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Chủ Nhật, 29 Tháng Bảy 2018 

BAN TỔ CHỨC 
 

 
 

 

 
 

LỄ CÔNG BỐ 
 

PHÁN QUYẾT TÒA TRỌNG TÀI  

QUỐC TẾ LA HAYE  

VỀ VÙNG BIỂN LƯỠI BÒ 
(bản Việt Ngữ và Anh Ngữ) 

 

và 
 

HỒ SƠ HOÀNG SA & TRƯỜNG SA 

VÀ CHỦ QUYỀN DÂN TỘC 

của 

Giáo Sư Nguyễn Văn Canh 
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THƯ MỜI 
tham dự 

 

BUỔI LỄ CÔNG BỐ 

Phán Quyết Tòa Trọng Tài Quốc Tế La Haye  

Về Vùng Biển Lưỡi Bò (Bản Việt Ngữ & Anh Ngữ) 

Và  Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa  
 

Nhân dịp kỷ niệm Đệ Nhị Chu Niên ngày Ban Hành Phán Quyết lịch sử của Tòa Trọng Tài Quốc Tế La 

Haye, Hà Lan về tuyên bố Vùng Biển Lưỡi Bò mà Trung Cộng chiếm của Việt Nam là bất hợp pháp. (Vụ 

kiên do Phi Luật Tân đưa ra trước đó 3 năm tính từ ngày Tòa phán quyết 12 Tháng 7, 2016) 
 

Buổi lễ Công Bố về Nội Dung Tóm Lược Phán Quyết của Toà Án Tối Cao Quốc Tế trước quốc dân 

Việt Nam và Quốc Tế, đồng thời công bố tài liệu Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa và Chủ Quyền Dân 

Tộc. Đây là một tác phẩm đồ sộ mang tính lịch sử gồm nhiều loại bằng chứng chủ quyền của dân tộc, đặc 

biệt bao gồm cả vùng Biển Đông của Việt Nam do GS Nguyễn Văn Canh, nguyên Phó Khoa Trưởng Đại 

Học Luật Khoa Sài Gòn đã dày công biên soạn. 
 

Ba đơn vị gồm Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia, và Hội Luật Gia Việt 

Nam California kết hợp cùng tổ chức với chương trình tổng quát sau đây: 

      -  Tuyên đọc nguyên bản Nội Dung Tóm Lươc Phán Quyết La Haye.        

      -  Công Bố Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc. 

      - Trao tặng "Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc" đến Bộ Ngoại Giao, Bộ  

         Quốc Phòng, Tòa Đại Sứ và Tòa Tổng Lãnh Sự Phi Luật Tân và vài Thư Viện Đại Học tại Phi  

      - Trao tặng Bản Tuyên Dương cho Cựu Thị trưởng Milpitas Jose Esteves, không chỉ đã có công phát  

         huy chính nghĩa quốc gia của Việt Nam (vì đây là thành phố đầu tiên ban hành nghị quyết công  

         nhận cờ Quốc Gia Việt Nam trên toàn quốc Hoa Kỳ), mà còn là Phái Viên trung chuyển các hồ sơ  

         đến các vị trách nhiệm trong chính phủ Phi Luật Tân 

 

Buổi Lễ Công Bố sẽ tổ chức lúc 1 giờ 00 chiều  

Chủ Nhật, Ngày 29 Tháng 7, Năm 2018 

tại Hội Trường Franklin-McKinley School District 

Địa điểm: 645 Wool Creek Dr., San Jose CA 95112, Tel: (408) 283-6000 

Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao và là sự quý mến đặc biệt dành cho GS Nguyễn Văn 

Canh và Ban Tổ Chức 
 

Chúng tôi hân hoan chào đón quý vị. 

Trân trọng, 

Đồng Trưởng Ban Tổ Chức 

 
 
 
 
 
LS Trần Minh Nhựt        Ông Thái Văn Hòa                  Ông Nguyễn Như Được 
Đại Diện Hội Luật Gia VN California        Đại Diện Tổng Hội CSQG   Đại Diện Tổng Hội CTNCTN Việt Nam 
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LỜI PHÁT BIỂU KHAI MẠC 

của Ông Nguyễn Như Được, 
Phó Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam 

Đồng Trưởng Ban Tổ Chức 
LỄ CÔNG BỐ PHÁN QUYẾT TÒA TRỌNG TÀI QUỐC TẾ LA HAYE 

Và HỒ SƠ HOÀNG SA & TRƯỜNG SA 
 

 

Kính Thưa:  - Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo,  

- Quý Bậc Trưởng Thượng 

- Quý vị Đại Diện các Hội Đoàn, Đoàn Thể,  

      Tổ Chức, Đảng Phái Quốc Gia 

- Quý Cơ Quan Truyền Thông 

- Quý Mạnh Thường Quân và quý đồng hương 
     

Thưa Quý vị,  
 

Chúng tôi là Nguyễn Như Được, Phó Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị 
Việt Nam.  

 

Xin thay mặt cho Ban Tổ Chức, bao gồm: Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt 

Nam, Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH, Hội Luật Gia Việt Nam California, và 45 

Tổ Chức, Hội Đoàn, Đơn Vị yểm trợ..., xin trân trọng Chào Mừng Quý Quan Khách. 
 

Thưa Quý vị, 
 

Ông Bà chúng ta có nói: nếu làm việc Giả Dối, Khuất Tất ... 1 đến 2 lần, lần thứ 3 thì 

việc bất quá tam, không thể nào tha thứ. 
 

Lần thứ nhứt: Ngày 14 /9/1958 Phạm Văn Đồng thừa lệnh của Hồ Chí Minh ký 

Công Hàm bán nước. Công nhận Hoàng Sa -Trường Sa thuộc chủ quyền Trung Cộng. 
 

Lần thứ hai : Ngày 3 và 4 /tháng 9/ 1990, cũng tên Phạm Văn Đồng , Đỗ Mười và 

Nguyễn Văn Linh, đã đến Thành Đô, thủ phủ Tỉnh Tứ Xuyên Trung Cộng, ký Mật 

Ước Thành Đô, đặt Việt Nam trở thành Chư Hầu Trung Cộng. 
 

Lần thứ ba: Tháng 6/2018. Đảng Cộng Sản VN âm mưu Hợp Pháp Hoá việc bán nước 

bằng việc dùng từ ban hành Luật Đặc Khu: Vân Đồn (Miền Bắc) Bắc Vân Phong 

(Miền Trung) và Phú Quốc (Miền Nam). 
 

Thưa Quý vị,  
 

Chính việc nầy, đã làm giọt nước tràn ly, đã làm bùng lên ngọn lữa Thịnh Nộ của 

Đồng Bào khắp ba miền ở VN, mà quý vị đã chứng kiến từ tháng 6 đến nay. 
 

Là con dân Nước Việt, trong nước hay ở Hải Ngoại, chúng ta hãy tiếp tay thổi bùng 

Ngọn Lữa Thịnh Nộ này trở thành một cơn Bảo Lữa hầu thiêu sạch Đảng Cộng Sản 

Việt Nam. Chấm dứt mưu đồ Hán Hoá của Trung Cộng. Kết thúc sự tiếp tay của 

bọn Thái Thú Đảng Cộng Sản Việt Nam.  
 

Thưa quý vị, buổi Lễ Công Bố hôm nay sẽ góp phần tích cực vào cao trào chung ở 

trong nước lẫn ở hải ngoại để chấm dứt việc tiếp tay của bọn thái thú Đảng Cộng 

Sản Việt Nam. 
 

Một lần nữa, thay mặt BTC, kính chào đoàn kết và chiến thắng. 
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Tiểu Sử & Tác Phẩm của 

Giáo Sư  NGUYỄN VĂN CANH 
      

❑❑❑   do Bs Trần Công Luyện biên soạn 

1. NHỮNG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM VÀ HOA KỲ 
 

       Tại Việt nam trước 1975               

      * Đại học Luật Khoa, Sàigòn: Phụ Tá Khoa Trưởng & Giáo sư 

       - Phụ trách diễn giảng các môn: “Những vấn đề Chính Trị Quốc      

          Tế Hiện Đại” (Năm IV Ban Tư Pháp); “Sách lược của Đảng     

         Cộng sản Việt Nam: Khảo cứu về chiến lược bành trướng thế 

lực” (Năm thứ IV Ban Công Pháp); “Luật pháp Đối Chiếu” (Năm I, Ban Cử Nhân). 

- Theo dõi và Đánh giá Sinh Viên Cao Học Ban Công Pháp. 
 

* Đại học Luật Khoa Huế:  

“Luật Hiến Pháp”, Năm I, Ban Cử Nhân. 
 

* Phân Khoa Khoa Học Xã Hội, Đại Học Vạn Hạnh: 

 - Chính trị Học Tổng Quát, Năm I, Ban Cử nhân,  

- Các Chế Độ Chính Trị Quốc Tế Đối Chiếu, Năm III,  

  Ban Chính Trị. 

- Quốc Tế Công Pháp, Năm IV, Ban Chính Trị. 
 

* Trường Chỉ Huy và Tham Mưu, Quân Lực VNCH 

- Thuyết trình về “Cộng sản Việt Nam: Kỹ thuật củng cố  

quyền hành” 
 

* Trường Cao Đẳng Quốc Phòng, Quân Lực VNCH: 

- Thuyết trình về “Cộng Sản Việt Nam: Ý thức hệ và các sách  

lược thi hành” và Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh-Sát Quốc-Gia,  

rồi Học Viện Cảnh Sát Quốc gia, Văn-phòng Phủ Tổng Thống,  

giảng dạy hoặc thuyết trình về Cộng Sản Việt Nam và Luật pháp.  
 

 Tại Hoa Kỳ đến hiện nay: 

- Làm việc tại Viện Nghiên cứu Hoover về Chiến Tranh Cách  

   Mạng và Hòa Bình, Đại Học Stanford, học giả;  

- Viện Nghiên cứu Đông Á, Đại Học U. C. Berkeley, California:  

   Đồng Giám Đốc, Dự Án Oral Life History.   

- Là tác giả nhiếu sách, nhiều bài nghiên cứu đăng tải trên nhiều 

  tap chí bằng Anh và Việt ngữ.  

- Tham dự nhiều hội nghị quốc tế về Việt Nam và Đông Nam Á.  

- Tham dự nhiều Hội Nghị Quốc Tế tại Leningad, Liên Bang Sô Viết, Pháp, Bỉ, Bangkok, Nhật  

  Bản v.v. 

Giáo sư còn là tác giả nhiều cuốn sách, nhiều bài nghiên cứu đăng tải trên nhiều tạp chí bằng 

Anh và Việt ngữ. 

 

 

 
 

Bác Sĩ Trần Công Luyện 
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2.  NÓI VỀ CUỐN: HỒ SƠ HOÀNG SA & TRƯỜNG SA VÀ CHỦ QUYỀN DÂN TỘC 
 

Hồ sơ này đề cập 3 chủ đề: 
 

a).  Chứng minh Việt Nam có chủ quyền trên 2 vùng Quần đảo HS và TS, một chủ quyền  

đích thực, không thể tranh cãi của dân tộc Việt và trong nhiều năm qua TC có các hành vi 

xâm lấn nghiêm trọng trên Biển Đông. 

Hiện nay, riêng tại vùng Trường Sa, TC đã hoàn tất nhiều kiến trúc quân sự kiên cố, đồ sộ 

trên khắp 8 bãi đá ngầm đã được bồi đắp, lập thành một hệ thống căn cứ hải quân trong 

lòng Biển Đông. Có kiến trúc 9 tầng xây trên bãi Tư Nghĩa, hay như một cư xá to lớn nhiều 

từng lầu dành cho văn phòng hay quân trú phòng trên bãi đá Chữ Thập. Có các phi trường 

rộng lớn với phi đạo dài trên 3000m dành cho máy bay tiềm kích, vận tải cơ cỡ lớn, oanh tạc 

cơ lên xuống; có các nhà chứa máy bay, bãi đậu và cả cơ xưởng trùng tu/sửa chữa trên các 

bãi đá Vành Khăn, Subi và Chữ Thập. Các không ảnh cho thấy TC đã bố trí 3 không đoàn 

chiến đấu cơ gồm 72 chiếc tại 3 đảo này, các doanh trại đã có quân trú phòng chiếm đóng, 

các hải cảng cho tàu chiến, các dàn radar, các tháp viễn thông, các kho võ khí đạn dược, kho 

tiếp liệu, các dàn hoả tiễn… và Biển Đông nay là tiền đồn để TC sẵn sàng khống chế toàn 

vùng. 
 

Trong khi giặc ầm ầm bối đắp và xây cất các kiến trúc quân sự trên các bãi đá của Việt nam 

từ 2014, Việt Cộng không có một động thái gì để bảo vệ lãnh hải, ngoại trừ tuyên bố xuông, 

suốt cả hàng chục năm của Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao chỉ khi bị chất vấn, là VN có chủ 

quyền pháp lý và lịch sử. 
 

b). Vấn đề chủ quyền Việt Nam được đặt ra vì Trung Cộng  còn quyết tâm nuốt trọn đất nước 

Việt, có sự tiếp tay của VC.  

Một mặt, Hồ sơ này có hàng trăm bản đồ, hình ảnh, văn kiện/ tài liệu về Biển Đông làm bằng 

chứng chủ quyền này. Mặt khác, Hồ sơ này phơi bày các bằng chứng về âm mưu bành 

trướng của TC: thôn tính toàn thể lãnh thổ Việt nam, và Hồ chí Minh và Đảng CSVN đã lộ 

diện là một tập đoàn Thái Thú đã và đang tích cực đóng góp cho sự bành trướng ấy của giặc. 
 

Trên đất liền, Đảng CSVN đã cho TC thực hiện 90% các dự án kinh tế trên khắp lãnh thổ Việt 

Nam từ nhà máy điện, sản xuất gang thép, hoá chất, du lịch, xi măng, đường xá, khu nghỉ 

mát, viện dưỡng lão và các công nhân TC được đưa vào với danh nghĩa lắp ráp, điều hành 

các dự án ấy. Môt khu gọi là “thương mại” có tên là Đông Đô Đại Phố ở Bình Dương với văn 

phòng hành chánh, nhà thương có 1000 giường cho bệnh nhân nằm, một trường Đại Học, 

khu phố cho dân cư, công viên v.v. có thể tự động trở thành trung tâm chính trị chỉ huy toàn 

miền Đông Nam Phần Việt Nam một khi Việt Nam trở thành một tỉnh của TC.  
 

Các công nhân TC làm việc tại các dự án kỹ nghệ lập thành làng xã trên lãnh thổ từ Bắc đến 

tận Cà Mâu và nhiều nơi được coi như bất khả xâm phạm. Công nhân hay thường dân Tàu 

cộng được coi như công dân hạng nhất như có trường hợp “các làng xã Tàu” tự xử các vụ 

“phạm pháp”, bất chấp chính quyền địa phương, như diễn hành trên đường phố Sài gòn, 

mang Bản đổ Trung Hoa trong đó có HS & TS với biểu ngữ “thống nhất tổ quốc”, chúng được 

cảnh sát VC chạy theo bảo vệ, trong khi đó thanh niên Việt chỉ hô “HS & TS là của Việt Nam” 

thì bị đánh đập tàn nhẫn và bị bỏ tù.   

TC thường sử dụng người Hồng Kông, Đải Loan, Tân Gia Ba, Mã Lai v.v. (gốc Tàu) tham dự 

các dự án phát triển như được thuê dài hạn các khu vực sâu trong rừng núi, gọi là “đầu 
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nguồn” trên 18 tỉnh;  
 

TC được cho khai thác khoáng sản như Nhôm ở trên toàn vùng Tây Nguyên mà Nguyễn Tấn 

Dũng lớn tiếng loan báo đây là “chính sách lớn của Đảng”; lập khu khai thác chế biến gang 

thép, plastic trong một phạm vi hàng trăm mẫu tây ở Hà Tĩnh. Trong hai khu này, có hàng 

chục ngàn “công nhân” TC cư trú  để “làm việc”.  An ninh bên ngoài do Cảnh Sát VC canh giữ 

nghiêm ngặt và chính quyền địa phương không được phép vào. Đó là các “khu tự trị thực tế” 

ngay trong lòng đất Việt.  
 

Tóm lại, TC lập hàng trăm “căn cứ” khắp nơi, từ trong vùng rừng núi, đến các trọng điểm 

khác khắp nơi trên toàn lãnh thổ Việt nam nhân danh thực thi các dụ án kinh tế. 
 

Theo một Hiệp Ước, gọi là Thoả Thuận Về Một Giải Pháp Cho Biển Đông ký vào Ngày 25 

Tháng 6 Năm 2011, ĐCSVN đã chính thức gửi các cán bộ đảng và nhà nước sang TC huấn 

luyện và khi trở về sẽ là các tay sai hướng dẫn và thi hành chính sách của TC tại hạ tầng cơ 

sở của Việt Nam. Song song với viên chức chính quyền và các cán bộ Đảng của VC được huấn 

luyện thực thi chính sách của TC, còn có một Uỷ Ban cấp quốc gia là Uỷ Ban Hợp Tác Song 

Phương và Phó Thủ Tướng Mỗi Bên là Chủ Tịch để giám sát cả điều động các công tác ”hợp 

tác” giữa 2 Quốc Gia. 
 

c). Ngoài 2 vấn đề trên, Hồ Sơ này còn đề cập tới vấn đề an ninh của Việt Nam. Tác giả đặt vấn 

đề nằm trong an ninh toàn khu vực có liên hệ đến quyền lợi trực tiếp của các cường quốc để 

họ có trách nhiệm phải giải quyết. Thực vậy, Biển Đông của Việt Nam là nơi các quốc gia 

trên thế giới có các quyền lợi trọng yếu, vì có con đường hàng hải huyết mạch quốc tế chạy 

qua từ Ấn Độ Dương lên Bắc Á.  
 

Nếu để bọn bá quyền Bắc Kinh độc chiếm thì đó là mối nguy cơ cho toàn thế giới.  

Vì thấy có manh nha về bành trướng của Bắc Kinh, Bạch Thư 2008 được ra đời; kế đó, năm 

2010 và sau đó tác giả soạn thảo một số tài liệu khác để cảnh giác các lãnh đạo quốc tế về 

nguy cơ ấy và đồng thời gửi các hồ sơ này cho Tổng thống Hoa Kỳ Obama. Và để trả lời, ông 

Obama loan báo chính sách “Xoay Trục Về Á Châu” của Hoa Kỳ. Khi mà Hoa Kỳ bảo vệ quyền 

lợi của chính mình trong vùng Biển Đông… Hoa Kỳ vì quyền lợi của mình, cũng giúp bảo vệ 

chủ quyền của Việt nam. Cuốn sách này còn đi xa hơn: Trung cộng còn là mối đe doạ an ninh 

cho Á Chấu và hoà bình thế giới. 
 

Hồ sơ này gồm nhiều tài liệu/dữ kiện dùng làm nền tảng cho các công tác pháp lý hay chính 

trị, trong hiện trạng hay tương lai.  

                                             Bác Sĩ Trần Công Luyện 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC BAN TỔ CHỨC 
 
 

••  ÔÔnngg  TThhááii  VVăănn  HHòòaa  ((440088))  777711--55114466          ••  ÔÔnngg  NNgguuyyễễnn  NNhhưư  ĐĐưượợcc  ((440088))  222211--11778822    

••  LLss  TTrrầầnn  MMiinnhh  NNhhựựtt  ((551100))  333333--99111177    ••  ÔÔnngg  NNgguuyyễễnn  TTrruunngg  CCaaoo  ((551100))  552299--11666655    
••  LLss  NNgguuyyễễnn  BBiicckk  ((440088))  228888  --  99003300          ••  BBss  TTrrầầnn  CCôônngg  LLuuyyệệnn  ((440088))  222277--88006699    

••  GGss  NNgguuyyễễnn  VVăănn  CCaannhh  ((665500))  222233--44660088  ••  KKss  NNgguuyyễễnn--TTấấnn  TThhọọ  ((440088))  771133--88666633    
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Những Nguồn Sử Liệu và Chứng Cớ 

qua sự Nghiên Cứu của Gs Canh cho tác phẩm 

“HỒ SƠ HOÀNG SA & TRƯỜNG SA 

và CHỦ QUYẾN DÂN TỘC” 
 

⧫⧫⧫ Kỹ Sư Nguyễn-Tấn Thọ 

 
Trân trọng kính chào tất cả quý vị. 

Trước hết, tôi chân thành cảm ơn Ban Tổ Chức dành cho tôi một  
ít thời gian để đóng góp những suy nghĩ của mình. 
Tôi chọn nói đến những nguồn sử liệu và những chứng cớ được  
Gs Nguyễn Văn Canh nghiên cứu và trích dẫn, rồi đưa vào cuốn  
sách… từ nhiều loại bằng chứng khác nhau, là một điểm nhấn  
thêm vào ở một khía cạnh thực tế khác, tăng tính thuyết phục  
về một tác phẩm đồ sộ mỗi khi chúng ta có dịp đọc đến cuốn sách  
này. 

 

Cuốn sách được Giáo Sư Nguyễn Văn Canh viết đã lâu và hôm nay  
công bố một cách chính thức sau khi đã hiệu đính cùng với việc công bố Phán Quyết Tòa 
Trọng Tài Quốc Tế La Haye.  
GS Canh đã để tâm huyết vào cuốn sách bằng cách hiểu của một giáo sư công pháp, bằng 
cách nhìn của một giáo sư chuyên ngành Luật, khảo cứu về các chiến lược bành trướng thế 
lực của Đảng Cộng Sản, bằng sự đào sâu tầm nhìn về Những Vấn Đề Chính Trị Quốc Tế Hiện 
Đại khi truyền trao giảng dạy cho các sinh viên trước đây.  

 

Là một giáo sư Luật Khoa về Công Pháp Quốc Tế và Chính Trị Học, cùng với những kiến thức 
và kinh nghiệm về Cộng Sản trải qua từ Âu, Á, Úc... GS Canh có những lập luận chính xác và 
vững chắc để thuyết phục các người làm chính sách Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu.  

 

Tôi đưa ra dẫn chứng bằng một ví dụ cụ thể: Đại Tá Gene Castagnetti từ Hawaii sang, đã 
phát biểu trong buổi họp quan trọng, do các Giáo sư Việt Vùng Vịnh San Francisco tổ chức 
tại Santa Clara, CA vào tháng 2 năm 2008, rằng: “… GS Canh là người đã làm thay đổi tiến 
trình suy tư của người Mỹ...”  

 

* Thêm vào đó, bằng cả tấm lòng yêu quê hương, quý từng tấc đất của tổ tiên…nên ông đã 
dày công nghiên cứu, sưu tầm, sưu tập, đánh giá, lượng định… cho phù hợp với từng dẫn 
chứng về các sử liệu, chứng cớ vào những luận chứng của mình.  

 

* Thêm vào đó, còn là tấm lòng của một người mang nặng tâm tư muốn lưu truyền cho thế 
hệ mai sau những chứng cớ với độ tin cậy cao, những sử liệu từ nhiều nguồn tìm kiếm khác 
nhau, những di ảnh, bản đồ, không ảnh, bài viết, tác phẩm, bản văn, thủ bút, từ xa xưa qua 
các thế kỷ, triều đại, cho đến các dấu tích bây giờ… những tìm tòi nghiên cứu tài liệu của thế 
kỷ 19, 20, và 21… và những lý luận rõ ràng, logic phù hợp với lịch sử, với văn hóa… đã cho 
chúng ta niềm tin vào chủ quyền đích thực của cha ông trên đất liền & biển đảo của quê 
hương. Nhờ cách làm việc khoa học ấy, tác phẩm của GS Canh mang đến sự chuyển xoay tầm 
nhìn cho những ai còn chưa nhận rõ về chủ quyền của dân tộc. 
Nhân dịp công bố Phán Quyết Tòa Trọng Tài La Haye, bản Việt Ngữ, chúng ta cần ngắn gọn  
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ghi nhận những điểm chinh sau đây của nội dung bản Phán Quyết này: 
 

  - Trung Cộng không có "quyền lịch sử" đối với Biển Đông. 
  - "Đường lưỡi bò" do Trung Cộng tự vẽ ra không phù hợp với Công Ước Liên Hợp Quốc về   
     Luật Biển. 
  - Không có thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể mang lại vùng đặc quyền kinh tế  cho   
    Trung Cộng. 
  - Trung Cộng can thiệp vào quyền đánh bắt cá của ngư dân Philippines, đặc biệt là ở bãi cạn  
     Scarborough. 
  - Trung Cộng gây thiệt hại đến hệ sinh thái quần đảo Trường Sa bằng các hoạt động như  
     khai thác quá mức, xây đảo nhân tạo. 
  - Các hành động của Trung Cộng làm gia tăng khả năng xảy ra xung đột với Philippines. 
 

Từ đó, chúng ta nhận ra rằng:  
- Phán quyết sẽ làm nền tảng, có căn bản pháp lý và cả chính trị để người Việt chân chính  
  sử dụng, đòi chủ quyền hai vùng quần đảo mà quân bành trướng chiếm đóng phi pháp.  
- Có thể bây giờ hay trong tương lai xa, phán quyết sẽ giúp cho toàn thể thế giới có thêm hậu  

   thuẫn cho cuộc đấu tranh giành lại chủ quyền dân tộc của mỗi quốc gia liên quan. Phán   

   Quyết này cũng là khởi điểm của công tác đưa tới hoà bình, ổn định cho ĐNÁ và thế giới. 
 

Từ cách nhìn nhận như thế, chúng ta thấy được nhiều nguồn tài liệu dẫn chứng, đã làm giàu 

thêm tính chính xác và độ trung thực của vấn đề biển Đông, về chủ quyền dân tộc Việt Nam 

trên các biển đảo, của nhiều tác giả đã nghiên cứu, đã trích dẫn, nhưng nổi bật nhất vẫn là 

của Giáo Sư Nguyễn Văn Canh.  
 

Một trong những ví dụ đó là: tài liệu của Giáo Sư Nguyễn Văn Canh về Biển Đông và Nền An 

Ninh của Đông Nam Á, Nguy Cơ từ Mưu Đồ Bành Trướng của Trung Quốc, năm 1995 đã 

trích dẫn thêm tài liệu của Giáo Sư Monique Chemillier-Gendreau về các Khía Cạnh Pháp Lý 

của Chủ Quyền Việt Nam trên Hoàng Sa và Trường Sa, Paris năm 1996; tài liệu của GS Trần 

Huy Bích, Đại Học USC v.v… 
 

Hoặc một số tài liệu khác như: Điểm Lại Chủ Quyền trên các Quần Đảo Hoàng Sa và Trường 

Sa, 5/1/2006 cùng các tài liệu Địa Lý và Bản Đồ chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa thuộc 

về Việt Nam. 
 

Một trong những dấu ấn quan trọng là: Vào ngày 22/1/2015 GS Nguyễn Văn Canh và các Ủy 

Ban hữu trách đã phát hành Bản Tuyên Ngôn 19 trang về Hệ Thống Căn Cứ Hải Quân mới 

tại Trường Sa với nhiều hình ảnh TQ quân sự hóa các đảo, và cảnh báo Quyền Lợi của Hoa 

Kỳ tại Biển Đông bị đe dọa. 
 

Và hiện nay, tác phẩm đồ sộ: “Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc” được Ủy 

Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ đã trang trọng giới thiệu như là cẩm nang gối đầu cho các 

nhà nghiên cứu lịch sử và cho những ai muốn tìm hiểu giá trị thật của những vấn đề biển 

Đông và các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 
 

Xuyên qua những đánh giá, chúng ta nhìn nhận rằng: 

* Tác phẩm này là sử liệu vô cùng giá trị, vì được bao gồm các dữ kiện lưu trữ từ cổ chí 
kim, từ các đời vua của nước Đại Việt, trải qua thời kỳ Pháp thuộc, cho đến thời của Việt 
Nam Cộng Hòa . Phong phú nhứt, là một bản đồ Trung Hoa Cổ từ ngàn xưa cho thấy điểm 
cực Nam của nước Tàu (tức Trung Cộng bây giờ) chỉ có đến đảo Hải Nam, không có 
Hoàng Sa và Trường Sa!  



12 

 

* Tác phẩm này là Bản Cáo Trạng hùng hồn, vấn tội Đảng Cộng Sản Việt Nam đã cấu kết 
với Bắc Triều, để từng bước giao nộp đất và biển Việt Nam cho Trung Cộng. 
* Tác phẩm này là Hồ Sơ Tố Cáo chế độ Cộng Sản Việt Nam, không chỉ độc tài cai trị tàn 
ác, hèn với giặc, ác với dân, âm mưu dâng bán tổ quốc từ biển đảo đến đất liền trong quá 
khứ cho đến hiện nay, và trong tương lai, qua các Luật Đặc Khu. Tác phẩm này còn là hồ 
sơ đanh thép vì các dữ kiện buộc tội đã rành rành từ trong nước ra đến quốc tế.  
* Tác phẩm này còn là bản luận tội một cách thuyết phục, đánh đổ trước tòa án công luận 
về cái ngang ngược cho rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng từ ngàn xưa. 

 

Do vậy, tác phẩm này chắc chắn mang lại lý thú cho những ai chuộng tinh thần sưu tầm, 
khảo cứu, để thấy rằng tài liệu rất có giá trị này không chỉ dành cho các giới chuyên gia 
trong các lãnh vực chính trị, pháp luật, xã hội, địa lý, lịch sử v.v... mà còn xuất phát từ tinh 
thần kính trọng của tác giả khi nghĩ đến các bậc thầy đã đào tạo các thế hệ trí thức trước đây 
như tác giả, hay các thế hệ trẻ sau này. Sự thể hiện qua việc làm Tôn Sư Trọng Đạo, không 
chỉ là nghĩa cử cao dày của người có tâm huyết với tiền đồ dân tộc, mà còn là cách biểu lộ 
tình yêu đât nước sâu đậm. 
 

Tựu trung, dưới nhiều cách nhìn của bất cứ ai, là người có lòng trí, chúng ta phải thầm cám 
ơn tác giả GS Nguyễn Văn Canh đã để lại cho đời sự cần thiết không chỉ cho hôm nay mà cả 
mai sau về ý nghĩa lịch sử vô song trong tác phẩm này.  
 

Dứt khoát, chúng ta phải biết rõ cái gì của chúng ta, để mà giữ gìn, để mà bảo vệ, để mà 
tranh đấu cho quyền lợi của tổ quốc chúng ta. Có như vậy thì không sợ Hán hoá, không sợ 
mất đi cái hồn của dân tộc.  
Thưa quý vị, nếu chúng ta không giữ được ý nghĩa “quê hương” ở trong tâm khảm chính 
mình, thì làm sao giữ được quê hương thực tế bên ngoài ? 

 

Những lời nói sau cùng xin được dành cho những người ưu tư tới vận mệnh sống còn của tổ 
quốc, dân tộc, đặc biệt là người trẻ VN trong nước, hải ngoại với niềm tin sắt son rằng đất 
nước ta, là của chúng ta.  
* Vâng, chúng ta luôn giữ lòng son sắc, sát cánh cùng nhau không cho bọn Bắc Bộ Phủ bán 
giang san gấm vóc, dù một tấc đất cho bọn sài lang, dù một thước biển cũng không để rơi 
vào tay ngoại bang.  
* Vâng, tất cả chúng ta xin hãy đứng lên, cùng với trong nước giơ cao ngọn cờ giữ đất giữ 
biển dành lại chủ quyền dân tộc, để muôn đời con cháu mai sau biết rằng Hoàng Sa Trường 
Sa là của chúng ta.  
* Vâng, cuốn sách đồ sộ “Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc” của Giáo Sư 
Nguyễn Văn Canh sẽ là lịch sử, sẽ là tài liệu… chứng minh một cách hùng hồn, vững chắc của 
hàng bao nhiêu loại chứng cớ giá trị để minh đinh chủ quyền của dân tộc Việt Nam trên các 
quần đảo quê hương. 

Ks. Nguyễn Tấn Thọ 
Nguyên Chủ Tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Stockton, CA 

Nhà Hoạt Động Cộng Đồng 
 
 

 
 
 
 
 

MC Chương Trình: 
Ông Nguyễn Trung Cao & Cô Phạm Trần Mỹ Linh 

 

 

 Phụ diễn Văn Nghệ:  
Đoàn Du Ca Bắc Cali, Ban Hợp Ca Hội Ái Hữu Lực Lượng CSQG Bắc Cali,  

Vovinam Việt Võ Đạo San Jose, Tiếng Kèn Alto Saxophone Trần Hồng Lâm,  
và các ca sĩ Hồ Ngọc Lan, Kim Sơn… 
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Bài Nói Chuyện 
của Giáo Sư Nguyễn Văn Canh 

 

Nhân Dịp Người Tị Nạn Công Bố Phán Quyết 
(bản tiếng Việt) của Toà Quốc Tế La Haye 

và Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc 
vào 29 Tháng 7, 2018 tại San Jose, CA. 

 
 

Tòa Thường Trực Trọng Tài La Haye gọi là Toà Quốc Tế La Haye, ban hành phán quyết 
ngày 12/7 năm 2016 trong vụ Phi Luật Tân kiện Trung Cộng xâm lăng lãnh hải của Phi 
trong vùng Lưỡi Bò. Phán quyết đó nói rằng các đòi hỏi của TC về chủ quyền lịch sử 
trong vùng Biển Lưỡi Bò trên Biển Đông là bất hợp pháp. 
 

Biển Đông có một diện tích 3.5 triệu cây số vuông. Đường ranh giới bản đồ vùng Lưỡi Bò 
này nằm sát bờ biển Việt Nam. Vùng này bao gồm hết 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa của Việt nam, và quần đảo Trung Sa sát Phi Luật Tân.  
Như vậy, toàn Biển Đông của Việt Nam nằm trong âm mưu này Trung Cộng. Phi Luật 
Tân chỉ có một phần nhỏ, chạy dọc theo bờ biển nằm về phía Tây trong giới hạn vùng 
Đăc Quyền Kinh Tế hay Thềm lục địa.  
 

Kể từ đầu năm 2000, Trung Cộng gia tăng các họat động, kể cả quân sự và bán quân sự 
trong toàn vùng để xác nhận chủ quyền. Đối với Phi, thì TC hung hãn đe doạ vùng biển 
Bãi Cỏ Rong và Suối Ngà và có hoạt động gây hấn trong vùng Đặc quyền kinh tế Phi. 
Đến tháng 1, 2013, Phi với tư cách là quốc gia, chủ thể của quyền lợi bị xâm phạm lập 
hồ sơ kiện Trung Cộng lên trước Toà Quốc tế La Haye về xâm chiếm của Trung Cộng 
trong vùng lưỡi bò này. Ba năm sau, đến ngày 12 tháng 7 năm 2016 Toà ban hành một 
phán quyết tuyên bố rằng các đòi hỏi chủ quyền của TC là bất hợp pháp. 
Toà đã viện dẫn 10 vi phạm của TC đối với Công Ước, hay Luật Biển 1982. Trung Cộng 
không được phép đòi hỏi quá giới hạn lãnh hải của mình mà Luật Biển cho phép. Đòi hỏi 
chủ quyền lịch sử, quyền của chủ quyền hay quyền tài phán trong vùng biển này của 
Biển Đông là trái với Công Ước. Trung Cộng không được đòi có đặc quyền kinh tế, trong 
đó có chủ quyền 12 hải lý đối các bãi cát, đá ngầm, bãi san hô vì các thực thể này không 
là một đảo theo định nghĩa của Luật Biển 1982 vì không tự túc về kinh tế để con người 
sinh sống.  
Trung Cộng cấm ngư dân các quốc gia khác không được đánh cá trong vùng đặc quyền 
kinh tế của Phi, nhưng lại cho phép ngư dân treo cờ TC vào hành nghề. Trung Cộng 
không ngăn cản ngư dân TC đánh bắt các sinh vật quý hiếm, phá hoại môi sinh. Trung 
Cộng cho tàu ngư chính hay chấp pháp hành động một cách nguy hiểm đối với tàu của 
Phi. Trung Cộng chiếm đóng và xây cất trên đảo đá Vành Khăn mà không được phép của 
Phi Luật Tân là vi phạm Công ước… 

 



14 

 

Cuối cùng, Toà ra lệnh các bên phải tuân thủ Công Ước 1982 để giải quyến tranh chấp, 
tôn trọng các quyền và các tự do của các quốc gia khác mà Công Ước qui định. 
 

o0o0o0o0o0o0o0o 
 

Phán Quyết nói tới nhiều vi phạm của Trung Cộng đối với các bãi đá, cát, san hộ chìm 
dưới mặt nước mà Việt Nam làm chủ, vì các bãi ấy nằm trong vùng lưỡi bò mà Phi nêu ra 
trong vụ kiện và dù Việt Nam không phải là đương đơn. Đó là Subi, Gaven, Chiqua, Tư 
Nghĩa, Gạc Ma, Chữ Thập và Châu Viên.  
 

Từ khi Trung Cộng có hành vi xâm chiếm, và có các hành động thô bạo xác nhận chủ 
quyền của chúng trên Biển Đông suốt trong mấy thập niên qua, Cộng Hoà Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) với tư cách là một quốc gia chủ thể có quyền lợi bị xâm 
phạm đã im lặng, không có một hành vi nào để bảo vệ các hải đảo bị xâm chiếm. Nói 
khác đi, CHXHCNVN không theo chân Phi Luật Tân kiện Trung Cộng ra trước Toà án La 
Haye, mà lại đồng loã với kẻ xâm lăng. 
 

Rồi đến Toà án này ra phán quyết ngày 12 tháng 7, 2016 tuyên bố các yêu sách của 
Trung Cộng đòi có chủ quyền lịch sử trên vùng lưỡi bò là bất hợp pháp. Đó là một thắng 
lợi to lớn làm căn bản cho công việc bảo vệ hải đảo. CHXHCNVN cũng bặt tăm. Rõ ràng, 
chúng là kẻ đồng loã, trốn chạy Phán Quyết. Chúng đang dấu mặt và ẩn sau lưng của 
quan thầy. 
Vì có một khoảng trống trong công tác bảo vệ hải đảo, vì CHXHCNVN bỏ trốn, người Việt 
tị nạn phải trám vào chỗ trống đó. Toà án La Haye đã có án lệnh cắt lưỡi bò của Trung 
Cộng. Quốc tế không có một lực lượng cưỡng hành phán quyết của Toà như quốc nội, nên 
kẻ phạm pháp và đồng loã không thi hành. Đây là các hoạt động ngoại tư pháp, nên 
không nhất thiết phải là quốc gia mới có thể hành động.  
 

Vậy người tị nạn có quyền lợi bị xâm phạm, phải đảm nhiệm công việc này, không phải 
chỉ trong lúc này và cả trong tương lai, có thể hàng chục năm sau.  
Để thực hiện muc tiêu là thi hành bản án “cắt lưỡi bò” của TC, cuốn Hồ Sơ Hoàng Sa & 
Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc là công cụ bắt buộc phải có.  
Tập hồ sơ này có vô số dự kiện sẵn có để giúp cho các quốc gia nào có quyền lợi trực tiếp 
về kinh tế thương mại qua Biển Đông sử dụng trong hiện tại.  
 

Xa hơn nữa, tập hồ sơ này còn chứng minh bọn bành trướng Bắc Kinh không chỉ dừng ở 
Biển Đông mà muốn sát nhập toàn thể Á Châu vào Trung Hoa để làm Đại Trung Hoa. Và 
cuối cùng là chúng muốn toàn thế giới, như khẩu hiệu: 
”Một thế giới, Một Giấc Mơ, Một Trung Hoa” mà chúng giương cao trước tòa nhà của 
Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa cũ vào dịp Olympic 2008 (tr.25, Hồ Sơ…) 
 

Vì quyền lợi trực tiếp của nhiều đại cường có quyền lợi sinh tử qua Malacca lại trùng với 
quyền lợi của người tị nạn, chúng ta có một sức mạnh tổng hợp.  
Khi mà mọi quốc gia liên hệ hiểu rõ được nguy cơ đến gần, thì vấn đề được giải quyết. Và 
nguy cơ ấy đã hiện diện trên thực tế và từ từ tiến tới đích của nó. 
 
Gs Nguyễn Văn Canh 
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Vài suy nghĩ  

Về Phán Quyết Tòa Trọng Tài  

Thường Trực The Hague về Biển Đông. 

⧫⧫⧫ Nhà Báo Huỳnh Lương Thiện 

 

Kính thưa quý vị, 
Có lẽ quý vị còn nhớ, cách đây khoảng 1 tháng, ngày 27 tháng 6 tại Bắc Kinh, trong lúc thảo 
luận với Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis về tình hình tranh chấp tại Biển Đông, Chủ 
Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã nói rằng “Thưa ông Bộ Trưởng, 1 tấc đất do tiền nhân để 
lại, chúng tôi cũng không nhường”. 
 

Thưa quý vị, 
Như thế thì ai dám nói rằng Tập Cận Bình không đọc sử Việt. Không những ông ta đọc mà 
còn thuộc, còn nhớ những điều hay để bắc chước, để copy, nhái lại. Bởi vì rõ ràng đây là di 
ngôn, là lời cảnh báo của Vua Trần Nhân Tông để lại cho hậu thế chúng ta “Dầu trong bất 
cứ tình huống nào thì 1 tất đất do tiền nhân để lại, không được để lọt vào tay kẻ khác”. Ở 
đây Ngài ám chỉ kẻ khác chính là giặc Tàu phương Bắc. Và nhìn vào hiện trạng Trung Cộng 
ngang ngược lấn chiếm Biển Đông hiện nay, chúng ta càng thấy rõ Vua Trần Nhân Tông quả 
là vì vua yêu nước, nhìn xa thấy rộng. 
Lý ra, Tập Cận Bình nên nói thật với bộ trưởng Mattis là: “Tôi nói cho ông bộ trưởng biết, 
chúng tôi mà đã đánh cướp được của ai một mảnh đất, thì dầu Trời có gầm, 1 tấc đất chúng 
tôi cũng không nhả ra”. 
Vì quá ngang ngược, lộng hành, ỷ thế nước lớn chèn ép nước nhỏ nên Trung Cộng đã bị 
Philippine đưa ra Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye ở Hà Lan vào đầu năm 2013 và đã 
đưa đến chiến thắng lịch sử quan trọng và ngoạn mục cho Philippine vào ngày 12.7.2016, 
cách đây 2 năm như quý vị đã biết. 
Thế thì 2 năm qua, kể từ ngày thắng lợi đó; Philippine đã thừa thắng xông lên như thế nào? 
Biển Đông đã ổn định chưa? Trung Cộng có tuân thủ phán quyết này hay không? 
Phản ứng và động thái của thế giới như thế nào? Thế đứng của Việt Nam ra làm sao? 
 

Câu trả lời, theo chúng tôi là đáng tiếc nhiều hơn là đáng mừng với những dấu hiệu 
sau: 
 

1. Bởi vì thay vì phấn khởi tích cực khai dụng thắng lợi từ phán quyết này thì tân Tổng 
Thống Phi, ông Duterte đã bỏ phán quyết này trong hộc tủ mà lại xoay ra giao du thân mật 
với Bắc Kinh, nại cớ là cần Trung Cộng đầu tư để vực nền kinh thế Phi vươn lên. 
 

2. Có mặt tại Manila ngay ngày ban hành Phán Quyết, Bà Kristie Kenney chuyên gia đặc 
trách Châu Á Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thay vì chúc mừng chính phủ Phi thì bà lại khuyến cáo 
chính phủ Phi là “Tránh đối đầu tránh khiêu khích, tránh dùng bạo lực với Trung Cộng. Hãy 
đón nhận phán quyết một cách bình tĩnh để đối thoại với các quốc gia có đòi hỏi chủ 
quyền.” 
 

3.  Hai tuần sau đó, ngày 25.7.2016 Hội Nghị ASEAN quy tụ các Ngoại trưởng của các quốc 
gia Đông Nam Á trong vùng được tổ chức tại Lào, mà bản thông cáo chung kết thúc hội 
nghị không hề đề cập gì đến phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực do vận động và áp 
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lực của Bắc Kinh. Trung Cộng đã vận động để Campuchia phản đối việc đưa Phán Quyết của 
Tòa Thường Trực vào Bản Thông Cáo Chung của Hội Nghị. 
 

4. Về phía Hoa Kỳ, tuy rất hài lòng với phán quyết này nhưng họ đã có những phản ứng tuy 
cứng rắn nhưng khá chừng mực. Một mặt, họ kêu gọi các quốc gia liên hệ phải tôn trọng 
phán quyết của Tòa Trọng Tài.  Một mặt họ lên án Trung Cộng muốn khống chế Biển Đông 
và thực thi phán quyết bằng cách tổ chức những cuộc hải hành cho các chiến hạm. Hàng 
không mẫu hạm xuyên qua đường lưỡi bò tiến về Hoàng sa Trường Sa là nơi mà Bắc Kinh 
vẫn rêu rao là của họ. Khi đó cả thế giới vừa phấn khởi, vừa hồi hộp theo dõi phản ứng của 
Bắc Kinh trước cuộc hải hành đầy thách thức của Hoa Kỳ. 
 

Khi Trung Cộng lên tiếng phản đối các chiến hạm Hoa Kỳ xâm phạm lãnh hải của họ thì Hoa 
Kỳ mới cải lại là “Đâu có, chúng tôi chỉ đang ở vùng biển lưu thông an toàn”. Có nghĩa là 
các chiến hạm của Hoa Kỳ vẫn chưa dám hay chưa muốn tiến vào vùng nội hải 12 hải lý 
cách các đảo ở Hoàng sa. 
Khi đó thì người ta mới vỡ lẽ thì ra “anh Hai Hoa Kỳ” chưa “ngon” lắm… Có nghĩa là Mỹ 
chỉ mới lượn lờ ngoài con lộ chính chưa chưa bước lên thềm vỉa hè nhà người ta. Hoa Kỳ giải 
thích như vậy là đủ rồi, không nên khiêu khích, thách thức Trung Cộng quá đáng. Thực ra, 
Hoa Kỳ vừa có thêm một vũ khí rất lợi hại cho vụ tranh cải ấy, đó chính là Bản Phán Quyết 
của Tòa Trọng Tài La Haye. 
 

Tuy nhiên, gần đây người ta thấy Hoa Kỳ đã có những động thái cứng rắn tích cực hơn như 
thành lập liên minh 4 nước Mỹ- Ấn- Nhật – Úc để đối phó với tham vọng khống chế biển 
Đông của nước Tàu. 
 

5. Về phía CS Việt Nam: 
Trong vụ Philippine kiện Trung Cộng phía CS Việt Nam chỉ làm được một việc là “Công nhận 
Tòa Trọng Tái Thường Trực có thẩm quyền xét xử” trong khi Trung Cộng bác bỏ. Và sau đó 
là Hà Nội cử quan sát viên đến tham dự phiên tòa chứ không dám hó hé gì thêm. 
Đặc biệt Thượng nghị sĩ Sullivan và John Mc Cain đã ra bản thông cáo chung kêu gọi các 
nước đang tranh chấp biển Đông trong đó có Việt Nam nên noi gương Phillippine, kiện Trung 
Cộng ra Tòa… Nhưng Hà Nội không dám… Tại sao như vậy? 
 

 Xin quý vị lật trang 795 của cuốn sách này, giáo sư Nguyễn Văn Canh đã vạch ra rõ là vì 
Thỏa thuận của tướng Trung Cộng Quách Bá Hùng, Quân Ủy Phó Trung Ương Quân Đội 
Nhân Dân Trung Hoa với nhóm lãnh đạo Việt Cộng vào tháng 4 năm 2011. Trong đó Bá 
Hùng buộc Việt Cộng phải tuân theo 3 điều: 

1. Phải “tham khảo hữu nghị” với Bắc Kinh và tránh các động thái có thể làm cho 
vấn đề trầm trọng hay phức tạp thêm. (1 chiều thôi) 
2.  Không được để các thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp. (Mỹ, NHật, Úc, Ấn, 
Tòa quốc tế…) 
3. Hướng dẫn công luận và cảnh giác tránh đưa ra những lời bình luận hoặc hành 
động làm tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin cậy giũa chính phủ và nhân dân 2 nước. 
Tức là phải dựa theo kim chỉ nam 4 TỐT 16 CHỮ VÀNG (Phải đàn áp biểu tình chống 
Trung Cộng phải xử phạt các báo đăng tin bất lợi cho Trung Cộng). 16 chữ Vàng đó là: 

- Láng giềng hữu nghị – Hợp tác toàn diện – Ổn định lâu dài – Hướng đến tương lai. 
Mà bây giờ, bà con trong nước sửa cho chính xác là: 
- Láng giềng khốn nạn – Cướp đất toàn diện – Lấn biển lâu dài – Thôn tính tương lai. 
 

6. Về phía Trung Cộng thì từ đầu vẫn không thừa nhận thẩm quyền xét xử của Tòa Trọng 
Tài Thường Trực. Không tham dự phiên tòa và sau phán quyết của Tòa Trọng Tài La Haye, 
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Bộ Ngoại Giao Bắc Kinh đã tuyên bố là phán quyết này là vô giá trị và không có giá trị ràng 
buộc với Trung Cộng. 
Một mặt thì Bắc Kinh nói cứng như thế, nhưng rõ ràng phán quyêt này đã làm Trung Cộng 
mất uy tín và bị thế giới khinh rẻ và cô lập. Cho nên, mặt khác thì họ cũng phải chấp nhận 
xuống nước, bớt hung hăng ngang ngược hơn. Đồng ý cho ngư dân Phi trở lại bãi cạn 
Scarborough đánh cá… Và Bắc Kinh phải điều chỉnh chính sách Biển Đông của họ. Thiên về 
ngoại giao vận động. 
 

Kết quả vận động của họ là cho tới nay: 
-  Chỉ có 7 nước kêu gọi phải tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực. 
-  33 nước công nhận phán quyết nhưng KHÔNG kêu gọi tuân thủ. 
-  147 nước trung lập. 
-  5 nước công khai phản đối phán quyết. 
-  Chỉ có Mỹ, Nhật, Úc và Tân Tây Lan ra tuyên bố cho rằng phán quyết là chung thẩm 
và có tính cách ràng buộc về pháp lý. 
-  Như vậy, rõ ràng Trung Cộng đang chuyển bại thành huề và có thể lấy đà tiến lên. 
-  Đáng ngại hơn là họ vẫn tiếp tục ban hành các văn bản nội luật nhưng mập mờ về 
phạm vi áp dụng. Ngày 19.1.2017 Bộ Nông Nghiệp Trung Cộng ra Lệnh Cấm Bắt Cá năm 
2017 áp dụng cho các vùng biển của Biển Đông” từ kinh tuyến 12 trở lên bao trùm cả 
các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Phippine. 
-  Ngày 14.2.2017 Trung Cộng sửa đổi luật an toàn hàng hải buộc các tàu bè qua 
lại  vùng biển mà họ gọi là “vùng biển thuộc quyền tài phán của Cộng Hòa Nhân Dân 
Trung Hoa” phải thông báo , tàu ngầm phải trồi lên và thông báo hải hành cho họ… 
nếu không muốn bị chận bắt và xét xử. 
-  Trong khi đó, họ vẫn không từ bỏ tham vọng lấn chiếm Biển Đông. Vẫn tiếp tục mở 
rộng các đảo, đá, chiếm đóng quân sự hóa các vùng đảo này thành những căn cứ quân 
sự tác chiến, mặc dầu năm 2015, chính miệng Tập Cận Bình đã cam kết với TT Obama là 
sẽ không quân sự hóa Biển Đông. 
 

7. Đánh dấu 2 năm hưởng thắng lợi từ phán quyết của Tòa Trọng Tài La Haye, dân chúng 
Phi áp lực chính phủ Duterte phải cứng rắn với Trung Cộng. 
Ngày 12.7.2018, để đánh dấu 2 năm Tòa Trọng Tài Thường Trực ra phán quyết Philippine 
thắng Trung Cộng qua vụ Phi kiện Trung Cộng về đường lưỡi bò 9 đoạn và các vi phạm khác, 
người dân Phi đã xuống đường biểu tình tại Tòa Đại Sứ Trung Cộng ở Minila yêu cầu Bắc 
Kinh phải tôn trọng phán quyết của Tòa cũng như yêu cầu chính phủ Duterte chấm dứt nhu 
nhược mà phải cứng rắn hơn với Trung Cộng. 
Cùng ngày, hãng thăm dò Pulse Asia đã công bố kết quả hơn 73% dân chúng Phi muốn 
chính phủ của tổng thống Rodrigo Duterte xác nhận chủ quyền tại khu vực Biển Đông mà họ 
gọi là Biển Tây Philippine. 
Vài ngày sau đó, trong bài diễn văn đọc trước quốc dân, Tổng Thống Duterte tuyên bố: 
”Quan hệ được cải thiện với Trung Cộng không có nghĩa là chúng ta bị lung lay, không bảo 
vệ các lợi ích của chúng ta ở Biển Tây Philippine” tức Biển Đông. Đây là lần đầu tiên ông 
Duterte nói đến việc bảo vệ quyền lợi của Phi ở Biển Đông trước Trung Cộng. Rõ ràng là sự 
tích cực lên tiếng của người dân Phi đã có kết qủa. 
 

Và chúng ta hy vọng điều tương tự như thế cũng sẽ đến với Việt Nam chúng ta. 
Trân trọng kính chào quý vị. 
 

NB Huỳnh Lương Thiện 
Chủ Nhiệm Báo Mõ San Francisco & Oakland 
Nhà hoạt động cộng đồng và là cựu Phong Trào Trưởng Phong Trào Hưng Ca. 
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TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM  

NHÂN GIỚI THIỆU HỒ SƠ  

HOÀNG SA TRƯỜNG SA VÀ CHỦ QUYỂN DÂN TỘC 

           do ỦY BAN BẢO VỆ SỰ TOÀN VẸN LÃNH THỖ công bố 

 
SUY NGHĨ VỀ  ƯỚC VỌNG CHO BIỂN ĐÔNG 

 
 
PHẨN MỘT:  THAM VỌNG   VÔ BẾN BỜ 
 

Ngày 27 tháng 6 vừa qua, truyền thông tại Nam Cali loan báo rằng trong cuộc gặp Bộ trưởng 

Quốc Phòng Hoa Kỳ, tướng James Mattis, ông Tập Cận Bình đã nói sẽ không nhân nhượng ở 

Biển Đông, vì đã thuộc về Trung Quốc từ bao nhiêu thế hệ.  Vì chủ nghĩa Đại Hán, ông phủ nhận 

Chân lý ngự trên sóng nước Biển Đông là Hoàng Sa và Trường Sa muôn thuở thuộc về Việt Nam.    

Nước Tàu đã ngang nhiên công bố một bản đồ Biển Đông nằm lọt trong hình một cái lưỡi, mà 

theo tâp quán các vua Tàu, họ đặt tên là "lưỡi rồng." Và từ năm 1974 cho đến mãi đến hiện giờ, 

họ đã đặt thế giới trước những sự đã rồi: quân Tàu tiến chiếm các đảo san hô trong vùng, bao 

gồm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, và quân sự hóa các nơi đó. Cái lưỡi bò ấy thật hung 

hãn! 

Nay có một Tổng Thống Hoa Kỳ chủ trương cứng rắn ngăn chặn ý đồ bành trướng của Trung 

Cộng.  

Tháng 5/2018 vừa qua TT Trump cho tăng cường hai chiến hạm tối tân của Mỹ vào Biển Đông; 

không cho Trung Cộng tham dự cuộc tập trận RIMPAC diễn ra hai năm một lần, và ngày 

8/7/2018 vừa qua, đã có 2 khu trục hạm HK chạy qua eo biển giữa Đài Loan và lục địa Trung 

Hoa. Tin ngày 22/7/2018 vừa cho hay Anh Quốc cũng gởi một hàng không mẫu hạm tân tiến đến 

Biển Đông. 
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TT Trump và đồng minh làm như vậy là để bảo vệ quyền tự do hàng hải cho Hoa Kỳ và cho cả 

thế giới trên Biển Đông. Quyền lợi đổi thay theo từng giai đoạn đã khiến, năm 1974, Mỹ làm ngơ 

cho Trung Cộng chiếm Hoàng Sa. Để cho khối Cộng thôn tính toàn cõi Việt Nam rồi, thì Mỹ lại 

chỉ nhìn TC tiến chiếm luôn Trường Sa năm 1988  Hôm nay Hoa Kỳ trở lại và hổ trợ CSVN, tuy  

vẫn biết rằng CSVN có mặt này phản đối TC xâm phạm chủ quyền, nhưng ở mặt kia CSVN đang 

dâng đất, dâng biển VN cho TC! Chủ quyền VN tại Biển Đông là chân lý, nhưng chân lý ấy đang 

bị vùi dập bởi làn sóng xâm lăng từ Phương Bắc, và sự đồng lõa ở Phương Nam. 

 

 
Tàu Mỹ tuần tra biển đông 

 

Cho nên điều hiển hiện là nhiệm vụ đưa chân lý muôn đời của Biển Đông trở ra trước ánh sáng, 

kêu gọi công luận khắp nơi hãy nhìn nhận đó là sự thật và lẽ côngbằng, nay phải do người Việt 

Nam Quốc gia đảm nhận. 

Chân Lý ấy đã được hiển thị, trưng bày trong một loạt các quyển "Hồ Sơ  Hoàng Sa Trường Sa 

và Chủ Quyền Dân Tộc."  

Các tác phẩm này là kết quả nghiên cứu sưu tầm và công bố của Ủy Ban Bảo Vệ Sự Toàn Vẹn 

Lãnh Thổ, Trung Tâm Nghiên Cứu Việt Nam và Ủy Ban Hoàng Sa. Ủy Ban Bảo Vệ Toàn Vẹn 

Lãnh Thổ được thành lập năm 1995, với Hội Đồng Thống Đốc tại Hoa Kỳ và các Uỷ Ban 

BCTVLT trực thuộc tại Âu Châu và Úc Châu. Các tổ chức này hoạt động với sự điều phối của 

Giáo Sư Nguyễn văn Canh, Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu VN, học giả tại Viện Nghiên Cứu 

Hoover về Chiến tranh Các Mạng và Hòa bình, Đại Học Standford, và tại Viện Nghiên Cứu 

Đông Á, Đại Học UC Berkeley, California, Hoa Kỳ. 

Tổng Hội CSQG cùng với Tổng Hội CTNCTVN đã cùng sát cánh với GS Nguyễn văn Canh trên 

con đường đấu tranh cho chính nghĩa  chủ quyền của dân tộc VN  ta trên Hoàng Sa và Trường Sa 

tại Biển Đông. 

Trên con đường đó người Việt QG đã cắm 3 cột mốc: 
 

Cột Mốc Thứ Nhứt 

Đó là cuốn Bạch Thư ngày 10/5/2008 tố cáo Trung Cộng "Bành trướng đến Hoàng Sa và Trường 

Sa (với sự đồng lỏa của CHXHCN Việt Nam) Tạo nên nguy cơ Bất ổn trong Vùng". Chủ Tịch 

Tổng Hội CTNCTVN Nguyễn Trung Châu và phái đoàn đã thân hành đưa Bạch Thư đến Liên 

Hiệp Quốc, trao cho ông Tổng Thư Ký LHQ và cho 192 nước thành viên, kể cả TC và VNCS; 

đồng thời chuyển đến Thống Thống Hoa Kỳ và các thành viên lưỡng viện QH Hoa Kỳ, các thư 

viện QG và các thư viện Đại Học Hoa Kỳ. 

 

Cuốn Bạch Thư do Trung Tâm Nghiên Cứu VN ấn hành, gồm có: Thư Ngỏ ngày 10/5/2008 cùa  
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CT/THCTNCTVN Nguyễn Trung Châu gởi ông TTK/LHQ Ban Ki-Moon; tài liệu của Giáo Sư 

Nguyễn Văn Canh về Biển Đông và Nền An Ninh của Đông Nam Á, Nguy Cơ  từ Mưu Đồ Bành 

Trướng của Trung Quốc, năm 1995; tài liệu của Giáo Sư Monique Chemillier-Gendreau về các 

Khía Cạnh Pháp Lý của Chủ Quyền Việt Nam trên Hoàng Sa và Trường Sa, Paris năm 1996; tài 

liệu của GS Trần Huy Bích, Đại Học USC, Điểm Lại Chủ Quyền trên các Quần Đảo Hoàng Sa 

và Trường Sa, 5/1/2006 cùng các tài liệu Địa Lý và Bản Đồ chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa 

thuộc về Việt Nam. 

Hai Tổng Hội CTNCT và CSQG đã hợp tác trong nỗ lực công bố rộng rãi Bạch Thư nói trên tại 

San Jose, Bắc Cali (ngày 6/9/2008); Dallas-Forth Worth, TX (ngày 14/9/2008); Garden Grove, 

Nam Cali (ngày15/10/2008) Falls Church, Virginia (ngày 14/3/2009) và  Philadelphia,  

Pensylvania  (ngày 28/8/2009 ).  
 

Cột Mốc Thứ Hai 

Vào ngày 22/1/2015 GS Nguyễn Văn Canh và các Ủy Ban hữu trách đã phát hành Bản Tuyên 

Ngôn 19 trang về Hệ Thống Căn Cứ Hải Quân mới tại Trường Sa với nhiều hình ảnh TQ quân sự 

hóa các đảo, và cảnh báo Quyền Lợi của Hoa Kỳ tại Biển Đông bị đe dọa. Cuối tháng 4/2015 

BCH đương nhiệm Tổng Hội CTNCTVN đã gởi Bản Tuyên Ngôn này đến Tổng Thống và các 

nhà  Lập Pháp Hoa Kỳ trong các Ủy Ban Quân Vụ và Ủy Ban Đối Ngoại của Thương Viện, nêu 

rõ đây là Mối Đe dọa Nghiêm Trọng đối với Quyền Lợi của Hoa Kỳ. 
 

Cột Mốc Thứ Ba   

Thủy chung với Nhan đề "Hồ Sơ Hoàng Sa Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc" Giáo Sư Nguyễn 

Văn Canh đã cho xuất bản cuốn sách có thể được gọi là "Cẩm Nang", dày 824 trang, với Lời Giới 

Thiệu ngày 1/8/2017 Ủy Ban Bảo Vệ Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ. 
 

Sách tổng hợp và mở rộng nội dung của các lần xuất bản trước, do Trung Tâm Nghiên Cứu Việt 

Nam đảm trách. Ấy là trong năm 2008, Quyển khổ lớn, dày 204 trang, và trong năm  2014, 

Quyển nhỏ, khổ bỏ túi dày 214 trang. 
 

Tác phẩm này mang 4 đặc tính căn bản: 
 

1. Đây là Sử liệu, bao gồm các dữ kiện được lưu trử từ cổ chí kim, từ các đời vua của nước Đại 

Việt đến Việt Nam Cộng Hòa và trãi qua thời kỳ Pháp thuộc. Phong phú nhứt, là một bản đồ 

Trung Hoa Cổ cho thấy điểm cực Nam của nước Tàu chỉ có đến đảo Hải Nam, không có Hoàng 

Sa và Trường Sa!                                                                                                                                                                                                                                    
  
2. Đây là bản Lý Đoán nhằm đánh đổ trước tòa án công luận cái chủ trương rằng Hoàng Sa và 

Trường Sa từ xa xưa đã thuộc về Trung Hoa. 
 

3. Đây là Bản Cáo Trạng quy trách Đảng CSVN rành rành cấu kết với Bắc Triều để từng bước 

giao nộp đất và biển VN cho Tàu Cộng. 
 

4. Đây là Hồ Sơ Tố Cáo chế độ CSVN cai trị tàn ác bán nước, hại dân, một hồ sơ mà các dữ kiện 

mang tính buộc tội không chỉ có bấy nhiêu việc được sách ghi chép, mà hằng ngày hằng giờ còn 

diễn ra trong khắp đất nước VN! 
 

Nhân sự trong tất cả các tổ chức trên gồm giới chuyên gia trong các lãnh vực chính trị, pháp luật, 

xã hội trong nước trước 1975 và tại hải ngoại từ đó đến nay; thế hệ các bậc thầy đã đào tạo vô số 

môn sinh, thế hệ trí thức trẻ sau này. Sách mang lại lý thú cho những ai chuộng tinh thần sưu 

tầm, khảo cứu, để thấy rằng tài liệu rất có giá trị. 

 

Đặc biệt, sách còn biểu tỏ được tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo, cho thấy nơi này Tình Yêu Đất 

Nước đã hài hòa với nền Văn Hóa Dân Tộc.   

 

PHẦN HAI:  THỦY TRIỀU CÒN THUẬN NGHỊCH 
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Sau khi nhận được các bức thư tố giác TC và cảnh báo Hành Pháp Hoa kỳ về hậu quả đối với 

nước Mỹ của ý đồ và hành động của TC, Tòa Bạch Ốc thời bấy giờ đã có những phúc đáp như 

sau của TT Obama: 

 

1.Văn thư ngày 4/10/2011 phúc đáp Chiến hữu Nguyễn Trung Châu, trích dịch như sau:  

"Là Tổng Thống, ưu tiên cao nhất của tôi là sự an toàn của dân chúng Hoa Kỳ. Chính phủ của 

tôi đang vận dụng từng yếu tố của quyền lực quốc gia để giữ cho đất nước được bình an, thịnh 

vượng và tự do. Chúng tôi đã đổi mới việc lãnh đạo trên thế giới qua việc củng cố các mối liên 

 minh cũ và rèn dựng lên những đối tác mới để vượt qua các thử thách  chung 

như là ngăn ngừa khủng bố tấn công, đảo ngược khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đối phó với dịch 

bệnh, và đương đầu với biến đổi khí hậu" 
 

2. Văn Thư ngày 20/5/2015 phúc đáp GS Nguyễn Văn Canh, trích dịch như sau:  

"Tôi tin rằng sẽ có lợi nhiều để mà thắt chặt hơn tương quan làm việc với Trung Cộng. Quả vậy 

không có một thử thách nào mà chúng ta có thể vượt qua một cách hữu hiệu nếu không có sự tích 

cực hợp tác của Trung Cộng. Họ là một quyền lực kinh tế toàn cầu, và sự giao dịch với chính 

phủ Trung Cộng là một bước quan trọng để phục hồi từ cuộc khủng hoảng tài chánh đã tàn phá 

các nền kinh tế quanh thế giới. Cả hai quốc gia chúng tôi tìm cách đặt ra nền tảng cho một sự 

phát triển vững chãi và sự thịnh vượng bền bỉ " 
 

3. Văn thư ngày 5/8/2015 phúc đáp chiến hữu Nguyễn văn Quí, viết gần cùng một lối hành văn 

biểu tỏ lập trường của Hành Pháp Hoa Kỳ, trích dẫn như sau:  

"Hoa Kỳ có lợi lớn để mà thắt chặt hơn tương quan làm việc với Trung Cộng. Quả vậy không có 

một thử thách nào trên toàn cầu mà chúng ta có thể vượt qua được một cách hữu hiệu nếu không 

có sự tích cực họp tác của Trung Cộng. Với những nguồn tài nguyên đáng kể và kỹ năng để giải 

quyết một dàn các thử thách, Trung Cộng đóng vai trò lớn trong kinh tế toàn cầu, và giao dịch 

với chính phủ Trung Cộng là quan trọng để bảo đảm phát triển mạnh mẽ, bền vững và cân đối 

vòng quanh thế giới" 
 

Ngày Thứ Năm 19/3/2015 bản tin Reuters cho biết các khuôn mặt hàng đầu trong Thượng Viện 

Hoa Kỳ đã kêu gọi báo động về phạm vi và tốc độ của Trung Cộng trong việc lấn chiếm lãnh hải 

ở Biển Đông. Các TNS Cộng Hoà John McCain và Bob Corker và TNS Dân chủ Jack Reed và 

Bob Menendez, trong UB QuânVụ và UB Đối Ngoại củaTV đã cảnh báo Hành Pháp Hoa Kỳ 

rằng "nếu không có một sách lược tổng thể, về lâu dài quyền lợị của Hoa Kỳ và Đồng Minh và 

các đối tác của Hoa Kỳ sẽ lâm vào mối nguy cơ đáng kể" 
 

Trong văn thư ngày 13/7/2015 gởi Chủ tịch Tổng Hội Nguyễn Văn Quí, TNS John McCain đề 

cập đến các việc TC tấn công tàu cá VN; khoan dầu trong vùng lãnh hải VN. Văn thư nói rõ: " sự 

lấn chiếm lãnh hải không có nền tảng trong luật pháp quốc tế. Hành động xâm lấn và các tuyên 

bố chủ quyền của Trung Quốc không được luật pháp quốc tế biện minh, đã cho thấy TC là cái 

lực đã làm cho sự căng thẳng trên biển Nam Hải gia tăng tột độ và gây khó khăn cho việc giải 

quyết các tranh chấp". 
 

Trên trường quốc tế, người ta vẫn gọi Biển Đông là biển Nam Hải, tức là cái khoảng nước mặn 

mênh mộng nằm ở phia Nam của lục địa Trung Hoa. Ta gọi là Biển Đông. Tên gọi như thế nào là 

một chuyện, nhưng chủ quyền trên khu vực ấy lại là chuyện khác, đó là sự xác định bởi một 

chứng nhân không thể bị phủ nhận: Lịch Sử.  
 

Mặc dù Hoa Kỳ đã bày tỏ tinh thần hợp tác vì lợi ích chung của toàn cầu, ta không thấy Hoa Kỳ 

được mời cùng đi trên Một Vành Đai, Một Con Đường. Nói chi đến cái bản đồ chín khúc đứt 

đoạn chữ U trên Biển Đông, và chính sách "Bẫy Nợ" giúp Trung Hoa CS lập cho mình một số 

đầu cầu chiến lược trên thế giới.    
 

Trước đây người Việt Nam tại Miền Nam đã can đảm đứng ra làm tấm khiên cho sự đe dọa của 

làn sóng đỏ quốc tế trực tiếp từ Bắc Phương. Ngày nay, xem ra Quốc Tế lại phải nhờ toàn dân 
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Việt Nam ngăn chặn Bá Quyền Trung Cộng. Nhưng cái thế cờ minh bạch của thời VNCH nay đã 

đang được thay bằng những kịch bản và màn đu dây xem đến chóng mặt! 

 

 Thời VNCH các bản đồ quân sự của VNCH có ghi nhận các vùng xôi đậu. Ngày nay xôi đậu vẫn 

có, mà đậu ngày nay lại là một thứ đậu đỏ mang quá nhiều độc tố, còn xôi thì loại xôi từ nếp 

giống tốt của dân tộc đang cứ bị cho vào keo, hủ chờ lúc được mang ra để làm món hàng xoa diu 

các áp lực về nhân quyền từ quốc tế. 
 

⧫❖⧫ 
 

 Ngày 2 tháng 4, 2018 Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã họp báo giới thiệu Chiến Lược mới Ấn Độ 

Dương-Thái Bình Dương (Indo-Pacific Strategy), bao gồm Ấn Độ mà vai trò và ảnh hưởng tại 

Châu Á đang gia tang, đã được TT Trump công bố trong hội nghị APEC tại Đà Nẵng vào tháng 

11, năm 2017. Theo đó, Hoa Kỳ muốn các nước mà chiến lược này bao gồm được Tự Do (Free) 

không bị cưỡng bách, có thể hành xử chủ quyền của họ theo hướng họ chọn. Chiến lược mới 

cũng cổ xúy việc Mở Rộng Cửa (Open) với nhiều ý nghĩa. Mở Rộng nghĩa là lưu thông trên biển 

và trên không phận của biển được hoàn toàn thông suốt; cũng là bổ khuyết hạ tầng cơ sở trong 

vùng, giúp các nước, các tập thể, cá nhân, các sáng kiến đổi mới thuộc bản xứ có thể cùng với 

Hoa Kỳ đầu tư vào sự phát triển toàn vùng; đầu tư công khai và buôn bán tự do, công bằng và có 

đi có lại. Và đối với các quốc gia, Hoa Kỳ mong các nơi ấy phát triển được Tự Do, tự do để có 

nền cai trị tốt, tôn trọng các quyền căn bản, thể hiện sự trong sáng và chống tham nhũng. 
 

Quê hương ta nay như là một cơ thể bị bệnh trầm kha, do băng hoại từ bên trong để cho vi khuẩn 

bên ngoài làm ổ ngày càng nhiều. Điều đáng mừng là sức đề kháng bỗng bùng lên, cho thấy vẫn 

còn đó và cần được nuôi dưỡng bởi hy vọng được thấy Y dược Phương Tây trừ khử dịch nạn 

Phương Bắc sớm thành hiện thực. 
 

Quyết tâm của Hoa Kỳ cởi ngọn thủy triều tại Thái Bình Dương thể hiện qua việc Bộ Tư Lệnh 

Thái Bình Dương đỗi thành BTL Ấn Độ-Thái Bình Dương - U.S. Indo-Pacific Command 

(USINDOPACOM), với tân tư lệnh là Đô Đốc Phillip S. Davidson. Ngày 1/7/2018 cựu đô đốc 

Đô Đốc Harry B. Harris Jr., nguyên Tư lệnh BTL/TBD, nhậm chức Đại Sứ Hoa Kỳ tại Nam Hàn.  

Nhắc đến ông, là để dẫn lại một bản tin của AP (Associated Press) ngày 31/3/2015 theo đó, nhận 

xét về việc Trung Cộng lấn chiếm các đảo tại Biển Đông, ông nói:  

"TQ đã hút cát lên và trộn bê-tông vào để tạo bình địa trên các đảo san hô. Bức tường lớn bằng 

cát như thế đã rất tương phản với các phong cảnh thiên nhiên rất đẹp". Hãng Thông Tấn AP đã  

lên bản tin với nhan đề :"Tư Lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ nói: TQ đã tạo ra một bức 

tường lớn bằng cát trên biển" (USPacific Fleet Commander says: China is creating "great wall of 

sand" in sea). 
 

Bức tường lớn, nhưng bằng cát. Lời lẽ gợi cho người đọc bản tin nghĩ rằng đây là đánh giá công 

trình. Phải chăng có thể từ đó mà xem các công trình ấy như là không chắc chắn, không vững 

bền, khó mà thi gan cùng tuế nguyệt? 
 

CVOL- Nguyễn văn Quí. 

 

 
 

PHỤ TRANG 
Quý Chiến hữu và Độc giả CVOL có thể mua sách bằng cách vào website của Amazon 

http://www.amazon.com  
 

*** MUA SÁCH trên Amazon:  Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc   
                                                     của Giáo Sư Nguyễn Văn Canh.  

Khổ sách: 6 x 9 x 1 6/8 inches, giá $40.00  -  Amazon sẽ trực tiếp gởi sách đến. 
                  

 

http://www.amazon.com/
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              TÀI LIỆU 

 
 
 

                 PHÁN QUYẾT  

  CỦA TOÀ ÁN THƯỜNG TRỰC  

          TRỌNG TÀI LA HAYE  

          VỀ VỤ PHI LUẬT TÂN  

           KIỆN TRUNG CỘNG  

         XÂM LĂNG LÃNH HẢI 

 

                                                      

 
 
 

                            Bản quyền thuộc Ban Tổ Chức Lễ Công Bố Phán Quyết Tòa Trọng Tài Quốc Tế La Haye  
                                                        và Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa – Chủ Quyền Dân Tộc 

 
                             Lễ Công Bố tổ chức ngày 29-07-2018 tại Franklin- Mc Kinley School District, San Jose. 
                                                 Mọi xử dụng, in ấn…, vui lòng ghi chú nơi xuất xứ chính thức. 
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Phán Quyết của Toà Án Thường Trực Trọng Tài The Hague 

về vụ Phi Luật Tân kiện Trung Cộng xâm lăng lãnh hải. 
                                                                                                     

Phụ Lục  4,  “Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc”  

Center For Vietnam Studies, 2018, tr. 789-793 

12 July 2016   

……………… 
RULING 

 The Hague ’s Permanent Court of Arbitration  ruled that “China has no historical rights” 
based on the “nine- dash line” map. 
……….. 

AWARD 
On 12 July 2016, the Permanent Court of Arbitration published an arbitration award by the 
tribunal which it states is final and binding as set out in the Convention.[30][42] Conclusions 
expressed in the award included the following: 

1. Regarding the "Nine-Dash Line" and China's claim in the maritime areas of the South China 
Sea[43] 

* The [UNCLOS] Convention defines the scope of maritime entitlements in the South 
China Sea, which may not extend beyond the limits imposed therein.[44] 
 

* China’s claims to historic rights, or other sovereign rights or jurisdiction, with 
respect to the maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant 
part of the ‘nine-dash line’ are contrary to the Convention and without lawful effect 
to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China’s 
maritime entitlements under the Convention. The Convention superseded any historic 
rights or other sovereign rights or jurisdiction in excess of the limits imposed 
therein.[45] 

 
2. Regarding the status of features as above/below water at high tide (Submissions no. 4 
and 6) 

* High-tide features: (a) Scarborough Shoal, (b) Cuarteron Reef, (c) Fiery Cross Reef, 
(d) Johnson Reef, (e) McKennan Reef, and (f) Gaven Reef (North).[46] 
 

* Low-tide elevations: (a) Hughes Reef, (b) Gaven Reef (South), (c) Subi Reef, (d) 
Mischief Reef, (e) Second Thomas Shoal.[47] 
Hughes Reef lies within 12 nautical miles of the high-tide features on McKennan Reef 
and Sin Cowe Island, Gaven Reef (South) lies within 12 nautical miles of the high-tide 
features at Gaven Reef (North) and Namyit Island, and that Subi Reef lies within 12 
nautical miles of the high-tide feature of Sandy Cay on the reefs to the west of 
Thitu.[48] 

 
3. Regarding the status of features as rocks/islands (Submissions no. 3, 5, and 7) 

* Scarborough Shoal contains, within the meaning of Article 121(1) of the Convention, 
naturally formed areas of land, surrounded by water, which are above water at high 
tide. However, under Article 121(3) of the Convention, the high-tide features at 
Scarborough Shoal are rocks that cannot sustain human habitation or economic life 
of their own and accordingly shall have no exclusive economic zone or continental 
shelf.[49] 
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* Johnson Reef, Cuarteron Reef, and Fiery Cross Reef contain, within the meaning of 
Article 121(1) of the Convention, naturally formed areas of land, surrounded by water, 
which are above water at high tide. However, for purposes of Article 121(3) of the 
Convention, the high-tide features at Johnson Reef, Cuarteron Reef, and Fiery Cross 
Reef are rocks that cannot sustain human habitation or economic life of their own 
and accordingly shall have no exclusive economic zone or continental shelf.[50] 
 

* The high-tide features at Gaven Reef (North) and McKennan Reef are rocks that 
cannot sustain human habitation or economic life of their own and accordingly shall 
have no exclusive economic zone or continental shelf.[51] 
 

* Mischief Reef and Second Thomas Shoal are both low-tide elevations that generate 
no maritime zones of their own [and] that none of the high-tide features in the 
Spratly Islands are capable of sustaining human habitation or an economic life of 
their own within the meaning of those terms in Article 121(3) of the Convention. All of 
the high-tide features in the Spratly Islands are therefore legally rocks for purposes of 
Article 121(3) and do not generate entitlements to an exclusive economic zone or 
continental shelf. There is, accordingly, no possible entitlement by China to any 
maritime zone in the area of either Mischief Reef or Second Thomas Shoal and no 
jurisdictional obstacle to the tribunal’s consideration of the Philippines’ Submission 
No. 5.[52] 
 

* Both Mischief Reef and Second Thomas Shoal are located within 200 nautical miles 
of the Philippines’ coast on the island of Palawan and are located in an area that is not 
overlapped by the entitlements generated by any maritime feature claimed by China. 
It follows, therefore, that, as between the Philippines and China, Mischief Reef and 
Second Thomas Shoal form part of the exclusive economic zone and continental shelf 
of the Philippines.[53] 

 

4. Regarding alleged interference with the Philippines' sovereign rights in its EEZ and 
continental shelf (Sub. no. 8) 

* China has, through the operation of its marine surveillance vessels with respect to 
M/V Veritas Voyager on 1 to 2 March 2011 breached Article 77 of the Convention with 
respect to the Philippines’ sovereign rights over the non-living resources of its 
continental shelf in the area of Reed Bank [and] that China has, by promulgating its 
2012 moratorium on fishing in the South China Sea, without exception for areas of the 
South China Sea falling within the exclusive economic zone of the Philippines and 
without limiting the moratorium to Chinese flagged vessels, breached Article 56 of the 
Convention with respect to the Philippines’ sovereign rights over the living resources 
of its exclusive economic zone.[54] 

 

5. Regarding alleged failure to prevent Chinese nationals from exploiting the Philippines' 
living resources (Submission no. 9) 

* China has, through the operation of its marine surveillance vessels in tolerating and 
failing to exercise due diligence to prevent fishing by Chinese flagged vessels at 
Mischief Reef and Second Thomas Shoal in May 2013, failed to exhibit due regard for 
the Philippines’ sovereign rights with respect to fisheries in its exclusive economic 
zone. Accordingly, China has breached its obligations under Article 58(3) of the 
Convention.[55] 

 

6.  Regarding China's actions in respect of traditional fishing at Scarborough Shoal 
(Submission no. 10) 
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* China has, through the operation of its official vessels at Scarborough Shoal from 
May 2012 onwards, unlawfully prevented Filipino fishermen from engaging in 
traditional fishing at Scarborough Shoal.[56] 

 

 7.  Regarding alleged failure to protect and preserve )the marine environment 
(Submissions no. 11 and 12(B)) 

* China has, through its toleration and protection of, and failure to prevent Chinese 
fishing vessels engaging in harmful harvesting activities of endangered species at 
Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal and other features in the Spratly Islands, 
breached Articles 192 and 194(5) of the Convention.[57] 
 

* China has, through its island-building activities at Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, 
Gaven Reef (North), Johnson Reef, Hughes Reef, Subi Reef and Mischief Reef, 
breached Articles 192, 194(1), 194(5), 197, 123, and 206 of the Convention.[58] 

 

8.  Regarding occupation and construction activities on Mischief Reef (Submission no. 12) 
*China has, through its construction of installations and artificial islands at Mischief 
Reef without the authorisation of the Philippines, breached Articles 60 and 80 of the 
Convention with respect to the Philippines’ sovereign rights in its exclusive economic 
zone and continental shelf [and], as a low-tide elevation, Mischief Reef is not capable 
of appropriation.[59] 
 

9.  Regarding operation of law enforcement vessels in a dangerous manner (Submission no. 
13) 

* China has, by virtue of the conduct of Chinese law enforcement vessels in the vicinity 
of Scarborough Shoal, created serious risk of collision and danger to Philippine vessels 
and personnel. The Tribunal finds China to have violated Rules 2, 6, 7, 8, 15, and 16 of 
the COLREGS and, as a consequence, to be in breach of Article 94 of the 
Convention.[60] 

 

10.  Regarding aggravation or extension of the dispute between the parties (Submission No. 14) 
* China has in the course of these proceedings aggravated and extended the disputes 
between the Parties through its dredging, artificial island-building, and construction 
activities [in several particulars itemized in the award].[61] 

 

11.  Regarding the future conduct of the parties (Submission no. 15) 
* Both Parties are obliged to comply with the Convention, including its provisions 
regarding the resolution of disputes, and to respect the rights and freedoms of other 
States under the Convention. Neither Party contests this.[62}        

 

BẢN DỊCH 
                        của Center For Vietnam Studies 
 

Ngày 12 tháng 7 năm 2016 
………….. 
 

     PHÁN QUYẾT 
Toà Thường Trực Trọng Tài The Hague phán quyết rằng Trung Hoa không có chủ quyền lịch 
sử trong vùng Bản đồ 9 vạch. 
 

     QUYẾT ĐỊNH 
 

Ngày 12 Tháng 7 Năm 2016, Toà Thường Trực Trọng Tài  ban hành một quyết định trọng tài 
mà Toà tuyên bố rằng quyết định này là chung thẩm và  (có hiệu lực) ràng buộc như qui định 
trong Công Ước [30] [42] 
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Các kết luận trạng được mô tả trong Quyết Định gồm những điểm sau đây: 
   
1.  VỀ “ĐƯỜNG 9  ĐOẠN”  và  ĐÒI CHỦ QUYỀN CỦA TRUNG HOA  TRÊN CÁC VÙNG  BIỂN CỦA 
BIỂN ĐÔNG (43). 
 

* Công Ước (Luật Biển 1982) ấn định giới hạn quyền được làm chủ  vùng biển của Biển 
Đông và quyền này không được phép vượt qua ranh giới đã qui định trong đó  [44] 
 

* Các đòi hỏi của Trung Hoa có chủ quyền lịch sử, hoặc các quyền chủ quyền khác hoặc 
có thẩm quyền (tài phán) đối với các vùng biển trong Biển Đông bao gồm cả vùng liên 
hệ của bản đồ 9 đoạn là trái với Công Ước và không có hiệu lực pháp lý trong phạm vi 
mà các đòi hỏi ấy vượt quá giới hạn địa lý và thực sự mà Trung Hoa được làm chủ do 
Công Ước qui định. Công Ước đã thay thế (huỷ bỏ) bất cứ chủ quyền lịch sử,  hoặc 
quyền về chủ quyền hay thẩm quyền nào ở bên ngoải ranh giới được qui định trong đó 
(45) 

 
2.  VỀ QUI CHẾ VỚI CÁC THỰC THỂ CHÌM/NỔI KHI THUỶ TRIỀU CAO ( hồ sơ số 4 và 6) 

* Các thực thể vào lúc thuỷ triều cao: Bãi Cỏ Rong,  Đá Châu Viên, Bãi Chữ Thập, Gạc 
Ma, Chigua và Gaven (North). 
 

* Các cao độ vào lúc thuỷ triều xuống: Bãi Tư Nghĩa, Gaven (South), Subi, Vành Khăn, 
và Suối Ngà (47). 
 

* Bãi Tư Nghĩa nằm trong phạm vi 12 hải lý các bãi đá trong khu thuỷ triều cao trên 
vùng Chigua và Sinh Tồn,  Gaven South thì nằm trong phạm vi 12 hải lý các bãi/ đá 
trong khu thuỷ triều cao thuộc rạng Sơn Ca trên vùng đá ngầm phía tây Thị Tứ (48) 

 

3.  VỀ QUI CHẾ CÁC THỰC THỂ NHƯ ĐÁ/ĐẢO ( hồ sơ số 3, 5, và 7) 
* Bãi Cỏ Rong, theo  định nghĩa của Điều 121 (1)  gồm có một số vùng đất tự nhiên hợp 
thành, có nước vây xung quanh, và các khu vực này ở trên mặt nước khi thuỷ triều 
dâng cao. Tuy nhiên Điều 121 (3) của Công Ước, thì Bãi Cỏ Rong là bãi đá khi thuỷ triều 
cao. Mà các bãi đá lại không thể cung ứng được đủ cho con người sinh sống hay có 
đời sống kinh tế tự túc được, vì thế  không có vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa 
(49) 
 

* Gạc Ma, Châu Viên và Chữ Thập theo định nghĩa Điều 121 (1)  gồm vùng đất tự nhiên 
hợp thành, có nước bao vây xung quanh, nổi trên mặt nước khi thuỷ triều lên cao. Tuy 
nhiên, theo mục đích của Điều 121 (3), các bãi đá này không thể  tự nó duy trì sự sống 
của con người, hoặc tự túc về kinh tế, vì vậy không có vùng đặc quyền kinh tế và thềm 
lục địa (50) 
 

* Các bãi đá Gaven North, Chi Gua, (51) , Vành Khăn và Bãi Suối Ngà nằm dưới mặt 
nước khi thuỷ trìều xuống, không  thể tự túc về kinh tế theo điều 121 ( 3); còn các thực 
thể ở mức thuỷ triều cao thuộc vùng Trường Sa chỉ là Bãi Đá  về phương diện pháp lý, 
nên không thể có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. 
 

* Riêng Vành Khăn và Suối Ngà nằm cách  bờ  Palawan  200 hải lý, không trồng lấn lên 
bất cứ một thực thể nào mà Trung Hoa đòi hỏi chủ quyền. Vì vậy  giữa Trung Hoa và 
Phi Luật Tân, thì Vành Khăn và Suối Ngà hợp thành vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục 
địa của Phi. 

 

4.  VỀ  CAN THIỆP VÀO CHỦ QUYỀN CỦA PHI TRONG VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ VÀ THỀM 
LỤC ĐỊA PHI (Hồ sơ 8) 
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     * Trung Hoa với các hoạt động của các tàu hải giám giám sát hải phận vào  ngày 1 
đến 2 tháng 3, 2011 đã vi phạm Điều 27 Công Ước liên quan tới quyền chủ quyền của 
Phi về tài nguyên không phải là sinh vật ( khoáng sản) trong thềm lục địa Phi thuộc 
vùng Reed Bank, và rằng Trung Hoa đã ban hành lệnh cấm đánh cá năm  2012 trong 
vùng Biển Đông,  bất kể bất cứ khu vực nào, gồm cả trong vùng đặc quyền kinh tế của 
Phi,  nhưng lại không  đặt giới hạn cho các tàu đánh cá có treo cờ Trung Hoa, đã vi 
phạm Điều 56 Công Ước liên quan đến quyền Chủ quyền của Phi đối với tài nguyên 
sinh vật trong vùng đặc quyền kinh tế (54) 

 

     5.  VỀ VIỆC TRUNG HOA KHÔNG NGĂN CẢN CÔNG DÂN  ĐẾN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN   
          SINH VẬT CỦA PHI ( Hồ sơ 9). 
 

     * Qua các tàu hải giám một mặt cho phép và mặt khác không đủ cẩn trọng ngăn cản 
tàu có treo cờ Trung Hoa ở bãi Vằn Khăn và Suối Ngà  đánh cá vào tháng 5, 2013 , 
Trung Hoa đã không tôn trọng quyền của quyền đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế 
của Phi như vậy đã vi phạm nghĩa vụ qui định nơi Điều 58 (3)  của Công Ước (55) 

     6.  VỀ HÀNH ĐỘNG CỦA TRUNG HOA LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁNH CÁ TRUYỀN THỐNG  Ở BÃI  
          CỎ RONG (Hồ sớ 10) 
 

     * Qua các hoạt động của các tàu của chính phủ vào tháng 5, 2012 và trở về sau,  
Trung Hoa đã ngăn cản một cách  bất hợp pháp  ngư dân Phi hành  nghề truyền thống 
trong vùng Bãi Cỏ Rong (56) 

 

     7.  VỀ VIỆC KHÔNG BẢO VÊ VÀ BẢO TỒN MÔI SINH BIỂN (Hồ sơ 11 và 12 (B). 
 

     * Trung Hoa bằng cách dung túng và bảo vệ và không ngăn cản tàu đánh cá Trung 
Hoa tham dự các hoạt động đánh bắt các loài vật quí  hiếm tại bãi Cỏ Rong, Suối Ngà 
và các đảo khác trong vùng Trường Sa, như vậy đã vi phạm các Điều 192 và 194 (5) của 
Công Ước (57) 
     * Trung Hoa bằng các hành vi bồi đắp tại Đá Châu Viên, Chữ Thập, Gaven, Gạc Ma, 
Tư Nghĩa, Subi và Vành Khăn đã vi phạm các Điều 192, 194 (1) 194 (5), 197, 123 và 206 
của Công Ước (58) 

 

     8.  VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHIẾM ĐÓNG VÀ XÂY CẤT TRÊN BÃI VÀNH KHĂN. ( Hồ sơ 12) 
 

     * Trung  Hoa xây cất các cơ sở và  các đảo nhân tạo mà không có phép của Phi đã vi 
phạm các Đều 60 và 80 của Công Ước liên quan đến các quyền của chủ quyền trong 
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Phi (và)  là thực thể thuộc nước thuỷ triều 
thấp, Vành Khăn không thể tự túc được (59) 

 

     9.  VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TÀU CHẤP PHÁP VỚI CUNG CÁCH NGUY HIỂM (Hồ sớ 13) 
 

     * Nhân danh  điều khiển các tàu chấp pháp tại vùng kế cận bãi Cỏ Rong,  Trung Hoa 
đã gây ra nguy cơ đụng tàu và gây nguy hiểm cho tàu và nhân viên của Phi. Toà quyết 
định rằng Trung Hoa đã vi phạm các qui luật 2, 6, 7, 8 15,và 16 bộ luật COLREGS và như 
vậy vi phạm Điều 94 Công Ước (60) 

 

     10.  VỀ LÀM GIA TĂNG HAY NỚI RỘNG TRANH CHẤP GIỮA CÁC BÊN (Hồ sơ 14) 
 

     * Trong khi tiến hành thủ tục này của Toà án, Trung Hoa đã gây thêm căng thẳng 
giữa các bên bằng cách hút bùn/cát,  bồi đắp đảo nhân tạo,  và  các  hoạt động xây cất 
( trong một số trường hợp rõ rệt được liệt kê trong quyết định này) 

 

     11.  VỀ CÁCH ỨNG XỬ TƯƠNG LAI CỦA CÁC BÊN TRANH TRỤNG ( Hồ sơ 15) 
 

     * Hai bên phải tuân thủ Công Ước, gồm cả các điều khỏan giải quyết tranh chấp, tôn 
trọng  các quyền và  các tự do của các nước khác  được qui định trong Công Ước. 
     * Không bên nào dị nghị phán quyết này (62). 
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Các Tổ Chức và Đơn Vị Ủng Hộ: 
 

01- Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN 
02- Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia 
03- Hội Ái Hữu Lực Lượng CSQG Bắc Cali 
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05- Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam 
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08- Hội Luật Gia Việt Nam California 
09- Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ 
10- Ủy Ban Hoàng Sa 
11- Hội Diên Hồng Thời Đại Tây Bắc Hoa Kỳ  
12- Hội Cao Niên Diên Hồng Oakland 
13- Nhóm Thân Hữu TNS Janet Nguyễn tại Bắc Cali  
14- Văn Phòng Tái Tranh Cử Nghị Viên Nguyễn Tâm 
15- TT Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Tây Bắc Hoa Kỳ 
16- Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu Bắc Cali  
17- Đoàn Thanh Niên Sinh Viên Cờ Vàng 
18- Ủy Ban Vận Động Hiệp Định Paris 1973 
19- Hội Nữ Quân Nhân San Jose 
20- Hội Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại Bắc Cali 
21- Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị 
22- Hội HO San Francisco 
23- Gia Đình Cựu Tù Nhân Ái Tử Bình Điền Bắc Cali 
24- Tuần Báo Mõ San Francisco- Oakland  
25- Tuần Báo Thằng Mõ San Jose 
26- Hệ Thống Nhật Báo CaliToday & Radio Phố Đêm 
27- Tuần Báo Thằng Bờm 
28- Tuần Báo Đời Mới 
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34- Chương Trình Tiếng Mõ Bác Cali & Đài Radio Bolsa 
35- Sóng Việt Media     
36-  Đoàn Du Ca Bắc Cali 
37- Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose 
38- Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ Bắc Cali 
39- Liên Đoàn Cử Tri 
40- Tổ Chức Lương Tâm Công Giáo 
41- Văn Thơ Lạc Việt 
42- Nhóm Thiện Chí Milpitas 
43- Khu Hội CTNCT Stockton 
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