Vì sao các Đặc Khu Kinh Tế TQ nguy hiểm hơn nhượng địa thời thực dân
Luật Sư Đào Tăng Dực
Từ hải ngoại, khi hướng về tình hình chính trị Việt Nam, chúng ta vô cùng bực
bội vì phải thường xuyên chứng kiến cảnh đạo đức giả và khinh thường nhân
dân của các lãnh đạo CSVN.

Đã độc tài đảng trị không đối lập mà cứ giả vờ như dân chủ hiến định, pháp trị
và đa nguyên, cẩn thận cân nhắc từng lá phiếu cử tri còn hơn các nước Tây
Phương, mặt dày mày dạn giả vờ tiếp xúc cử tri lấy ý kiến từng người.

Bán nước trắng trợn mà phát ngôn điêu ngoa lừa lọc, tưởng rằng toàn dân là
phường đui mù câm điếc vô ý thức.

Một trong những ví dụ điển hình nhất là trường hợp truyền thông Việt Nam đã
dẫn lời TBT Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân và Hà
Đông, Hà Nội hôm 17/6 như sau:

"Lợi dụng quy định cho thuê đất 99 năm trong Luật Đặc khu để nói Trung Quốc
vào 99 năm là mất nước, kích động đi biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước, dẫn
đến làm việc chống đối, phá hoại. Bản chất sâu xa là xuyên tạc sự thật, kích
động lòng yêu nước chân chính của người dân để âm mưu việc khác, có bàn tay
phần tử phá hoại, không loại trừ yếu tố nước ngoài."

TBT Nguyễn Phú Trọng lại nói thêm:

"Tất cả đều vì nước, vì dân thôi chứ không có mục đích nào khác, không ai dại
dột, ngây thơ giao đất cho nước ngoài để người ta vào đây."

Đó toàn là ngoa ngôn xảo ngữ trong kho ngữ vựng bình thường của Ông Trọng.

Tuy nhiên, nguy hiểm hơn là hành động của đảng CSVN chứng tỏ họ đang âm
mưu với nước ngoài là TQ và bàn giao đất cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc.

Thật vậy, trong khi TQ chiếm đóng Hoàng Sa bằng vũ lực, xâm chiếm một phần
Trường Sa, tàn sát không thương tiếc 64 chiến sĩ Việt Nam bảo vệ Trường Sa,
ép buộc Việt Nam nhượng các mỏ dầu hỏa trong lãnh hải của mình cho TQ, tập
trận bằng hỏa lực thật ngoài khơi Biển Đông thị uy với quốc tế và thách thức
chủ quyền Việt Nam, thì Bộ Chính Trị đảng CSVN ra lệnh cho Quốc Hội bù
nhìn thông qua Luật An Ninh Mạng để trao không gian ảo cho Trung Quốc
kiểm soát, và tuy lùi lại ngày biểu quyết dự Luật Đặc Khu Kinh tế, nhưng vẫn
chuẩn bị thông qua tháng 10 này, hầu trao 3 đảo chiến lược là Vân Đồng
(Quảng Ninh) miền Bắc, Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) miền Trung và Phú
Quốc (Kiên Giang) miền Nam cho TQ thuê lên đến 99 năm.

Nếu đây không phải là hành động ngang nhiên bán nước cho TQ của Bộ Chính
Trị, trực tiếp vi phạm điều 108 Bộ Luật Hình Sự về tội phản bội tổ quốc, thì
phải gọi là gì nữa?

Trong thế giới đương đại, trên phương diện quốc phòng, chưa xuất hiện một cá
nhân hay tập thể lãnh đạo nào lạ lùng và hoang tưởng bằng TBT Nguyễn Phú
Trọng và Bộ Chính Trị của đảng CSVN.

Đối với họ, sự kiện TQ chiếm đóng Hoàng Sa và Trường Sa, gài đặt giàn hỏa
tiễn uy hiếp lục địa Việt Nam, truy sát ngư dân Việt Nam trên lãnh hải truyền
thống dân Việt còn chưa đủ.

Hoàng Sa và Trường Sa theo họ còn quá xa VN. Họ muốn dâng cho đàn anh
Tập Cận Bình yêu dấu những hòn đảo gần Việt Nam hơn và lớn hơn như đảo

Vân Đồn (diện tích huyện 551Km2) , Bắc Vân Phong (huyện Vạn Ninh
550Km2), và Phú Quốc (589 Km2) ngay sát bờ biển để gần gũi hơn.

Một đặc khu cho ngoại quốc thuê, có nguy hiểm cho quốc gia chủ đất hay
không tùy thuộc vào các điều kiện sau đây:
1. Tương quan sức mạnh quân sự giữa quốc gia chủ đất và thuê đất
2. Tương quan sức mạnh kinh tế giữa quốc gia chủ đất và thuê đất
3. Khoảng cách địa lý giữa 2 quốc gia
4. Sức mạnh của chính kiều dân trong khu tự trị

Trong trường hợp Việt Nam cho TQ thuê đất tại Phú Quốc, Bắc Vân Phong và
Vân Đồn thì 3 yếu tố đầu tiên rõ ràng bất lợi cho Việt Nam vì tương quan sức
mạnh quân sự và kinh tế giữa TQ và VN quá thiên về TQ. Thêm vào đó 2 nước
hầu như tiếp cận lãnh thổ lẫn lãnh hải.

Một trong những biện minh thuyết phục nhất trong bang giao quốc tế hầu một
quốc gia mạnh có thể xâm chiếm một quốc gia yếu hơn, là để bảo vệ quyền lợi
kinh tế chính đáng của mình.

Một khi TQ đã đầu tư nhiều tỷ Đô La vào các đặc khu kinh tế nêu trên thì trong
trường hợp xung đột giữa 2 quốc gia, họ có thể danh chánh ngôn thuận chiếm
đóng làm thuộc địa.

Yếu tố thứ 4- sức mạnh của chính kiều dân trong khu tự trị- tuy không hiện hữu
trong hiện tại, nhưng nếu chờ nhiều thập niên trong tương lai, với sự thần phục
TQ hầu như tuyệt đối của CSVN, và nếu kiều dân TQ lên đến hằng triệu người,
thì không những sẽ trở thành những quận huyện của TQ ngay trong lòng dân tộc
VN, mà có thể hoàn toàn tự trị hoặc độc lập như đảo quốc Singapore nữa.

Nên nhớ Singapore (720 Km2) diện tích không lớn hơn bao nhiêu so với các
khu kinh tế tự trị CSVN đề nghị. Nếu không đề phòng, số kiều dân TQ lên đến
hằng triệu người, thì TQ có thể chiếm đóng bằng vũ lực như Nga Sô chiếm
Crimea của Ukraine vậy.

Năm 1974, Hoàng Sa có hải quân VNCH bảo vệ mà TQ vẫn dùng hải quân áp
đảo, chiếm đóng bằng vũ lực. Trường Sa có sự bảo vệ của hải quân CSVN, mà
TQ vẫn ngang nhiên chiếm đoạt. Không những như thế, mặc dầu Bộ Chính Trị
đảng CSVN, qua Lê Đức Anh, đã ra lệnh các quân nhân CSVN buông súng đầu
hàng trên đảo Gạc Ma, nhưng hải quân TQ vẫn tàn sát không thương tiếc 64
chiến sĩ tay không này.

Thử hỏi một khi TQ đã có giao kèo chính thức, hợp pháp, thuê đất tại các đặc
khu 40, 70 hay 99 năm và đầu tư nhiều tỷ đô la vào các đảo này, thì sẽ đễ dàng
buông bỏ hay không?

TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính Trị VN hoặc vì quá yêu đô la hay quá yêu
TQ nên trí óc mù mờ và không nhìn thấy viễn cảnh này và đã phạm tội phản
quốc.

Trường hợp Phú Quốc là nguy cập nhất. Một khi có xung đột xảy ra giữa 2 quốc
gia, thì hạm đội TQ sẽ án ngữ tại eo biển Kiên Giang, trong khi đó Baidu,
Weibo và những công ty internet TQ sẽ khống chế, làm tê liệt giao lưu trên
không gian mạng. Lúc đó Phú Quốc với sự nội ứng của các kiều dân TQ, sẽ trở
thành một quân huyện của TQ hay một tiểu TQ độc lập như Singapore.

Chính vì thế, chúng ta có thể kết luận không sai lầm rằng bất cứ đặc khu nào
nhượng cho TQ đều nguy hiểm hơn những nhượng địa cho các cường quốc thực
dân của thế kỷ 19 xa xưa.

Đã đến lúc, cuộc đấu tranh của toàn dân Việt, trong và ngoài nước phải dương
cao 2 khẩu hiệu:

Một là “Cương quyết không chấp nhận TQ xâm nhập không gian mạng VN dù
chỉ là một giây”.
Hai là “Cương quyết không chấp nhận TQ thuê đặc khu kinh tế VN dù chỉ là
một giây”.

Một trong những lý do TBT Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN cả gan công
khai bán nước như thế là vì, trong cơn say quyền lợi và quyền lực, họ đã quên
một sự thật quan trọng. Đó là qua nhiều thiên niên kỷ chống giặc phương Bắc
bảo vệ nền độc lập, yếu tính chống Trung Quốc đã nằm trong DNA của từng
con dân nước Việt.

TBT Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí thân cận của ông hình như là ngoại lệ.
Họ yêu trà Trung Quốc hơn trà Việt Nam và quê hương chân chánh của họ nằm
bên kia Ải Nam Quan, về hướng Bắc.

Trong tâm thức sâu thẳm của họ, họ đã ý thức rằng:
Sau khi tiến trình dân chủ hóa hoàn tất tại Việt Nam và họ không còn đất dung
thân, thì Trung Quốc sẽ là nơi họ an hưởng tuổi già. Họ phải ra sức tài bồi cho
tổ quốc Trung Hoa thật sự của họ, bằng từng phần của thân thể mẹ Việt Nam.

