Cách ây hn mt tun, hôm 22-5, mt tàu cá ca à Nng mang s hiu Na 90328 (phng Xuân Hà, qun
Thanh Khê) b hai chic trc thng ca Trung Quc bay tm thp uy hip trong khi tàu ang hot ng ti ta
16022’N - 109040’E (cách à Nng 80 hi lý v hng ông).
Hành vi “th uy” ca phía Trung Quc i vi ng dân à Nng ngay trên vùng bin thuc ch quyn Vit Nam là
không th chp nhn c. Và iu ó ch cho thy cách làm “thin cn” ca nhng k quanh nm “chc ch” gây khó
cho nhng ngi dân Vit ang mu sinh chính áng ti khu vc bin ca t nc mình.
Không dng li chuyn “th uy” t trên không, liên tc trong nhng tháng ngày qua, phía Trung Quc ã s
dng nhiu lc lng gm c tàu hi giám, tàu hi quân xua ui tàu ca ng dân Qung Ngãi, Qung Nam và à
Nng. Thm chí, hôm 19-5, khi tàu cá QNa 90216 (xã Tam Quan, huyn Núi Thành, tnh Qung Nam)
ang hành ngh ti ta 15018’N - 111020’E (cách Nam - ông Nam o Tri Tôn, qun o Hoàng Sa 31 hi lý)
thì b 2 tàu hi giám Trung Quc s hiu 44015 và 46006 xua ui, quay phim, chp hình và chy song song
cùng tàu QNa 90216. Sau ó, ép tàu này chy theo hng 2700, cn tr không cho tàu ánh bt hi sn. áng
lên án hn c là hành vi “vô nhân o” ca phía Trung Quc khi dùng tàu mang s hiu 264 âm gãy be bên
phi ca tàu cá QNg 90917 khi tàu này ang hành ngh ti ta 15021’N - 111018’E (cách ông Nam o Tri
Tôn, qun o Hoàng Sa 27 hi lý) hôm 20-5.
Bt chp lut pháp quc t, bt chp phn ng mnh m t công lun Vit Nam và trên th gii, phía Trung Quc ã s
dng nhiu th on uy hip ng dân Vit khi h ang ánh bt trên vùng bin thuc ch quyn Vit Nam. Phía Trung
Quc ra oai, th uy bng lc lng tàu ln, hùng hu, huy ng c hi giám, hi quân, trc thng e da tàu cá Vit
Nam, gây thit hi ln v kinh t, nh hng n i sng ca ng dân ven bin min Trung.
Nhng liu s “th uy” ó giá tr n âu? Có khin cho ng dân min Trung chùn bc hay không? Và có khng nh
c giá tr ca hai ch “ch quyn” mà phía Trung Quc ang “vay mn” ca Vit Nam giành git Hoàng Sa vùng bin máu tht, gn lin vi ch quyn lãnh th ca Vit Nam? L thng, cái uy, cái mnh ca nc ln có chng th
hin trong s ln mnh v kinh t, v s giàu mnh, ni ngi dân nc h hn các nc khác cht lng sng, kh nng hòa
nhp vi cng ng quc t. Th mà nay, cái uy y li c phía Trung Quc th hin bng s uy hip nhng ng dân Vit
trong tay không tc st, nhng ngi ch vì mu sinh mà quanh nm bám bin. Cái uy ó chc chn chng có ai
tha nhn và cng chng th nào khng nh c sc mnh ca k “ánh cp tài sn” ca ngi khác.
Cho dù dùng tàu ln e da, uy hip ng dân Vit, thì phía Trung Quc cng không làm thay i c s tht hin
nhiên là Hoàng Sa, Trng Sa thuc ch quyn ca Vit Nam. H có th dùng sc mnh “th uy” nhng sc mnh ó
ang c s dng theo kiu “lut rng”, vi phm lut pháp quc t, iu mà nhng ngi tht s có uy lc không bao gi s
dng. S “th uy” không chân chính nh vy chng nói lên c iu gì ngoài hình nh v cnh “cá ln nut cá bé” và
cng s chng giúp ích gì cho h trong vic thay i lch s in trên bn th gii rng Hoàng Sa, Trng Sa nm trong
phm vi lãnh th Vit Nam.
Có th ng dân Vit ang phi cht vt u tranh vi cái uy lc vô giá tr ca phía Trung Quc, nhng chc chn không
bao gi h buông xuôi. Vì l ng nhiên, cái gì “ca Cesar phi tr li cho Cesar”. “Tài sn” ca Vit Nam, bt lun
ai có “cp” i thì cng s tr v vi Vit Nam. Mun “th uy” vi dân Vit, nên chng ng ng chính chính tranh lun
mt cách khoa hc, có c s, có chng lý, úng quy nh ca lut pháp quc t. Còn s “th uy” bng sc mnh gia bin
khi mênh mông ca phía Trung Quc vi ng dân min Trung trong nhng tháng ngày qua là vô giá tr,
chng th hin c iu gì ngoài vic khin cho công lun thy hành vi “vô nhân o” ca k ln i c hip nhng ngi dân
ang làm n chân chính ngay trên quê hng mình.
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