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Chống Trung-cộng xâm lược bằng 3 mặt : 

Khí-giới quân-sự, đồng minh Mỹ và Thế-

giới tự-do và Tâm-linh. 

TS Nguyễn Quốc Sỹ 

 

Đài RFA Việt-ngữ có loan tin ngày 07/07/2012 phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Hùng, 

giáo sư tại Đại học George Mason, Tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. 

Ông này phát biểu rằng vì nước Việt-Nam ở ngay bên cạnh Trung-cộng lớn mạnh, 

chúng ta nên dùng chính sách nhún nhường như ông cha ta hồi xưa mới tránh bị 

giặc Trung-cộng xâm lược. Điều này hoàn toàn xai lầm và nguy hiểm cho quốc-gia 

vì như vậy có nghĩa là nếu cứ để cho Trung-cộng xâm lấn ăn cướp từ từ bờ-cõi 

biển-hải của Việt-Nam ta thì chúng ta sẻ mất nước một cách ngu xuẩn sao !??? 

Hơn nữa thời xưa khác với thời nay Thế-giới đã thành lập luật-pháp Quốc-tế về 

biên giới, lãnh hải (vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia trong 200 hải lý), các quần 

đảo và truyền-thông một cách toàn diện để sống trong hòa-bình. 

Vì đó nếu Trung-cộng xâm lược phi pháp biên-giới hải-phận Việt-Nam ta, thì chính 

phủ Việt-Nam phải có bổn phận đem quân và khí giới ra đánh dẹp bọn giặc Tàu 

cộng vì đó là quyền phòng vệ chính đáng của một quốc-gia theo luật pháp Quốc-

tế, và đồng thời chính phủ Việt-Nam và dân Việt-Nam trong và ngoài nước, phải 

nhanh chống dùng thông tin và truyền thông báo cáo cho Mỹ, Liên Hiệp Quốc, 

Liên HiệpÂu-Châu và  Thế-giới tự-do biết để họ phải can thiệp và xữ lý theo luật 

pháp Quốc-tế bọn Trung-cộng xâm-lược ăn-cướp và tàn-ác, vì an ninh và hòa bình 

của Biển Đông và Thế-giới.  

Còn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt-Nam mà Trung-cộng đã xâm 

lăng phi pháp bằng vũ lực, thì chúng ta và nhất là chính phủ Việt-Nam phải có bổn 

phận dùng luật-pháp Quốc-tế và sử liệu mới đây, từ thời vua Gia-Long ta (1816) 
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cho tới thời Việt-Nam cộng-hòa trước tháng 5 năm 1975, để chứng minh chủ 

quyền Việt-Nam để mà đòi lại. 

Củng như trường hợp những vùng ở biên giới Việt-Trung như Ải Nam Quan, Bản 

Gióc, Lào Cai, v.v.. thuộc chủ quyền quê hương ta hoàn toàn theo luật pháp Quốc-

tế. 

Điều thứ hai, ông Nguyễn Mạnh Hùng dùng danh từ "loại " như coi thường người 

Việt-Nam trong những lời của ông như : " Người Việt Nam thì có hai loại,..."  và  

"Còn ở trong nước thì có hai loại,...". Như vậy tỏ rỏ loại của ông là loại nào ? là 

loại kém văn hoá, kém văn minh và phản quốc chăng ? 

 

Dân Việt-Nam chúng ta 3 miền Nam-Trung-Bắc không phải là hèn mà vì bị Trung-

cộng chèn ép chánh quyền cộng-sản Việt-Nam phải "đè đầu dân", làm "ngu dân" 

và đàn áp dân không cho dân biểu tình chống lại Trung-cộng xâm lăng đất nước. 

Vì đảng cộng-sản Việt-Nam tin nơi 16 chử "vàng-cục" và 4 chử "tốt-lành" của 

Trung-cộng và ký kết với chúng đánh bắt cá chung nên mới bị Trung-cộng lừa đảo 

xâm lấn và cướp biển đảo của Việt-Nam ta, giết hại và bắt giử ngư dân ta đòi tiền 

chuộc và cướp luôn tàu cá của ngư dân Việt-Nam. Như vậy là phi pháp hoàn toàn 

và Việt-Nam phải đem hải quân hoặc cảnh-sát biển ra che chở ngư dân, đánh đuổi 

bọn hải tặc Trung-cộng để có đủ lý do bằng chứng để báo cáo cho Mỹ và Thế-giới 

can thiệp và xét xử bọn Trung-cộng ác hiểm này. 

Dân Việt-Nam chúng ta nên niệm thầm trên đỉnh đầu mình, lục tự di đà "Nam Mô 

A Di Đà Phật" là luồng điển thiêng liêng của vủ trụ. Chúng ta củng có thể vừa niệm 

thầm trên đỉnh đầu mình lục tự di đà, vừa tưởng tượng trên đỉnh đầu những lãnh 

đạo Trung-cộng hiểm ác như TBT Hồ Cẩm Đào để chống giặc Tàu-cộng cướp của 

giết người. 

Còn khi chúng ta gặp bọn công-an hoặc an-ninh côn-đồ nào muốn hành hung 

mình, thì chúng ta vừa niệm thầm trên đỉnh đầu mình "Nam Mô A Di Đà Phật" 3 

lần, vừa nhình trên đỉnh đầu mỗi đứa, thì họ sẻ thay đổi thái độ và không hành 
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hung nữa. Chúng ta sẻ thấy linh nghiệm vô cùng vì đây là việc Tâm linh cho đất 

nước Việt-Nam chúng ta chứ không phải dị đoan hay giáo điều chi cả. 

Vì muốn đất nước Việt-Nam được tồn tại thì chúng ta trong và ngoài nước phải 

ủng hộ Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vì chính trị của ông đồng thuận với Mỹ và 

Thế-giới tự-do thì có hy vọng Việt-Nam sẻ mạnh lên và không bị lệ thuộc Trung-

cộng. Và vấn đề nhân quyền ở Việt-Nam sẻ được từ từ giải quyết do lòng dân, 

mặc dù Nguyễn Tấn Dũng cũng có tham nhủng nhưng đó là nhiều thủ đoạn của 

chính trị.  Ông còn khẳng định với Quốc-hội tháng 11/2011 là nên xây dựng luật 

biểu tình đảm bảo quyền tự-do dân-chủ của người dân, và ông biết nuôi con ăn 

học đàng hoàng để liên kết với Mỹ và Thế-giới tự-do là điều rất cần thiết và may 

mắn cho dân Việt-Nam ta. 

Và chúng ta phải yêu cầu TT Nguyễn Tấn Dũng ra luật giử gìn biên giới và biển cả 

của quốc-gia. 

Chứ còn Trương Tấn Sang từ khi lên làm chủ tịch nước tháng 10/2011 cho tới giờ, 

tin tức cho thấy rỏ là ông chỉ giỏi nói là sẻ trừ tham nhủng, v.v... để mị dân mà 

thôi chứ thật ra không giải quyết được gì cho đất nước. Hơn nữa ông này được 

đưa lên làm chủ tịch là do phe CSVN thân Trung-cộng vì ông có lai Tàu như Phùng 

Quang Thanh (BT quốc phòng), Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Lê Thanh Hải, 

v.v...theo tài liệu tin tức. Trung-cộng dùng người Việt gốc Tàu để làm tay-sai gián-

điệp là điều dể hiểu. Đó là mưu đồ thâm hiểm của Trung-cộng để tìm cách lật đổ 

TT Nguyễn Tấn Dũng sau này và đưa Trương Tấn Sang lên nắm toàn quyền đất 

nước ta, làm tay sai cho Trung-cộng và từ từ dâng hết đất nước ta cho quan thầy 

hắn. Lúc đó làm sao chúng ta giành lại đất nước ? 

 

Người Việt-Nam chúng ta luôn luôn nên nhớ rằng Trung-cộng là "mềm nắn rắn 

buông", như vụ tranh chấp Scaborough tháng sáu qua mà Trung-cộng phải rút lui 

trước sự cứng rắn của Philippines có Mỹ hậu thuẫn. 

.Như vậy chúng ta phải ra cái thuyết Đại Đồng của tự-do dân-chủ : "Nuớc Việt-

Nam là của Thế-giới và Thế-giới là của Việt-Nam", nghĩa là Việt-Nam phải kết hợp 
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với Mỹ, Liên Âu và Thế-giới tự-do thì nước ta mới đủ mạnh đủ lớn để chống lại sự 

xâm lược gian manh của Trung-cộng. 

Khối ASEAN thì chúng ta không thể tin cậy được vì các nước quá bất hòa và chia rẻ 

(trừ Việt-Nam và Philippines), và nhất là Campuchia của Hun Sen đã phản bội 

ASEAN và theo giặc Tàu-cộng để có ngày bị diệt chủng lần nữa. 

Người Việt-Nam chúng ta phải chống sự xâm lược của Trung-cộng bằng 3 mặt : 

khí-giới quân-sự (Quốc phòng), đồng minh Mỹ và Thế-giới tự-do (luật pháp Quốc-

tế) , và Tâm linh (Biểu tình). 

Đồng bào Việt-Nam ơi !  Chết vinh hơn là sống nhục,  chết vì tổ quốc là cái chết 

vinh quang !  

 

Ts. Nguyễn Quốc-Sỹ 

Ngày 20/07/2012 

 

Kính gửi các anh chị ban biên tập báo tự-do,  dân-chủ,   Việt-Nam Văn Hiến  và đoàn thể, 

Chúng tôi yêu cầu các anh chị truyền bài viết dưới đây cho đồng bào chúng ta  vì mục đích đóng góp giúp 

thông tin trung thực và rất hửu ích cho dân Việt-Nam trong và ngoài nước,  

Cám ơn các anh chị trước hồi âm. 

Thân chào. 

Ts. Nguyễn Quốc-Sỹ 


