Mật Nghị Thành Đô Sau 30 Năm Nhìn Lại
Huy Vũ
Vào đầu thập niên 90 (1990-1999) trong cộng đồng quốc tế có tin đồn rằng, có một hội nghị thượng đỉnh bí
mật giữa đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) và đảng Cộng Sản Trung Hoa (CSTH) đã được tổ chức đâu đó ở
Trung Quốc (TQ). Theo nội dung của tin đồn, người ta được biết là tại hội nghị này, phái đoàn đảng CSVN và
phái đoàn đảng CSTH đã thảo luận với nhau về việc giải quyết cuộc chiến tranh ở Cambodia, bình thường
hóa quan hệ giữa hai nước và san bằng những sự khác biệt giữa hai đảng. Mặt khác, tin đồn còn cho biết
thêm là trong hội nghị này, phái đoàn đảng CSVN đã xin phái đoàn đảng CSTH chấp thuận cho Việt Nam (VN)
được phép chuyển hóa thành một tiểu quốc của CHNDTH, như Mãn Châu, Mông Cổ, Tân Cương và Tây
Tạng. Lời thỉnh cầu của phái đoàn đảng CSVN được phái đoàn đảng CSTH hoan nghênh và chấp thuận, đồng
thời còn ấn định một thời gian là 30 năm (1990-2020) để đảng CSVN thực thi những bước cần thiết, trước khi
chính thức hội nhập vào đại gia đình CHNDTH.

Thật khó khăn để có thể xác định là tin đồn này là thật hay giả vào đầu thập niên 90, tuy nhiên sau đó cũng đã
có một số tin tức liên quan đến quá trình hình thành Hội Nghị Bí Mật Thành Đô được bật mí. Dưới đây là một
số tin tức liên quan đến việc hình thành hội nghị bí mật tại Thành Đô:
1-Vào tháng 10/1989, ông Kaysone Phomvihane, TBT đảng Cách Mạng Nhân Dân Lào kiêm Chủ Tịch Hội
Đồng Bộ Trưởng Lào sang thăm Trung Quốc. Nhân dịp này đảng CSVN đã nhờ ông Kayshone Phomvihane
đề cập với ông Đặng Tiểu Bình, TBT đảng CSTH, về việc bình thường hóa bang giao giữa VN và TQ. Đề nghị
này được Đặng chấp thuận với điều kiện là VN phải rút quân ra khỏi Cambodia.
2-Ngày 05/06/1990, tại phòng khách Trung Ương Đảng ở Hà Nội, TBT Nguyễn Văn Linh đã hội kiến thân mật
với Trương Duy Đức, đại sứ TQ tại VN, vào dịp này TBT Linh đã ngỏ ý VN muốn bình thường hóa bang giao
với TQ.

3-Vào ngày 16/08/1990, con trai của Hoàng Văn Hoan (cựu đại sứ VN tại TQ và cũng là cựu Phó Chủ Tịch
nước VNDCCH) là Hoàng Nhật Tân, đã được cử đến đại sứ quán TQ tại Hà Nội gặp Trương Duy Đức để
nhắn lời của TBT Linh là các nhà lãnh đạo đảng CSVN muốn trực tiếp gặp các nhà lãnh đạo đảng CSTQ.
4-Ngày 21/08/1990, Trương Duy Đức đã đến gặp Lê Đức Anh, Bộ Trưởng Quốc Phòng, ngỏ ý muốn gặp TBT
Linh. Đáng lý ông Đức phải gặp ông Nguyễn Cơ Thạch, Bộ Trưởng Ngoại Giao mới đúng thủ tục bang giao
quốc tế, song vì ông Đức cho rằng ông Thạch chống TQ nên đã qua ngả ông Anh để ngỏ ý muốn gặp ông
TBT Linh.
5-Ngày 22/08/1990, TBT Linh đã tiếp đại sứ Trương Duy Đức tại nhà khách Bộ Quốc Phòng, vào dịp này TBT
Linh đã bày tỏ ý muốn viếng thăm Trung Quốc của đảng CSVN.
6-Ngày 28/08/1990, đại sứ quán TQ tại Hà Nội nhận được tin từ Bắc Kinh cho hay là TBT Giang Trạch Dân và
Thủ Tướng Lý Bằng mời TTB Nguyễn Văn Linh, Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng Đỗ Mười và cố vấn trung
ương đảng CSVN, Phạm Văn Đồng, thăm TQ vào ngày 3 và 4/09/1990. Tin cũng cho hay thêm là việc đón
tiếp phái đoàn VN sẽ được tổ chức tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên thay vì tại Bắc Kinh với lý do là muốn
giữ kín cuộc thăm viếng này đối với thế giới bên ngoài.
7-Qua những sự kiện kể trên, người ta thấy rõ là đảng CSVN là người khởi xướng việc gặp gỡ giữa hai đảng
CSVN và đảng CSTH. Thành phần tham dự là các vị lãnh đạo then chốt của đảng CSTH + Chính Phủ
CHNDTH và đảng CSVN + Chính Phủ CHXHCNVN. Dưới đây là hình minh họa thành phần tham dự Hội Nghị
Thành Đô:
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Hàng đầu từ phải sang trái:
Hoàng Bích Sơn (Trưởng Ban
Đối Ngoại Trung Ương Đảng) Phạm Văn Đồng (Cố Vấn Ban
Chấp Hành Trung Ương Đảng) Nguyễn Văn Linh (Tổng Bí Thư
đảng CSVN) – Giang Trạch
(Tổng Bí Thư đảng CSTH) – Lý
Bằng (Thủ Tưởng CHNDTH) –
Đỗ Mười (Thủ Tướng
CHXHCNVN) – Hồng Hà
(Chánh Văn Phòng Trung Ương
đảng CSVN) – Đinh Nho Liêm
(Thứ Trưởng Ngoại Giao
CHXHCNVN)
8-Vào đầu năm 2003 (13 năm sau Hội Nghị Mật Thành Đô) ở Việt Nam có luân lưu một tập hồi ký có tựa đề
“Hồi Ức và Suy Nghĩ” của Trần Quang Cơ, Thứ Trưởng Ngoại Giao CHXHCNVN.
Trong cuốn hồi ký này đã dành một chương có đầu đề là “Cuộc Gặp Gỡ Cấp Cao
Việt-Trung tại Thành Đô 3-4/9/1990”. Trong chương này có một đoạn ông Cơ
viết: “Ngày 2.9.90, ba đồng chí lãnh đạo cao cấp của ta (Linh-Mười-Đồng) đến
Thành Đô đúng hẹn. Tháp tùng có Hồng Hà – Chánh Văn phòng Trung ương,
Hoàng Bích Sơn – Trưởng ban Đối ngoại, và Đinh Nho Liêm – Thứ trưởng Bộ
Ngoại Giao. Đáng chú ý là trong đoàn không có bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ
Thạch”.
9-Vào năm 2004 (14 năm sau Hội Nghị Mật Thành Đô), tờ Hoàn Cầu Thời Báo
(cơ quan ngôn luận chính thức của đảng CSTH) và Tân Hoa Xã (cơ quan thông
tấn của chính phủ Trung Quốc) đã bật mí về hội nghị bí mật này và còn tiết lộ
thêm rằng: “Trong khuôn khổ hội nghị Thành Đô, Việt Nam đã bày tỏ ý nguyện
muốn trở thành một khu tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh, như TQ
đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây, v.v. Phía Trung Hoa đồng ý
chấp nhận thỉnh nguyện trên, và cho Việt Nam thời hạn 30 năm (1990-2020) để
Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia
nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc.’’
10- Vào năm 2008 (18 năm sau Hội Nghị Mật Thành Đô) ông Lý Bằng, cựu thủ
tướng Cộng Hòa Nhân Trung Hoa (CHNDTH) và cũng là một nhân vật then chốt
trong hội nghị này đã viết và xuất bản một cuốn hồi ký có tựa đề là “Lý Bằng
Nhật Ký Ngoại Sự - Hợp Tác Phát Triển Hòa Bình”. Trong cuốn hồi ký ông Lý
Bằng tiết lộ là tại Hội Nghị Thành Đô, hai bên đã cam kết sẽ làm hết sức mình
để giải quyết cuộc chiến tranh ở Cambodia và sự khác biệt giữa hai đảng cũng
như giữa hai nước. Trong hồi ký, ông Lý Bằng không hề đề cập đền việc đảng
CSVN tự nguyện chuyển hóa VN thành một vùng đất tự trị cùa CHNDTH tương
tự như Tân Cương, Tây Tạng, Mông Cổ và Mãn Châu mà chì cho biết là, sau
khi Hội Nghị Thành Đô chấm dứt, tờ Thành Đô, một tờ báo của tỉnh ủy Tứ
Xuyên có đăng tin: “Phái đoàn VN có bầy tỏ ý định trở thành một vùng tự trị của
TH như Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương và Mãn Châu. Đảng CSTH đã chấp
thuận đề nghi của đảng CSVN và cho phép đảng CSVN một thời gian dài là 30
năm để giải quyết và thực thi các bước cần thiết trước khi chính thức trở thành
một vùng tự trị của CHNDTH.” Có lẽ vì Tờ Thành Đô chỉ tờ báo địa phương, nên
không được phổ biến rộng rãi trên bình diện quốc tế, do đó tin này đã không
được nhiều người biết đến vào thời gian sau khi hội nghị Thành Đô kết thúc.
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11-Vào ngày 28/11/2010 (20 năm sau hội nghị mật Thành Đô kết thúc và 2 năm sau cuốn hồi ký của Lý Bằng
ra đời), Wikileaks, một tổ chức phi chính phủ, do Julian Assange thành lập năm 2006, nhằm công bố các tin
mật trên quy mô toàn cầu, đã tiết lộ rằng họ có trong tay rất nhiều bức điện tín mật của Sứ Quán Hoa Kỳ tại
Hà Nội gửi chính phủ Hoa Kỳ trong thời gian từ năm 1990 tới năm 2010, một trong những bức mật điện liên
quan đến hội nghị Thành Đô năm 1990 viết:“… Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa
cộng sản, đảng cộng sản Việt Nam và chính phủ Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất
đồng giữa hai nước. Phía Việt nam xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và
nhân dân hai nước do chủ tịch Mao Trạch Đông và chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ.
‘‘Việt Nam sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung Quốc để Việt Nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực
thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng
Tây.
‘‘Phía Trung Quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời hạn 30 năm (1990-2020), để
đảng cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc
Trung Quốc”.

12-Vào năm 2015, một cuốn sách có tựa đề là “Deng Xiaoping’s Long War: The Military Conflict between
China and Vietnam, 1979-1981” được xuất bản. Tác giả cuốn sách này là Xiaoming Zhang, Giám Đốc Văn
Phòng Liên Lạc của TQ tại Hong Kong. Trong cuốn sách này Zhang có đề cập tới một người có tên là Viên
Lực Phong, giám đốc nhà khách của Tỉnh Ủy Tứ Xuyên, đã tiết lộ với ông rằng: “Chúng tôi đã bố trí Nguyễn
Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng, mỗi vị ở riêng một biệt thự, nơi đó họ được hưởng thụ những làn da
thu thủy nét xuân xanh, phục vụ nào là tẩm thất (nghỉ ngơi), thực đơn hảo hạng hợp khẩu vị, được hầu tận
miệng, ăn ít bổ nhiều, thư giãn bằng tẩm quất (xoa bóp) toàn thân và xem một vài video có tính kích dục, hầu
như ba vị không từ chối cách phục vụ này, tất nhiên họ sống không khác nào hoàng đế phong kiến. 48 giờ trôi
qua vừa họp mệt nhoài cho nên họ chú ý hưởng thụ, cũng vừa có lý do để cách ly ba vị ấy, không còn thời
gian để hội ý trước khi Hội nghị”.
*Qua những tin tức trên đây, người ta được biết là thật sự đã đã có một Hội Nghị Bí Mật giữa đảng CSVN và
đảng CSTH tại Thành Đô. Cũng qua những tin tức kể trên người ta được biết thêm rằng tại hội nghị này có hai
sự việc quan trong được đưa thảo luận. Một là giải quyết chiến tranh tại Cambodia, bình thường hóa quan hệ
ngoại giao giữa hai nước, san bằng sự cách biệt giũa hai đảng. Hai là việc đảng CSVN xin đảng CSTH chấp
thuận cho VN chuyển hóa thành một tiểu quốc của đại gia đình CHNDTH. như Mãn Thanh, Mông Cổ, Tân
Cương, Tây Tạng.
- Khi tin tức vể phần hai của Hội Nghị Mật Thành được lan truyền rộng rãi đã làm cho hầu hết người Việt
trong nước ngạc nhiên và tức giận. Vì thế đã có một phong trào đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản VN phải
công bố đầy đủ và chính xác nội dung của hội nghị Thành Đô.
- Ngày 2 Tháng 9, 2014, khoảng 20 cựu giới chức quân nhân gửi kiến nghị lên chủ tịch nước Trương Tấn
Sang và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu công bố những gì đã ký kết giữa đảng CSVN và đảng CSTH
tại Thành Đô. Trong số người ký tên vào lá thư ngỏ có Trung Tướng Lê Hữu Ðức, Thiếu tướng Trần Minh
Ðức, Thiếu Tướng Huỳnh Ðắc Hương, Thiếu Tướng Lê Duy Mật, Thiếu Tướng Bùi Văn Quỳ, và Thiếu Tướng
Nguyễn Trọng Vĩnh.
-Đảng CSVN và Chính Phủ CHXHCNVN đã không đáp ứng yêu cầu của người dân, trái lại còn đàn áp rất dã
man tất cả những người dân nào dám biểu tình đòi hỏi phải công bố nội dung mật nghị này. Vì thế mà người
dân tin rằng chắc chắn có một điều gì đó rất mờ ám và khuất tất trong hội nghị Thành Đô, nên Đảng và Nhà
Nước mới không dám bạch hóa.
* Tuy nhiên, nếu quan sát những gì mà đảng CSVN đã và đang làm từ năm 1990 tới nay thì người ta thấy có
rất nhiều sự kiện để tin rằng, việc đảng CSVN tự nguyện xin chuyển hóa VN thành một tiểu quốc lệ thuộc vào
CHNDTH tại hội nghị Thành Đô có thể là có thật. Dưới đây là một số các sự kiện chứng minh rằng đảng
CSVN đã và đang âm thầm thực hiện những bước cần thiết để VN trở thành khu tự trị của CHNDTH:
1-Trên màn hình của đài truyền hình Việt Nam vào hồi 7 giờ chiều ngày 14/10/2011, khi thông báo tin ông
Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CSVN sẽ thăm viếng TQ, người ta đã nhìn thấy lá quốc kỳ của TQ có một ngôi
sao lớn và 5 ngôi sao nhỏ bao quanh. Trên lá quốc kỳ hiện tại của TQ chỉ có 1 ngôi sao lớn và 4 ngôi sao
nhỏ. Ngôi sao lớn tượng trưng cho sắc tộc Hán và 4 ngôi sao nhỏ bao quanh tượng trưng cho 4 sắc tộc nhỏ là
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Mãn-Mông-Hồi-Tạng. Như vậy ngôi sao nhỏ thứ 5 mà CSVN thêm vào lá quốc kỳ của TQ tượng trưng cho
dân tộc nào đây? Phải chăng đó là dân tộc Việt?
2-Trong dịp thăm viếng Việt Nam vào ngày 20/12/2011, Phó Chủ Tịch nước
CHNDTH, Tập Cận Bình, được đảng CSVN và chính phủ CHXHCNVN đón
tiếp rất trịnh trọng tại Thủ Đô Hà Nội với một rừng quốc kỳ TQ có 1 ngôi sao
lớn và 5 ngôi sao nhỏ như lá cờ của đài truyền hình ngày 14/10. Ngôi sao
nhỏ thứ 5 được thêm vào quốc kỳ TQ, phải chăng là đảng CSVN muốn bầy
tỏ ngầm với Tập Cận Bình rằng: Đảng CSVN chúng tôi đang thực thi những
bước cần thiết để trở thành một vùng tự trị của CHNDTH như chúng tôi đã
đã cam kết với quý quốc tại hội nghị Thành Đô năm 1990?

3-Vào ngày 18/06/2014, Ủy Viên Quốc Vụ Viện TQ Dương
Khiết Trì đã tới Hà Nội để trao đổi với Bộ Trưởng Ngoại
Giao Việt Nam, Phạm Bình Minh, về vụ tranh chấp lãnh hải
giữa VN và TQ. Khi Dương Khiết Trì về tới TQ, tờ Hoàn
Cầu Thời Báo đã đưa tin rằng trong cuộc gặp gỡ với ngoại
trưởng Phạm Bình Minh, Dương Khiết Trì đã cho VN một
cơ hội để tự kiềm chế, trước khi đã quá trễ và thúc giục
đứa con hoang trở về với gia đình, Lời nói này của Dương
Khiết Trì chẳng những có tính chất khinh thường các vị
lãnh đạo cao cấp của đảng CSVN mà còn có ý nhục mạ
thậm tệ các vị này nữa, song họ vẫn ngậm miệng mà
không có bất kỳ một phản ứng tương xứng nào cả, vì thế
người ta tin rằng họ đã biết rõ là các vị tiền nhiệm của họ
đã cam kết với đảng CSTQ là sẽ làm hết sức mình để
CHXHCNVN mau chóng trở thành vủng tự trị của
CHNDTH, nên họ không thể há miệng vì sợ mắc quai.
4-Vào ngày 30/12/1999, Bộ Trưởng Ngoại Giao VN, Nguyễn Mạnh Cầm, và Bộ Trưởng Ngoại Giao TQ,
Đường Gia Truyền, đã ký một hiệp ước về đường biên giới giữa VN và TQ tại Hà Nội. Nếu so sánh hiệp ước
này với một trong hai hiệp định giữa Pháp (đại diện cho Triều Đình Nhà Nguyễn) ký với Nhà Thanh vào năm
1887 và 1895, người ta sẽ nhận ra rằng CHXHCNVN đã nhường cho CHNDTH khoảng 900 cây số vuông giải
đất chạy dọc theo biên giới.
5-Vào ngày 25/12/2000, tại Bắc Kinh, Bộ Trưởng Ngoại VN, Nguyễn Di Niên, và Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung
Quốc, Đường Gia Truyền, đã ký Hiệp Định Phân Định Vịnh Bắc Kỳ. Nếu so sánh hiệp định này với những hiệp
định được ký kết giữa nhà Thanh và Pháp (đại diện cho nhà Nguyễn) vào năm 1887 và 1895 thì người ta thấy
rằng CHXHCNVN đã nhường khoảng 1/3 (42.000 cây số vuông) vịnh Bắc Việt cho CHNDTH.

6-Liên tiếp trong nhiều năm liền chính quyền cộng sản địa phương cũng như trung ương đã ký rất nhiều kế
ước cho người TQ thuê nhiều vùng thủy lợi với thời hạn 50 năm; tổng số diện tích cho thuê dài hạn này lên tới
305.354 cây số vuông.
7-Chính quyền Trung Ương đã cho phép Tàu Cộng khai thác quặng bô-xít ở tỉnh Đắc Nông để chế biến thành
một loại nhôm có ký hiệu hóa học là Al203. Cứ hai tấn bauxite biến chế được khoảng một tấn nhôm; thành
phần còn lại là bùn đỏ tác hại trực tiếp đến dân cư trong tỉnh Đắc Nông và gián tiếp đến các tỉnh phía Nam do
nguồn nước sông Đồng Nai và sông Serepók [1]. Mặc dù việc cho phép này có rất nhiều can ngăn của các
khoa học gia và trí thức yêu nước. Lý do chính mà các khoa học gia và trí thức đã nêu ra để khuyên ngăn là
việc khai thác quặng bô-xít này sẽ gây ra một sự thiệt hại to lớn không thể lường được cho môi trường và điều
1

Sông Serepok là một chi nhánh của sông Mekong bắt nguồn từ tỉnh Đắc Nông.
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kiện sinh sống ở vùng cao nguyên và miền nam Việt Nam. Để đáp trả những lời khuyên can chân thành và
chính đáng của các khoa học gia và trí thức yêu nước, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố một cách
dứt khoát rằng: “Việc khai thác bô-xít vùng cao nguyên là chủ trương lớn của đảng nên không thể không thực
hiện.”
8-Sau Hội Nghị Thành Đô, CHXHCNVN đã mở cửa cho người Hoa đổ xô sang VN mua nhà cửa, đất đai sinh
sống và làm ăn, buôn bán. Theo thống kê chính thức năm 2009 chỉ có 82.307 người Hoa sinh sống ở Việt
Nam, song hơn 10 năm sau con số này đã lên tới hàng triệu người. Có thể đây là hình thức di dân từ chính
quốc sang vùng tự trị.
9-Hầu hết các địa điểm quan yếu có tính chất chiến lược trên biển cũng như trên bộ của Việt Nam hiện nay
đều bị TQ chiếm giữ. Xin xem bản đồ dưới đây:
10-Trong việc âm thầm thực thi Mật Ước Thành Đô 1990, ấn
tượng hơn cả có lẽ là chuyến thăm viếng TQ của Chủ Tịch
nước Trương Tấn Sang và đoàn tùy tùng từ ngày 19 đến ngày
21 tháng 6 năm 2013. Nếu trừ thời gian một ngày đi và một
ngày về thì thời gian làm việc và bàn thảo với các giới chức TQ
tương đồng chỉ vỏn vẹn một ngày tròn, thế mà phái đoàn của
ông Sang đã ký ngay một bản Thông Cáo Chung và 10 văn
kiện khác với chính phủ TQ. Theo tin tức lan truyền trên mạng
thì dường như những văn kiện này đã được các giới chức liên
hệ trong chính quyền TQ đã soạn thảo sẵn và các giới chức
liên hệ của VN chỉ việc nhắm mắt ký tên mà không cần phải
bàn thảo thêm gì nữa.
11-Trong bản thông cáo chung, phái đoàn VN của Trương Tấn
Sang cũng đã chấp thuận để 7 tỉnh phía bắc chạy dọc theo biên
giới “hợp tác” và “cùng phát triển” với các khu tự trị của TQ.
12-Cũng trong chuyến viếng thăm này Chủ Tịch Trương Tấn Sang đã hồ hỡi tuyên bố rằng VN nhất trí và
đồng tình với TQ là vấn đề tranh chấp biển đông giữa VN và TQ sẽ được giải quyết trên nguyên tắc song
phương, tuyệt đối không cho nước thứ III xen vào. Có người cho rằng nguyên tắc giải quyết song phương
giửa VN và TQ mà ông Sang đề cập là nguyên tắc giải quyết tranh chấp tay đôi giữa một con chó sói và một
con cừu non.
13-Mới đây là dự luật của chính phủ trong việc thành lập 3 đặc khu Vân Đồn – Bắc Phong Vân – Phú Quốc để
cho TQ thuê với thời hạn 99 năm; dự luật này đã được đưa ra Quốc Hội để xin chấp thuận, và đã gặp phải sự
phản đối dữ dội của dân chúng. Bà Chủ Tịch Quốc Hội, Nguyễn Thị Kim Ngân, trong phiên họp Ban Thường
Vụ Quốc Hội vào ngày 16/04/2018 đã đáp trả sự phản đối của dân chúng bằng lời tuyên bố rằng: “Bộ Chính
Trị đã quyết định rồi, dự thảo luật không trái với Hiến Pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật”.

Sau cùng vì gặp phải sự phản đối quá mãnh liệt của dân chúng, nên Quốc Hội VN đành phải tạm hoãn để chờ
đợi vào một dịp khác thuận tiện hơn.
14-Sau khi tham dự hội nghị bí mật ở Thành Đô về nước ông TBT đảng CSVN đã thẳng thắn tuyên bố một
câu xanh rờn rắng: “Tôi cũng biết rằng dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất
đảng.”
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*Tới đây, một câu hỏi không thể không được nêu ra là, nếu việc đảng CSVN xin
đảng CSTH chấp thuận cho VN chuyển hóa thành một thuộc quốc của CHNDTH
với một thời gian giới hạn là 30 năm, thì tính đến nay (2021) thời hạn 30 năm đã
hoàn toàn viên mãn, mà sao người ta thấy đảng CSVN mới chỉ thưc hiện được
những bước tiến triển lẻ tẻ và không có những bước tiến căn bản và cụ thề nào
cả? Chẳng hạn như việc đổi tên đảng CSVN trở thành đảng Cộng San Khư Tự Trị
Việt Nam. CHXHCNVN đổi tên thành Khu Tự Trị VN. Quốc kỳ nền đỏ sao vàng của
CHXHCNVN được gọi là cờ của Khu Tự Trị VN. Tổng Bí Thư đảng CSVN đổi là Bí
Thư Khu Tự Trị VN và là người do Bộ Chính Trị của đảng CSTH bổ nhiệm v.v… Có rất nhiều lời giải đáp khác
nhau cho câu hỏi này, dưới đây là hai lời giải đáp điển hình:
1-Việc đảng CSVN tự nguyện làm hết sức minh để chuyển hóa VN thành một thuộc quốc của CHNDTH chỉ là
một lời hứa hẹn mang tính chất nhiệm ý nên không có hiệu lực cưỡng hành. Vì thế đảng CSVN có thể viện
dẫn một số nguyên cớ thuộc về quốc nội và quốc tế nào đó đã khiến cho việc thực hiện lời hứa hẹn gặp khó
khan, nên không thể thực thi đúng kỳ hạn được để xin trì hoãn hay để xin gia hạn thêm nhiều năm nữa. Mặt
khác, thời hạn 30 mươi năm mà đảng CSTH qui định cho đảng CSVN hoàn tất việc tự nguyện này cũng mang
tình chất nhiệm ý cũng không có tính chất cưỡng hành, nên đảng CSTH không thể dựa vào thời hạn này để
buộc đảng CSVN phải triệt để tôn trong. Hơn nữa, đảng CSTH cũng thừa biết rằng, nếu đòi hỏi quá khắt khe
về thời hạn này, rất có thể sẽ đưa đến tình trạng đứa con hoang (CSVN) sẽ bỏ nhà đi luôn mà không bao giờ
trở về với đại gia đình CHNDTH nữa.
2-Việc đảng CSVN xin đảng CSTH cho phép chuyển hóa VN thành một tiểu quốc của CHNDTH như Mãn
Thanh, Mông Cổ, Tân Cương, Tây Tang tại Hội Nghị Thành Đô chỉ là tin đồn thất thiệt do các thế lực phản
động tung ra nhằm mục đích bôi nhọ đảng CSVN. Nếu tin đồn là một điều có thật thỉ sớm hay muộn gì toàn bộ
đất nước VN sẽ trờ thành một tiểu quốc của CHNDTH, đảng CSTH cần gì phải có các hảnh động đạo tặc,
chèm ép, lấn chiếm biển đảo và đât liền của VN như họ đã làm trong thời gian qua như:
-Cho dân quân vùng sát biên giới với VN lén lút dời cột mốc biên giới ăn sâu vào đất liền các tỉnh Cao Bằng,
Lạng Sơn của VN?
-Lấn chiếm từ hòn đảo này tới hòn đảo khác, từ vùng biển này tới vùng biển kia, từ vùng đất này tới vùng đất
kia dọc theo đường biên giới giữa hai nước?
-Đưa hết dàn khoan này đến dàn khoan nọ với sự yểm trợ hùng hậu của hải quân và hải cảnh, tiến sâu trong
vùng thềm lục địa của VN để thăm dò dầu khí?
-Tổ chức hết hội nghị này đến hội nghị khác, lúc tại Hà Nội, lúc Bắc Kinh để đàm phán, thương lượng, áp lực
buộc VN phải ký kết các hiệp định biên giới mới về đất liền và biển đảo có lợi cho TQ?
*Nói tóm lại cho tới nay, Hội Nghị Thành Đô 1990 không còn là một bí mật nữa. Phần nổi của hội nghị là việc
đảng CSTH và đảng CSVN cam kết sẽ làm hết sức mình để giải quyết cuộc chiến tranh ở Cambodia, bình
thường hóa bang giao giữa hai nước, san bằng sự khác biệt giữa hai đảng v.v… thì hầu như đã được bạch
hóa hoàn toàn. Song phần chìm là việc đảng CSVN xin đảng CSTH cho phép chuyển hoá VN trở thành một
khu tự trị của CHNDTH với thời hạn là 30 năm, thì vẫn còn rất nhiều người tin rằng đó là một điều không có
thật. Tuy nhiên có một điều mà hầu như đại đa số người Việt đều tin chắc là, nếu đảng CSVN còn tồn tại, dù
phần chìm của Mật Nghị Thành Đô là điều không có thật, thì sớm hay muộn gì đất nước VN cũng trở thành
một khu tự trị của Trung Quốc như Mông Cổ, Tân Cương, Mãn Thanh, Tây Tạng hiện nay.
Hỡi người Việt ở trong nước hay ở bất kỳ xó xinh nào trên trái đất, không lúc nào bằng lúc này, phải đoàn kết
thành một khối duy nhất để vùng xô đảng CSVN vào đống rác lịch sử.
Huy Vũ
(huyvu1525@hotmail.com)
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