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THƯ GIỚI THIỆU PHONG TRÀO, ÂU CHÂU 

Thưa các  quí vị Lãnh đạo, Nhân sĩ và các anh chị Thanh niên Sinh Viên trong Cộng Đồng Người Việt Tị 
Nạn Cộng Sản tại Âu Châu. 

Hiện nay, Trung cộng với sự đồng loã của Đảng Cộng Sản Việt nam (VC) đã cải tạo 8 bãi đá ngầm, rặng 
san hô trong vùng Trường Sa thành các đảo nhân tạo, trên đó chúng đã xây dựng các kiến trúc kiên cố, 
đồ sộ và cũng đã ráp đặt hoả tiễn, dàn radar, trung tâm viễn thông, kho vũ khí đạn dược và tiếp liệu… 
Quân trú phòng đã được đưa tới trú đóng trên đó. Hiện đã có 3 không đoàn phản lực cơ  được bố trí trên 
các đảo Subi, Vành Khăn và Chữ Thập. Quân đội Trung Cộng bất cứ lúc nào cũng có thể khoá chặt eo 
biển Malacca, một địa điểm nằm trên lộ trình hàng hải quốc tế di chuyển từ Ấn Độ Dương qua Biển 
Đông lên Bắc Á. Chúng cũng có khả năng đánh chiếm bất cứ một quốc gia nào trong vùng và có thể hành 
quân xuống tận Úc Châu.  

Bọn bá quyền Bắc Kinh nay chuẩn bị sử dụng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa làm các cứ điểm 
quân  sự  để bành trướng thế lực ngõ hầu biến toàn thể Á Châu thành một Đại Trung Hoa (ngoại trừ 
Nhật Bản) và mở rộng lãnh hải để biến Tây Thái Bình Dương làm tài sản riêng. 

Chưa hết, từ các vùng Biển của Việt nam, từ Vịnh Bắc Việt qua Biển Đông đặc biệt là từ Hoàng Sa và 
Trường Sa dùng làm điểm tựa, Bá quyền Bắc Kinh trước đây đã thiết lập “chuỗi ngọc trai” để bành 
trướng về phía Tây và nay là “Một Con Đường”,  đường biển , chạy dọc theo bờ biển Thái Bình Dương 
qua Ấn Độ Dương , một mặt xuống Phi Châu, và mặt khác qua Hồng Hải tiến vào Địa Trung Hải và điểm 
dừng là Ý Đại Lợi của Âu Châu. Ý là điểm gặp với “Một Vành Đai” chạy từ Hoa Lục trên đất liền, qua 
Mạc Tư Khoa, xuống Ba Lan, vào Ý Đại Lợi. Ý là quốc gia duy nhất của G7, tiếp sức cho Trung cộng để 
bành trướng và đã nhượng cho TC sử dụng 3 hải cảng, 1 trông ra Biển Adriatic và 2 hải cảng kia trông 
ra Địa Trung Hải. 

Tháng 4, 2019, trong Hội Nghị Quốc Tế kỳ II tại Bắc Kinh, Lý khắc Cường loan báo đã có 129 quốc gia 
và 50 tổ chức quốc tế tham dự vào chương trình tài trợ do Ngân Hàng Phát Triển Hạ Tầng Cơ Sở Á 
Châu do Nhà Nước TC tài trợ. Và Các chính phủ nhận được rất nhiều tiền, hàng tỷ MK để phát triển 
qua Chương Trình một Vành Đai Một Con Đường mà Bắc Kinh đầu tư vào 1 ngàn tỷ MK. 



Tóm lại, nhờ chiếm được vùng Biển Đông của Việt Nam, Bá Quyền Bắc Kinh là nguyên cớ gây bất ổn 
toàn vùng, và làm bàn đạp tiến xa về phía Tây với âm mưu khống chế thế giới. Đây không phải là một 
mũi tấn công để thực hiện giấc mơ mà TC nhắm vào  để thực hiện Thế Kỷ của Người Tàu vào năm 2049: 
Một Thế Giới, Một Giấc Mơ, Một Trung Hoa. Nghĩa là cả thế giới nằm trong tay TC. Để thực hiện được 
giấc mơ này, Hoa Kỳ là Mục tiêu tối thượng. Diệt được Hoa Kỳ , các quốc gia Tây Âu sẽ đầu hàng. Diệt 
bằng cách nào? Bằng chiến tranh Sinh Hoá như chiến dịch Vi Khuẩn Vũ Hán như ta đang chứng kiến. 
Kế Hoạch này được phác hoạ trong bài nói chuyện của Trì Hạo Điền, Bộ trưởng Quốc Phòng của Trung 
cộng vào năm 2005 tại Bắc Kinh. 

Các chi tiết liên hệ được đề cập trong cuốn Dossiers on Paracels and Spratlys and National Sovereignty, 
được sử dụng làm công cụ để thức tỉnh các lãnh đạo thế giới thoát khỏi cơn mê ngủ hiện nay. 

Nhằm mục tiêu nêu trên , Phong Trào thành lập một Khu Bộ ở Âu Châu và cử Anh Ngô Hoàng Phong, 
Dipl. Kaufmann, một hậu duệ VNCH, có khả năng và nhiều thiện chí, hiện sinh sống tại Đức là Chủ Tịch 
và kêu gọi các anh chị khác đóng góp vào việc vận động để các người làm chính sách Âu Châu ý thức 
được mối nguy cơ của bá Quyền Bắc Kinh gây ra cho mọi dân tộc trên thế giới. Khi các người lãnh đạo 
các quốc gia này bừng tỉnh, họ sẽ tìm cách tận diệt kẻ có âm mưu gây ra tội ác này để họ tự cứu họ. Và 
như thế, dân tộc Việt mới hy vọng thoát khỏi ách thống trị gần kề của giặc Bắc Phương với sự tiếp tay 
của VC. và Hoàng Sa & Trường Sa mới có thể hoàn trả lại cho dân tộc Việt.  

Tôi mong rằng các vị lãnh đạo,  nhân sĩ ở Âu Châu dẫn dắt, hỗ trợ thế hệ trẻ để họ làm công tác trọng 
đại này và cũng kêu gọi các thanh niên và sinh viên hãy hùng dũng đứng lên để vận động cho công tác 
bảo Vệ Hoàng Sa & Trường Sa của Việt Nam và Hoà Bình Thế giới được có kết quả tốt. 

Kính thư,  

  

 Nguyễn văn Canh 

																																																												VÀI			HÌNH	ẢNH	
	
(Trích từ Dossiers	On	Paracels	&	Spratlys	And	National	Sovereignty,	các	trang:	463	468;	478-

485;488-497)	
	

Ngoài	cảc	hải	cảng	lớn	được	thiết	lập	trên	mỗi	đảo,	trên	3	dảo	lớn:	Subi	(nay	rộng	5.2	km2),	Vành	
Khăn	và	Chữ	Thập,	(nay	rộng	5	km2)	mỗi	đảo	có	một	đường	bay	dài	3000m,	rộng	từ	200	đến	300	
m,	cho	máy	hay	lớn	lên	xuống.	Có	hangars	cho	24	chiê`n	đâu	cơ	và	các	hangars	cỡ	lớn	cho	máy	bay	
tiềm	kích,	các	võ	khí	như	hoả	tiễn,	radars,	doanh	trại	….	

	
1.SUBI,	Toạ	độ:	10	91	33	N-114	0	62	E	

	
	
	
	
	

Một	không	đoàn	chiến	đấu	cơ	trên	đảo.	
	

	
	



	
	
	
	

2.VÀNH	KHĂN,	Toa	dộ:	955	N-115	32	E	
	
	
	
	
	
	
	
	

a) các	kiến	trúc	trên	đảo;	b)	máy	bay	tiềm	kích	và	hangar	
	

3.	CHỮ	THẬP,	Toạ	độ:	9	32	57	N-	212	53	21	E	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

a)	Bệnh	Viện;	b)	Platform	(96mX116m)	dàn	phóng	hoả	tiễn	bắn	hạ	vệ	tinh	của	Mỹ,	khiến	cho	HKMK	Mỹ	bất	khiển	dụng		
	
	

	
		

 


