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Ông Thái văn Hoà đọc Bản Lên Tiếng của UBBVSVTLT          Các cựu sỹ quan Quân Lục VNCH (1) 

   
Các cựu sỹ quan Quân Lục VNCH (2)      Các cựu sỹ quan Cảnh sát Quốc Gia  
 
I.  HAI ĐIỂM QUAN TRỌNG TRONG THÔNG CÁO CHUNG.    
A. Hợp tác chiến lược toàn diện 
1. Cán bộ TC tham dự vào cơ cấu trong hệ thống Đảng và Chính Quyền CHXHCNVN do Ủy Ban Hợp Tác 
Song Phương chỉ đạo: 
a. Đào tạo cán bộ đảng, chính quyền,  
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b. Hợp tác giữa 2 Ban Đối Ngoại và Tuyên Truyền hai Đảng, giữa 2 quân đội, đào tạo cán bộ, tuần tra chung 
biên giới, tuần tra chung trong vịnh Bắc bộ 
c. Hợp tác trong lãnh vực thi hành pháp luật và an ninh: Công an, toà án, viện kiểm sát, hành chánh tư pháp; 
tăng cường ủng hộ lẫn nhau trong việc giữ gìn ổn định trong nước của mình. 
2. Cán bộ TC tham dự vào các sinh hoạt quốc gia khác của Đảng và  Chính Qquyền CHXHCNVN do Uỷ Ban 
Hợp Tác Kinh Tế-Thương Mại ….chỉ đạo: 
Mở rộng hợp tác hơn nữa: kinh tế, thương mại, tất cả các lãnh vực: đầu tư, tài chánh, ngân hàng, nông lâm 
nghiệp, giao thông, điện lực, khoáng sản, năng lượng, du lịch, giáo dục, văn hoá, y tế, thể thao, báo chí,  
Tăng cường định hướng dư luận và quản lý báo chí, thúc đẩy và, phát huy tình hữu nghị, mở rộng giao lưu, 
hợp tác địa phương các tỉnh biên giới; thi hành các hiệp ước…  
 
B. Vấn đề trên Biển  
Thoả thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa 2 nước.   
1. Đàm phán để phân định khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ: hợp tác cùng phát triển, thăm dò khai thác dầu 
khí. 
2. Nghiên cứu và trao đổi về vấn đề hợp tác cùng phát triển trên Biển Đông.  
Nguyên tắc là hai bên phải kìm chế, bình tĩnh tránh làm cho tình hình phức tạp, hoặc mở rộng thêm các tranh 
chấp, không để cho các thế lực thù địch phá hoại….. 
 
II. NHẬN XÉT: 
 
A. Những gì được nói trong Thông Cáo này chỉ phản ảnh lại kết quả mà đại diện cao cấp hai Đảng thoả thuận 
trong nhiều buỗi gặp gỡ dồn dập đã nêu ra từ tháng 4 vừa qua:  
Tướng Quách bá Hùng với Nguyễn phú Trọng, và Nguyễn tấn Dũng về một giải pháp lâu dài cho Biển Đông, 
với Phùng Quang Thanh về hợp tác giữa 2 quân đội (tại Hà nội từ 12 tháng 4, 2011). Cùng lúc đó Vương thế 
Tuấn đến Hà nội gặp Nguyễn minh Triết về xây dựng nhà nước pháp quyền (nghĩa là sử dụng toà án để trấn 
áp các chống đối) và Lê hồng Anh đi Bắc Kinh găp Mạch kiến Trụ về thi hành công lực (nghĩa là sử dụng 
Cảnh sát Công An dập tắt các phản kháng, chống đối.) 
 
Rồi, Hồ xuân Sơn, Đại diện VC  đi Bắc Kinh gặp Đới bỉnh Quốc ngày 15 tháng 6 về phương thức giải quyết 
tranh chấp trên Biển Đông mà Dũng đã hé mở trước đó. Đó là Thương thảo song phương (chống lại quan 
điểm của Mỹ đòi hỏi rằng tất cả các bên cùng nhau giải quyết bằng thương thuyết hoà bình); chống lại các thế 
lực thù địch bên ngoài can dự vào giải quyết tranh chấp; và không được có hành động gì  làm tổn hại tình hữu 
nghị và lòng tin cậy [của Bắc Kinh]. 
Kế đó là Nguyễn chí Vịnh , đại diện Đảng CSVN đi Bắc Kinh ngày  28 tháng 8, 2011 gặp Mã hiểu Thiên, tuyên 
bố: VC “ kiên quyết xử lý vấn đề  tụ tập đông người ở Việt nam., và cam kết không để sự việc ấy tái diễn.”  
Trong khi đó Lương quang Liệt nói với Vịnh: “ Hai bên phải ngăn chặn các khích động từ bên ngoài, và TQ 
phản đối việc làm phức tạp và quốc tế hoá Biển Đông”. 
 
Cuối cùng là Đới bỉnh Quốc sang Việt nam vào ngày 11 tháng 9, 2011 vừa qua họp với Nguyễn thiện Nhân, 
đồng chủ tịch Ủy Ban Hợp Tác Song Phương, có sự hiện diện của nhiều cán bộ cấp tỉnh mà TC gọi là “lãnh 
đạo địa phương của 2 quốc gia.” Nhân dịp này, Đại sứ TC Khổng huyền Hữu nhấn mạnh “ chúng ta cần thực 
hiện tốt cơ chế hợp tác giữa các bộ ngoại giao, quốc phòng, công an,… giữa 2 nước, cũng như các Ủy Ban 
đối ngoại, tuyên giáo của 2 Đảng… “  Về giáo dục quần chúng Việt liên quan đến Hoàng Sa, Hữu nói “Trung 
Quốc đã từng yêu cầu đảng Cộng Sản Việt Nam phải “lãnh đạo” báo đài trong nước làm sao cho dân Việt 
nguôi bớt mối uất hận đối với việc Trung Quốc chiếm Hoàng Sa”… 
 
Như vậy, hai chính quyền và hai đảng các cấp “hợp  tác” với nhau làm MỘT dưới sự chỉ đạo của Đảng CSTH. 
Nhân danh hợp tác cán bộ Trung cộng được cử vào làm việc với các cơ quan của Đảng CSVN và Chính 
Quyền CHXHCNVN từ trung ương xuống địa phương.  
 
                                                                                             
B. Từ nhiều năm nay, trên thực tế ĐCSVN đã thực hiện các hành vi với mục đích chuẩn bị giúp cho TC tiến tới 
đô hộ Việt Nam: 
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-Tuyên truyền, quảng bá hoạt động quân sự TC trên Trường Sa: Vào ngày 30 tháng 9, năm 2009, Đào duy 
Quát, Phó Ban Tuyên giáo Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam  dịch và đăng nguyên văn một bài tường 
thuật của Hoàn Cầu Thời Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng CSTH, trên tờ báo điện tử của Đảng CSVN có 
nhan đề là ‘Hải Quân Trung Quốc Diễn Tập’ tại Biển Đông. Đây là một cuộc tập trận của hải quân TC trên một 
số bãi đá thuộc khu Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt nam. Cuộc tập trận này do Phó Tư Lệnh 
Hạm Đội Nam Hải chỉ huy. Hoàn cầu Thời Báo quảng cáo  rằng công tác diễn tập này là để “bảo vệ biên 
cương.” 
 
-  Xây đài “liệt sĩ TC” bỏ mình khi xâm lăng VN hồi 1979: Một Nghiã Trang dành riêng cho lính TC  bị giết trong 
trận chiến xâm lăng VN năm 1979 được xây dựng tại  huyện Hũu Lũng, Lạng sơn.  Trên cổng ra vào của 
Nghĩa Trang có treo một bảng với hàng chữ “ Nghĩa Trang Liệt Sỹ Người Trung Quốc.” Phía trong, có một kỳ 
đài cao, sơn màu trắng. Vào ngày 26 tháng 3, 2010, Tỉnh ủy Lạng sơn gửi văn thư cho sở Ngoại Vụ, Lao 
Động, Thương Binh và Xã Hội, và Ủy Ban Nhân Dân, huyện Hữu Lũng mời : “Đoàn đại biểu Đại Sứ  Quán  
TQ, và đại biểu Cựu Chiến Binh đến dự lễ dâng hương, tưởng niệm  các ‘liệt sỹ TQ nhân Tiết Thanh Minh.’  
- Tuyên Truyền chuẩn bị sát nhập VN vào TC:  Ngày 14 tháng 10, 2011 vừa qua, đài ‘Truyền Hình Việt Nam’ 
có treo một hình cờ TC có 5 ngôi sao nhỏ vây xung quanh một sao lớn. Vào thời gian này, cũng lá cờ ấy được 
in trên một bảng treo trước một cơ sở ở Vũng tàu. 
- Quốc Hội VC cũng không thua các cơ quan Đảng và hành pháp: Luật Quốc Hội VC được viết bằng chữ Tàu, 
trước khi dịch ra tiếng Việt…. 
- Sách giáo khoa dạy tiếng Tàu, in hình Lưỡi Bò: Cuốn “ Luyện kĩ năng đọc tiếng Trung” do Ngọc Huyến biên 
soạn và Nhà xuất bản Thanh Niên và Bộ Giáo Dục in (trang 274 có in hình Lưỡi Bò). 
 
Những sự kiện như vậy xảy ra tại nhiều nơi. Thí dụ như “Treo Đèn Lồng” kiểu Tàu nhân dịp kỷ Niệm ngày 
Thành Lập Lào Cai; lãnh đạo VC cử một đoàn nữ nghệ sĩ sang tế lễ, múa hát, chiêm bái Mã Viện ở một ngôi 
đền thờ Phục Ba Tướng Quân tại Long Châu; dựng một tấm bảng quảng cáo tại quận IV, Sài gòn nhân dịp kỷ 
niệm 60 năm thành lập  ‘quân đội Nhân Dân VN’ với các hình lính Trung cộng. Cơ quan cho dựng bảng quảng 
cáo này là giám đốc sở Văn Hoá, Thể Thao và Du Lịch của thành phố….Các động thái vừa kể rõ rệt là do 
sáng kiến phía Đảng CSVN thực hiện tuy rời rạc. Ngày nay, Đảng này với Thoả Thuận mà Nguyễn phú Trọng 
cùng với phái đoàn  cao cấp gồm 25 người  thực hiện ở Bắc Kinh kể trên hiện nguyên hình là Thái Thú tích 
cực và mẫn cán thi hành một kế hoạch có hệ thống và toàn diện. Chúng  dần dần từng bước dâng hiến tổ 
quốc VN cho ngoại bang. Dưới sự chỉ đạo của Ủy Ban Hợp Tác Song Phương mà người đứng đầu là Đới 
bỉnh Quốc, Ủy Viên Quốc Vụ Viện phụ trách đối ngoại của Đảng CSTH, cán bộ TC ở ngay bên cạnh, sát cánh 
với cán bộ VC và viên chức chính quyền các cấp, từ trung ương xuống đến địa phương để hướng dẫn, đôn 
đốc và kiểm soát các hoạt động các ngành để không đi ra ngoài chủ trương bành trướng của Đảng CSTH ghi 
trong tuyên cáo với tâm nguyện: “tình hữu nghị đời đời Việt-Trung là tài sản quí báu…truyền mãi cho thế hệ 
mai sau.” 

 
UỶ BAN CỰC LỰC LÊN ÁN THOẢ THUẬN BÁN NƯỚC NÀY: 
 
1. Thoả thuận giữa 2 Đảng đặt ra các nguyên tắc phải theo đuổi trong mối bang giao TC và VC công bố vào 
ngày 15 tháng 10 năm 2011 là một văn kiện đánh dấu thời kỳ Bắc phương bắt đầu đặt ách thống trị lên trên 
đầu dân Việt.  Đây là nền đô hộ kiểu mới, tinh vi của thế kỷ XXI, trong đó ngoại bang đã mướn một tập thể 
người bản xứ làm tập đoàn Thái Thú có tổ chức để cai trị đồng chủng của mình. Cái khôn ngoan của giặc 
ngoại xâm là chúng không trực tiếp cai trị, vì thế chúng không bị qui trách về những hành vi tàn bạo của Thái 
thú đối với dân chúng.  Nhân danh hợp tác, cán bộ TC nằm sát bên cạnh cán bộ VC trong các cơ quan hành 
chánh, các đơn vị để điều khiển.  TC mượn tay Đảng CSVN tiêu diệt mọi tiềm lực quốc gia để đặt ách thống trị 
sắt máu tại Việt nam và cũng để ngăn ngừa các chống đối về sau..  
 
TC  cũng đã thành công xâm nhập vào mọi lãnh vực sinh hoạt quốc gia: 
Hướng dẫn dư luận bằng chính sách kiểm duyệt truyền thông, tuyệt đối ngăn chặn đưa ra các tin tức hay bài 
bình luận bất lợi cho giặc ngoai xâm.  Bắt bớ, tù đày, trấn áp các nhà báo hay sinh viên  khi phát biểu chống 
TC về  Hoàng Sa & Trường Sa. Ngoài ra, trong các lãnh vực khác, kể cả kinh tế, thương mại, cho đến giáo 
dục, y tế cũng nằm trong kế hoạch ấy của Bắc Kinh. Cán bộ TC từ Bắc kinh sang điều khiển công tác đánh 
dẹp biểu tình chống TC về xâm chiếm Hoàng Sa Trường Sa từ tháng  6 đến tháng 8, 2011. TC đã thuê được 
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rừng đầu nguồn trên 18 tỉnh và các nơi đó hiện nay là khu vực bất khả xâm phạm. Khoảng 1.2 triệu “công 
nhân TC” sống khắp nơi trên lãnh thổ: Nghi Sơn (Thanh Hoá); Thuỷ Nguyên (Hải phòng),; các nhà máy điện 
Quảng Ninh 1 và 2, nhà máy điện Mỹ Tân 2,  và Duyên Hải 1; nhà máy chất  Đạm (Ninh Bình); Nam Giang và 
Nông Sơn (Quảng Nam), Nhà máy  Đạm (Cà Mâu,) Tân Rai, Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm  (Lâm Đồng) và 
Nhân Cơ (Đak Nông); Đông Đô Đại Phố (Kinh Đô người Tàu ở Miền Nam) tại Bình Dương. Ở nơi đây, có 
120,000 “người Hoa mới” đến làm ăn sinh sống, đông nhất là vùng Lái Thiêu, thị xã Thuận An, thị xã Thủ Dầu 
Một, Tân Uyên.... Thường thì chúng lập thành làng.   90 dự án thầu về hạ tầng cơ sở, khoáng sản, năng 
lượng, dầu khí, điện, hóa chất, dệt, luyện kim vào tay TC. Hàng hoá TC tràn ngập VN. Mua nhựa thông non 
làm tiêu huỷ rừng ở Lạng Sơn, trồng khoai tại Vĩnh Long, gây ra thiếu hụt mậu dịch với TC năm qua lên tới 
12.7 tỉ MK là những thí dụ khác.  
 
Với sự bảo trợ trực tiếp và tiếp sức của giặc Bắc phương, lãnh đạo Đảng CSVN đang ra sức tiêu hủy sức 
mạnh của dân tộc ngăn chặn cuộc xâm lăng nguy hiểm cận kề. Bằng cách sử dụng kỹ thuật Leninist mà Hồ 
chí Minh đưa vào VN để dạy chúng, VC huy động toàn đảng, toàn đoàn, và  toàn thể guồng máy CHXHCNVN 
như công an, cảnh sát, toà án, nhà tù  với mọi phương cách  để tiêu diệt mọi chống đối, kể cả tiếng nói đi 
ngược với chủ trương của Bắc Kinh. Chúng còn làm thui chột cả tiềm năng đề kháng một khi nền đô hộ đích 
thực đã được thiết lập.  
 
Ngoài ra, chúng còn vơ vét tài sản của quốc dân  làm cho kinh tế kiệt quệ, mất tiềm lực có ảnh hưởng đến 
công cuộc bảo vệ đất nước. Một thí dụ là nhóm Lê thanh Hải thuộc thành phố Sài gòn, sau  này với sự bao 
che của Nguyễn tấn Dũng chiếm dụng 930 hectares đất vùng Thủ Thiêm để chỉnh trang thành khu đô thị đã 
kiếm được khoảng 15 tỷ Mỹ Kim. Vào năm 2010 vừa qua, 5 cán bộ cao cấp của Đảng là Nguyễn sinh Hùng, 
Võ hồng Phúc, Đặng thanh Bình, Lê đức Thuý và Lê đức Minh là chủ một trương mục 13 tỷ Mỹ Kim tại 
Techcom Bank Tân Bình. Nhóm lãnh đạo Đảng rút ruột công ti quốc doanh Vinashin 4.7 tỷ MK. Những vụ như 
Tập Đoàn Điện Lực Việt nam nợ 5000 tỷ đồng (bằng 250 triệu MK) hay ALC thuộc Ngân Hàng Nông Nghiệp 
và Phát Triển Nông Thôn đến cuối năm 2010 vừa qua lỗ 3000 tỷ đồng (150 triệu MK) là những  vụ nhỏ. 
Tóm lại, Ban Lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp hiện nay nhân danh hợp tác chiến lược toàn diện do Bắc 
Kinh đề ra chỉ là đám tay sai hoạt động cho TC để chuẩn bị cho ngoại bang dần dần thôn tính Việt nam. 
 
2. Về giải pháp cho tranh chấp trên Biển Đông, Thoả thuận thiết lập phương thức giải quyết các vấn đề bằng 
thương thảo song phương. Thoả thuận giữa hai chủ thể quyền lợi trên phần lãnh hải của mình là đáp ứng đòi 
hỏi của quốc tế, như vậy là loại bỏ “các thế lực thù địch bên ngoài” can thiệp vào nội bộ hai quốc gia.  
 
-  Trong vịnh Bắc Việt và cửa Vịnh, Thoả thuận song phương không có ảnh hưởng gì đế ngoại bang, và thế 
lực bên ngoài không thể can thiệp.  Về Vịnh Bắc Việt, Truyền thông VC mặc thị nhìn nhận Vịnh Bắc Việt của 
Việt nam là Khu kinh tế Vịnh Bắc Bộ -Quảng Tây hay Vịnh Bắc Bộ-Trung Hoa (Beibu Gulf) là của TC. Từ 
2007, TC đã tuyên bố tên này qua cuộc Hội Nghị Nghiên Cứu Phát Triển Vịnh Bắc Bộ- Quảng Tây tại Bắc 
Kinh. TC biện luận rằng tên gọi Beibu Gulf là do Trung Hoa đặt ra. Còn danh từ của người Việt  chỉ vùng ấy là 
Vịnh Đông Kinh (Tonkin Bay). Rồi  đến Hội Nghị Phát Triển Vịnh Bắc Bộ  ngày 30 tháng 8 năm 2008, Nguyễn 
tấn Dũng và Hoàng Trung Hải là khách mời tham dự cùng với các quốc gia ASEAN.  TC cho biết đã có kế 
hoạch du lịch, khai thác ngư trường quan trọng này, lập ngân hàng Vịnh Bắc Bộ để tài trợ các dự án phát 
triển. Vành Đai Kinh Tế mà Trần đức Lương thiết lập trước đây cũng dính tơí kế họach phát triển của TC để 
nâng cao mức sống của dân Quảng Tây. 
 
- Tại cửa Vịnh, Thoả thuận đề cập công khai việc tìm dò và khoan dầu ngay trên thềm lục địa Việt nam. Như 
vậy, VC giúp cho kẻ ngoại xâm chính thức hoá chiếm một vị tri trên lãnh thổ Việt nam một cách hoà bình.  
 
- Mặt khác tại ngoài khơi, trên quần đảo Trường Sa, với thoả thuận này, VC mặc thị chấp nhận cho TC hành 
sử chủ quyền của chúng trong phạm vi vùng Lưỡi Bò mà  chúng vẽ ra từ tháng 6, 2006.  Trong tháng qua, 
chính quyền Hải Nam tiêt lộ rằng TC đã thành lập hạm đội tầu đánh cá 500 chiếc hoạt động trợ giúp nuôi trồng 
cá nhiệt đới tại Khu Chữ Thập, mãi sâu  xuống phía Nam quần đảo Trường Sa. VC không có biện pháp tích 
cực ngăn chặn. Có phải là bằng phương cách thoả thuận song phương như vậy, VC “đồng thuận” với quân 
xâm lăng để chúng chiếm hữu vùng đó một cách hoà bình? Mới đây, TC lại còn loan báo thêm rằng tại đây 
chúng đã thiết lập trạm quân y để trông nom sức khoẻ của ngư dân Tàu nữa.  Hay nói khác, VC đã giúp TC 
bác bỏ quan điểm của quốc tế là gỉai quyết vấn đề tranh chấp bằng thương thảo đa phương. Đây là một cái 
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bẫy để quốc tế không có lý do gì can thiệp vào mối bang giao giữa VC và TC. Hai bên đáp ứng đòi hỏi đầy đủ 
của quốc tế, nhất là Hoa Kỳ, vì họ với tư cách là các chủ thể quyền lợi giải quyết tranh chấp về chủ quyền 
bằng cách thương lượng, không sử dụng võ lực..  
Như vậy, VC tiếp tay cho TC tiến từng bước đặt các đầu cầu một cách hoà bình, để kiểm soát và thôn tính 
Biển Đông.  
Sự kiện này phù hợp với những gì mà các lãnh đạo TC từ trước đến nay vẫn khẳng định: “Trung Quốc có chủ 
quyền lịch sử trên Biển Nam Trung Hoa. Điều này không thể bàn cãi.”  Để xác nhận chủ quyền của mình, 
trong tháng 5 và 6 vừa qua, TC cho tàu Hải Giám vào thềm lục địa VN tại Vũng Tàu cắt dây cáp của Bình 
Minh 2 và  tàu Ngư Chính cắt dây cáp của Viking 2 tại Tuy Hoà  vì các tàu tìm dò  dầu khí  ấy hoạt động trong 
phạm  vi lãnh hải của chúng.  Trong tháng 9 vừa qua,TC chống đối Ấn Độ ký khế ước với VC  tìm dò dầu khí 
trong vùng Côn Sơn,và trong tháng 10, lên tiếng về MobilExxon tìm thấy dầu ngoài khơi Đà Nẵng. Cấm ngư 
dân Việt, bắn giết họ hành nghề trong vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa cũng nhằm mục đích này. 
TC phải đối phó với một nguy cơ nhãn tiền mà Hoa Kỳ và nhiều quốc gia liên hệ đưa ra là tự do lưu thông trên 
Biển Đông và giải quyết tranh chấp  chủ quyền bằng thương thảo đa phương.  Vi phạm các đòi hỏi này tất yếu 
đưa đến hậu quả nghiêm trọng. Để né tránh các đòi hỏi ấy, TC mượn tay VC để lâm thời đỡ đòn, mua thời 
gian, gậm nhấm dần dần khu vực này. Đó là lý do Đới Bỉnh Quốc đưa ra giải pháp thương thảo song phương 
về vấn đề Biển Đông vào tháng 6, 2011. Tuy nhiên khi nhận đứng ở vị trí đàm phán song phương do Bắc Kinh 
dàn dựng dù bề ngoài được coi là có chủ quyền, VC đã gây hoả mù, đánh lừa quốc tế.  Đây là một trò gian 
sảo mà VC đang chơi, giúp Bắc Kinh phá thế bí do Mỹ đặt ra, cũng là đánh lừa quốc dân Việt.  
 
Tôi phạm bán nước có hệ thống và có tính toán này không thể được tha thứ. 
 
GS Nguyễn văn Canh, Đại diện,  
ngày 6 tháng 11 năm 2011 
 


