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Ngày 18 tháng 7 năm 2016 nhà cầm quyền Việt Nam thông qua Thông tấn xã Việt Nam 
(TTXVN) mạnh mẽ tuyên bố bác bỏ nội dung sai sự thật của báo chí Trung cộng liên quan 

vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ 
tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 14-7-2016 bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp 

tác Á – Âu (ASEM) tại thủ đô U-lan Ba-to của Mông Cổ. 
Nguyên do là, sau cuộc gặp nêu trên, nhiều cơ quan báo chí chính thức của Trung cộng, 

trong đó có hãng thông tấn Tân Hoa xã, trang mạng chinadaily.com.cn (phiên bản đối 
ngoại tiếng Anh của tờ Trung Quốc Nhật báo) và tờ Nhân dân Nhật báo tiếng Trung Quốc, 

đã dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp nói rằng: “Việt Nam tôn trọng lập 
trường của Trung Quốc về vụ kiện trọng tài Biển Đông”, đồng thời cho biết: “Việt Nam sẵn 

sàng thúc đẩy đàm phán song phương về vấn đề biển và quản lý đúng đắn những khác 

biệt với Trung Quốc nhằm đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực”. 
Tinh thần kháng nghị chứng tỏ Việt Nam khẳng định Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không 

hề nói “Việt Nam tôn trọng lập trường của Trung Quốc về vụ kiện trọng tài Biển Đông”, 
mà cũng không nói “Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy đàm phán song phương về vấn đề biển 

và quản lý đúng đắn những khác biệt với Trung Quốc…”. 
Hẳn rằng bây giờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cũng như bất kỳ ai, đã ngộ ra được rằng 

“Song phương hóa là dâng Biển Đông cho Trung Quốc”. Nhưng, ông có ngờ được rằng 
cách đây 5 năm, chính Nguyễn Phú Trong đã quỳ mọp trước mặt Hồ Cảm Đào xin chấp 

nhận chủ trương song phương hóa những tranh chấp ở Biển Đông! 
Hồi ấy, không cơ quan Đảng, Chính phủ nào của Việt Nam phản ứng như kiểu phản ứng 

của TTXVN vừa rồi. Có nghĩa là Lưu Vi Dân nói đúng: Việt Nam chỉ chấp nhận đàm phán 
song phương vấn đề Biển Đông với Trung cộng, không chấp nhận sự có mặt của bất kỳ 

nước thứ ba nào. 
Trong “Đối thoại chiến lược quốc phòng an ninh Việt-Trung “họp cuối tháng 8 năm đó 

Nguyễn Chí Vịnh cũng khăng khăng “Những tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung 

Quốc, rõ ràng cần giải quyết hai nước với nhau.“ và thề bồi với Bác Kinh: “Kiên quyết xử 
lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn“. 

Nguyễn Phú Trọng không chỉ gạt bỏ tất cả các nước, kể cả bạn láng giềng Đông Nam Á 
cùng cảnh ngộ để dược đơn phương thì thầm với Trung cộng mà tệ hại hơn, còn tự tước 

bỏ bảo bối Luật pháp Quốc tế. Bảo bối mà các nhà lãnh đạo Philipine đang vận dụng rất 
thành công như một dây xích giằng lên cổ Trung cộng. 

Một mặt buông bỏ vũ khí Luật pháp Quốc tế, đồng thời tự cô lập hóa để trói tay dân tộc, 
mặt kia, Nguyễn Phú Trọng mở toang cửa đón quan thầy, để có thể ung dung nạp mạng 

đất nước này cho Đại Hán “một cách hòa bình”! 
Thực hiện chủ trương mở toang cửa cho bạn “bốn tốt”, “mười sáu chữ vàng” của Nguyễn 

Phú Trọng, Trung cộng được mặc nhiên đón rước vào lập các căn cứ địa ở Tây Nguyên, 
Vũng Áng, Đình Vũ... Chủ trương mở toang cửa đối vời Trung cộng tạo điều kiện cho họ 

thắng thầu đa số các dự án lớn để không chỉ trục lợi về mặt kinh tế mà còn ém quân được 
ở khắp nơi trong lành thổ Việt Nam. Không có đèn xanh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

thì Bí thư tỉnh ủy Võ Kim Cự làm sao có thể ưu tiên ưu đãi cho Forrmosa đến thế. Những 

ngày gần đây cho thấy đèn lồng treo cao của Nguyễn Phú Trọng còn đang túi bụi đón 
“khách du lịch” Trung Quốc lũ lượt kéo vào mua/xây khách sạn, không chỉ chiếm thị phần 

kinh doanh du lịch của ta mà còn ngang nhiên rao giảng Việt Nam là phiên thuộc của 
Trung cộng ngay trong nước ta… 

http://chinadaily.com.cn/


Trung cộng ào ạt vào nước ta để vấy bẩn môi trường thiên nhiên, vấy bản môi trường kinh 

tế, vấy bản môi trường xã hội … 
Vẫn chưa đủ, Nguyễn Phú Trọng còn rắp tâm mời gọi Công an Trung cộng vào Việt Nam. 

Sau hai nhiệm kỳ Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng tình hình đất nước ngày càng xấu đi 
về mọi mặt. Biển Đảo không những không được giữ gìn mà còn mất thêm nhanh chóng. 

Trong lãnh thổ thì giặc ngoại xâm đã phục binh khắp nơi, ở mọi lĩnh vực. 
Nhiều người… thất vọng, bi quan cho rằng còn Nguyễn Phú Trọng cầm đầu Đảng CSVN thì 

chúng ta không chỉ mất biển, mất đảo mà chắc chắn sẽ mất nước. Ách đô hộ của Trung 
Quốc đang bị bọn Lê Chiêu Thống hiện đại tròng vào cổ dân tộc ta ngày càng khít hơn, 

nặng hơn. 
Lê Chiêu Thống đã từng bị nguyền rủa trong lịch sử Việt Nam vì tội rước voi dày mả tổ, 

nhưng sau những năm tháng lưu lạc xứ người, khi chết, ông vua này vẫn có nguyện vọng 
thi thể mình được trở về cố quốc, bọn Lê Chiêu Thống hiện đại hình như đang khẩn trương 

đưa Việt Nam vào lãnh địa Trung cộng để dẫu chết vẫn được cùng mẫu quốc tôn thờ “đại 
cục” vẫn được “Định hướng Xã hội chủ nghĩa”! 

Cần nhanh chóng truất bỏ Nguyễn Phú Trọng để ngăn ngừa hiểm họa cho dân tộc ta, đất 

nước ta./. 
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