quốc đã từ chối tham gia vào quá trình tố tụng của PCA khi cho rằng PCA không 

có thẩm quyền giải quyết vụ kiện này và khẳng định mình có "chủ quyền không thể tranh 

cãi" trên Biển Đông. 

Tuy nhiên, PCA đã ra phán quyết trước đó khẳng định rằng PCA có thẩm quyền giải 

quyết vụ kiện này và đã thụ lý hồ sơ kiện Trung Quốc của Philippines. 

 

Tác động của vụ kiện tới Trung Quốc 

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu ngày 30/10/2015 đã khẳng 

định lại quan điểm của Trung Quốc không chấp nhận và không tham gia vào vụ kiện do 

Philippines đơn phương khởi kiện. Đồng thời khẳng định, phán quyết về thẩm quyền của 

Toà Trọng tài không có giá trị pháp lý và không có giá trị ràng buộc với Trung Quốc. 

Quan điểm này chắc chắn sẽ tiếp tục được Trung Quốc theo đuổi với phán quyết cuối 

cùng của Toà Trọng tài. 

Trung Quốc có thể sẽ phản ứng quyết liệt, leo thang căng thẳng trong ngắn hạn để chứng 

minh cho quan điểm không tuân thủ phán quyết của mình sau phán quyết của PCA. 

Đặc biệt trong bối cảnh luật quốc tế không có cơ chế cưỡng chế thi hành, Trung Quốc sẽ 

có những hành động như đẩy mạnh hoạt động trong các lĩnh vực về nghề cá, dầu khí; xây 

dựng công trình trên biển; tuần tra, thiết lập và thực thi các quy định của nội luật Trung 

Quốc về hàng hải, hàng không, môi trường, nghiên cứu khoa học, hoạt động quân sự…. 

Tuy nhiên, trong dài hạn, Trung Quốc có thể sẽ tập trung tiến hành củng cố cơ sở tại các 

thực thể chiếm đóng ở Trường Sa được Trọng tài kết luận là đảo đá gồm: Gạc Ma, Châu 

Viên và Chữ Thập; đồng thời, thúc đẩy các hoạt động tại Hoàng Sa do quần đảo này nằm 

ngoài phạm vi phán quyết của Toà Trọng tài. 

Tác động của vụ kiện tới các bên tranh chấp khác và các nước thành viên ASEAN 

Với Malaysia, do các hành động leo thang đưa tàu chiến của Trung Quốc vào gần bãi cạn 

Luconia và yêu sách chủ quyền với bãi này, Malaysia đang dần chuyển thái độ công khai 

và tích cực hơn về tranh chấp Biển Đông.  Với phán quyết này, Malaysia có thể quay trở 

lại với chính sách ngoại giao thầm lặng để hy vọng đạt được một giải pháp thoả hiệp và 

vẫn giữ được hoà khí trong quan hệ với Trung Quốc. 

 

Với Indonesia, Bộ trưởng các vấn đề Chính trị, Pháp lý và An ninh của Indonesia phát 

biểu ngày 11/11/2015 rằng Indonesia có thể kiện yêu sách “đường lưỡi bò” Trung Quốc 

ra Toà. 

Trong hội thảo về tình hình Biển Đông do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore 

tổ chức ngày 5-6/11/2015, Thứ trưởng Bộ các Vấn đề Hàng hải cũng khẳng định 

Indonesia không công nhận yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc, và cho rằng do 
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“đường lưỡi bò” chưa được xác định, Indonesia không thừa nhận có chồng lấn giữa vùng 

biển do “đường lưỡi bò” tạo ra và vùng biển Natuna của Indonesia. 

Phản ứng của Indonesia sẽ dừng ở mức có chừng mực vì Trung Quốc đang khẳng định 

thiện chí đàm phán với Indonesia và trên thực tế, Trung Quốc cũng chưa bao giờ khẳng 

định tồn tại tranh chấp với Indonesia. Đồng thời, Indonesia cũng muốn tranh thủ nguồn 

vốn của Trung Quốc để phát triển sáng kiến Trục hàng hải nhằm tăng cường kết nối giữa 

các đảo thuộc Indonesia và giữa Indonesia và khu vực. 

Với các nước ASEAN khác, cho dù vụ kiện kết thúc thắng lợi cho Philippines, các nước 

này sẽ không tỏ thái độ rõ ràng do không có lợi ích trực tiếp với tranh chấp tại Biển Đông 

và không muốn làm mất lòng Trung Quốc. 

 

Tác động của vụ kiện đối với Việt Nam 

Về mặt pháp lý, bản chất của vụ kiện của Philippines và Trung Quốc không phải là vụ 

kiện về các vấn đề chủ quyền. Vì vậy, bất kỳ bên nào giành lợi thế sau phán quyết, vấn đề 

tranh chấp chủ quyền đối với Trường Sa vẫn chưa được giải quyết. 

Bản chất của vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc là nhằm thu hẹp các vùng biển 

tranh chấp qua 4 lập luận pháp lý chủ yếu: 

• Bác bỏ giá trị pháp lý của yêu sách lịch sử của Trung Quốc từ “đường lưỡi bò”. 

• Thu hẹp vùng biển tranh chấp về phạm vi 12 hải lý của các thực thể là đảo đá tại 

Trường Sa. 

• Quy thuộc các bãi nửa nổi nửa chìm nằm ngoài 12 hải lý của các đảo về vùng EEZ và 

thềm lục địa của quốc gia ven biển. 

• Từ đó, xác định các hành vi hiện thực hoá “đường lưỡi bò” của Trung Quốc tại Biển 

Đông là các hành vi vi phạm luật quốc tế. 

Việc tòa PCA bác bỏ giá trị pháp lý của “đường lưỡi bò” sẽ tạo ra tác động tích cực 

chung cho các quốc gia ven Biển Đông, buộc Trung Quốc phải đưa ra yêu sách về các 

vùng biển phù hợp với quy định của UNCLOS. 

Về mặt chính trị, khi PCA không công nhận đường lưỡi bò của TQ, dư luận quốc tế có cơ 

sở để thể hiện lập trường ủng hộ Philippines và qua đó ủng hộ Việt Nam, lên án “đường 

lưỡi bò” và các yêu sách, các hành động trái phép của Trung Quốc tại Biển Đông. 

Trên thực địa, cho dù có phán quyết của PCA, Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành leo thang 

trên thực địa để khẳng định sự tồn tại của yêu sách “đường lưỡi bò” trên biển và trên 

không. 

Trong dài hạn, Trung Quốc có thể đẩy mạnh các biện pháp trên thực địa tại Hoàng Sa do 

quần đảo này nằm ngoài phạm vi phán quyết của Toà Trọng tài. Điều này sẽ tạo ra căng 

thẳng trực tiếp với ta, gây khó khăn cho ta do hiện Trung Quốc nắm giữ quyền quản lý 

thực tế tại Hoàng Sa, trong khi thế giới và khu vực thường nhìn nhận đây là vấn đề song 

phương giữa ta và Trung Quốc. 

 

VietNamNet 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Những điểm chính của phiên tòa về Biển Đông & Phản 

ứng các nước về phán quyết của PCA 

Ảnh: Philippines thách thức Trung cộng tại tòa La Haye 

By on July 8, 2016 

Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay đã gửi cho trang Rappler những bức 

ảnh đẹp về phiên tranh tụng của đoàn Philippines trong vụ kiện Trung Quốc. 

 

 Ngoại trưởng Philippines Rosario phát biểu khai mạc trong phiên tranh tụng của 

vụ kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. 

 

Tòa trọng tài ở La Hay quyết định tổ chức tranh tụng kín từ ngày 7-13/7/2015 cho 

vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc. 
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Florin Hilbay – Luật sư trưởng của Philippines, phát biểu trong tranh tụng. 

 

Nhóm tư vấn của Philippines, gồm Giáo sư Bernard Oxman, Giáo sư Alan Boyle, và 

ông Lawrence Martin. 
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Tòa trọng tài ở PCA lắng nghe quốc gia đầu tiên kiện Trung Quốc về vấn đề Biển 

Đông. 

 

Luật sư nổi tiếng thế giới Paul Reichler, tư vấn chính của Philippines, phát biểu. 
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Thành viên phái đoàn Philippines, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima, 

và Thẩm phán Tòa án tối cao Philippines Antonio Carpio. 

 

Giáo sư Philippe Sands QC, tư vấn cho bên Philippines. 

 

Các quan chức khác trong phái đoàn Philippines. 
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Nơi diễn ra các hoạt động trọng tài là Cung điện Hòa bình 100 tuổi có kiến trúc đẹp 

ở La Hay. Đây cũng là nơi đặt trụ sở Tòa án Công lý Quốc tế. 

 

 

Chỉ các quan sát viên của các nước Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và 

Nhật Bản là được phép dự các phiên tranh tụng. 
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Các thành viên Tòa trọng tài Phụ lục VII UNCLOS: Chủ tịch Mensah (giữa), Jean-

Pierre Cot, Stanislaw Pawlak, Rüdiger Wolfrum, và Alfred H. A. Soons (trái qua 

phải. 

 
Phái đoàn Philippines gồm các đại diện tư pháp, lập pháp và hành pháp của chính 

quyền nước này. 

 



36 

 

Những điểm chính của phiên tòa về Biển Đông 

 

Vào lúc 11 giờ trưa ngày 12/7, Tòa Trọng tài Thường trực tại Hague (PCA) ra phán 

quyết chung cuộc vụ Philippines kiện Trung Cộng về 'Đường Chín Đoạn', hay còn 

gọi là 'Đường Lưỡi Bò' trên Biển Đông. 

 

 

Tòa Trọng tài Thường trực ở Hague tuyên bố không có bằng chứng lịch sử cho thấy 

Trung Cộng có thể kiểm soát đặc quyền các vùng biển và nguồn tài nguyên. 

Trung Cộng nói sẽ không công nhận phán quyết của Tòa và tiếp tục bảo vệ quyền 

lợi của nước này. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbaomai.blogspot.com%2F2016%2F07%2Fnhung-iem-chinh-cua-phien-toa-ve-bien.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHj0BFxAd-KxwpVHt9Ok6_RTdppgw
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Những điểm chính về công bố của phiên tòa như sau: 

• Phiên tòa được mở để xem xét về chủ quyền lịch sử và chủ quyền hàng hải tại biển 

Đông, tư cách pháp lý của các thực thể và những hành động phi pháp của Trung 

Cộng khi không tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển, theo như cáo buộc 

của Philippines. 

 

 

• Phiên tòa không đưa phán quyết về chủ quyền lãnh thổ hoặc giới hạn về biên giới 

quốc gia. 

• Trung Cộng đã từ chối tham gia phiên tòa xét xử vụ kiện đơn phương từ phía 

Philippines. 
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Điều này cũng không làm cản trở phiên tòa diễn ra khi trước đó, Tòa Trọng tài đã 

phản hồi Trung Cộng rằng họ có đầy đủ thẩm quyền để xét xử và hồ sơ kiện “có cơ 

sở dựa trên sự thật lẫn pháp lý” 

Chủ quyền mang tính lịch sử và ‘Đường Chín Đoạn’ 

• Tòa kết luận rằng không có căn cứ pháp lý cho việc Trung Cộng nêu quyền lịch sử 

với các tài nguyên nằm trong vùng biển trong ‘ Đường Chín Đoạn’. (Đường Chín 

Đoạn được Trung Cộng đưa ra để xác lập chủ quyền lãnh thổ, kéo dài hàng trăm 

dặm xuống phía đông và phía nam, tính từ điểm cực nam của Trung Cộng là đảo 

Hải Nam). 

• Mặc dù các nhà hàng hải Trung Cộng và ngư dân của họ, cũng như những người 

như vậy từ các Quốc gia khác, đã từng trong lịch sử sử dụng những hòn đảo này ở 

Biển Đông, hiện không hề có chứng cứ gì rằng Trung Cộng đã thực thi về mặt lịch 

sử sự kiểm soát đặc quyền trên toàn vùng nước hay tài nguyên. 

Tính pháp lý của thực thể 

 

Trung Cộng xây dựng đảo nhân tạo tại biển Đông 

• Phiên tòa xem xét tư cách pháp lý đối với vùng biển xung quanh những thực thể 

như là bãi đá ngầm, bãi đá và đảo. 

• Những bãi đá ngầm (phải nổi trên mặt nước khi thủy triều lên để có thể khẳng 

định là một thực thể trên biển) đã bị thay đổi hiện trạng bởi Trung Cộng, trong khi 

Công ước của Liên Hợp Quốc nói những thực thể này phải được xem xét dựa trên 

‘nguyên trạng tự nhiên’. 
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• Vì vậy, phiên tòa dựa trên ‘những chứng cứ lịch sử’ khi đánh giá về những thực 

thể này, chứ không phải dựa trên tình trạng hiện nay. 

• Phiên tòa cũng xem xét sự khác nhau giữa bãi đá và đảo, phán quyết rằng ‘sự hiện 

diện hiện nay của quan chức và nhân viên trên nhiều thực thể, vẫn phụ thuộc vào sự 

trợ giúp từ bên ngoài nên không phản ảnh được tính chất của những thực thể này’. 

Vì thế, những thực thể này là bãi đá, con người không thể duy trì sự cư trú một cách 

độc lập nên không thể xác lập chủ quyền vùng biển xung quanh, khác với những 

hòn đảo, là những thực thể có thể xác lập chủ quyền vùng biển quanh nó. 

• Đối với lịch sử của quần đảo Trường Sa, phiên tòa nói chỉ được ngư dân và những 

người lấy phân chim sử dụng một trong thời gian ngắn. 

• Vì thế, quần đảo Trường Sa không đủ điều kiện để mở rộng vùng biển, đối với đảo 

đơn lẻ và cả quần đảo gộp chung. 

• Tòa cũng kết luận rằng không một thực thể nào do Trung Cộng tuyên bố chủ 

quyền đủ điều kiện xác lập ‘vùng đặc quyền kinh tế’, ‘một số vùng biển cụ thể’ nằm 

trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines vì ‘những khu vực này không chồng 

lấn với các vùng biển có thể thuộc quyền Trung Cộng'. 

Hành động của Trung Cộng xét về luật pháp 

 

• Sau khi đưa ra phán quyết rằng một số vùng biển ở Biển Đông thuộc vùng đặc 

quyền kinh tế của Philippines, phiên tòa kết luận Trung Cộng đã xâm phạm chủ 

quyền của Philippines qua việc cản trở đánh bắt cá và thăm dò dầu khí, xây dựng 

đảo nhân tạo và không ngăn cản ngư dân Trung Cộng đánh bắt cá tại những khu 

vực này. 

• Các tàu của lực lượng thực thi pháp luật Trung Cộng đã ‘tạo nên nguy cơ va chạm 

khi ngăn cản các tàu cá của Philippines một cách phi pháp’. 
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Gây nguy hại cho môi trường biển 

 

Chính quyền Trung Cộng không ngăn cản ngư dân của họ đánh bắt các sinh vật 

biển có nguy cơ tiệt chủng 

• Trung Cộng ‘gây nguy hại nghiêm trọng’ cho các bãi san hô và vi phạm nghĩa vụ 

bảo tồn và bảo vệ đối với hệ sinh thái. 

• Nhà chức trách Trung Cộng biết rõ rằng ngư dân của họ đánh bắt những loài sinh 

vật biển có nguy cơ tiệt chủng như cho rùa biển, san hô và các loại trai lớn ‘với qui 

mô lớn’ và đã không làm tròn nghĩa vụ khi không có biện pháp ngăn cản. 

Tranh chấp ngày càng căng thẳng 

 

 

• Tòa nói việc Trung Cộng tuyên bố chủ quyền đối với các đảo và đảo nhân tạo là 

‘không phù hợp với nghĩa vụ của một quốc gia khi tranh chấp chưa có giải pháp’, 

để nói về việc ‘gây hại cho môi trường một cách vĩnh viễn’, xây dựng các đảo nhân 
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tạo lớn trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và tiêu hủy những bằng chứng 

về hiện trạng tự nhiên của thực thể liên quan đến tranh chấp. 

Phản ứng của Trung Cộng 

 

 

Trung Cộng gọi phán quyết của Tòa Trọng tài là ‘không có căn cứ’ và nói sẽ không 

tuân theo. 

Trong thông cáo của bộ Ngoại giao, Trung Cộng nói mình là là nước đầu tiên phát 

hiện và khai thác các quần đảo ở Biển Đông và vùng biển xung quanh, ‘vì thế xác 

lập chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền vùng biển cũng như lợi ích.’ 

 

 

Nguyễn Quang Tổng Hợp 

Ngày 15/7/2016 
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