
Cảm nghĩ của một quốc dân Việt Nam: 
SAU KHI NGHE VÀ VIẾT LẠI THÔNG BÁO CỦA 
QUÂN CƯỚP NƯỚC TẦU CỘNG. 
  
Thiện Ý 
 
      Trong một chương trình phát thanh bằng Việt ngữ của đài 
Tiếng Nói Nhân Dân Trung Hoa nghe được hôm 15-5-2014 trên 
mạng lưới internet toàn cầu, một xướng ngôn viên dọng nữ đã đọc 
bản thông báo nguyên văn như sau: 
   
  “Cộng Hòa Nhân Dân Hoa xin thông báo đến tất cả các đồng 
bào Việt Nam, 
   Chính đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang xâm hại đến chủ 
quyền và lợi ích của Trung quốc. Trung quốc sẵn sàng đè bẹp tất 
cả những gì mà đảng Cộng sản Việt nam (CSVN)sẽ làm  và đưa 
cảnh sát lên mặt biển. 

(Xướng ngôn viên tạm ngưng đọc để cho nghe đối đáp lời 
qua tiếng lại giữa hải giám Trung quốc và Việt Nam, rồi tiếp 
tục đọc) 

 
   Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, 
   Chúng tôi đồng ý là  Hoàng Sa, Trường Sa và bờ biển thuộc Việt 
Nam, nhưng CSVN đã ký công hàm do Thủ tướng Phạm Văn Đồng 
vào ngày 7-6-1958. Trung quốc có đầy đủ những chứng cứ không 
thể chối cãi trên vùng biển và Trung quốc sẽ được khai thác dầu 
khí của Việt Nam, cộng sản Việt Nam sẽ không thể nào làm gì 
được. 
    Hỡi tất cả những người đang lãnh đạo trong Bộ chính trị đảng 
CSVN, không hiểu lý do gì các người không công bố cho toàn dân 
biết tất cả là các người đã ký và công nhận quần đảo Hoàng Sa 
,Trường Sa và bờ biển Việt Nam thuộc về  Trung quốc để cho tất 
cả Bộ Ngoại giao và các hải quân của Việt Nam đã nhầm hiểu và 
tiếp tục gây hấn. Trung quốc sẵn sàng dậy cho Việt Nam một bài 



học và cho thấy ro8 ràng nền kinh tế Việt nam đang thảm bại, với 
thị trường chứng khoán của Việt Nam đã rơi tụt dốc. 
      Một lần nữa Thời Báo Hoàn Cầu của nhân dân Trung Hoa 
khẳng định: 

- Hoàng Sa, Trường Sa và bờ biển sẽ không thể chối cãi là 
thuộc về chủ quyền của Trung quốc mà CSVN do Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng đã ký kết vào năm 1958. Chúng tôi có đầy 
đủ những bằng chứng để đem ra Liên Hiệp Quốc và buộc 
CSVN phải rút hết tất cả những tầu chiến của họ và để cho 
tầu Hải Dương 981 được tiếp tục làm nhiệm vụ để thăm dò 
và khai thác dầu khí. 
(Xướng ngôn viên tạm ngưng đọc để cho nghe đối đáp lời 
qua tiếng lại giữa hải giám Trung quốc và Việt Nam, rồi tiếp 
tục đọc) 

      
     Đó là những lời nói thô lỗ của phía Việt Nam mà Cộng Hòa 
Nhân Dân Trung Hoa sẽ tố cáo không thể nào chấp nhận được. 
Chúng tôi đã công bố trước quốc tế ngày 9-5-2014 là tầu Việt Nam 
cố tình đã húc vào tầu Trung quốc tại khu vực đang có tranh chấp 
căng thẳng ở Biển Đông và yêu cầu Hà Nội phải rút hết tất cả các 
tầu khỏi nơi mà Bắc Kinh đang đặt giàn khoan Hải Dương 981. 
      Một lần nữa chúng tôi kêu gọi tất cả  đồng bào  và tất cả 
những người Việt Nam, các người đã không hiểu rõ được công 
hàm của đảng CSVN ông Phạm Văn Đồng đã ký, vẫn tiếp tục gây 
hấn với cộng sản của Trung quốc thì các người sẽ trả giá một cách 
hết sức xứng đáng. 

   ((Xướng ngôn viên lại tạm ngưng đọc để cho nghe đối đáp 
lời qua tiếng lại giữa hải giám Trung quốc và Việt Nam, rồi 
tiếp tục đọc) 

       
      Đó là những gì mà chúng tôi đang cập nhật được và chúng tôi 
kêu gọi tất cả các  tầu hải quân của Việt Nam phải rời khỏi  bờ 
biển Hoàng Sa cũng như Trường Sa của Trung quốc. Trung quốc 
xin lập lại  tức là đảo Hoàng Sa, Trường Sa và tất cả những gì 
không thể chối cãi được đối với quần đảo này.Và chúng tôi kếu gọi 



Việt Nam hết sức kìm chế  và không thể nào phải công bố cho tất 
cả những người dân Việt Nam biết và đảng CSVN cũng đừng thể 
nào kêu gọi biểu tình. Các anh đã ký công hàm và các anh đã công 
nhận chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Trung quốc, đảng 
CSVN cũng không thể làm những việc như vậy. 
      Chúng tôi không chấp nhận những người từ tầu hải quân Viêt 
Nam cũng như của tất cả những Bộ Ngoại Giao Việt Nam để phản 
đối Trung quốc. Chúng tô sẵn sàng có đầy đủ sức mạnh để đè bẹp 
tất cả những tầu chiến của Việt Nam, với sức mạnh của Trung 
quốc sẽ chiếm tất cả Việt Nam chỉ trong vòng một tiếng đồng 
hồ.Chúng tôi sẽ lấy được bờ biển của Việt Nam và chúng tôi sẽ lấy 
tất cả những gì mà Việt Nam phải trả giá cho bài học giống như 
năm 1979. 
      Hỡi những người lãnh đạo trong Bộ Chính Trị đảng CSVN, các 
người đã ăn cháo đá bát. Các người đã thiếu nợ của Trung quốc 
trên 870 tỷ về chiến tranh Điện Biên Phủ và chiến tranh chống Mỹ. 
Thời bây giờ các người đã nhượng đảo và biển cho Cộng Hòa 
Nhân Dân Trung Hoa thì không có lý nào các người không công 
bố cho tất cả  mọi người dân biết để mà tiếp tục chống Trung 
quốc; Thì đó là hành động ngang ngược của Việt Nam. Và chúng 
tôi sẽ cực lực lên án và chúng tôi sẽ dậy cho Việt Nam một bài học. 
      Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến.” 
 
    Cảm nghĩ tức thời của chúng tôi, một quốc dân Việt Nam, (theo 
nghĩa là công dân của Tổ Quốc Việt Nam) đang sống tại hải ngoại 
là phẫn nộ trước hành động xâm lược trắng trợn của quân cướp 
nước Tầu cộng và căm hận trước việc làm ngu dại, hèn nhát của  
bè lũ bán nước Việt cộng (Đảng CSVN).Trong khi nghe đọc là đã 
cảm thấy uất nghẹn từng cơn, rưng rưng nước mắt và tay run lên 
khi nghe và viết lại những lời đọc thông báo này của một nữ xướng 
ngôn viên đài ‘Tiếng Nói của Nhân Dân Trung Hoa”. Đồng thời 
trong đầu như vang lên lời hịch Hội Nghị Diên Hồng của tiền nhân 
năm xưa: 
   “ -Toàn dân nghe chăng ! Sơn hà nguy biến 
     -  Hận thù đằng đằng,biên thùy rung chuyển.... 



     - Nên hòa hay chiến? 
     - Thế nước yếu lấy gì mà lo chiến trinh?  
     - Hy sinh ! Hy sinh cho sông núi muôn năm lừng uy…” 
      
     Hỡi quốc dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước, chúng ta 
phải làm gì và còn có thể làm được gì để cứu đất nước trước cảnh 
thù trong (Việt cộng) và giặc ngoài (Tầu cộng) như thế này đây? 
     Nhưng dẫn khó khăn cách mấy, quá khứ lịch sử cũng như hiện 
tại đã và đang chứng minh rằng: sức quật cường của giòng giống 
Lạc Việt tài trí và anh hùng sẽ vượt qua tất cả để chiến thắng ngoại 
xâm, bất cứ từ đâu tới, để giữ vững giang sơn, Tổ quốc Việt Nam 
thân yêu của chúng ta. 
Thiện Ý 
Houston, ngày 18-5-2014 


