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I. DẪN NHẬP
Ngày 28 tháng 07 năm 2014, một thư ngỏ được loan tải rộng rãi trong và ngoài nước
có tên là “Thư ngỏ gửi BCH Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng CSVN”, do
61 đảng viên ký tên, bao gồm nhiều nhân sĩ nhiệt thành nổi tiếng như Tương Lai,
Chu Hảo, Nguyễn Trọng Vĩnh, Hoàng Tuỵ, Nguyên Ngọc, Nguyễn Trung, Nguyễn
Khắc Mai, Lữ Phương, Phạm Chi Lan, v.v… . Nội dung thư ngỏ gồm có những điểm
nhận định chính xác và khách quan như sau:
Trích:”Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản VN (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối
sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình sô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa
Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba nươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối
kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự
do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa
tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa
đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung
quanh”.
và
Trích: “Sau Hội nghị Thành Đô năm 1990 đến nay,VN đã có nhiều nhân nhượng trong
quan hệ với TRUNG CỘNG, phải trả giá đắt; và càng nhân nhượng, TRUNG CỘNG càng
lấn tới. Gần đây, trong bối cảnh quốc tế phức tạp, TRUNG CỘNG có nhiều hành vi leo
thang mới trong mưu đồ xâm lược và bá chiếm Biển Đông, coi VN là mắt xích yếu nhất cần
khuất phục trước tiên. Thực tế bóc trần cái gọi là ‘cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa’
chỉ là sự ngộ nhận, và ‘4 tốt, 16 chữ’ chỉ là để che đậy dã tâm bành trướng. Cho đến nay, thế
lực bành trướng TRUNG CỘNG đã đi được những bước quan trọng trong mưu đồ biến VN
thành ‘chư hầu kiểu mới’ của họ”.
Xong phần nhận định, thư ngỏ nêu ra các yêu cầu bức thiết đòi hỏi ĐCSVN phải
thực hiện các chính sách sau đây:
-

“Tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây
dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng
tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên
quyết nhưng ôn hòa.
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-

Vạch ra con đường chuyển đổi cơ cấu kinh tế lạc hậu và lệ thuộc nghiêm
trọng vào TRUNG CỘNG hiện nay, xây dựng hệ thống nhà nước pháp quyền
thật sự dân chủ.

-

Chấm dứt các hành động sách nhiễu, trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người
dân biểu tình yêu nước, đối với các tổ chức xã hội dân sự mới thành lập, trả
tự do cho những người đã và đang bị kết án hình sự chỉ vì công khai bày tỏ
quan điểm chính trị của mình.

-

Thống nhất nhận định về mưu đồ và hành động của thế lực bành trướng
TRUNG CỘNG đối với nước ta, từ bỏ những nhận thức mơ hồ, ảo tưởng; và
có đối sách trước mắt và lâu dài bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn
lãnh thổ trong mọi tình huống, thoát khỏi sự lệ thuộc vào TRUNG CỘNG,
xây dựng quan hệ láng giềng hòa thuận, hợp tác bình đẳng, vun đắp tình hữu
nghị giữa nhân dân hai nước.

-

Phải cho nhân dân có quyền được biết và phải được biết sự thật về quan hệ
VN – TRUNG CỘNG và những điều quan trọng đã ký kết với TRUNG
CỘNG như thỏa thuận Thành Đô năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên
giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ, những thỏa thuận về kinh tế v.v…

-

Phải nhanh chóng kiện TRUNG CỘNG ra tòa án quốc tế nhằm phát huy thế
mạnh chính nghĩa của nước ta. Đồng thời, VN cần chủ động cùng với các
nước ven Biển Đông thỏa thuận giải quyết những vướng mắc về chủ quyền
trên biển với các đảo, bãi đá; củng cố sự đoàn kết, thống nhất của các nước
ASEAN, trước hết là giữa các quốc gia ven biển, trong cuộc đấu tranh chống
mọi hành động bành trướng của TRUNG CỘNG muốn độc chiếm vùng biển
này thành ao nhà của mình” [hết trích] [1].

Hơn một tháng sau, vào ngày 02-9-2014, một “KIẾN NGHỊ của một số cựu sĩ quan
Lực Lượng Vũ Trang nhân dân gửi Lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ CHXHCN
VN”, do 6 vị Tướng lĩnh và 14 vị đại tá QĐND ký tên, được phổ biến sâu rộng trong
và ngày nước. Nội dung đòi hỏi:
Trích:
1. ”Quân đội chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trước ngoại xâm, cần chấm dứt
ngay việc huy động Quân đội vào những sự vụ mang tính đối kháng với
Nhân dân, như giải tỏa đất đai, ngăn chặn các cuộc biểu tình yêu nước ôn
hòa; và tuyệt đối không lạm dụng lực lượng Công an vào việc đàn áp những
người dân vô tội, chỉ yêu cầu giải quyết quyền lợi hợp pháp của mình.
2. Đối tượng tác chiến của Quân đội phải là những thế lực có thể đe dọa chủ
quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong hiện tại và tương lai. Đối tượng
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khống chế của Công an phải là những kẻ tội phạm và các hành vi vi phạm
hiến pháp, pháp luật, dù ở trong hay ngoài bộ máy cầm quyền, chứ không thể
là những người dân vô tội. Lịch sử đã chỉ ra rằng Nhân dân ta phải thường
xuyên đề cao cảnh giác trước nguy cơ ngoại xâm từ nước láng giềng phương
Bắc. Việc TRUNG CỘNG hạ đặt giàn khoan HD 981 trên vùng đặc quyền
kinh tế của chúng ta, tuy nay đã tạm rút đi, nhưng vẫn cho thấy họ không hề
từ bỏ quyết tâm bá chiếm Biển Đông.
3. Nhà nước phải báo cáo rõ ràng với Nhân dân về thực trạng quan hệ ViệtTrung và về những ký kết liên quan đến lãnh thổ trên biên giới, biển đảo và
các hợp đồng kinh tế ảnh hưởng lớn đến an ninh và chủ quyền của Quốc gia.
Về Hội nghị Thành Đô, có tin nói rằng Tân Hoa xã và Hoàn cầu Thời báo của
TRUNG CỘNG đã công bố nội dung thỏa thuận giữa hai bên, trong đó trích
dẫn: ‘VN mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền
trung ương tại Bắc Kinh như TRUNG CỘNG đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng,
Quảng Tây... Phía TRUNG CỘNG đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, và cho VN
thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản VN giải quyết các bước tiến hành
cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc TRUNG CỘNG’. Chúng tôi
không biết thật giả thế nào, yêu cầu Chủ tịch và Thủ tướng cho chúng tôi và
nhân dân biết rõ thỏa thuận tại Hội nghị Thành Đô năm 1990. Toàn dân và
toàn quân yêu cầu lãnh đạo Đảng và Nhà nước có đối sách đúng đắn trước
mưu đồ và hành vi xâm lược của thế lực bành trướng Trong Quốc, không thể
chấp nhận thái độ thể hiện sự thần phục họ, và càng đòi hỏi phải công khai,
minh bạch thực trạng quan hệ giữa hai bên” [hết trích] [ 2 ] & [ 3 ].
Hai kiến nghị nói trên đã được dư luận quốc tế quan tâm đặc biệt vì nhu cầu thoát
Trung và chuyển hoá độc tài, chẳng hạn như các cơ quan truyền thông quốc tế sau
đây: Bangkok Post, RIAC, Thatsmags, VOA News (English), BBC English, v.v… [ 4 ],
[ 5 ], [ 6 ] & [ 7 ].
Đặc biệt là bản kiến nghị của các cựu sĩ quan QĐND nói trên gây ảnh hưởng càng
ngày càng mạnh trên tinh thần của các sĩ quan tại ngũ.
Từ giữa năm 2014 đến nay, một số nhận định trong giới Think-Tank của Nhật và
Hoa Kỳ có cho biết về một số chủ điểm thời sự kín đáo về VN, theo nghiên cứu
riêng của họ.
Thứ nhất là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (NTD), trước năm 2016, được xem là
người có nhiều thế lực và ảnh hưởng nhất. (Sau các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong
T.Ư. đảng CSVN, sau cái chết đột tử của Thượng tướng công an Phạm Quý Ngọ &
ông Nguyễn Bá Thanh, hầu như đa số người Việt có cùng nhận định như vậy về ông
NTD). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang cầm đầu phe phái có chiều hướng muốn
tách rời các ảnh hưởng của TRUNG CỘNG nên rất được lòng cán bộ trung tầng, và
ông còn được coi là đối tác chính của cánh tay nối dài của Hoa Kỳ là Nhật Bản.
(Sau các chuyến công du của Bộ trưởng Công An Trần Đại Quang, Thứ trưởng quốc
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phòng Nguyễn Chí Vịnh sang Hoa Kỳ và chuyến công du của ông NTD sang Úc
trong Tháng 3 & 4 năm 2015 thì nhận định này là có cơ sở) [ 8 ], [ 9 ] & [10].
Thứ hai là cho đến cuối năm 2016, phần lớn những chiến lược gia Nhật và Hoa Kỳ
đều cho rằng, trong số lãnh đạo cấp cao CSVN, chỉ có ông NTD mới khả dĩ có thể
làm được việc thoát khỏi quỹ đạo TRUNG CỘNG, tức “Thoát Trung”.
Lại có một số nguồn dư luận đánh giá rằng có chỉ dấu là đã có một vài thoả thuận
ngầm chưa rõ rệt giữa Hoa Kỳ với ông NTD trong việc “Thoát Trung” để quay về
với liên minh Nhật – Nam Hàn – Phi – Ấn Độ – Singapore & Hoa Kỳ trong kế hoạch
“be bờ TRUNG CỘNG”, nằm trong chiến lược “Hoa Kỳ xoay trục sang Châu Á”.
Chiến lược này đã được chính quyền Obama của Hoa Kỳ tập chú và ráo riết thực
hiện vào ĐNÁ và Biển Đông cũng như biển Hoa Đông [11], [12], [13], [14] & [15].
Nếu nhìn từ các biến cố trung bình như biểu tình phản đối chặt cây xanh tại Hà Nội
hay cuộc đình công ôn hòa của 90.000 công nhân Pou Yuen (100% vốn của Đài Loan)
tại Sài Gòn vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2015, người ta sẽ thấy là nhà cầm
quyền đang từng bước nhượng bộ tạm thời. Vậy thì nếu có 10.000 người xuống
đường sẽ có xác suất làm cho công an chùn tay mà không dám đàn áp. Khi công an
của đảng CSVN khoanh tay thì số người tham gia phong trào xuống đường sẽ tăng
theo cấp số nhân và Quân đội Nhân dân VN, trong hiện tình lép vế và cầu an hiện
nay, cũng sẽ không dám ra tay đàn áp. Trong xã hội cộng sản VN từ trước đến nay
chưa có tiền lệ QĐNDVN đàn áp đồng bào ruột thịt của họ. Hơn nữa, hoạt động Xã
Hội Dân Sự VN đang phát triển khá nhanh trong vài ba năm qua sẽ là yếu tố thuận
lợi khá lớn cho lực lượng dân chủ VN.
Điều kiện cần là số đông quần chúng trung lưu khao khát tự do, nhân quyền & dân
chủ đang sống dưới một chế độ cai trị độc tài nhưng kém hiệu quả và gây mất lòng
dân triền miên như hiện trạng VN.
Điều kiện lãnh tụ hay minh chủ nếu có thì tốt hơn, nhưng không có cũng chưa phải
là một bế tắc chiến lược. Hơn nữa, đã có những cuộc đấu tranh cho dân chủ mà
minh chủ chỉ xuất hiện sau quá trình đấu tranh, như cuộc biểu dương Thiên An Môn
của thanh niên & sinh viên cùng với trí thức TRUNG CỘNG tại Bắc Kinh trước kia
(1989). Bà Aung Sang Suu Kyi cũng chỉ xuất hiện như một lãnh tụ sau cuộc biểu tình
dân chủ vĩ đại của sinh viên Rangoon (Miến Điện) đến hơn 3 tháng.

Theo nhiều quan sát viên quốc tế khác thì lực lượng dân chủ VN có tiềm
năng khá cao, vì người Việt đã có một dân số nửa nước ở miền Nam VN vốn
ghét độc tài & yêu dân chủ, cộng thêm với số đông những người Cộng Sản
thức tỉnh, cùng với một đa số khá lớn người Việt hải ngoại, nên dễ có hậu
thuẫn lớn cho việc thoát Trung trong thời cơ hiện tại. Bản “TUYÊN BỐ VỀ
CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO QUỐC GIA VIỆT NAM CỦA CÔNG DÂN VÀ
CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ VIỆT NAM” của XHDS và các công dân

VN trong & ngoài nước công bố ngày 27/06/2017 vừa qua là một minh
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chứng cụ thể nhất cho nhu cầu “Thoát Trung” của tuyệt đại đa số nhân dân
VN.
Hơn nữa, hiện nay cái gút độc tài Miến Điện đã được tháo gỡ, chỉ còn lại vấn nạn
độc tài Cộng Sản VN là nút chặn làm cho chiến lược xoay trục sang Châu Á của Hoa
Kỳ bị cản trở ít nhiều. Cho nên, sau Miến Điện phải là VN cần Thoát Trung chứ
không còn đâu khác.
Qua các dữ kiện nêu trên, nhiều người đã cân nhắc và có được các suy nghĩ: Nếu VN
thực hiện được giải pháp “Thoát Trung” thì công cuộc đấu tranh dân chủ cho VN sẽ
thay đổi lớn, và đa phần sẽ chuyển sang đấu tranh nghị trường. Song song đó, mọi
cuộc đấu tranh quần chúng, đấu tranh xã hội tất nhiên vẫn còn gay gắt trong thời
gian vài năm chuyển tiếp. Giải pháp Putin của CH Nga hay Thein Sein của Miến
Điện chỉ là giai đoạn chuyển tiếp, ngắn hay dài tuỳ theo sức mạnh của lực lượng
dân chủ.
Dù giải pháp gì đi nữa, các tổ chức dân chủ VN vẫn phải tập trung vào 2 việc:
a) xây lực cơ hữu;
và
b) hình thành liên minh hay phong trào cấp quốc gia để hoạt động trong giai
đoạn tới.
Nhiệm vụ của lực lượng dân chủ VN là theo dõi những động thái của CSVN-Hoa Kỳ
và TRUNG CỘNG để chứng minh kế hoạch “Thoát Trung” đang đến gần sự thật (kể
cả việc theo dõi các động tĩnh nội bộ của đảng CSVN) và để kịp hoạch định hướng hoạt
động cho chính xác hầu đáp ứng nhanh với tình hình.
Vào ngày 07-4-2015, cựu đại sứ Nguyễn Trung đã cho phổ biến loạt bài nhận định và
tư vấn có tên là “Về đại hội XII” gồm 6 bài viết từ giữa năm 2014 đến nay, xuyên
suốt những đòi hỏi trong hai bản Kiến Nghị nói trên, nhưng nhiều chi tiết, lý luận,
đối chiếu và mang tính tư vấn hơn [16].
Tuy nhiên, ở mặt khác, trong tiến trình “Thoát Trung”, không ít người VN lo ngại ở
4 điểm:
1) VN quá lệ thuộc kinh tế với TRUNG CỘNG;
2) Một số địa thế VN tại vùng biên giới VN-TRUNG CỘNG, VN-Lào, VNCambodia và các nơi có tiềm năng quân sự như Vũng Áng (Hà Tĩnh), Cam
Ranh, Đà Nẵng… đã được trao cho TRUNG CỘNG hoạt động dài hạn;
3) Tình báo TRUNG CỘNG tại Hoa Nam có thể ra tay ám hại những nhân sự
chống TRUNG CỘNG;
4) Vấn đề Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
Nỗi lo ngại này có thể được triệt tiêu nếu chúng ta có những nghiên cứu khả thi cho
thấy không có nguy hiểm nào đe doạ cho cá nhân và cho đất nước trong việc “Thoát
Trung”. Ngược lại có những sự kiện cụ thể về tình hình nội bộ TRUNG CỘNG, về
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chiến lược của Hoa Kỳ, của Nhật Bản rất thuận lợi cho công cuộc “Thoát Trung” vào
thời điểm hiện nay. Phần cuối của bản nghiên cứu này sẽ đưa ra các dữ kiện sát với
thực tế của công cuộc “Thoát Trung”.
*

II. KHUYNH HƯỚNG và HÀNH ĐỘNG “THOÁT TRUNG”
Hiện nay, có hay không có sự kiện “Thoát Trung”, ai muốn “Thoát Trung”, ai phân
vân, và ai không muốn “Thoát Trung”… đều là những câu hỏi cần được định hình và
trả lời dứt khoát.
Thử nhìn ngược lại vài thập kỷ lịch sử cận đại:
Trong khoảng thời gian 16 năm, từ 1923 đến1938, người thanh niên Nguyễn Ái Quốc
(NAQ) đã dừng chân tại Liên Xô tổng cộng là 6 năm để học làm cách mạng vô sản;
cũng như làm việc cho chế độ Sô-viết với bí danh Lý Thuỵ và nhiều tên khác. Nhưng
Stalin không tin tưởng và không chọn NAQ, mà chọn Trần Phú cho về Quảng Châu
bí mật thành lập đảng Cộng Sản VN (CSVN) năm 1930 và cho giữ chức vụ Tổng Bí
Thư lãnh đạo tối cao [17].
Từ năm 1940 đến 1945, Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh được Mao Trạch Đông và
đảng CS Tàu giúp đỡ để hoạt động trên đất TRUNG CỘNG dưới nhiều bí danh khác
nhau, sau đó vẫn được CS Tàu đơn phương giúp đỡ cho tới năm 1950 – năm định
mệnh “Trung thuộc” của đảng CSVN.
Nhưng Stalin cũng vẫn không tin tưởng Nguyễn Ái Quốc, bằng cớ là vào năm 1945
Stalin vẫn không công nhận Việt Minh, không công nhận đảng CSVN (dưới tên
Đảng CS Đông Dương) và không công nhận Hồ Chí Minh/Nguyễn Ái Quốc là Chủ
Tịch nước VN Dân Chủ Cộng Hòa từ ngày 02-9-1945 mãi cho đến 1954 [18].
Bên cạnh đó là những nghi vấn về con người Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên [19], [20] &
[21].
1- “Trung thuộc” của đảng CSVN trong giai đoạn 1950-1974:
Từ ngữ “Pháp thuộc” đã được dùng chỉ cho giai đoạn gần trăm năm nô lệ nước Pháp,
và từ ngữ tương tự “Trung thuộc” cho chúng ta thấy một hoàn cảnh y hệt như thế đối
với cộng sản Tàu; chỉ hơi khác là những người cai trị VN theo đúng chính sách của
CS Tàu lại là người VN.
Theo sách Đèn Cù Tập 2 - tác giả Trần Đĩnh, thì ngày 01-10-1949, Trung Hoa thành
lập chế độ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đầu năm 1950 Mao Trạch Đông chuẩn bị
đi gặp Stalin và Hồ Chí Minh vội sang Bắc Kinh dịp đó để xin đi theo Mao sang Mạc
Tư Khoa. Nhưng phải chờ Mao hội kiến Stalin xong, cho đến tháng 2-1950, Hồ Chí
Minh mới được trực tiếp gặp và trình bày với Stalin về tình hình cách mạng vô sản
tại VN cùng những chủ trương, đường lối của Đảng Lao Động VN đang tiến hành
để xin sự ủng hộ, giúp đỡ của Liên Xô. [22].
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Phải nói đến vai trò rất lớn của Mao Trạch Đông trong việc bảo trợ cho ông Hồ được
gặp Stalin vào tháng 2-1950 này, đặc biệt là Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai đã ra
sức phóng đại báo cáo cho Stalin về tình hình & tiến độ cuộc chiến tranh chống Pháp
tại VN, hầu tìm kiếm sự hỗ trợ của Liên Sô và nhiều quốc gia trong khối Cộng sản.
Vì vậy Stalin đã thỏa thuận cho đảng LĐVN gia nhập khối Cộng Sản quốc tế và giao
cho Mao trực tiếp lãnh đạo Cộng sản VN, CS Lào và CS Miên kể từ tháng 2-1950
định mệnh này. Từ đây Quân ủy Trung ương TRUNG CỘNG đã lấy quyết định hỗ
trợ, tìm kiếm vị trí trên trường Quốc tế Cộng sản cho ông Hồ Chí Minh [23].
Theo tài liệu tiếng Hoa, tiếng Nga và tiếng Việt của tác giả Huỳnh Tâm (đang sống
tại Paris), thì giai đoạn “Trung thuộc” khởi sự từ tháng 2-1950 và được sự thỏa thuận
của Stalin & Mao tại Mạc Tư Khoa. Ông Hồ chỉ là người thực hiện [24].
Trong chuyến đi tháp tùng CS Tàu sang Nga nói trên, khi ông Hồ đến Bắc Kinh đã
được Lưu Thiếu Kỳ nhắc nhở: ”Không cần thiết phải yết kiến Stalin, bởi có Chủ tịch
Mao và Chu Ân Lai hỗ trợ. Hồ cần tìm lợi thế trong chuyến đi bí mật này, hy vọng
sau khi đến Moscow sẽ tiếp nhận được mọi ủng hộ viện trợ và củng cố vị trí chính
trị trong khối Quốc tế Cộng sản” [25].
Ngày 3-02-1950, Mao Trạch Đông và Lưu Thiếu Kỳ yêu cầu Bộ Ngoại giao Liên Sô
đón ông Hồ theo nghi lễ cần thiết của một nguyên thủ quốc gia, lãnh tụ đảng cộng
sản VN [26]. Nhưng sau khi ông Hồ đến Moscow chỉ được ông Vischinski thay mặt
đảng CS Liên Sô đón tiếp tại nhà khách chính phủ gần quảng trường đỏ.
Sáng ngày 6-02-1950, Stalin và Trung ương Bộ Chính trị Liên Sô đón tiếp phái đoàn
Mao Trạch Đông tại Nghị viện nước Nga và Hội đồng Liên bang. Buổi tối chiêu đãi
tại Điện Kremlin. Trong những buổi tiếp tân không có ông Hồ hiện diện, do bởi
Stalin không nhiệt tình, và đã từ chối tiếp Hồ Chí Minh. Bởi vì trước đó, KGB trình
lên Stalin hồ sơ của Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Ái Quốc ghi rõ: ”Tài liệu xác
chứng Hồ Chí Minh chỉ là bóng ma của Mao Trạch Đông, bởi Thành hay Quốc
người của Liên Sô đã chết từ năm 1933” [27] &[28].
Vì vậy, Mao Trạch Đông đã phải cố gắng thuyết phục Stalin rằng: “Chúng tôi là láng
giềng gần của VN, là đảng anh em, hy vọng các nước cung cấp viện trợ quân sự
càng nhiều càng tốt để chúng tôi thực hiện nghĩa vụ Quốc tế, tất nhiên đó là ý kiến
cá nhân của tôi, chỉ vì hy vọng những đảng anh em có quyết định đoàn kết chặt chẽ
qua trung tâm Quốc tế”. Nhờ vậy, Hồ Chí Minh được Stalin mời tiếp kiến nhưng từ
chối viện trợ trực tiếp.
Stalin nói với Hồ Chí Minh: ”Muốn được Liên Sô chấp thuận ký hiệp ước giống như
‘Hiệp ước hữu nghị Trung-Sô, Liên minh và Tương trợ’ thì không thể được, bởi
trường hợp của đồng chí rất phức tạp không thể có hiệp ước Sô-Việt hữu nghị
(дружба) vào lúc này “.
Stalin còn nói thêm: ”Tôi đã thảo luận các vấn đề viện trợ với đồng chí Chủ tịch
Mao, Mao sẽ đứng đầu hỗ trợ cho VN, chủ yếu là TRUNG CỘNG chịu trách nhiệm
chống Pháp”.
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Như vậy Stalin đã rơi đúng vào âm mưu của Mao nhằm đặt nền móng cho việc
“Trung thuộc”, thông qua chiến lược chống Pháp cướp lấy chính quyền cho CSVN.
Trên đường cùng nhau trở về Bắc Kinh, Hồ Chủ Tịch đã nói với Mao và Chu Ân Lai:
“Tôi miễn cưỡng chấp nhận chỉ thị của ngài Stalin, dù không viện trợ trực tiếp cho
tôi, tuy nhiên tôi vẫn hy vọng, bởi nay mai chúng tôi sẽ ký một hiệp ước khác, tất
nhiên hỗ trợ cuộc chiến tranh ở VN, hiện nay chỉ có một phía giúp đỡ từ Chủ tịch
Mao” [29] & [30].
Mao Trạch Đông thấu hiểu được nỗi thất vọng của Hồ Chủ Tịch, nên Mao đưa ra
một giải pháp viện trợ quân sự: ”Đối với hiện tình VN cần có những cố vấn lỗi lạc
quân sự, chính trị và viện trợ thiết bị quân sự dồi dào, tôi đồng ý với đồng chí (Hồ
Chủ Tịch). Sau khi trở về Bắc Kinh, chúng tôi sẽ thảo luận cụ thể với Trung tâm
nghiên cứu viện trợ để lấy quyết định chính thức”.
Ngày 04-3-1950, Hồ Chủ Tịch sau khi trở về chờ đợi tại Bắc Kinh đã nhận được tin
Quân ủy Trung ương TRUNG CỘNG (CPC), mở phiên họp đặc biệt thảo luận, lấy
quyết định đồng ý gửi nhiều cố vấn quân sự & chính trị hỗ trợ cuộc đấu tranh chống
Pháp tại VN. Hồ Chủ Tịch lập tức nhận được kết quả đầu tiên của thời kỳ “Trung
Thuộc” do Mao Trạch Đông chính thức hỗ trợ cho CS VN; mặc dù trước đó vào
ngày 16-1-1950, TRUNG CỘNG đã gửi tướng La Quý Ba (罗规播) đứng đầu phái bộ
quân sự đến VN.

Từ trái sang phải (hàng đầu): Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, La Quý Ba,
Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng. Nguồn ảnh: Ký giả Đinh Đăng Định.

Trên thực tế Quân ủy Trung ương TRUNG CỘNG đã quyết định hỗ trợ cho Hồ Chí
Minh có điều kiện. Quân ủy Trung ương TRUNG CỘNG và Hồ Chí Minh đã ký
hiệp ước “Kế hoạch chiến tranh VN” quy định khi kết thúc chiến tranh, VN chính
thức trả nợ cho TRUNG CỘNG cả vốn lẫn lời theo từng bước viện trợ.
Khi Hồ Chủ Tịch trở lại VN thì trên chiến trường đã hiện diện quân đội TRUNG
CỘNG đang khẩn cấp lập căn cứ tại Việt Bắc. Trong khi đó, những toa tàu hỏa đầu
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tiên hiệp ước Trung-Việt vừa chuyển đến Yến Sơn (燕山) Vân Nam (云南) những
thiết bị vũ khí nặng, quân dụng với một lực lượng hùng hậu cố vấn quân sự chuyên
nghiệp, đáng chú ý nhất là lực lượng cố vấn kỹ thuật vũ trang và lực lượng cố vấn
huấn luyện chính trị “hồng hơn chuyên”.
Đầu tháng 7 năm 1950. Tướng Trần Canh (陈赓) đứng đầu phái bộ chính trị sang VN
cùng 20 cố vấn TRUNG CỘNG thay mặt Quân ủy Trung ương TRUNG CỘNG đến
thẩm định chiến trường Việt Bắc, và bắt đầu chuẩn bị lãnh đạo cuộc chiến tại các
tỉnh biên giới VN-TRUNG CỘNG.
Tháng 8 cùng năm, Tướng Vi Quốc Thanh (韦国清), đứng đầu nhóm cố vấn chiến
tranh TRUNG CỘNG đến VN. Từ đó chiến tranh tại VN lan rộng do động lực của
Mao và Cộng Sản TRUNG CỘNG (CSTRUNG CỘNG). Tất cả diễn biến trên cho
thấy CSVN hoàn toàn lệ thuộc Bắc Triều, thế nhưng luôn miệng tuyên truyền rằng
chính mình thực hiện cuộc kháng chiến “thần thánh” chống Pháp 1946-1954 để
giành độc lập cho VN. Theo ghi chú công tác của bộ phận Hoa Nam thuộc
CSTRUNG CỘNG: ”Không có Mao Trạch Đông mưu kế, Hồ Chí Minh không thể có
mặt tại VN” (没有战略毛泽东, 胡志明不能出现在越南 - Một hữu chiến lược Mao
Trạch Đông, Hồ Chí Minh bất năng xuất hiện tại VN) [31], [32] & [33].
Như vậy, việc đảng CSVN “nhập Trung” có thể nói là bắt đầu chính thức vào Tháng
2-1950 và từ đây bắt đầu thời kỳ “Trung thuộc” mà mức độ nặng nhẹ có thay đổi
suốt từ đó đến nay (lúc này CSVN có tên chính thức là Hội Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Marx
Ở Đông Dương, kéo dài từ ngày 11 tháng 11 năm 1945 đến tháng 2 năm 1951) [34].

2. Tư tưởng và hành động “Thoát Trung” từ 1950 đến nay:
Từ đó việc “Thoát Trung” đã xảy ra tùy theo từng hoàn cảnh thời sự của mỗi thời kỳ
và hoàn cảnh cá nhân của những người tham dự vào sự cố “Thoát Trung”.
Sau khi đã có chỗ dựa vững chắc, CSVN xuất hiện công khai bằng cách thay đổi
danh xưng từ “Hội Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Marx Tại Đông Dương” sang Đảng Lao
Động VN vào tháng 2 năm 1951 tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II ở Tuyên
Quang.
Đại hội này được thực hiện trong lúc Chiến tranh Ðông Dương lần thứ I đang diễn
ra. Đại hội này cũng tách bộ phận của Lào và Cambodia (vốn cùng thuộc Đảng Cộng
sản Đông Dương) thành các bộ phận riêng, và cho ra đời thêm 3 đảng vệ tinh đóng
vai bù nhìn, nhưng không có quần chúng đảng viên, đó là Đảng Xã hội VN, Đảng
Dân chủ VN và Tân VN Đảng (sau năm 1954 thì Tân VN Đảng bị CSVN âm thầm xóa
sổ). Mục đích việc tạo ra 3 tổ chức này chính là để giúp cho CSVN núp đưới danh
nghĩa là một liên minh nhiều đảng phái chống Pháp giành độc lập, tự xưng là Việt
Minh để che lấp mưu đồ cộng sản hóa VN.
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Thời cuộc VN từ đây biến chuyển theo các giai đoạn: a) Chiến tranh Pháp - Việt
Minh; b) Chia đôi VN thành 2 miền Tự Do và Cộng Sản; c) Nội chiến Nam-Bắc do
TRUNG CỘNG và Hoa Kỳ tác động, tham chiến; và d) Cộng sản hóa toàn bộ VN [35].
Người ta vẫn chưa quên là vào năm 1945, sau khi cướp chính quyền từ tay chính
phủ quốc gia Trần Trọng Kim, thì sau đó 6 tháng, vào ngày 06-3-1946, Hồ Chí Minh
và đại diện Pháp là Jean Sainteny đã ký Hiệp Ước Sơ Bộ tại Hà Nội đặt quân đội của
chính phủ Hồ Chí Minh gồm 10 ngàn quân chịu sự chỉ huy của Pháp và thỏa thuận
hai bên đình chỉ ngay xung đột để đàm phán tiếp. Vì vậy, Tạm ước Việt Minh - Pháp
do Hồ Chí Minh và Marius Moutet ký vào ngày 14-9-1946 qui định về mặt quân sự
giữ nguyên tình trạng chiếm đóng của các phe tham chiến; trong khi Thuế quan,
nguồn lợi tức đáng kể nhất trong ngân sách Liên bang Đông Dương, sẽ do người
Pháp tiếp tục đảm nhiệm. Đêm 19-12-1946, Việt Minh phát động chiến tranh toàn
diện với quân đội Pháp nhằm xoá bỏ 2 hiệp ước do Hồ Chí Minh đã ký nói trên.
Nhưng đến năm 1948 thì tình thế đã thay đổi sau khi Pháp trả độc lập cho chính phủ
quốc gia VN, nhưng chưa rút được quân Pháp ra khỏi VN vì chiến tranh giữa Pháp
và CSVN vẫn còn mãi đến năm 1954 [36].

2.a- “Thoát Trung” ngay trong chiến tranh Pháp-Việt Minh (1951-1953):
Tại VN, về mặt chính trị và ngoại giao, trong thập niên 1940, Chính Phủ Pháp đã ký
với Quốc Gia VN 3 Hiệp Định để thừa nhận chủ quyền độc lập của VN. Đó là Hiệp
Ước Sơ Bộ Vịnh Hạ Long ngày 07-12-1947 để thừa nhận trên nguyên tắc nền độc lập
của VN.
Sáu tháng sau, ngày 05-6-1948, Hiệp Ước Sơ Bộ được chính thức hóa bởi Thông Cáo
Chung Vịnh Hạ Long ký với Chính Phủ Quốc Gia VN dưới sự bối thự của Quốc
Trưởng Bảo Đại.
Vào ngày 12-02-1949, Ủy Ban Hỗn Hợp Việt Pháp được triệu tập để khai triển những
điều khoản trong Thông Cáo Chung Vịnh Hạ Long nhằm qui định một hiệp ước
chính thức mang danh là Hiệp Định Élysée sắp được ký kết giữa Tổng Thống Pháp
Vincent Auriol và Quốc Trưởng Bảo Đại.
Bốn tuần sau, ngày 08-3-1949, Hiệp Định Élysée được ký kết để thừa nhận Quốc Gia
VN Độc Lập. Những hiệp ước thuộc địa và bảo hộ trong hậu bán Thế Kỷ 19 đã bị
Hiệp Định Élysée bãi bỏ.
Như vậy, chiếu Công Pháp Quốc Tế, VN được độc lập ngày 02-02-1950 sau khi Quốc
Hội Pháp phê chuẩn Hiệp Định Élysée ngày 08-3-1949.
Tuy nhiên, đảng CSVN đã phá hoại nền độc lập này. Vì Hiệp Định Élysée không cho
họ độc quyền lãnh đạo quốc gia, do đó họ đã tiếp tục tấn công quân đội Pháp và
quân đội quốc gia VN [37].
Thời kỳ chiến tranh này giúp đảng CSVN phát triển nhanh trong các vùng do Việt
Minh chiếm đóng, bởi mục tiêu nhuộm đỏ Đông Dương được giấu kín, và bởi nông
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dân VN vốn chất phác lại thiếu thông tin nên không biết được việc CSVN đã “nhập
Trung” từ đầu năm 1950.
Đảng CSVN luôn tuyên truyền rằng những vùng nông thôn hẻo lánh do họ chiếm
đóng là vùng “giải phóng” còn vùng quốc gia có quân Pháp giữ an ninh thì họ gọi là
“vùng Tề” do Ngụy (không cộng sản) tạm chiếm. Tuy vậy, những năm này vẫn có
rất đông trí thức & dân thành thị (nhất là dân Hà Nội) nhìn ra ý đồ của CSVN tuy
khoác chiêu bài “kháng chiến chống Pháp giành độc lập” nhưng thực chất là tay sai
TRUNG CỘNG.
Do vậy phong trào “Thoát Trung” bắt đầu ngay trong hàng ngũ Việt Minh bằng
hành động trốn thoát từ vùng Việt Minh sang vùng quốc gia (về Tề, hay dinh Tê).
Việc “Thoát Trung” lần này bao gồm phần lớn giới trung lưu như Phạm Ngọc Thảo
& Phan Quang Đông, và trí thức như Trần Chánh Thành & Trần Trung Dung, các
văn nghệ sĩ như Phạm Duy, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Thị Vinh, v.v… [38].
Từ năm 1953 tới 1954, đảng CSVN, theo chỉ thị của cố vấn TRUNG CỘNG, thực hiện
chính sách chính trị cực tả & chuyên chính vô sản của Mao trong vùng Việt Minh
làm cho một số lớn dân chúng trung lưu vùng nông thôn sợ hãi và bỏ trốn sang
vùng tự do của chính quyền quốc gia. Đợt “Thoát Trung” này xảy ra do hậu quả của
chính sách đấu tố cải cách ruộng đất đợt đầu trong vùng Việt Minh do các cố vấn
TRUNG CỘNG kiểm soát.
2.b- “Thoát Trung” tại nước VN Dân Chủ Cộng Hoà, từ 1954 đến 1974:
Khi Pháp giao lại miền Bắc cho Việt Minh theo hiêp định Genève 1954, có gần một
triệu người Việt di cư ngay vào Nam để lánh nạn Cộng Sản. Trong suốt 3 năm 19531956, đảng CSVN triệt để thi hành chính sách CS cực tả của Mao Trạch Đông để giết
chết khoảng 72.000 người bị gán cho là địa chủ, nhân sĩ, trí thức theo phương châm
“Đào tận gốc, trốc tận rễ bọn Trí, Phú, Địa, Hào” trong biến cố Cải cách Ruộng đất
tại miền Bắc (VNDCCH).
Kể từ khi “nhập Trung” vào đầu năm 1950, thì thời kỳ 1953-1975 là thời kỳ nô lệ
TRUNG CỘNG gần giống như nô lệ Pháp ngày xưa, chỉ khác là do người cộng sản
Việt thi hành chính sách nô lệ dưới sự kiểm soát của CSTRUNG CỘNG, thông qua
các cố vấn và chuyên gia TRUNG CỘNG [39] & [40].
Chính sách cực tả này sau đó bị giới văn nghệ sĩ như Phùng Quán, Trần Dần, Hoàng
Cầm, Nguyễn Chí Thiện, Hữu Loan, Trần Đĩnh, Lê Đạt, v.v…, các trí thức như Phan
Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo v.v… và một bộ
phận các cán bộ, đảng viên CSVN như Lê Liêm, Hoàng Minh Chính, Đặng Kim
Giang v.v… chống đối suốt từ 1954 đến sau này.
Do đó đảng CSVN đã thanh trừng và đày ải thành phần chống đối đó qua các chiến
dịch đàn áp Nhân Văn Giai Phẩm, Chỉnh Huấn, Trăm Hoa Đua Nở, Vụ án Xét lại
chống Đảng, v.v… Tầng lớp chống đối này có thể xem như một phong trào “thoát
Trung” ngay trong lòng chế độ và những người của phong trào này còn sống đến
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nay thì vẫn đang cổ vũ mạnh mẽ cho việc “thoát Trung” như Tô Hải, Trần Đĩnh,
v.v…
Kể từ 1960, chủ trương đánh vào miền Nam cũng hoàn toàn do TRUNG CỘNG chủ
xướng, CSVN chỉ việc cung cấp xương máu cho cuộc chiến tranh xâm lược VNCH
này. Chính vì vậy TBT Lê Duẩn mới dám tuyên bố khẳng định rằng: “Ta đánh Mỹ là
đánh cho TRUNG CỘNG cho Liên Sô…“.
2.c- “Thoát Trung” từ 1974 đến 1989:
Trong suốt năm 1974, CSVN chuẩn bị đem toàn lực tổng tấn công VNCH tại miền
Nam. Theo hồi ký Trần Quang Cơ (Hồi Ức & Suy Nghĩ – Trần Quang Cơ, công bố
năm 2001) thì cố vấn TRUNG CỘNG chỉ cho phép CSVN tổng tấn công chiếm đất
miền Nam tới Đèo Cả (Vĩ Tuyến 13), chừa lại phần đất từ Vĩ Tuyến 13 đến mũi Cà
Mau cho chính phủ 3 thành phần.
Nhưng trước hệ quả điều binh hỗn loạn của VNCH sau cuộc triệt thoái Cao Nguyên
(do bởi tác động khoanh tay của Mỹ), TBT Lê Duẩn quyết tâm chiếm trọn miền Nam
VN, xé bỏ hiệp định Paris 1973, thống nhất VN ngay lập tức vào năm 1976.
Việc này gây bất hòa giữa đảng CSVN và TRUNG CỘNG vì làm lệch cán cân chiến
lược do TRUNG CỘNG và Mỹ đã ngầm thỏa thuận từ 1973. Vì vậy sau năm 1975,
Mỹ và TRUNG CỘNG liên thủ cấm vận CSVN. Tuy nhiên Lê Duẩn quay trục sang
đầu phục Liên Sô, và như vậy CSVN bắt đầu “Thoát Trung” toàn phần ngay trong
bộ máy quyền lực. Tuy bộ máy cầm quyền của CSVN thoát Trung nhưng sách lược
chính trị, quân sự, kinh tế, v.v… vẫn thi hành y hệt như chính lược “CS cực tả” của
Mao trên toàn quốc VN. Điều này rất dễ hiểu vì cán bộ và đảng viên CSVN đã bị
điều kiện hóa suốt 25 năm Trung Thuộc (1950-1975) nên không biết quản trị đất
nước cách nào khác, ngoài những gì đã học theo chủ nghĩa Maoism suốt hai thập kỷ
rưỡi chui vào thòng lọng “Trung Thuộc”.
Vì một kiêu hãnh ảo tưởng “thắng Mỹ” nên đảng CSVN đã bỏ qua cơ hội do TT Mỹ
Jimmy Carter đề nghị thiết lập bang giao năm 1977, [29], và tin vào chỗ dựa ảo
tưởng “siêu cường Liên Sô” nên lâm vào thế bế tắc ngoại giao và bị cấm vận suốt từ
1977 đến 1994 (TT Bill Clinton bãi bỏ cấm vận CSVN năm này).
Chính vì việc “thoát Trung” toàn phần của bộ máy quyền lực CSVN, nên TRUNG
CỘNG đã ra lệnh cho Polpot tấn công dọc biên giới Việt Miên nhằm áp lực CSVN
quay lại “nhập Trung”. Nhưng Liên Sô đã sớm lôi kéo được CSVN “nhập Sô” (quay
về thần phục Liên Sô, thoát khỏi gọng kềm TRUNG CỘNG).
Sợ bị Liên Sô đâm mũi dùi sau lưng mình phá chiến lược hiện đại hóa của TRUNG
CỘNG, Đặng Tiểu Bình cho Hồng Quân TRUNG CỘNG tấn công 6 tỉnh giáp giới
TRUNG CỘNG để vô hiệu hóa Hiệp Ước Hữu Nghị Việt-Sô (1978, một hiệp ước
ràng buộc CSVN nhập Sô) [30] – (xin xem thêm bài “Deng Xiaoping and China’s
Decision to go to War with Vietnam”, by Xiaoming Zhang, 2010 – MIT Press).
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Sau khi TRUNG CỘNG rút quân về thì Lê Duẩn cho sửa lại Hiến Pháp CSVN năm
1980 ghi dấu chính thức việc thoát Trung toàn phần bằng định nghĩa “chống bá
quyền TRUNG CỘNG” [41].
Sự cố “thoát Trung nhập Sô” của CSVN là một tác nhân chính thức xé tan khối CS
làm 2 mảnh theo Liên Sô và theo TRUNG CỘNG. Trong suốt 15 năm (1975-1990) bộ
máy quyền lực CSVN tuy thoát Trung nhưng chính sách thi hành tại VN vẫn là
chính sách Maoism của CS cực tả, liên tục từ 1950 đến 1986 (là năm CSVN chính
thức bắt chước theo mô hình khập khiểng glasnost ”mở cửa” và perestroika ”cải tổ”
của Liên Sô).
2.d- Tái “nhập Trung” (Mật nghị Thành Đô 1990) và phong trào “Thoát Trung” từ
năm 1991 đến nay:
Suốt từ 1986 đến 1989, CSVN vô cùng lo sợ vì chỗ dựa Liên Sô đang lung lay, bị hất
hủi trong khi thế đối đầu với TRUNG CỘNG vẫn còn căng thẳng từ năm 1978 &
1979. Nhất là năm 1989, TBT Nguyễn Văn Linh chứng kiến tận mắt sự suy sụp toàn
diện của khối CS Âu Châu thì CSVN vô cùng run sợ cho sự đơn độc không còn chỗ
dựa của chế độ.
Vì vậy sau nhiều cuộc móc nối bí mật với TRUNG CỘNG, nhóm cầm quyền thượng
đỉnh của CSVN gồm TBT Nguyễn Văn Linh, Thủ tướng Đỗ Mười và cố vấn Phạm
Văn Đồng được TRUNG CỘNG chấp thuận cho qua Thành Đô gặp Chủ tịch đảng
CSTRUNG CỘNG Giang Trạch Dân và Thủ Tướng TRUNG CỘNG Lý Bằng ngày 03
& 04-tháng 9-1990 để mật nghị việc “tái nhập Trung”.
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Như vậy có thể khẳng định là giai đoạn “tái nhập Trung” của CSVN bắt đầu từ 1990
đến nay, và những mật ước giữa CSVN và CSTRUNG CỘNG cho đến nay vẫn còn bị
bưng bít tại TRUNG CỘNG và tại VN [42] & [43].
Theo những mảnh vụn bị rò qua đường ngoại giao, truyền thông, và từ những nhân
viên tháp tùng, thì lần “nhập Trung” này VN bị TRUNG CỘNG trói buộc nặng nề
bằng quyền lực xâm lăng mềm trong các lãnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, ngoại
giao, v.v…, kể cả mua chuộc con người bằng những thủ đoạn hối lộ, buôn bán chức
tước, buôn lậu và đầu độc bằng hàng hóa độc hại hay không đạt tiêu chuẩn để xuất
khẩu.
Tiếp theo là việc ký kết Hiệp ước ngày 30-12-1999 về biên giới trên bộ Việt – Trung
để thay thế Công ước Pháp-Thanh 1895 (hay còn có tên gọi Công ước Gérard 1895 là
bản công ước được ký giữa Pháp và Trung Hoa năm 1895 nhằm phân chia lại đường
biên giới giữa Bắc Kỳ và Vân Nam), nhằm bổ túc cho Công ước Pháp-Thanh 1887.
Sau đó là Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ là thoả hiệp ký ngày 25 tháng 12 năm
2000 giữa CSVN và CSTRUNG CỘNG tại Bắc Kinh, nhằm xác định biên giới lãnh
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hải, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế trong Vịnh Bắc Bộ (Hiệp định này thay
thế Công ước Pháp-Thanh 1887).
Hai hiệp định này chỉ được công bố một phần, với hệ quả VN bị mất nhiều phần đất
truyền thống như Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan trên đất liền, và hàng ngàn cây số
vuông biển trong Vịnh Bắc Bộ.
Lập tức, một phong trào phản kháng trong giới trí thức, thanh niên và giới CS thức
tỉnh nổi lên âm ỉ và bùng phát từ từ nhưng bền vững từ 1990 đến nay.
Vào tháng 10 năm 2001, thanh niên Lê Chí Quang đã đưa lên Internet một bài viết
mang tên “Hãy cảnh giác với Bắc triều”, có thể xem như châm ngòi cho phong trào
“thoát Trung” mới. Xuyên suốt từ 2000 tới 2014, phong trào thoát Trung lan rộng
trong giới trí thức, thanh niên, tôn giáo, người CS thức tỉnh (61 nhân vật thế giá của
ĐCSVN, 20 vị tướng tá QĐNDVN, v.v…), đặc biệt giới đấu tranh dân chủ & xã hội
dân sự gần như ủng hộ 100% việc “thoát Trung”.
Từ năm 2012 đến nay TRUNG CỘNG không ngừng gây hấn trên Biển Đông qua
nhiều động thái khác nhau như cấm đánh cá, sách nhiễu ngư dân VN, gây hấn với
tàu nghiên cứu dân sự, xâm phạm lãnh hải VN qui mô qua vụ dàn khoan Haiyang
981, xây dựng căn cứ quân sự trên các quần đảo bị chiếm trái phép như Hoàng Sa và
Trường Sa v.v… đã thúc đẩy phong trào yêu nước đòi “thoát Trung” ngày một lớn
mạnh và vững chải hơn.
Chỉ vì nóng lòng chiếm lĩnh Biển Đông bằng đường “Chín Đoạn” phi pháp, TRUNG
CỘNG đã giúp chiến lược “xoay trục sang Á Châu” của Mỹ được nhiều thuận lợi và
giúp phong trào Thoát Trung của VN lớn mạnh nhanh hơn.

Khẳng định sự kiện CSVN đang “Thoát Trung”
1- Không phải toàn bộ nhóm cầm quyền tại VN hiện nay đang thoát Trung:
i.

Một phe ít người hơn trong nhóm cầm quyền không muốn và không chịu thoát
Trung, nhưng sau 2 cái chết đột tử của Phạm Quý Ngọ & Nguyễn Bá Thanh thì
phe này yếu thế rõ rệt, nên đại tướng Lê Hồng Anh (UV bộ chính trị CSVN trùm
an ninh chiến lược của CSVN) phải sang TRUNG CỘNG hồi năm ngoái để cầu
cứu (tạm gọi phe này là “Phe 1”).

ii.

Phe đông người hơn muốn thoát trung và đã có nhiều hành động thoát trung gần
đây (Trần Đại Quang, Nguyễn Chí Vịnh, Nguyễn Tấn Dũng sang Mỹ và Úc
trong 3 tháng đầu năm 2015). Đây là phe được Mỹ-Nhật-Úc-Ấn tỏ ra có chỉ dấu
ủng hộ ngầm (Âu Châu cũng ủng hộ phe này, nhưng không mạnh dạn bằng) và
đang đẩy mạnh sự ủng hộ trên mặt nổi (Mỹ tặng 5 tàu tuần duyên cao tốc và mới
đây cho không 1 tỷ USD làm điện mặt trời, xóa bỏ cấm vận vũ khí, Ấn bán 10 tàu
tuần duyên cho VN, Úc nhận huấn luyện quân sự, v..v…). Phe này đang ráo riết
củng cố quyền lực nội bộ với sự hỗ trợ ngầm của đại sứ Ted Osius tại Hà Nội (tạm
gọi là “Phe 2”) [44].
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iii.

Phe đông nhất trong nhóm quyền lực chóp bu là phe trung lập, không chống đối
việc thoát Trung, nhưng cũng không tích cực (tạm gọi là “Phe 3”). Nguyễn Tấn
Dũng xem thường phe này vì với thế mạnh “Quyền & Tiền” cùng sở trường thủ
đoạn chính trị, NTD dễ dàng chi phối phe này.

2- Khổ tâm nhất trong “Phe 1” là TBT Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng được Bộ Ngoại giao
Mỹ mời sang gặp Obama, không đi thì không được, mà đi thì sợ TRUNG CỘNG trừng
phạt. Vì vậy phải chạy ngay sang Tàu vừa xin chỉ thị vừa trấn an TRUNG CỘNG là dù
sang Mỹ, ông Trọng sẽ không phản bội TRUNG CỘNG [45]. Nhưng liệu ông NPT có thoát
nổi thế trận “mời sang Mỹ” này hay không? Trận thế lần này có tính cách dứt khoát hơn
những lần mời mọc gợi ý của Mỹ dành cho phe bảo thủ giáo điều CSVN từ năm 2013 về
trước. Thành công tối thiểu lần này của Mỹ là cho phe bảo thủ giáo điều của ông NPT (Phe
1) được quyền đóng vai “đu dây hình thức” giữa Mỹ & TRUNG CỘNG, nhưng không
được có hành động nào làm hại cho chiến lược chuyển trục gấp rút của Mỹ sang Á Châu.
Gọi là tối thiểu vì có thể Mỹ thành công nhiều hơn trong vụ mời ông NPT qua Mỹ sắp tới
đây. Hơn nữa, tuy ông Trương Tấn Sang kèn cựa với ông NTD nhưng đối với việc thoát
Trung thì ông TTS có vẻ thuộc “Phe 3”nên không đáng kể.
3- Về thế lực của quần chúng VN thì đa số phe đảng viên về hưu ủng hộ việc thoát Trung,
tuyệt đại đa số thành phần đấu tranh dân chủ, nhân quyền, xã hội dân sự, tôn giáo v.v… rất
tích cực cho việc thoát Trung (đây là chỗ dựa tốt cho “Phe 2” nếu phe này thực hiện việc
tháo gỡ ách TRUNG CỘNG cùng lúc với sự chuyển đổi sang dân chủ như Miến Điện đã và
đang thực hiện. Trong một bài báo mới đây, nhà văn cựu đảng viên CSVN Phạm Đình
Trọng đã đau đớn: “… xác nhận tình trạng bệnh tật nặng đến mức bất tỉnh, hèn yếu đến
không còn tư thế độc lập, tự chủ của Nhà nước VN cộng sản hiện nay, …” [46].
4- Chiến lược chuyển trục sang Á Châu của Mỹ chỉ gặp phải hai nước chống đối: Bắc Hàn &
TRUNG CỘNG. Các nước tích cực với việc chuyển trục là Nhật, Úc, Nam Hàn, Indonesia,
Phillipines, Ấn, Singapore, Brunei, Miến Điện, Thái Lan và Malaysia. Riêng Cambodia, Lào
& VN lấp lửng, nhưng đáng kể nhất là cái chốt VN làm cho việc chuyển trục chậm lại từ
2009 đến 2013. Giờ đây chốt cản này đã được Mỹ, Nhật, Ấn & Úc liên thủ dẹp bỏ từ năm
2014 đến nay.
5- Liên tiếp từ cuộc viếng thăm VN của các tàu chiến Hoa Kỳ, các tướng Mỹ kể cả tham
mưu trưởng Liên Quân Hoa Kỳ Martin Dempsey thăm VN 4 ngày từ 13-8-2014 đến 16-82014, Bộ Trưởng Hải Quân Mỹ Ray Mabus cùng 2 tàu chiến Mỹ USS Fort Worth và USS
Fitzgerald thăm Đà Nẵng từ 4 đến 10-4-2015, bên cạnh các nhà dân cử Hoa Kỳ và các giới
chức cao cấp Mỹ từ 2013 đến nay, thì chiến lược chuyển trục của Mỹ đã có được tiến độ
nhanh hơn trước. Nhật và Ấn cũng theo chân Mỹ vào hiện diện tại Biển Đông từ 2014 đến
nay. Một “liên minh be bờ TRUNG CỘNG” không minh danh gồm Mỹ-Nhật-Ấn-Nam
Hàn-Miến Điện-Singapore đã xuất hiện trong thực tế. Liên minh này tác động ít nhiều vào
việc “thoát Trung” của chính quyền CSVN. Qua các sự kiện tích cực về trợ giúp mà Mỹ,
Nhật, Ấn & Úc ra tay thực hiện công khai từ giữa năm 2014 đến nay, người ta có thể
khẳng định là một bộ phận trong cán bộ & đảng viên CSVN đang chọn con đường
“thoát Trung”.
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6- Nhưng nếu muốn tiến trình “chuyển hóa dân chủ” được thực hiện song hành với “thoát
Trung” thì vẫn còn cần dùng đến thuyết phục, đấu tranh quần chúng và ngoại vận, để đẩy
mạnh hơn kế sách tối hảo này. Kinh nghiệm về việc Mỹ & Âu Châu ban tặng cho nhóm
quyền lực quân phiệt Miến Điện món hàng “Miễn Tố & Miễn Sai Áp Tài Sản Phi
Pháp”cách đây vài năm đã gặt hái thành công khá mỹ mãn cho Miến Điện. Nhiều người cho
rằng nếu Mỹ vận dụng phương tiện này với “Phe 1” & “Phe 2” nói trên thì tình hình thoát
Trung và chuyển hóa độc tài sẽ tiến triển rất nhanh.
7- Tín hiệu công ty Mỹ cho không một công ty VN 1 tỷ Mỹ kim không phải là một thứ viện
trợ kinh tế thông thường. Giả dụ là Microsoft hay Intel, hay Sony thì có đủ sức cho không 1
tỷ đô-la hay không? Vậy nguồn tiền này không phải từ 1 công ty tư nhân nào đủ hào phóng
để cho không như thế, mà ngược lại phải từ một hay nhiều nguồn khác nhau. Vậy tín hiệu
này cho thấy có xác suất phe nắm kinh tế tại VN đã thỏa thuận được điều gì đó với Hoa Kỳ
nên nhận được phần thưởng đó khá nhanh.
Tóm lại,
i.

Những nỗ lực thoát Trung của người VN trong khoảng giữa thế kỷ 20 (dinh Tê,
chống Cải cách Ruộng đất…) không thành công vì đảng CSVN thao túng vận mệnh
đất nước, thông qua những quyết định tuỳ tiện “nhập Trung”. Trong lúc đảng viên
CSVN & người dân VN bị bưng bít hoàn toàn về tình trạng nhập Trung.

ii.

Riêng quyết định “Thoát Trung toàn phần” có ghi trên hiến pháp CSVN 1980 là do
TBT Lê Duẩn quyết định ngã hẳn vào vòng nô lệ Liên Sô, dựa trên sự tự mãn chiến
thắng 30-4-1975, và dựa trên quyền lực độc tôn lúc bấy giờ.

iii.

Những nỗ lực thoát Trung từ năm 1990 đến nay là một thực tế có thật, mạnh mẽ
hơn nhiều lần so với thời trước, nhờ vào các yếu tố thuận lợi kể trên, cộng thêm sự
hiểu biết rõ ràng hơn của đảng viên CSVN và người dân VN về Công hàm 1958, về
Hội nghị Thành Đô, về hầu hết những điều mà chính quyền cố tình bưng bít, đặc
biệt là về mức độ gian tham thiểu trí thiểu năng của một bộ phận quan chức CSVN,
và điều quan trọng nhất của hệ quả nhập trung là tình trạng lạc hậu của VN so với
cả Miên, Lào… Ngoài ưu thế truyền thông, người VN còn được trang bị thêm
những kỹ năng sinh hoạt Xã Hội Dân Sự, Đấu tranh Bất bạo động v.v… Tất cả gộp
lại cho phép người VN lạc quan về một tương lai tươi sáng hơn để vừa thoát trung,
vừa chuyển hoá dân chủ cho đất nước và dân tộc mình.

Ngày nay chúng ta có chỗ dựa bền vững về kinh tế do khối các quốc gia tự do tư bản &
giàu mạnh cung cấp, và liên minh Mỹ-Ấn-Singapore-Nhật-Úc trợ lực bảo vệ chủ quyền
biển đảo và bờ cõi để bắt đầu ngay công cuộc phát triển quốc gia như Nam Hàn (mà chỉ
cần 20 năm từ 1975 đến 1995 đã trở thành một con Rồng Á Châu được Mỹ và Nhật xem
là đối tác bình đẳng) [47].
*

III. GIẢI TỎA NỖI E SỢ “THOÁT TRUNG” CỦA NGƯỜI VIỆT
TRONG NƯỚC
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Trong kế hoạch thoát TRUNG CỘNG, nhiều người khá lo ngại ở 4 điểm:
1) VN quá lệ thuộc kinh tế với TRUNG CỘNG;
2) Một số địa thế VN tại vùng biên giới VN-TRUNG CỘNG, VN-Lào, VN-Kampuchia và
các nơi có tiềm năng quân sự như Vũng Án [Hà Tỉnh], Cam Ranh… đã dành cho
TRUNG CỘNG hoạt động dài hạn;
3) Tình báo TRUNG CỘNG có thể ra tay ám hại những nhân sự chống TRUNG CỘNG;
4) TRUNG CỘNG chiếm đảo HS và TS.
Hãy thử phân tích từng điểm:
Điểm một, sự lệ thuộc kinh tế vào TRUNG CỘNG.
Xét về kinh tế, mới đây việc cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA)
tặng 1 tỷ đô-la cho Công ty TNHH Công Lý là tín hiệu rõ ràng nhất cho chúng ta
thấy Hoa Kỳ rất hào phóng về viện trợ và giao thương kinh tế với VN [48].
Hơn nữa hiệp định TPP là xu thế chiến lược và Hoa Kỳ sẽ dùng TPP tương tự như
một “liên minh EU”, nên khi VN gia nhập xong trong năm nay thì VN được bảo bọc
bên trong một sức mạnh kinh tế (economic power) ngang bằng khối EU [49].
Vậy chúng ta có cần phải lo sợ TRUNG CỘNG áp bức chúng ta về kinh tế nữa
không?
Cách đây không lâu, nhiều người đã lên tiếng báo động về việc TRUNG CỘNG
trúng thầu và thâu tóm hơn 90% các công trình trọng điểm quốc gia ở khắp VN. Nay
các công ty TRUNG CỘNG cũng đang dần dần thâu tóm các công ty VN. Theo báo
cáo của Cục Đầu Tư thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20-5-2014, vốn đầu
tư DI ( oreign Direct Investment) tại Việt Nam gồm có 16.589 dự án trị giá trên 239
tỷ USD.
Việc Trung Quốc nổi bật và trở thành đối tác có lượng vốn đầu tư tăng mạnh và đột
biến từ 2010 đến nay là điều đáng quan tâm: Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2014 đầu
tư của Trung Quốc (chưa kể Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao) tại Việt Nam gồm có
1.029 dự án, trị giá 7.852 tỷ USD, đứng thứ 9 trong tổng số 101 quốc gia có đầu tư tại
Việt Nam. Riêng năm 2013 chiếm tới hơn 2,3 tỷ USD, đứng hàng thứ 4 trong tổng số
101 quốc gia đã đầu tư vào Việt Nam, với 110 dự án mới, trong đó dự án BOT (buildoperate-trans er) Vĩnh Tân xây dựng nhà máy nhiệt điện chạy bằng than tại Bình
Thuận chiếm hơn 2.018 tỷ USD, đang gây tai họa môi trường và đang bị cư dân địa
phương chống đối.
Trong số 17 lĩnh vực các đối tác TRUNG CỘNG đầu tư vào VN, các lĩnh vực bất
động sản và dệt may có số vốn lớn nhất, có ý đồ chiếm dụng và khai thác giá nhân
công rẻ. Đáng chú ý về ý đồ nầy là: Dự án xây dựng khu công nghiệp Hải Hà
(Quảng Ninh), dự án khu công nghiệp An Dương (Hải Phòng), dự án sản xuất các
sản phẩm may mặc cao cấp ở Sài Gòn, dự án khai thác, kinh doanh khu công nghiệp
bất động sản ở Tiền Giang và dự án dệt, sợi, nhuộm ở Nam Định.
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Nhiều chuyên gia cho rằng, các nhà đầu tư Trung uốc đã bộc lộ dã tâm đón đầu để
hưởng lợi từ Hiệp định TPP mà Việt Nam đang đ y mạnh đàm phán thông qua, và
c ng là thời điểm Việt Nam có khả năng kết thúc đàm phán về Hiệp định mậu dịch
tự do với U ( V T ) trong thời gian tới. Bởi vậy nhiều nhà đầu tư Trung uốc đã
tới Việt Nam xây dựng nhà máy sản xuất nguyên vật liệu nhằm tận dụng cơ hội từ
các hiệp định dành cho Việt Nam.
Trong tổng số 17 ngành Trung Quốc có đầu tư tại Việt Nam, đứng đầu là 5 lĩnh vực:
o Công nghiệp chế biến, chế tạo, với 704 dự án, tổng số vốn đầu tư 4.133.905
USD, chiếm 53% vốn đầu tư. Các ngành dệt may chiếm tỷ trọng lớn do các
nhà đầu tư Trung Quốc muốn đón cơ hội hưởng thuế suất 0% khi Việt Nam
tham gia TPP.
o Sản xuất phân phối điện, hơi đốt, nước, với 03 dự án, tổng vốn đầu tư
2.046.770 USD, chiếm 28%.
o Xây dựng, có 98 dự án, tổng số vốn đầu tư 559.616 USD, chiếm 7%.
o Kinh doanh bất động sản, có 14 dự án, tổng số vốn đầu tư 461.827 USD,
chiếm 6%; cộng thêm dịch vụ lưu trú.
o Thực phẩm, có 12 dự án, tổng số vốn đầu tư 298.700 USD, chiếm 4%.
Năm lĩnh vực nói trên đã chiếm t ng cộng 98 t ng vốn đầu tư D của Trung uốc
vào Việt Nam, nhưng cho đến nay, TRUNG CỘNG chưa có dự án nào đầu tư ở lĩnh
vực công nghệ cao với vốn đầu tư lớn như ntel của Mỹ. Do đó việc thoát Trung về
kinh tế không có gì khó khăn.
Khó khăn là các nhà đầu tư Trung Quốc đã có mặt trên hầu hết các tỉnh thành của
Việt Nam (55 63 tỉnh, thành), trong đó tập trung chủ yếu tại các tỉnh ven biển (22 28
tỉnh ven biển) và các thành phố, khu vực đông dân cư, có sức thu hút lao động
mạnh, có cơ sở hạ tầng tốt, thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa cũng như đi lại
giữa Trung Quốc và Việt Nam. Theo thống kê của Cục Đầu tư, trong các địa phương
có nhiều dự án đầu tư Trung Quốc là Hà Nội (202 dự án), tiếp đến là Sài Gòn (110
dự án), Bình Dương (100 dự án), Bắc Ninh (54 dự án), Long An (54 dự án), Hải
Phòng (49 dự án)…
Nói chung các dự án đầu tư của Trung Quốc tại các địa phương đều tập trung vào
các lĩnh vực chế biến nông sản, thủy sản, chế tạo, luyện thép, bất động sản, xây
dựng, dệt may, đồ gia dụng, phân bón, vật liệu xây dựng, thức ăn gia súc. Đầu tư
của Trung Quốc cũng đã hướng tới một số tỉnh biên giới tiếp giáp với Trung Quốc,
như Lào Cai (22 dự án), Lạng Sơn (22 dự án), Cao Bằng (10 dự án), Hà Giang (6 dự
án) và Lai Châu (3 dự án). Tuy nhiên, các dự án đầu tư của Trung Quốc ở các tỉnh
miền núi phía Bắc Việt Nam cũng mới chỉ tập trung vào khai thác khoáng sản,
nguyên vật liệu là chính, cụ thể là: Dự án chế biến tinh quặng sắt titan ở Thái
Nguyên; dự án xây dựng nhà máy khai thác và chế biến antimon và tuyển quặng ở
Hà Giang; dự án xây dựng nhà máy chế biến cao su thiên nhiên thành cao su tổng
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hợp và dự án sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng; dự án phát triển vùng
nguyên liệu lá thuốc lá, kinh doanh chế biến nguyên liệu lá thuốc lá ở Lào Cai; dự án
xây dựng nhà máy chế biến nhựa thông ở Lạng Sơn; dự án khai thác khoáng sản và
sản xuất than cốc ở Cao Bằng…vì vậy, hiệu quả D của Trung uốc mang lại cho
các địa phương này không cao.
Đầu tư DI của TRUNG CỘNG tiềm tàng những khả năng có thể gây tổn hại tới nền
kinh tế, như tận dụng những lợi thế cạnh tranh và những ưu đãi của nước sở tại để
cạnh tranh không lành mạnh với các doanh nghiệp nội địa, dẫn đến tình trạng các
doanh nghiệp nội địa có thể bị đánh bật ra khỏi thị trường do không đủ sức cạnh
tranh để tồn tại và bị thôn tính. Mặt khác DI của TRUNG CỘNG thường đặt nước
nhận đầu tư phụ thuộc vào sự vận động của dòng công nghệ, cho dù công nghệ ấy
phù hợp hay không còn phù hợp, đã lạc hậu hay thuộc các ngành gây ô nhiễm môi
trường. Một vấn đề nữa là, doanh nghiệp DI của TRUNG CỘNG có mục đích khai
thác thị trường, vơ vét tài nguyên, tận dụng nhân công giá rẻ thu lợi nhuận, rồi khi
rút khỏi nước nhận đầu tư, để lại những hậu quả nghiêm trọng khôn lường về nhiều
mặt (Bauxite Tây Nguyên là một thí dụ điển hình).
Xét trên 2 phương diện lý thuyết và thực tiễn của DI Trung Quốc tại Việt Nam suốt
23 năm qua, nhiều chuyên gia, học giả Việt Nam cho rằng “các doanh nghiệp Trung
Quốc ít có khả năng nghiên cứu, phát triển chuyển giao công nghệ, nâng cao trình
độ kỹ thuật. Trang thiết bị, máy móc của các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại
Việt Nam chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc, trình độ công nghệ đạt mức trung
bình, thậm chí có trường hợp đưa máy móc đã qua sử dụng sang Việt Nam, hoặc
một số dây chuyền thiết bị từ nhiều nguồn, lai ghép nhiều thế hệ, nhiều nước khác
nhau nên không đồng bộ. Công nghệ sử dụng trong các dự án nhiệt điện đều thuộc
loại trung bình, có thiết bị đã qua sử dụng được tái tạo, nâng cấp về kỹ thuật với
mức giá thấp”.
Nói về sự lấn lướt của các doanh nghiệp Trung Quốc, có chuyên gia nhận xét “Các
doanh nghiệp Trung Quốc đã biết cách lợi dụng các hạn chế về môi trường đầu tư
của Việt Nam, sự thiếu giám sát của các cơ quan chức năng để gia tăng ảnh hưởng,
chèn ép sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam. Không chỉ trong lĩnh vực sản
xuất công nghiệp, ngay cả trong sản xuất nông nghiệp, lương thực… đẩy các doanh
nghiệp trong nước vào thế khó khăn”. Nhiều ý kiến của chuyên gia và học giả nước
ngoài cho rằng “Việt Nam chỉ thích hợp với những dự án sản xuất gia công, không
thích hợp với những dự án công nghệ cao, do vậy DI của Trung Quốc chỉ quan tâm
đến những dự án sản xuất gia công, buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh
tranh ngay trên sân nhà của mình và DI của Trung Quốc tại Việt Nam đã gây ảnh
hưởng xấu cho môi trường và an ninh quốc gia của Việt Nam”.
Một số ý kiến khác cho rằng “Doanh nghiệp Trung Quốc chọn lựa Việt Nam là nơi
đầu tư nhằm mục đích thông qua việc thành lập các doanh nghiệp DI tại Việt Nam
để tiến vào thị trường ASEAN. Nói cách khác thị trường Việt Nam được coi là bàn
đạp để các doanh nghiệp Trung Quốc thâm nhập vào thị trường ASEAN dưới danh
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nghĩa là một doanh nghiệp Việt Nam”. Chẳng hạn như Công ty YULUN Giang Tô
(Trung Quốc) đã tiến hành dự án xây dựng nhà máy sản xuất sợi, dệt, nhuộm, với
vốn đầu tư 68 triệu USD tại Nam Định là biểu hiện điển hình. Mục đích chính của
YULUN là muốn mượn Việt Nam như một bàn đạp để tiến vào thị trường Mỹ, vốn
được biết đến là thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn khó khăn với nhiều rào cản”. Sau sự
kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan “Hải Dương 981” trái phép trên thềm lục địa và
vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau về DI
của Trung Quốc tại Việt Nam và cho rằng “Dĩ nhiên là đầu tư của TRUNG CỘNG
vào VN có những ích lợi ít nhiều cho nhân dân VN, nhưng không phải là không có
tác hại. Nếu nghiên cứu sâu rộng chúng ta sẽ thấy tác hại lớn hơn nhiều so với lợi
ích”.
Những gì đã bộc lộ cho thấy như sau:
-

Thứ nhất, DI của Trung Quốc vào Việt Nam thời gian qua thực sự chưa tương
xứng với tiềm năng và điều kiện hiện có, vẫn ở quy mô nhỏ, chủ yếu trong các lĩnh
vực sản xuất thông thường. Theo Báo cáo của Hội đồng Đầu tư Campuchia, cho đến
nay TRUNG CỘNG đã đầu tư vào Campuchia 522 dự án với t ng số vốn lên tới 9,8
tỷ USD so với gần 500 dự án với 7,8 tỷ USD vào VN.

-

Thứ hai, DI của TRUNG CỘNG không chú ý đến các ngành nông, lâm, ngư
nghiệp, chỉ chú ý nhiều đến khai thác tài nguyên của VN. Đây là cơ cấu đầu tư
không mong đợi, vì việc khai thác và sơ chế các loại quặng ở VN để chuyển nguyên
liệu (than, quặng, thiếc…) về TRUNG CỘNG không mang lại lợi ích kinh tế cho VN,
tác động lan tỏa, tác động xấu đến môi trường và sự phát triển bền vững của VN.
Thực tiễn cho thấy, TRUNG CỘNG đã đầu tư rất nhiều dự án khai thác tài nguyên
thiên nhiên trải dài suốt từ Bắc đến Nam Việt Nam). Tình hình này đã gây nên sự
xáo trộn trong quy hoạch ngành, vùng, miền kinh tế của Việt Nam. Mặt khác nếu
quản lý các dự án này không tốt, sẽ còn gây nên nguy cơ về ô nhiễm môi trường
sống, ảnh hưởng đến phát triển bền vững của Việt Nam.

-

Thứ ba, vấn đề lao động Trung Quốc theo sau các dự án DI của TRUNG CỘNG
ngày càng phức tạp, nếu không sớm có giải pháp thì rất có thể trở thành vấn đề
“quốc nạn”. Thật vậy, DI của TRUNG CỘNG đi đến đâu kéo theo người lao động
TRUNG CỘNG di dân đến đó. Công nhân Trung Quốc có mặt hầu khắp các công
trình của Trung Quốc đầu tư hoặc nhận thầu ở Việt Nam. Tại Hải Phòng, hiện số lao
động Trung Quốc tại công trường nhà máy nhiệt điện số 2 (xã Tam Hưng, huyện
Thủy Nguyên) có gần 1.300 người. Lao động Trung Quốc áp đảo về lực lượng, nên
số ít lao động người Việt Nam may mắn tìm được việc ở đây luôn bị xử ép mà
không biết kêu ai.

-

Điều đó xuất phát từ việc các doanh nghiệp DI TRUNG CỘNG thường không
thành lập công đoàn, vi phạm Luật đầu tư của VN. Trong khi đó, các công đoàn
chính là tổ chức bảo vệ quyền lợi của người lao động. Tại Ninh Bình, trên công
trường xây dựng Nhà máy đạm Ninh Bình có tới 1.988 người Trung Quốc đang làm
việc. Tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang… đâu đâu cũng nhan nhản người Trung
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Quốc lao động trong các dự án đầu tư của Trung Quốc. các tỉnh thành miền Trung
và miền Nam như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Dương… lao
động Trung Quốc đổ về ngày càng nhiều. Theo báo cáo ngày 19 3 2014 về tình hình
lao động nước ngoài của Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng - Hà Tĩnh, hiện khu
kinh tế Vũng Áng có 3.730 người nước ngoài, chủ yếu là người TRUNG CỘNG,
trong đó 1.560 người được cấp giấy phép lao động. Nhiều người TRUNG CỘNG
sang VN bằng đường du lịch và sau đó ở lại làm thuê. Tại tỉnh Trà Vinh, hiện có 920
lao động, hầu hết là người TRUNG CỘNG, đang làm việc tại Trung tâm Điện lực
Duyên Hải (huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh). Thế nhưng trong đó chỉ có 517 lao
động được cấp giấy phép lao động, còn lại không có giấy phép, hoặc bằng con
đường Visa du lịch. Tại Bình Thuận, số lượng lao động TRUNG CỘNG đổ về xã
Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) để thi công công trình Trung tâm Nhiệt
điện Vĩnh Tân trong những năm gần đây rất đông, biến nơi này thành “làng
TRUNG CỘNG”. Tính đến tháng 12 năm 2013 lao động Trung Quốc tại Bình Thuận
lên đến 610 người.
-

Người TRUNG CỘNG ồ ạt đến cùng với DI của TRUNG CỘNG, điều đáng nói là
rất nhiều trong số họ là lao động phổ thông trái phép, làm ăn, buôn bán, vi phạm
pháp luật, gây ra các vấn đề tệ nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự địa phương...
Trong khi Việt Nam đang tích cực đưa lao động sang các thị trường Hàn Quốc, Nhật
Bản, Malaysia để giải quyết công ăn việc làm cho lượng lao động dư thừa, nhàn rỗi,
việc nhà đầu tư Trung Quốc ít sử dụng lao động VN đã ảnh hưởng lớn đến chính
sách thu hút đầu tư của Việt Nam.

-

Điều cần đáng nói hơn nữa là trong thời đại ngày nay luồng di dân thường đi từ
nước nghèo khó, kém phát triển, đến những nước phát triển có thu nhập cao hơn, thì
sự hiện diện của hàng ngàn công nhân Trung Quốc tại những “biệt khu” ở Việt Nam
- quốc gia có thu nhập thấp hơn Trung Quốc nhiều lần, lại là điều bất thường, thật
sự khó lý giải !!?

-

Như đã nói, trên thực tế DI TRUNG CỘNG đầu tư vào VN không nhiều như các
nước khác, nhưng mức độ hưởng lợi lại cao hơn rất đáng kể từ chính các dự án ODA
nước ngoài đầu tư vào VN. Việc lao động nước ngoài tràn lan ở Việt Nam, rõ ràng
chỉ đang xảy ra đối với nhà đầu tư TRUNG CỘNG. TRUNG CỘNG đang đi ngược
lại hoàn toàn mục đích, quy định, luật pháp về DI mà bất kể đối tác đầu tư nào
cũng phải tuân thủ. Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp không được tuyển
dụng lao động phổ thông là người nước ngoài vào làm việc tại VN. Theo Nghị định
102 ban hành năm 2014 và Thông tư 03 hướng dẫn thực hiện có hiệu lực từ ngày 013-2014, VN không chấp nhận lao động phổ thông nước ngoài vào VN làm việc, kể cả
các công việc cần chuyên gia, giám đốc điều hành hay lao động kỹ thuật nếu người
VN có thể đáp ứng được thì cũng phải tuyển lao động VN. Do đó, việc lao động
TRUNG CỘNG làm các công việc lao động ph thông tại các công trình và dự án ở
VN là không phù hợp với luật pháp, cần phải có sự tăng cường, kiểm soát buộc họ
phải thực hiện nghiêm khắc.
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-

Thứ tư, DI của Trung Quốc yếu kém trong chuyển giao công nghệ, phần lớn là
công nghệ lạc hậu hay thuộc các ngành gây ô nhiễm môi trường. Mục tiêu của
TRUNG CỘNG là dịch chuyển các cơ sở sản xuất thâm dụng nhiều lao động, mức
lương thấp, hàng hóa giá rẻ và công nghệ không cao ra nước ngoài. Đây chính là
mưu đồ lớn nhất của các doanh nghiệp DI TRUNG CỘNG tại VN.

-

Với lợi thế giá rẻ, nhiều loại máy móc thiết bị từ TRUNG CỘNG đang được nhập
khẩu theo đơn đặt hàng ở mọi mức giá cho doanh nghiệp VN. Giá rẻ là yếu tố giúp
các dây chuyền sản xuất cũ của TRUNG CỘNG lấn lướt trên thị trường so với hàng
nội địa và hàng nhập khẩu từ các thị trường công nghệ từ Mỹ, EU, Nhật Bản... Bên
cạnh đó, một yếu tố khác khiến hàng chất lượng thấp của Trung Quốc tràn lan là do
“kẽ hở” chính sách. Cụ thể, nhiều dây chuyền, máy móc nhập khẩu được hưởng
thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% nên cạnh tranh khá dễ dàng với hàng trong nước
như máy công cụ, máy sản xuất giấy, máy đóng hộp và nhiều loại máy móc phục vụ
sản xuất khác.

-

Do đó, có nhiều mối quan ngại rằng việc nhập khẩu máy móc thiết bị từ thị trường
Trung Quốc có thật sự hiệu quả? Hay VN là nước tiêu thụ lại công nghệ lỗi thời, lạc
hậu cho TRUNG CỘNG… Việc nhập khẩu công nghệ, thiết bị về chỉ sử dụng trong
một thời gian ngắn đã hư hỏng rõ ràng là vấn đề cần phải xem xét. Theo khảo sát đối
với các cán bộ quản lý thuộc Bộ và Sở Kế hoạch và Đầu tư thì 66% cho rằng trình độ
công nghệ của các doanh nghiệp TRUNG CỘNG là trung bình và hơn 33% còn lại
cho rằng trình độ công nghệ của họ là kém và tiêu hao nhiều năng lượng. Khi mà
trình độ công nghệ của các doanh nghiệp Trung uốc như vậy thì sự chuyển giao
công nghệ sang VN, dù có diễn ra, c ng chỉ gọi là nỗ lực đùn đ y công nghệ lạc hậu
cho Việt Nam.

-

Thứ năm, Các doanh nghiệp DI của TRUNG CỘNG thường mang theo máy móc
thiết bị, kể cả những thứ VN đáp ứng được. Nhiều máy móc TRUNG CỘNG mang
sang VN là những máy móc mà VN có thể sản xuất được. Cùng với DI, TRUNG
CỘNG còn nhập vào VN hàng hoá tiêu dùng rẻ mạt, bóp chết một số ngành sản xuất
hàng tiêu dùng của nước sở tại nhất là những ngành mới phôi thai.

-

Những cảnh báo nói TRUNG CỘNG “âm thầm” thâu tóm doanh nghiệp Việt đang
ngày càng nhiều trên truyền thông và dư luận. Trên thực tế, có thể thấy một số
thương vụ đáng kể như công ty irstland (TRUNG CỘNG) đã trở thành cổ đông lớn
của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI) với tỷ lệ sở hữu 5,63%. Cuối tháng 12
năm 2013 vừa qua, Gaoling, một quỹ của nhà đầu tư TRUNG CỘNG, cũng đã chi 40
triệu USD để mua 6,2 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn thứ 2 của công ty
Vinaca e Biên Hòa. Nguy cơ ở đây chính là do doanh nghiệp tư nhân không được
tạo điều kiện phát triển, doanh nghiệp nhà nước hoạt động thiếu hiệu quả, nên phải
dựa ngày càng nhiều vào đầu tư nước ngoài.

-

Việc TRUNG CỘNG đưa lao động, máy móc thiết bị công nghệ cũ, lạc hậu sang làm
việc tại các dự án DI tại VN có thể là do hối lộ, tham nhũng và mua chuộc, vì vậy
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TRUNG CỘNG mới có khả năng lợi dụng chính sách, chèn ép sự phát triển của các
doanh nghiệp VN [50].
Alan Phan, một kinh tế gia nhiếu kinh nghiệm về kinh tế của cả VN & TRUNG
CỘNG, cho rằng TRUNG CỘNG thống trị kinh tế VN và điều này là vũ khí để
TRUNG CỘNG tóm thu lợi ích, bởi vì TRUNG CỘNG là đối tác thương mại lớn
nhất của VN với một mức trao đổi 50 tỷ USD (2013) mà cán cân thiệt hại nghiêng về
phía VN. Cụ thể là năm 2012 VN nhập khẩu từ TRUNG CỘNG một trị giá là 28,7 tỷ
USD; năm 2013 lên tới 36,9 tỷ USD và năm 2014, kim ngạch nhập khẩu từ TRUNG
CỘNG đạt 43,8 tỷ USD, tăng 6,93 tỷ USD so với năm 2013 [51].
Theo Cục Thống Kê VN, VN nhập siêu (de icit) hơn 5 tỷ USD từ TRUNG CỘNG
trong 2 tháng đầu năm 2015. Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, trong 2 tháng
đầu năm 2015, cũng cho thấy chênh lệch thương mại giữa VN và TRUNG CỘNG
tiếp tục nới rộng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, tháng 2 2015 VN đã nhập khẩu 3
tỷ USD từ thị trường này, trước đó, vào tháng Một là 4,4 tỷ USD. Cộng dồn con số
nhập khẩu 2 tháng lên tới 7,4 tỷ USD.
chiều ngược lại, tháng Hai VN xuất khẩu sang TRUNG CỘNG là 997 triệu USD,
tính chung 2 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu sang thị trường này đạt 2,3 tỷ USD.
Như vậy, tính trong 2 tháng đầu năm nay, VN đã nhập siêu từ TRUNG CỘNG lên
tới 5,1 tỷ USD, gấp đôi cùng thời điểm năm 2014, khoảng 2,8 tỷ USD.
Có thể thấy, sản phẩm VN xuất sang TRUNG CỘNG thường dưới dạng thô, nguyên
liệu trong khi nhập về sản phẩm hoàn thiện. Đơn cử, VN đang xuất khẩu mủ cao su
để nhập về vỏ ruột xe của TRUNG CỘNG; xuất than, khoáng sản và nhập về sắt
thép...
Theo Tập đoàn Điện lực VN (EVN), mỗi năm VN phải nhập khẩu vài tỷ kWh điện
từ TRUNG CỘNG để cung cấp cho 13 tỉnh phía Bắc. Theo Lê Quốc Phương, năm
2010, thương mại Việt -Trung đã phục hồi trở lại. Sáu tháng đầu năm, kim ngạch
xuất khẩu của VN sang TRUNG CỘNG là gần 3 tỷ USD trong khi nhập khẩu từ
TRUNG CỘNG là 9,9 tỷ USD [52].
Năm 2008, TRUNG CỘNG được VN nâng lên thành quan hệ đối tác hợp tác chiến
lược toàn diện (strategic partnership), nhưng theo Ralph Jennings thì vào năm 2015
này, VN đang trở thành một nơi chế xuất giống như một TRUNG CỘNG mới [53].
Trong khi đó, các công ty quốc doanh đồ sộ của TRUNG CỘNG lại được lệnh dừng
đầu tư vào VN [54].
Tuy vậy, theo TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh
Tế Trung Ương nhận định thì TRUNG CỘNG không dễ gây hấn ồ ạt về kinh tế đối
với VN, dù chúng ta cương quyết thoát Trung. Bởi vì:
24

- Một là quan hệ thương mại của TRUNG CỘNG với VN không chỉ là quan hệ giữa
hai nước mà quan hệ đa quốc gia. Bởi 60% hàng hoá linh kiện, phụ tùng, nguyên
liệu mà TRUNG CỘNG xuất sang VN chính là của các tập đoàn nước ngoài lớn
đang đầu tư sản xuất kinh doanh tại TRUNG CỘNG từ cả chục năm nay. Điển hình
cho câu chuyện này là việc Samsung nhập hơn 20 tỷ USD từ TRUNG CỘNG để làm
đầu vào cho cứ điểm sản xuất smartphone toàn cầu ở VN. Liệu, TRUNG CỘNG có
muốn làm gì đó gây tổn hại cho chính đối tác mua hàng của mình lớn như vậy?
- Hai là xét về tổng thể lợi ích, vài chục tỷ USD mỗi năm mà TRUNG CỘNG xuất
sang VN nếu so với cả nền kinh tế ở TRUNG CỘNG là nhỏ, nhưng lợi nhuận mang
lại từ đây cũng phải vài tỷ USD. Nếu TRUNG CỘNG dừng một ngành hàng xuất
sang VN thì cũng sẽ ảnh hưởng không chỉ tới lợi nhuận mà còn tới hàng trăm ngàn
lao động ở TRUNG CỘNG.
- Ba là, VN đã gia nhập WTO, đã và đang tham gia nhiều hiệp định cam kết song
phương, đa phương như các TA, ASEAN + TRUNG CỘNG, tới đây là TPP. Nếu
TRUNG CỘNG động chạm tới VN thì sẽ là động chạm lợi ích kinh tế của nhiều bên.
Trong đó, có cả TRUNG CỘNG và những cường quốc lớn khác.
- Cuối cùng, mà TS Võ Trí Thành nhấn mạnh, là nếu TRUNG CỘNG gây hấn về
kinh tế với VN thì hình ảnh của TRUNG CỘNG trên thế giới sẽ xấu đi và càng
khiến thế giới lo ngại [55].
Do đó, chúng ta thấy là nền kinh tế VN dù đang dựa 60% trọng lượng (weight) trên
giao thương với TRUNG CỘNG, nhưng vẫn quá nhỏ so với “tổng trị giá” sức mạnh
kinh tế của TPP. Do vậy TPP dư sức bù trừ cho chúng ta một lợi thế kinh tế lớn hơn
con số trọng lượng 60% này rất nhiều. Ví dụ về cuộc khủng khoảng kinh tế tại Hy
Lạp (thuộc khối EU) suốt mấy năm qua mà Hy Lạp vẫn đứng vững do 3 nước mạnh
về kinh tế là Anh, Pháp & Đức trong EU giúp đỡ, thì so ra, Hoa Kỳ, Nhật và Úc &
Canada của TPP hiện có sức mạnh về kinh tế lớn hơn cả Anh, Pháp & Đức của EU
để giúp VN “thoát Trung” kinh tế. [TPP bao gồm Mỹ, Úc, Canada, Nhật, Singapore,
New Zealand, Peru, Mexico ….].
Đến cuối năm 2007, Nhật Bản đã đầu tư ở VN 925 dự án với tổng vốn đầu tư là 9,04
tỷ USD, đứng thứ 4 trong các nước đầu tư vào VN. Còn các nhà đầu tư Đài Loan coi
VN là “sự chuẩn bị cho đầu tư vào Đại lục TRUNG CỘNG” nên đến tháng 12-2008,
Đài Loan đầu tư ở VN 1940 dự án với tổng vốn đầu tư là 19,65 tỷ USD, đứng đầu
trong các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào VN. Năm 2014, các nhà đầu tư nước
ngoài đã đăng ký đầu tư mới vào VN 20,23 tỷ USD ( DI), chỉ bằng 93,5% so với năm
2013, nhưng trong số 60 quốc gia có dự án đầu tư hữu ích tại VN, Hàn Quốc dẫn
đầu với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 7,32 tỷ USD, chiếm 36,2% tổng vốn đầu tư mới
vào VN; Hồng Kông đứng vị trí thứ hai, Singapore đứng vị trí thứ 3, tiếp theo là
Nhật Bản... Điều đáng ngạc ngạc nhiên là từ Tháng 7 2014 cho đến nay, báo tiếng
Anh “Thanh Niên News” của chính phủ VN đã cho đăng nhiều bài cổ vũ cho việc
thoát Trung về kinh tế như:
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o “Vietnam's economists raise concerns about China's dominance in
development projects - Kinh Tế gia VN nêu bật mối quan tâm về ưu quyền
của TRUNG CỘNG trong các dự án phát triển” [56].
o “Vietnam needs to boost reform to reduce reliance on China: HSBC - VN cần
canh tân mạnh mẽ để giảm thiểu ỷ lại vào Tàu” [57].
o “Vietnam needs to reduce dependence on China: economists – Nhiều kinh tế
gia đòi giảm thiểu sự lệ thuộc vào TRUNG CỘNG, 02/06/2014” [58].

Điều cần lưu tâm về “Khối TPP” là: TPP không giống WTO vốn thuần tuý thương
mại và không thuần nhất như khối EU (vừa kinh tế vừa chiến lược chính trị). Cũng
cần lưu ý thêm là khi VN đã sẵn sàng ký gia nhập WTO trước đây thì TRUNG
CỘNG, thông qua Đỗ Mười & Lê Đức Anh, đã dùng thủ đoạn ngăn chận không cho
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đặt bút ký kết tại Úc Châu, làm cho VN gia nhập WTO
sau TRUNG CỘNG rất lâu, thậm chí, sau cả Cambodia (“Trâu chậm uống nước đục”),
cho nên hy vọng chúng ta đã học được bài học kinh nghiệm đó cho lần gia nhập TPP
này.
[Cũng có khả năng là Chủ tịch Tập Cận Bình (TCB) đã kín đáo yêu cầu trực tiếp với
ông NPT trong cuộc hội kiến tháng 4–2015 vừa rồi tại Bắc Kinh rằng ‘VN nên trì hoãn
ký kết TPP hoặc VN đừng gia nhập TPP’, để phá hoại chiến lược xoay trục về Á Châu
của Hoa Kỳ. Nhưng dù kín đáo đến đâu thì động thái của ông NPT trong cuộc hội
đàm Obama-NPT sắp tới tại Washington DC cũng sẽ có dấu chỉ cho chúng ta biết nỗ
lực của TRUNG CỘNG ngăn chận VN gia nhập TPP này mạnh tới đâu].
Xét về sức mạnh kinh tế hiện thời của TRUNG CỘNG thì chúng ta thấy ngay là song
song với việc xoay trục về Á Châu, các công ty đầu tư quốc tế của các quốc gia tư
bản đang rút vốn và chuyển nhà máy ra khỏi TRUNG CỘNG, sang ĐNÁ và Ấn Độ
[59].
Do vậy ông Tập Cận Bình đang bị bắt buộc phải chuyển trọng tâm kinh tế TRUNG
CỘNG, từ gia công hàng tiêu dùng thông thường cho thế giới, sang “tiêu thụ nội
địa”, nên đây chính là thời điểm kinh tế TRUNG CỘNG đang lâm vào “điểm
chuyển dịch” (economic turning point) không dễ dàng chút nào: Vì quần chúng nội
địa TRUNG CỘNG còn nghèo, đâu dám chi tiêu hào phóng như 1 tỷ khách hàng
Mỹ, Âu Châu, Nhật, Úc, Canada vốn là người tiêu thụ hàng xuất khẩu rẻ tiền của
TRUNG CỘNG suốt 20 năm qua. Chưa kể đến các yếu kém như việc đô-la chạy ra
khỏi TRUNG CỘNG do tư bản đỏ TRUNG CỘNG đang lo đào thoát trước thủ đoạn
“đả hổ diệt ruồi” của TCB, song song với các nhà giàu TRUNG CỘNG đang chuyển
vốn sang Canada, Mỹ, Úc, Âu Châu để hạ cánh an toàn khi TRUNG CỘNG có biến
loạn nội bộ. Ngày 02-3-2015, tạp chí The National Interestcho đăng một bài nghiên
cứu của Peter Mattic dưới tiêu đề “Ngày Tận Thế: Chuẩn Bị Cho Sự Sụp Đổ Của
Chính Quyền TRUNG CỘNG” cho thấy TRUNG CỘNG đang đứng bên bờ vực
thẳm [60]. Điều thú vị là ngay sau đó ngày 09-3-2015, www.nguyentandung.org
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(không rõ nguồn gốc) đã cho dịch và đăng nguyên văn bài báo nầy, mà không sợ sự
nhạy cảm nào đối với TRUNG CỘNG, vì sao thì trên kia đã có câu trả lời [61].
Sức mạnh kinh tế TRUNG CỘNG đang giảm nhanh như thế thì làm sao TRUNG
CỘNG có thể dùng sức mạnh đó chi phối trên trị giá 60 mức lệ thuộc kinh tế
TRUNG CỘNG của VN? Mình lo tự cứu chưa xong thì sức đâu đi áp lực kinh tế lên
VN?
Hơn nữa, mức lệ thuộc kinh tế của VN đối với TRUNG CỘNG đến 60% không chắc
đã sát thực tế, vì kinh tế VN còn sống là nhờ kiều hối 14 tỷ mỹ kim hàng năm do
Việt kiều và công nhân lao động xuất khẩu gởi về trong nước, chứ không do 60%
giao thương với TRUNG CỘNG.
Mức độ 60% lệ thuộc kinh tế TRUNG CỘNG chỉ đáng ngại ở điểm tiêu cực là đã tàn
phá môi trường sinh thái và sức khỏe quần chúng VN (hàng hoá nhiễm độc & không
đạt tiêu chuẩn xuất khẩu). Thoát được 60% lệ thuộc kinh tế này, người Việt sẽ có
được một môi trường sống trong sạch và một sức mạnh kinh tế bền vững và mới mẻ
trong khuôn khổ WTO & TPP. Cụ thể nhất là nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đang
xây dựng nhưng khói và bụi than đã tạo ô nhiễm môi trường sống của toàn dân
huyện Tuy Phong – Bình Thuận gây phẫn uất cho cư dân địa phương. Vì vậy hôm
14-4-2015 hàng nghìn người đã biểu tình ôn hòa đòi VN & TRUNG CỘNG ngưng
dự án này, gây ùn tắc đến 50 km trên Quốc lộ 1A. Nhưng công an đã đàn áp bằng
lựu đạn khói và hơi cay vào chiều 15-4-2015 khiến cho bạo động xảy ra giữa công an
và nhân dân và gây cho nhiều người bị thương và công an phải rút lui sau khi bị
người dân dùng gạch đá và bom xăng tự chế ném trả về phía công an. Cả hai công
trình nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và 2 ở Bình Thuận đều do Tập đoàn Điện khí Thượng
Hải (TRUNG CỘNG) đầu tư [62].
Thử xem sản lượng kinh tế của nước Mỹ là gần 18 ngàn tỷ USD một năm, bằng 22%
sản lượng thế giới. Đến 70% của sản lượng này là tiêu thụ, tương đương với khoảng
12 ngàn tỷ 500 triệu USD. Trong con số tiêu thụ đến hơn 12 ngàn tỷ ấy, chỉ có chừng
12% là nhập cảng, phần còn lại là do thị trường nội địa sản xuất lấy. Phần nhập cảng
đó, trị giá khoảng 1.500 tỷ USD (một ngàn năm trăm tỷ USD) là nguồn sống của
nhiều quốc gia muốn bán hàng cho Mỹ. Đứng đầu trong số này là TRUNG CỘNG,
Nhật và Đức, ba nền kinh tế lệ thuộc mạnh vào xuất cảng. Hoa Kỳ tiêu thụ khoảng
19% số xuất cảng của TRUNG CỘNG, gần 18% xuất cảng của Nhật và 9% của nước
Đức. Vậy sau khi vào TPP, kinh tế VN sẽ tối thiểu được hưởng lợi một phần nhỏ
trong số 1.500 tỷ USD mà Mỹ cần nhập cảng mỗi năm. Nếu VN chỉ xuất được
khoảng 50 tỷ USD sang Hoa Kỳ thì có còn lo sợ thiếu thị trường xuất khẩu hay
không ?
đây có một bài học rất thực tế cho người VN. Đó là việc Miến Điện (MĐ) đã thoát
Trung từ 3-4 năm trước, ngay khi MĐ huỷ bỏ dự án khai thác mỏ đồng, dự án lập
cảng biển & xây xa lộ, xây đập thuỷ điện, v.v… trị giá chung hàng trăm tỷ Mỹ Kim
do TRUNG CỘNG đầu tư, ngoại trừ 2 đường ống dẫn khí đốt và dẫn dầu hỏa cho
TRUNG CỘNG từ hải cảng nước sâu Made Island của MĐ (lợi thế của MĐ) [63]. Thế
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mà từ đó đến nay MĐ vẫn đứng vững, dù là vào cái thời điểm “thoát Trung” toàn
diện đó, kinh tế MĐ thấp hơn kinh tế VN hiện nay rất nhiều lần. Tại sao? Vì đơn
giản là có EU và Mỹ giúp [64]. Chẳng những kinh tế đứng vững và phát triển sau khi
thoát Trung mà mới đây MĐ còn dám đem bom dội trên lãnh thổ TRUNG CỘNG
ngay vùng phiến quân ẩn núp trên lãnh thổ TRUNG CỘNG [65]. Hơn nữa, từ năm
2010 khi MĐ quyết định thoát Trung toàn phần thì kinh tế MĐ lúc đó vô cùng yếu
kém vì bị cấm vận và cô lập suốt gần 15 năm độc tài quân phiệt từ 1990, nhưng sau 4
năm từ 2010 đến nay MĐ đang đi lên về kinh tế trông thấy rất rõ [66].
Xét đến ngân hàng AIIB (Ngân Hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Châu Á) do TRUNG
CỘNG vừa mới thành lập đã có cánh tay mặt của Mỹ là Vương quốc Anh cùng với
Đức, Pháp tham gia, thì TRUNG CỘNG làm thể nào một mình chi phối nổi ngân
hàng này, dù phần lớn vốn thành lập do TRUNG CỘNG tài trợ [67].
Nói tóm lại, ở điểm 1, sự chi phối kinh tế của TRUNG CỘNG đối với VN không phải là một
mối lo đến mức trói tay, một khi chúng ta cùng thấy ra như nhau các luận điểm vừa trình
bày bên trên: 1) Hiệu quả FDI của Trung Quốc mang lại cho các địa phương đầu tư không
cao; 2) Quan hệ thương mại của TRUNG CỘNG liên quan đến VN là quan hệ đa quốc gia;
3) TRUNG CỘNG không thể chọn lựa giải pháp ngưng xuất khẩu qua VN, vì sẽ bị thiệt hại
nội địa rất lớn; 4) TRUNG CỘNG cũng sẽ không dám mạnh tay về kinh tế đối với VN, vì
không muốn đụng chạm tới lợi ích kinh tế của nhiều cường quốc trong khối WTO, FTA,
TPP…; 5) TRUNG CỘNG không muốn thế giới lo ngại hay tự làm cho hình ảnh TRUNG
CỘNG xấu đi khi quyết định gây hấn kinh tế với VN.; 6) TRUNG CỘNG tự thân còn đang
dồn sức tìm kiếm lời giải cho chính nguy cơ sụp đổ guồng máy kinh tế-chính trị của nó.
Đồng thời, những tấm gương thoát Trung ngoạn mục trước đây của Singapore và gần đây
của Miến Điện cho ta thấy không có gì đáng lo về sự chi phối kinh tế của TRUNG CỘNG
đối với VN. Việc thổi phồng “kinh tế sẽ nguy ngập nếu thoát Trung” chỉ nhằm vào việc “hù
dọa” giới cai trị VN chứ không phải người dân VN.
Ngược lại, chiến lược thoát Trung về mặt kinh tế sẽ giúp cho VN ta tránh được một số quốc
nạn: a) TRUNG CỘNG không thể đón đầu hưởng lợi khi VN gia nhập TPP & EVFTA; b)
TRUNG CỘNG không còn giữ được vị thế hàng đầu về FDI để thôn tính các Cty VN; c)
Kinh tế VN có cơ hội thoát được tình trạng sản xuất gia công như sân sau của TRUNG
CỘNG; d) VN không còn là nơi để TRUNG CỘNG đùn đẩy thiết bị lạc hậu; e) VN không
còn là bàn đạp kinh tế để TRUNG CỘNG tiến vào ASEAN; f) VN tránh được rất nhiều
nguy cơ phá nát hệ sinh thái môi trường và cạn kiệt tài nguyên quặng mỏ; g) VN cũng chận
đứng được tình trạng công nhân TRUNG CỘNG ô hợp và tạo ra nguy cơ quốc phòng v.v…
*
Điểm hai, là một số địa thế VN tại vùng biên giới VN-TC, VN-Lào, VN-Cambodia
và các nơi có tiềm năng quân sự như Vũng Áng [Hà Tỉnh], Cam Ranh, bán đảo Sơn
Chà (Đà Nẵng), rừng đầu nguồn, v.v… đã cho TRUNG CỘNG hoạt động dài hạn có
phải là khó khăn nan giải cho việc thoát Trung hay không?
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Dù TRUNG CỘNG đã xây rào tường bao bọc và cấm người VN vào bên trong các
khu vực này, nhưng liệu công nhân TRUNG CỘNG làm gì trong đó có che mắt được
vệ tinh ghi hình của Mỹ và nhân viên CIA trà trộn vào bên trong?
Vụ sập giàn giáo sau 2 tiếng nổ, lộ ra đường hầm của Cty ormosa (Đài Loan hay
TRUNG CỘNG đều là Tàu) ở Vũng Áng cho chúng ta thấy gì [68]?
Rõ ràng là những khu vực đã nhượng cho Tàu không có gì là bất khả xâm phạm. Chỉ
có sự rụt rè của một bộ phân trong giới cai trị hiện giờ tự trói tay họ lại.
Một chiến thuật mềm sẽ được đề nghị bởi một nhóm chuyên viên trong nước & hải
ngoại để tư vấn cho chính quyền thoát Trung, khi chính quyền thực sự đoàn kết mọi
lực lượng chính trị cùng quyết tâm thoát Trung để xây dựng một VN n định mà
không làm thiệt hại quyền lợi của bất cứ phe nhóm nào, kể cả đảng CSVN.
Chiến thuật này sẽ giúp lấy lại các vùng đất đã nhượng cho TRUNG CỘNG dù 50
hay 70 năm. Hơn nữa, người ta chưa quên là sau khi Tôn Văn nắm chính quyền tại
TRUNG CỘNG sau cách mạng Tân Hợi, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đã huỷ bỏ
các hiệp ước nhượng đất bất bình đẳng mà nhà Thanh hèn yếu đã ký kết với Tây
Phương như Anh, Bỉ, Pháp, Mỹ, Đức, v.v… [69].
Ngày nay các hiệp ước kinh tế bất bình đẳng càng khó tồn tại hơn nếu đưa ra trước
quốc tế, để giành sức hậu thuẫn ngoại giao của các nước trong những khối WTO,
TPP, EU … nhằm vô hiệu hoá.
Người Việt cần học hỏi Miến Điện để biết thêm cách thức huỷ bỏ các hiệp ước kinh
tế bất công với TRUNG CỘNG. Xã hội dân sự quốc tế về môi sinh, hoà bình xanh
(green peace) sẽ được người Việt hải ngoại vận động lên tiếng hậu thuẫn cho việc
kết án TRUNG CỘNG khai thác kinh tế làm hại môi sinh tại VN và hỗ trợ chính phủ
VN huỷ bỏ hoặc thay đổi các hiệp ước đó, công việc này gần như rơi đúng vào sở
trường của người Việt hải ngoại.
Chốt lại, ở điểm 2, người Việt sẽ mất thêm một số công sức và thời gian, nhưng rõ ràng đây
không phải là vấn đề không giải quyết được.
*
Điểm ba, là vấn đề lo ngại “Tình báo TC có thể ra tay ám hại những nhân sự chống
TC”.
Nói về tình báo, người ta không quên hai cơ quan tình báo đứng đầu thế giới hiện
nay là CIA của Mỹ, hay MI5 & MI6 của Vương quốc Anh (người ngoài hay lầm lẫn
với BI của Mỹ hay Scotland Yard của Anh - là các cơ quan chỉ lo an ninh nội địa).
Câu hỏi đặt ra là: Sau hai mươi năm bang giao Mỹ-Việt, liệu Mỹ đã tái lập xong
mạng lưới thu thập tin tức của CIA tại VN hay chưa? Với độ tiến hoá thần kỳ của kỹ
nghệ tin học ngày nay, đối chiếu với trình độ tin học của an ninh VN, nhiều nhà
phân tích cho rằng không còn nghi ngờ gì nữa về việc Hoa Kỳ hoàn tất từ lâu sứ
mệnh thiết lập mạng lưới an ninh tình báo đó.
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Đại sứ Mỹ Ted Osius mới đây công khai lên tiếng tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội rằng
bang giao Việt Mỹ “không gì là không có thể” (nothing is impossible) và nhấn
mạnh câu này bằng cách lặp lại đến 5 lần [70]. Điều đó có nghĩa là “cái gì cũng có thể
xảy ra trong việc bang giao giữa Mỹ và VN”, và không ai cản trở được. Như vậy,
khi Mỹ ra tay trợ giúp VN thoát Trung, thì hầu như mạng lưới CIA của Mỹ đã nắm
chắc là dư sức đè bẹp tình báo Hoa Nam tại VN.
Lại thử hỏi tại sao ông Nguyễn Bá Thanh bị đột tử, có phải là tình báo Hoa Nam của
TRUNG CỘNG không đủ sức bảo vệ nổi con bài này của TRUNG CỘNG hay
không? Thêm nữa là vụ án Bạc Lai Hy bên TRUNG CỘNG nếu không nhờ tình báo
Anh tiếp tay TCB vẫn chưa khám phá ra nhóm Bạc Lai Hy & Vương Lập Quân mưu
đồ lật đổ TCB [71].
Khi quyết định xoay trục về Á Châu từ 5-6 năm trước, Mỹ phải biết rõ nhu cầu trước
tiên là cần có tai mắt tại VN thì mới rộng đường hoạt động trong vùng ĐNÁ châu.
Cho nên, một khi Hoa Kỳ thực hiện xong mục tiêu đó, thì tình báo TRUNG CỘNG
sẽ không là gì so với CIA Mỹ tại VN.
Từ thời đầu thiên niên kỷ, với thanh niên Lê Chí Quang công khai bài viết “Hãy
Cảnh Giác Với Bắc Triều”, cho tới nay, chỉ có nhà cai trị xứ này ra tay giam tù tác
giả, chứ chưa ai thấy có chỉ dấu tình báo Hoa Nam ra tay.
Từ bấy giờ cho tới những năm gần đây, non 15 năm dài, đã có một số không ít đảng
viên CSVN, các nhà khoa học đương chức, thậm chí, cả những nghệ sĩ ưu tú, đã
công khai ngỏ ý cổ võ mạnh mẽ việc thoát Trung, mà tình báo Hoa Nam của
TRUNG CỘNG nào đã có động thái gì đáng ngại? Thử nhìn xem từ khi Kiến Nghị
61 đòi thoát Trung & chuyển biến độc tài được phổ biến sâu rộng từ ngày 28-7-2014
đến nay, thì tình báo TRUNG CỘNG có dám làm gì 61 vị ký kiến nghị này đâu [72].
Nghĩ gần hơn chút nữa, liệu là mặt mũi hay thể diện những nhà cai trị xứ này sẽ khó
coi đến độ nào, nếu họ để cho tình báo Hoa Nam ra tay trừng trị người Việt trên đất
Việt?
Tóm lại, ở điểm 3, điều lo ngại mang tính bóng gió này nhiều phần cũng chỉ là một đối sách
của nhà cai trị thân TRUNG CỘNG, cố thổi phồng sự sợ hãi nhằm mục tiêu hù dọa thần
dân, hầu làm giảm bớt tinh thần chống ngoại xâm truyền thống của người dân Việt.
*
Điểm bốn là việc mất HS và một số đảo trong quần đảo TS.
Cái khó ở đây không phải là các đảo bị TRUNG CỘNG chiếm đóng tại TS và HS, bởi
vì TRUNG CỘNG chiếm các đảo này bằng 2 cuộc chiến với VN trước mắt quốc tế
(ngày 19-01-1974 và ngày 14-3-1988). Giải quyết các đảo do Đài Loan, Phillipines và
Malaysia đang chiếm giữ mới thực sự khó hơn nhiều.
Nếu không “thoát Trung” thì TRUNG CỘNG càng ngày càng áp đặt quyền của họ
nhiều hơn lên các đảo này, hoặc ít nhất là giữ nguyên trạng. Nhưng nếu thoát Trung

30

xong rồi thì TRUNG CỘNG e ngại sự hậu thuẫn của quốc tế dành cho VN mà sẽ bớt
hung hăng trên Biển Đông.
Thêm nữa là nhờ vào lực lượng xoay trục của Mỹ, Nhật & Ấn hiện diện tuần tra
trong Biển Đông kềm giữ các hành động gây hấn ồn ào của TRUNG CỘNG trên
Biển Đông mà VN bớt được phiền toái khi phải đối phó với tham vọng đường lưỡi
bò 9 đoạn của TRUNG CỘNG, nhất là nhờ vào Đệ Thất Hạm Đội của Mỹ [73]. Mới
đây, Đại sứ Mỹ Ted Osius đã công bố là Mỹ đã âm thầm giao 5 tàu tuần tiểu cao tốc
cho VN và sẽ giao tiếp 6 chiếc còn lại trong tương lai gần, cũng như loan báo một
phần chương trình hợp tác Hải Quân Mỹ-Việt [74] & [75]. Thật vậy, ngay trong
chuyến công du Jamaica ngày 10 04 2015, TT Obama đã nêu lên quan ngại công
khai của ông về hành động hung hãn của TRUNG CỘNG trên Biển Đông [76].
Tổng kết tình hình HS & TS mới nhất của Việt Long đài R A dưới tiêu đề “ ‘Vạn sa
Trường thành’: vẳng nghe trống trận đâu đây “ cho thấy TRUNG CỘNG chiếm được
đảo nhưng chưa làm chủ được vì Hoa Kỳ và các cường quốc khác không chấp nhận
[77].
Trong chuyến công du tháng 4-2015 tới Nhật, Nam Hàn, Ấn & Singapore, Bộ trưởng
Quốc phòng Mỹ Ash Carter lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ quyền lãnh thổ cho các nước
tiếp giáp Biển Đông, và đây là dấu hiệu cho thấy TRUNG CỘNG khó mà giành lấy
vĩnh viễn quần đảo HS & TS [78].
Nếu không giành được chủ quyền HS & TS thì TRUNG CỘNG không có cơ sở nào
để biện minh cho đường lưỡi bò chín đoạn. Đây là chiến thuật có lợi cho VN để đòi
lại HS & TS sau khi thoát Trung. Thêm nữa, vào tháng 6 năm 2014, trợ lý ngoại
trưởng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Danny Russel và Uỷ Ban Đối Ngoại
của Quốc hội Hoa Kỳ đã viện dẫn Công Ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (U.N.
Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) để bác bỏ hoàn toàn luận cứ về
đường chín đoạn lưỡi bò của TRUNG CỘNG & Đài Loan [79].
Do đó chúng ta chắc chắn có đủ hậu thuẫn mạnh mẽ để đòi lại HS & TS sau khi
thoát Trung. Thật vậy, Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Ray Mabus ngày 9 4 /2015 tới Đà
Nẵng trong chuyến viếng thăm không loan báo trước, trong lúc các chiến hạm USS
ort Worth và tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS itzgerald đang đậu tại Đà
Nẵng và ông tuyên bố đề cao tầm quan trọng của hoạt động trao đổi giữa hải quân
hai nước cựu thù nhằm tăng cường hợp tác trên biển [80].
Vào ngày 15-4-2015, ngoại trưởng 7 nước mạnh nhất thế giới (G7 – trước đây là G8
bao gồm cả Nga, nhưng sau cuộc xâm lăng Ukraine vào năm ngoái 2014, Nga đã bị
loại) tuyên bố phản đối đe dọa bạo lực trên biển Đông trong Thông Cáo Chung của
Hội Nghị G7 tại thành phố Lubeck – Cộng Hòa Liên Bang Đức. Tuyên bố này nhấn
mạnh ủng hộ duy trì an ninh hàng hải, phản đối bất kỳ nỗ lực nào khẳng định yêu
sách chủ quyền trên Biển Đông và lên án hoạt động cải tạo đất gây gia tăng căng
thẳng trên Biển Đông [81], [82] & [83].
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Tiếp theo đó, ngày 16-4-2015, chỉ huy trưởng tuần duyên Nhật Bản là đại tá
Sugimoto Masaharu tuyên bố ngay tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) rằng “Biển Đông
cũng hết sức quan trọng đối với Nhật Bản!” ngay khi hai hộ tống hạm JS
KIRISAME và JS ASAYUKI do ông chỉ huy sang thăm VN [84] & [85].
Hơn nữa, nếu không thoát Trung sớm thì QĐNDVN hiện đang bị trói tay trước các
sự cố gây hấn của TRUNG CỘNG trên Biển Đông và có thể bị lịch sử phê phán là
một quân đội ủng hộ chiến lược xâm lăng mềm của TRUNG CỘNG.
Sau hết là liệu TRUNG CỘNG có khả năng kéo xe tăng vào VN để dẹp bỏ chính
quyền thoát Trung như Liên Xô đã làm tại Tiệp Khắc năm 1968 khi Tiệp cương
quyết “thoát Sô” hay không? [86].
Thời đại ngày nay khác xa với lối chiến tranh cổ điển 50 năm trước để cho TRUNG
CỘNG tự tung tự tác như thời kỳ 1968. Năm 2015 không còn chiến tranh lạnh và
cũng không còn 2 khối CS & TB đối đầu nên Hoa Kỳ và các nước như Anh, Pháp,
Đức, Nhật, Ấn Độ không còn e ngại can thiệp thẳng vào VN nếu VN bị TRUNG
CỘNG tràn qua biên giới.
TRUNG CỘNG biết rất rõ điều đó, cộng thêm sự lo ngại về sức mạnh trừng phạt
kinh tế của khối tự do, nên không bao giờ dám kéo quân sang lãnh thổ VN. Kinh
nghiệm Putin gần đây chính là bài học hãm phanh của Tập Cận Bình.
Chưa kể đến sức mạnh yểm trợ của các quốc gia nói trên, chỉ riêng một mình VN
thôi thì Lịch Sử 4000 năm của VN chứng minh rất rõ là chính quyền nào đoàn kết
thật lòng với toàn dân thì luôn luôn thắng TRUNG CỘNG (Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê,
Nguyễn Huệ), dù cho TRUNG CỘNG mạnh hơn gấp nhiều lần. Cho nên, nếu chúng
ta nhìn ra được cái thế toàn dân cùng làm vì một ý chí chung là “Thoát Trung” để tất
cả mọi người của mọi bên, mọi phía cùng thắng cuộc, thì chưa cần nói đến hỗ trợ
quốc tế chắc chắn một VN đơn độc cũng thoát Trung một cách dễ dàng. Vì vậy việc
thoát Trung cần có toàn dân ủng hộ, mà lòng dân hiện nay có thể nói 90% mong
muốn thoát Trung để hội nhập văn minh nhân quyền dân chủ và tự do. Do đó thoát
Trung cần song hành với chuyển hoá độc tài [87]. Bởi vì cần đến một khối óc và một
tấm lòng kiên quyết thoát Trung, nên tư tưởng cần phải khách quan như nhận định
rất vô tư và rất thực tế của những người cộng sản thức tỉnh như nhà báo Trần Đĩnh,
nhà văn Nguyễn Khải, Phạm Đình Trọng, Huy Đức (Bên Thắng Cuộc – Phần 1 và
Phần 2) v.v… [88].
Cuối cùng nhưng chưa hết, Tháng Hai – 2015, cơ quan Think-Tank quốc phòng của
Hoa Kỳ là RAND CORPORATION tung ra bản báo cáo 200 trang về những yếu
kém của quân đội TRUNG CỘNG (PLA – People Liberation Army) trong 5 lãnh vực
then chốt [89]. Theo nghiên cứu nầy, các nhà chuyên môn của RAND chỉ ra 3 yếu
điểm quan trọng của PLA là “Cách Tổ Chức & Nguồn Nhân Lực”, “Khả Năng Tác
Chiến Trên Bộ Trên Không Dưới Nước và Trong Điện Từ Trường (electromagnetic
domains)” và “Kỹ Nghệ Quốc Phòng” tính từ năm 1990 cho tới 2025. Như vậy tính
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ra 30 năm nữa quân đội TRUNG CỘNG mới theo kịp quân đội Mỹ hiện nay và lúc
đó thì thử hỏi quân đội Mỹ đã tiến đến trình độ nào.
Tất cả những sự kiện và phân tích đã nêu lên từ đầu đến cuối bài nghiên cứu này cho
thấy hiện nay (2018) là thời điểm thuận lợi nhất để thoát Trung. Bỏ qua cơ hội này
chẳng những có tội với lịch sử mà còn và một vết nhơ đê hèn khó rửa đối với con
cháu ngay trong gia đình chúng ta.
Vì :

- Người dân mong muốn thoát trung
- Đa số đảng viên muốn thoát trung
- Các lực lựợng dân chủ muốn thoát trung
- Đồng minh c ng muốn VN thoát trung
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