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CÁC GIÁM MỤC PHILIPPINES HÀI LÒNG VỂ PHÁN QUYẾT CỦA TOÀ ÁN QUỐC TẾ LA HAIE 

MANILA: Các Giám Mục Philippines bầy tỏ hài lòng và biết ơn Thiên Chúa về phán quyết 

của toà án quốc tế La Haie bên Hoà Lan khẳng đỉnh rằng Trung Quốc không có quyền gì 
trên Biển Đông. 

ĐC Ruperto Santos, Giám Mục Balanga, chủ tịch Ủy ban mục vụ cho người di cư và lưu 
động của HĐGM Philippines, đã ra thông cáo cho biết như trên. Các Giám Mục Phi xin mọi 

người hãy có tinh thần đại độ, không khoe khoang, nhưng đơn sơ và khiêm tốn trước phán 
quyết này của toà án quốc tế, bênh vực quyền lợi của Philippines. ĐC cũng nhắn nhủ các 

anh chị em Phi làm việc bên Trung Quốc tránh dấn thân vào các cuộc tranh luận liên quan 
tới phán quyết, vì an ninh của chính họ. Cần tiếp tục làm việc với ý thức trách nhiệm, tôn 

trọng và thanh thản. ĐC cũng yêu cầu họ không thành lập các nhóm và đề cập tới phán 
quyết này trên các phương tiện truyền thông. 

Trong các tháng qua HĐGM Phi đã mời gọi tín hữu toàn nước sốt sắng cầu nguyện để tìm 
ra một biện pháp hoà bình cho các tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines. 

Trước các hành động ngang ngược của Trung Quốc tiến chiếm đảo san hô và đánh đuổi 
ngư dân Phi, năm 2013 chính quyền Phi đã kiện Trung Quốc trước toà án quốc tế La Haie. 

Và ngày 12 tháng 7 vừa qua Toà Án đã phán quyết rằng Philippines có lý, vì “Trung Quốc 
không có quyền lịch sử nào trên Biển Đông. Trái lại “Trung Quốc đã vi phạm các quyền tối 

thượng của nhân dân Phi trong vùng kinh tế tuyệt đối bằng cách xen mình vào các quyền 
đánh cá và khai thác dầu hỏa, xây dựng các đảo nhân tạo và không ngăn cản ngư phủ tầu 

hoạt động trong vùng”.  Ngoài ra Trung Quốc còn gây ra các thiệt hại môi sinh cho đảo 
san hô Spratly và Scarborough Shoal của Phi. Ông Perfecto Yasay ngoại trưởng Phi nói 

rằng Philippines cương quyết tôn trọng phán quyết này và nó là một hòn đá mốc quan 
trọng góp phần đương đầu với các tranh chấp Biển Đông. 

** Trung Quốc đã đưa ra bản đồ lưỡi bò, nhận vơ Biển Đông là của mình, bất chấp luật lệ 
hải phận quốc tế, vi phạm hải phận của các nước vùng Đông Nam Á, trong đó có Đài Loan, 

Việt Nam, Philippines, Malaysia  và Brunei. 

Từ nhiều năm qua Trung Quốc đã ngang nhiên xâm chiếm biển đảo của Việt Nam, và đã 
xây cất một số đảo nhân tạo, được trang bị sân bay quân sự và hải cảng cho tấu chiến 

cũng như các cơ cấu hạ tầng. Lý do chính khiến cho Trung Quốc ngang nhiên ăn cướp và 
uy hiếp các nước nhỏ trong vùng là vì BIến Đông rộng 3,5 triệu cây số vuông có mỏ dầu 

và khí đốt khổng lổ mà Trung Quốc muốn chiếm bằng mọi cách, để đẩy mạnh nền kinh tế 

và thực hiện giấc mộng Trung  Quốc Vĩ Đại của mình. Trong khi chính quyền Phi mạnh mẽ 
phản đối và kiện Trung Quốc ra trước toà án quốc tế, thì giới lãnh đạo Hà Nội sợ hãi im 

lặng, lại còn thẳng tay đàn áp dân chúng biểu tình ôn hoà chống Trung  Quốc một cách 
vô cùng tàn bạo (FIDES 14-7-2016 

 


