Định vị bằng số các địa điểm khai thác dầu khí ngoài hải phận VN
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Mỹ đến Biển Đông: VN bình yên tọa sơn quan
hổ đấu!
16/05/2015

Đừng ảo tưởng rằng khi Mỹ điều động các lực lượng quân sự của họ
đến Biển Đông là để bênh vực Việt Nam. VN chẳng là gì dưới mắt
người Mỹ. Họ đến đây là để bảo vệ quyền lợi của họ.
Quyền lợi của Mỹ ở Biển Đông là gì?
Một là quyền tự do hàng không và hàng hải. Người Mỹ quan niệm
được quyền tự do hàng không, hàng hải trên mọi vùng biển, ngoại trừ
vùng lãnh hải (12 hải lý) của quốc gia.
Hai là để bảo vệ các đồng minh truyền thống của họ trong khu vực.
VN không phải là Nhật, là Nam Hàn, hay là Phi (và không quên Đài
Loan) để Mỹ lên tiếng bênh vực. Các nước này đều có ký thỏa thuận về
an ninh hỗ tương với Mỹ.
Quan hệ quốc tế không có bạn và cũng không có kẻ thù. Chỉ có quyền
lợi của quốc gia và dân tộc là trường cửu và tối thuợng. Vì vậy tất cả
các kết ước an ninh hỗ tương đều có thời hạn. Không ai biết được đến
khi nào thì quyền lợi các bên sẽ mâu thuẫn.
Thử tưởng tượng một kịch bản ở Biển Đông: TQ thỏa mãn tất cả những
đòi hỏi của Mỹ cũng như tôn trọng các quyền tự do hàng không và
2

hàng hải của Mỹ. Bánh ít đi thì bánh qui lại. Chắc chắn là Mỹ sẽ ngó lơ
mọi tuyên bố về chủ quyền của TQ ở Biển Đông.
Lời mời gọi của quan chức TQ cho phép Mỹ sử dụng các đảo đang
được xây dựng mở rộng nằm trong chiều hướng mời Mỹ ăn bánh ít. Có
thể miếng bánh của TQ còn nhỏ quá, Mỹ từ chối. Nếu kèm theo đó các
hiệp ước về kinh tế, cho thêm Mỹ một số quyền lợi, thì chưa chắc Mỹ
lắc đầu.
Lúc đó, VN vốn đã đứng một mình, nay lại đứng trước đầu sóng ngọn
gió.
Giả sử sau khi xây dựng các căn cứ quân sự, TQ tuyên bố phong tỏa
các đảo của VN tại TS. Mỹ đã từng tuyên bố là không có ý kiến về vấn
đề chủ quyền các đảo ở Biển Đông. Tức là các đảo này của VN cũng
được, của Tàu cũng xong.
Miệng đang ngậm bánh của TQ thì Mỹ đâu tiện lên tiếng phản đối phải
không?
Vì vậy, đừng bao giờ để đến tình trạng đó mới có sách lược đối phó.
Khôn ngoan là phải biết lúc trâu bò đang cọ sừng với nhau mình phải
làm gì để vừa thủ thân, vừa thủ lợi.
Khôn hơn cả là thường xuyên xem lại thân phân khố rách áo ôm của
mình. Chưa thoát khỏi thân phận muỗi mòng thì đừng tưởng mình có
thể bình yên tọa sơn quan hổ đấu.
Trương Nhân Tuấn
[my-den-bien-dong-benh-viet-nam].
Ngày đăng 16/05/2015

Việt nam chơi trò "Ngư ông đắc lợi" ngoài Biển
Đông?
15/05/2015
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Đảng CSVN đừng tưởng là Mỹ, Nhật, Phi là ngu nhé!
Vào thời điểm này, Mỹ, Nhật và Phi đang bắt tay nhau để phản đối
Trung Quốc xâm lấn chủ quyền trong khu vực Trường Sa, mà trong đó
bao gồm con đường Hàng Hải lớn nhất nhì thế giới ở vùng Đông Nam
Á.
CSVN đánh hơi được mùi có thể có chiến tranh, hoặc xung đột giữa
Trung Quốc và Mỹ ở Trường Sa nên CSVN muốn chơi trò "Ngư Ông
Đắc Lợi". CSVN đang tìm cách giao ước với Trung Quốc qua cuộc gặp
gỡ giữa Phùng Quang Thanh và Bộ Quốc Phòng TQ ngày hôm nay tại
khu vực biên giới.
Chẳng qua hành động này chính là thông điệp mà Việt Nam muốn nói
là "luôn đứng về phía TQ", vì vậy, nếu có chiến tranh Mỹ-Trung xảy
ra, thì CSVN sẽ đứng ngoài hoặc theo phe TQ. CSVN làm như vậy như
thể khôn lỏi để tránh ăn đạn từ phía Trung Quốc bắn sang khi có chiến
tranh.
Một phần chơi trò luồn cúi với TQ, một phần hé mắt chờ xem Mỹ trấn
áp TQ ở Trường Sa như thế nào để "Ngao Sò Đánh Nhau, Ngư Ông
Đắc Lợi". CSVN chơi trò núp bóng này không cần tốn viên đạn mà
cầm chân được Trung Quốc ở Trường Sa.
Nghĩ như vậy tưởng là THÔNG MINH lắm, ai ngờ là quá sai lầm!
Trong thực tế Mỹ sẽ không dại gì gây chiến với TQ. Mỹ chỉ đến
Trường Sa để bảo đảm đường hàng hải khu vực này không bị gián đoạn
bởi Trung Quốc.
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Nếu chúng ta nhìn kỹ con đường hàng hải mà Mỹ muốn bảo vệ (trên
bản đồ) là con đường sát bên cạnh nước Philipin chứ chẳng phải con
đường nằm ngoài khơi Việt Nam, do đó con đường hàng hải này chỉ có
lợi cho Mỹ, Nhật và Phi chứ chẳng lợi ích gì nhiều cho VN cả. Một khi
hai cường quốc Mỹ-Trung thỏa thuận với nhau xong khu vực hàng hải
này thì Việt Nam sẽ lãnh đủ sự kềm kẹp của Trung Quốc.
Trung Quốc sẽ vẫn sử dụng cái lưỡi bò để kềm kẹp con đường biển của
VN mà không ảnh hưởng gì tới lợi ích của Mỹ, Nhật và Phi, và lúc đó
ngư dân VN sẽ không thể ra khơi để đánh cá.
Các bạn hãy xem hình bản đồ con đường hàng hải thì biết Thùy Trang
muốn nói gì.
CSVN có đủ tự tin để biết lợi dụng cơ hội này mà mở đường máu cho
ngư dân Việt Nam? Hay trò chơi "Ngư ông Đắc Lợi" trong lúc này là
đỉnh cao thông thái?
Trò đu dây lúc này có thể là một sai lầm lớn cho tương lai của nước
Việt. Ngư dân sẽ không còn vùng biển nào để đánh cá nữa, và lúc đó có
cầu cứu Mỹ, Nhật, Phi để can thiệp thì cũng đã quá muộn vì lúc đó
không phải chuyện của họ nữa rồi...
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Chuyện gì đang xảy ra!!! Trong lúc các nước Mỹ, Nhật, Phi đang lo
ngại Trung Quốc lấn chiếm Trường Sa, lập vùng cấm bay... Quần Đảo
Trường Sa phần lớn thuộc chủ quyền của Việt Nam mà Trung Quốc
đang chiếm đóng, đang cải tạo, đang xây phi trường.... thì ngày
15/05/2015, lần đầu tiên trong lịch sử 65 năm quan hệ ngoại giao Việt
Nam-Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước gặp nhau ở biên
giới để thể hiện quyết tâm hợp tác.
Nói một đằng làm một nẻo: Bộ ngoại giao phản đối TQ về Biển Đông
trong khi đó Bộ Quốc phòng bắt tay TQ ở Biên giới.
Thật là tâm tư!
Nguyễn Thùy Trang
https://www.facebook.com/drthuytrangnguyen
[viet-nam-ngu-ong-dac-loi-o-bien-dong].
Ngày đăng 15/05/2015
------------------------------------------------------------------------Chuyển đến: Nguyễn Quang
Ngày 19/5/2015
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