TRUNG CỘNG: GIÓ ĐÃ XOAY CHIỀU
Tuần qua, có 2 tin động trời ở Á Đông:
1- Ls. Lâm Đậu Đậu, công chúa Đảng, con gái trưởng Thống chế Lâm
Bưu, nổi dậy, đòi Đảng và Nhà nước Trung Cộng phải mở cuộc điều tra và
lôi cổ CT Mao Trạch Đông ra trước “ánh sáng công lý” về tội ác kinh
khiếp của Mao. Tổng cộng Mao Trạch Đông đã giết hại 84 triệu dân Tàu,
hàng đầu là các đảng viên Trung Hoa Quốc Dân Đảng và bạn bè, họ hàng
liên hệ sau năm 1949, các đại địa chủ, địa chủ, tư sản kể cả trí thức. Không
có Lâm Bưu, Mao Trạch Đông không thoát qua 2 cuộc thanh trừng giữa
Hữu phái, Tả phái và Đoàn phái. Lâm Bưu là tay chân thân tín nhất của
Mao. Lâm Bưu là sáng tạo ra chiến thuật nhân hải tức đánh biển người,
cầm đầu hơn một triệu quân tình nguyện tràn qua sông Áp Lục trong trận
chiến Cao Ly. Các binh đoàn xếp hàng ngang hát bài “Phương Đông hồng”
cứ thẳng tiến vào tuyến quân thù. Pháo binh Mỹ bắn đỏ nòng súng mà
không chặn nổi. Hơn triệu quân tình nguyện này là quân QDĐ, là tân binh
tuyển từ các gia đình “phản động”, QDĐ dẫn đầu rồi đến địa chủ, tư sản.
Lâm Bưu thiêu trọn 900,000 quân tình nguyện ở Cao Ly.

LS Lâm Đậu Đậu – con gái TC Lâm Bưu
Con gái Lâm Bưu nay cũng trên dưới 70. Bàn tay nào đưa con gái Lâm
Bưu nổi dậy, khuấy động chọc trời trong khi di ảnh Mao vẫn còn treo ở
Thiên An Môn và khắp nước? Một số bài trên mạng xuất hiện vài ngày đã
bị kéo xuống. Ls. Lâm vẫn nhởn nhơ ở Bắc Kinh. Bà ta và Tập Cận Bình
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thuộc Đoàn phái, dòng chính của Hoàng tử – Công chúa Đảng, nòng cốt
của Đảng, hơn cả công an và quân đội. Biến cố “rung rinh” cả chế độ và
toàn hệ thống cố vấn An Ninh Tình Báo (ANTB) Hoa Lục:
2- CT Tập Cận Bình hạ lệnh tống giam Chu Vĩnh Khang, nguyên
trưởng ban an ninh – NC TƯĐ, Bộ trưởng An ninh đứng hàng thứ 9 trong
Ban Thường trực TƯ ĐCSTH, trong số 27 UV Bộ Chính trị nhưng thực tế
Chu Vĩnh Khang đứng hàng số 3 sau Ôn Gia Bảo, Thủ tướng. Dưới quyền
Khang, công an, cảnh sát, công an chiến đấu, chưa kể nhiều triệu dân
phòng. Đặc biệt, Chu Vĩnh Khang còn “sáng tạo” ra đạo binh chưa từng có
trong thế giới văn minh loài người: sử dụng du đãng, du côn, cầm đầu các
đường dây mafia, nắm các ngân hàng, rửa tiền, khai thác các sòng bạc, nắm
và là chủ nhân ông các khách sạn chứa gái mãi dâm sang để theo dõi du
khách, các phái đoàn ngoại quốc, đặc biệt là du khách đến từ Đài Loan và
các cộng đồng Hoa kiều hải ngoại. Bộ công an và ANTB của VNCS bắt
chước y chang Chu Vĩnh Khang. Cục tình báo Hoa Nam với vùng trách
nhiệm bao gồm VN là chủ yếu, Miên Lào, Thái Lan. Chính cục tình báo
này bao biện nhiều vấn đề. Nó có một bộ phận riêng, trách nhiệm đồng bào
và chỉ đạo các hoạt động kinh tài tận các tỉnh và thành phố VN. Coi như
Chu Vĩnh Khang nắm cả “thuộc địa” vô hình, vô ảnh VN. Nó đứng trên,
đứng cạnh tòa đại sứ và các tổng lãnh sự.

Chu Vĩnh Khang
Chu Vĩnh Khang có cả ngàn cánh tay. Đặc biệt, Chu Vĩnh Khang rất quan
tâm đến VN và Đài Loan. Bao kín và chặt Đài Loan từ biên giới Việt –
Trung. Khang rất hiểm độc, tung thuốc phiện vào VN và từ VN đổ nha
phiến vào Đài Loan qua ngả Sàigòn.
Dựa vào thế lực nào, Tập Cận Bình dám chơi mạnh tay như thế? Chu Vĩnh
Khang vẫn được mô tả là một “đế quốc” trong một đế quốc Tàu Đỏ mênh
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mông phe đảng sau Khang rất lớn, bao trùm toàn quốc. Rõ rệt, TC đã chia
năm xẻ bảy nhưng họ Tập còn đủ sức ráp lại một phe để có thể đương đầu
với tay tổ Giang Trạch Dân, nay tuy bại liệt nhưng vẫn còn mạnh.
TẬP CẬN BÌNH VÀ LS LÂM
Tố Mao Trạch Đông, hẳn Lâm công chúa Đỏ phải dựa vào một phe cánh
nào mạnh lắm! Nó có thể làm đảo lộn tình huống xã hội, chính trị Hoa Lục
hiện nay. Tập Cận Bình phía sau họ Lâm? Giới quan sát Hồng Kông cho
rằng, họ Tập không dám đánh 2 cọp dữ: một là QĐTC tức Giải phóng quân
vẫn còn nặng lòng với Mao, mặc dầu hiện nay đã qua thế hệ thứ 5, thứ 6.
Cháu đích tôn của Mao Trạch Đông, sau khi tốt nghiệp trường võ bị cấp
thiếu úy, chỉ 10 năm sau, nay đã lên Trung tướng. Dù đã qua thế hệ thứ 5,
Mao thuyết Đại Hán bá quyền vẫn còn ảnh hưởng rất mạnh trong GPQ.
Nhưng ít nhất họ Tập đã trị được phe Chu Vĩnh Khang, do ông ta nắm
được GPQ, tập thể tướng lãnh trẻ, từ cấp Thượng tướng trở xuống. Bỏ tù
họ Chu, sức mạnh họ Tập lên vùn vụt. Nhưng chưa chắc rằng họ Chu có
thể bình an. Nước Tàu xưa nay vẫn là như thế. Dầu sao cho đến hôm nay,
Tập Cận Bình vẫn là Hoàng đế Đỏ mạnh nhất sau thời Mao trạch Đông.
Ông ta dám làm, hơn Mao là không dùng bạo lực đẫm máu như Mao. Ít
nhất, Ls. Lâm có thể được họ Tập lờ đi trong vụ tố Mao, hẳn Tập vẫn chưa
quên thời thiếu niên, trong Đoàn Thanh Niên CS, chàng đã chứng kiến
cảnh cha chàng bị Mao đầy ải, bắt đi nông trường tập thể, mất chức Ủy
viên TƯĐ (sau nhờ Đặng Tiểu Bình cứu, đưa lên hàng Phó Thủ tướng, còn
để lại cho con một gia tài trên 300 Mỹ kim). Chắc Tập Cận Bình không
dám cho nữ Ls Lâm đi xa hơn. Mao Trạch Đông vẫn còn là tiên chung của
toàn Đảng.
Họ Tập phải hiểu rằng vẫn còn một tỷ lệ cao trong Đảng tôn thờ Mao. Bởi
rõ rệt, Mao chỉ đội mũ CS Các Mác và Lê Nin, thực chất của Mao là chủ
nghĩa Mao. Quí độc giả đồng hương muốn tìm hiểu chủ nghĩa Mao hay
Mao thuyết, xin đến thư viện quốc hội Hoa Kỳ và nhiều đại học khác hỏi
mượn bản dịch Việt ngữ toàn tập (Mao Trạch Đông – Toàn tập, nxb Sự
Thật, HN 1960). Xin nói cho vui vậy thôi, hơi đâu mất công đọc làm gì,
mất thì giờ vô ích. Đó chỉ là chủ nghĩa bạo động, bá quyền!
Nữ Ls Lâm đưa Mao Trạch Đông và tội ác của y ra ánh sáng, bà thật can
đảm. Cha chết đã lâu, không còn gì thế lực, chỉ còn lại dư ảnh dư âm mà
thôi, song cũng đủ gây rúng động toàn quốc. Trong khi, hơn 20 năm qua,
hình ảnh Tôn Dật Tiên nổi bật lên toàn quốc. Lớp hậu duệ con cháu chắt
Trung Hoa Quốc Dân Đảng nổi dậy trong tâm tư hình ảnh một thời của ông
cha, chú bác, mà Mao Trạch Đông chỉ là con quỷ uống máu người. Tập
Cận Bình và Lý Khắc Cường đang xây dựng lại hình ảnh đại lãnh tụ thế hệ
mới, tạm nhìn được khả ái hơn. Dù vậy Ls Lâm, công chúa Đảng tố cáo
Mao đang là cơn chấn động khắp Hoa Lục. Theo tin Hồng Kông 5-12 vừa
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qua, lác đác đã có nơi gỡ hình và hạ tượng Mao. Bên Tàu thế nào rồi bên ta
cũng sẽ như thế. Truyện Đèn Cù mở màn. Nhưng thâm độc nhất, phải có
một bàn tay tuyệt vời lập ra “đạo” HCM còn gọi là Hồ giáo, một thứ tín
ngưỡng “thờ” ngạ quỷ để ngạ quỷ không phá phách: lệ cúng lễ phải có 2
hay 3 đĩa máu trâu tươi hoặc máu heo tươi.
NƯỚC TÀU ĐANG BIẾN
Hãy so sánh giữa Mao và Tưởng, không thể so sánh Mao với Tôn Dật
Tiên. Chắc chắn khởi từ nữ Ls họ Lâm, họ Mao sẽ bị “phanh thây” trên
sách báo một ngày không xa. Đã lâu nay Tưởng Giới Thạch đang được
phục hồi danh tự, chỉ nói một đời người bình thường: TT Tưởng Giới
Thạch đạt được đủ 3 điều Phúc, Lộc, Thọ (tháng năm Tưởng về già, con
ông – TT Tưởng Kinh Quốc – cưới cho cha một cô vợ bé, Tưởng có thêm
một con trai giống ông như đúc. Phu nhân Tống Khánh Linh, theo đạo Tin
Lành bỏ qua New York khi biết ông có vợ bé. Bà là phụ nữ đầu tiên trên
thế giới được cả lưỡng viện quốc hội Mỹ họp khoáng đại đón tiếp bà nhân
dịp kỷ niệm ngày sinh của bà ở Hoa Thịnh Đốn). Có lẽ, họ Tập theo chân
họ Tưởng chăng để vượt Mao, Chu, Đặng, Tôn, Tưởng? HNV mấy năm
nay quan sát họ Tập thấy ông khác thường. Mao rồi tới Đặng và Giang
phải mất nhiều năm củng cố vây cánh và địa vị, Tập chỉ cần 2 năm đã thâu
tóm cực quyền lãnh đạo: Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Đảng, kiêm
Trưởng ban quân sự TƯĐ tức Tổng quân ủy. Xưa Đặng Tiểu Bình chỉ là
Phó Thủ tướng mà quyền khuynh thiên hạ do họ Đặng bám chặt Tổng quân
ủy, gồm GPQ và các lực lượng nhân dân võ trang.
Nguồn: http://vrvradio.com/2014/12/19/trung-cong-gio-da-xoay-chieu/
--------------------------------------------------------------------------------------Chuyển đến: TS Nguyễn Anh Tuấn
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