Việt Nam tôi đâu?
( Chanh Huynh chanhhuynh99@yahoo.com)
Xóa tên Việt Nam trên bản đồ Thế giới mới là Điều Đáng Sợ!
Kể từ khi hiệp ước Thành Đô ra đời, đảng csVN chối bỏ sự thật “giấu như mèo giấu cứt” nhưng
2 đảng cộng sản Tàu-Việt âm thầm thực hiện từng bước sáp nhập Việt Nam vào Tàu như:
- Đuổi các công ty dầu khí nưóc ngoài, đuổi ngư dân, giải phóng mặt biển qua việc Formosa xả
hóa chất độc hại xuống biển để giao nộp Biển Đông cho Tàu.
- Cho quân đội, công an nhân dân thay đổi quân phục cùng màu với quân đội, công an nhân dân
Tàu.
- Giao đất cho Tàu làm nhượng địa như da beo trên lãnh thổ Việt Nam trước khi thông qua dự
luật cho thuê đất 99 năm ở các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.
- Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh qua lại biên giới Việt –Trung. Thực tế thì công dân Tàu
ngênh ngang qua lại Việt Nam không cần phải xin giấy phép nhập cảnh trước khi giấy phép
chính thức ra đời.
- Lập viện Khổng Tử, đập phá các di tích lịch sử, cưỡng bức học tiếng Tàu trong
các chương giáo dục phổ thông các cấp.
- Cử cán bộ sang Tàu tập huấn quản lý cơ quan hành chánh, an ninh, truyền thông theo mô hình
quản lý, điều hành theo kiểu Tàu.
....
Những điểm vừa nêu không phải là tất cả nhưng nó là chỉ giấu chỉ ra bước chuẩn bị để biến Việt
Nam thành một tỉnh của Tàu đã lộ rõ.
Cũng nên nói thêm, thời nay sáp nhập Việt Nam vào Tàu, làm khu tự trị trực thuộc trung ương
Bắc Kinh không có nghĩa là Trung cộng đưa quan thái thú hay quan toàn quyền sang cai trị Việt
Nam như thời bắc thuộc, thời thực dân đế quốc mà chúng sẽ sử dụng những tên hồn Hoa da Việt
cai trị người Viêt Nam ta, trước khi chúng xóa sổ Việt Nam ra khỏi bản đồ thế giới.
Đó mới là điều đáng sợ chứ không đơn thuần là chuyện giao đất cho Tàu 99 năm sẽ được đại
biểu quốc hội bỏ phiếu thông qua trong những ngày tới đây.
( Le Nguyen - 99 năm không đáng sợ bằng Việt Nam bị xóa tên trên bản đồ thế giới )
Cứ theo luận điệu của bọn trùm chệt khựa, tiêu biểu như tên quỷ dziên quấc dzụ dziện dương
khiết trì thì bọn chêt không cần xóa tên Việt Nam làm chi cho nó gây náo động.
Chúng nó cứ để cho bọn nội gian việt cọng cai trị nước xã nghĩa An nam giống như thái thú thổ
quan là được rồi!
Nhân ngày TOÀN QUỐC PHẢN KHÁNG 10 tháng 6 năm 2018 sắp tới, xin đăng lại bài viết
cũ kể rõ ngọn ngành sự thể tang thương của Nước Việt do bọn cáo hồ và bè lũ gây ra.
Việt Nam Đã Mất Nước Chưa?
Ký Thiệt trích dẫn chệt Dương Khiết Trì, ủy viên quốc vụ viện chệt viết vắn tắt về bọn việt cọng
hồ bác cụ bán nước và làm tay sai cho chệt:

1

" Mới đây, Dương Khiết Trì (Yang Jiechi), cựu bộ trưởng Ngoại Giao Trung Cộng (2007-2013)
đã viết một bài về vấn đề này, tựa đề: “Không cần phải đánh Việt Nam chúng nó! ” Mọi người
Việt Nam đều nên đọc bài này, nguyên văn dưới đây:
.... Không cần phải đánh. Cờ đại Hán của chúng ta sẽ từ 5 sao thành 6 sao phất phới trên toàn
cõi lãnh thổ của chúng. Không bằng súng đạn mà sẽ bằng những văn kiện ký kết từng phần giao
nhượng. Văn kiện sau cùng là văn kiện chúng ta viết sẵn cho chúng để chúng XIN ký kết được
làm một vùng tự trị trong Đại Hán vĩ đại của chúng ta. " (ngưng trích)
Và đặt câu hỏi: Việt Nam đã mất nước chưa?
Câu trả lời mau lẹ: Cái hình thì còn đó mà linh hồn đã tiêu vong!
Ngay hồi nẩm, gã chức việc VNCH đã khẳng địmh:
" Không cần đánh viêt cọng vẫn dâng nước ".
Không cần đánh, Hán ngụy việt cọng vẫn dâng Nước!

” Chúng ta không cần đánh bởi chúng đã đánh dân của chúng thế chúng ta.
Chúng ta cũng không cần phải cướp vì chúng đã tự cướp nước của chúng để dâng để bán và sẽ
tiếp tục dâng, tiếp tục bán cho chúng ta.
Khi cần chúng ta sẽ chuyển quân, kéo đại pháo, xe tăng chạy vòng quanh biên giới để giúp đảng
của chúng nhân danh hòa bình, ngăn chặn hiểm họa chiến tranh mà trị đám dân muốn vọng
động của chúng.
Chúng đã làm đúng bổn phận của một chư hầu trung thành với chính sách trị dân thuộc địa: hãy
lo làm giàu và sống yên ổn. Dân của chúng chỉ được làm giàu và đó là phương thức duy nhất
được cho phép để bảo vệ tổ quốc của chúng.
Không cần phải đánh. Cờ đại Hán của chúng ta sẽ từ 5 sao thành 6 sao phất phới trên toàn cõi
lãnh thổ của chúng. Không bằng súng đạn mà sẽ bằng những văn kiện ký kết từng phần giao
nhượng. Văn kiện sau cùng là văn kiện chúng ta viết sẵn cho chúng để chúng XIN ký kết được
làm một vùng tự trị trong Đại hán vĩ đại của chúng ta.
( Vũ Đông Hà – Tập Cận Bình: Cần gì phải đánh chúng nó! )
” Không cần phải đánh. Cờ đại Hán của chúng ta sẽ từ 5 sao thành 6 sao phất phới trên toàn
cõi lãnh thổ của chúng.”
Đây, cờ hán chệt 6 sao đã ngạo nghễ thượng lên trên đài truyền hình của hán ngụy việt cọng và
trẻ em an nam cầm cờ chệt 6 sao phất đón chào phó vương Tập tuần du phương Nam:
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Và sau đây là tình thế nguy ngập của nước nhà do hán ngụy việt cọng gây ra để đi tới chỗ mất
nước, diệt tộc mà hán chệt Tập mới ngang tàng nói: ” Cần gì phải đánh chúng nó! “
Chệt không cần đánh cũng không cần chiếm, chỉ thôn tính trên thực tế và dùng bọn việt cọng hồ
bác cụ làm ” thổ quan cai trị ” ít tốn tiền và an toàn hơn.
Diệt cọng hay Diệt vong?
Mật ước Thành Đô
Và cái gì chờ đợi cũng đã đến, khi tổ chức Wikileaks công bố một tài liệu “tuyệt mật” động trời
liên quan đến Việt nam. Đó là biên bản họp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh Tổng BT Đảng
CSVN, ông Đỗ Mười Chủ tịch HĐBT đại diện cho phía Việt nam và ông Giang Trạch Dân Tổng
BT và ông Lý Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung quốc trong hai ngày 34/9/1990 tại Thành đô.
Trong tài liệu tuyệt mật liên quan tới Việt nam này của mình, Wikileaks khẳng định thông tin
dưới đây nằm trong số 3.100 các bức điện đánh đi từ Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh của cơ
quan ngoại giao Hoa kỳ tại Việt nam gửi chính phủ Hoa kỳ, tài liệu này có đoạn ghi rõ “… Vì sự
tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công CNCS, Đảng CSVN và nhà nước Việt nam đề nghị
phía Trung quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt nam xin làm hết mình để
vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao
trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ và Việt nam bảy tỏ mong
muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung quốc để Việt nam được hưởng quy chế
Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh như Trung quốc đã từng dành cho
Nội Mông, Tây Tạng, Quảng tây…. Phía Trung quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên,
cho thời hạn phía Việt nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020)để Đảng CSVN giải quyết các
bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung quốc”.
( vnchdalat.blogspot.com/…/ wikileaks-vn-thanh-khu-tu.. )
Bản tin trên được loan truyền từ cuối năm 2010 đền nay đã gần 6 năm. Có người nói nó là đòn
tâm lý chiến do các ông ” phản động ” loan truyền.
Nay thì mọi việc ngày càng thêm sáng tỏ: Đó là việc ngụy quyền việt cọng đã và đang tiếp tục
” giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung
quốc”.
Hiệp định phân định biên giới Trung – Việt
Kết quả Hiệp định biên giới năm 1999 của Việt Nam và Trung Quốc
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng, đến 31/12/2008, hai bên đã phân giới khoảng 1.400 km
biên giới, cắm 1.971 cột mốc, trong đó có 1.549 cột mốc chính và 422 cột mốc phụ. Toàn bộ 38
chốt quân sự trên đường biên giới đều đã được dỡ bỏ. Tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan, Việt Nam
và Trung Quốc đã tiến hành cắm mốc 1117 trùng với vị trí mốc 19 cũ, đường biên giới đi qua
Km số 0, mốc 19 cũ đến điểm cách điểm nối ray hiện tại 148m. Một nhượng bộ lớn của Việt
Nam là khoảng cách 300 m cuối tuyến đường sắt từ Đồng Đăng đến đường biên giới cũ đã
phải cắt cho Trung Quốc.
Khu vực cửa sông Bắc Luân năm 1888. Công ước năm 1887 giữa Pháp và nhà Thanh lấy cửa
sông này làm đường biên giới
Tại khu vực thác Bản Giốc, theo quy định của Hiệp ước 1999, hai nước điều chỉnh đường biên
giới đi qua cồn Pò Thoong, qua dấu tích trạm thủy văn xây dựng những năm 1960, quy thuộc
1/4 cồn, 1/2 thác chính và toàn bộ thác cao cho Việt Nam.
Tại cửa sông Bắc Luân, biên giới quy thuộc 3/4 bãi Tục Lãm và 1/3 bãi Dậu Gót cho Việt
Nam, 1/4 bãi Tục Lãm và 2/3 bãi Dậu Gót cho Trung Quốc, và thiết lập khu giao thông đường
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thuỷ tự do cho nhân dân địa phương sử dụng luồng hai bên bãi Tục Lãm và Dậu Gót. Tại khu
vực Hoành Mô, đường biên giới đi giữa ngầm như từ trước đến nay chứ không theo trung tuyến
dòng chảy qua cống mới do Trung Quốc xây dựng những năm 1960. Khu vực mồ mả ở mốc 53 –
54 cũ (Cao Bằng) được giữ lại cho người dân Việt Nam mặc dù hai bên có nhận thức khác nhau
về quy định của Hiệp ước 1999 về biên giới khu vực này đi theo chân núi. Khu vực rừng hồi
người dân Trung Quốc trồng gần biên giới Quảng Ninhđược bảo lưu cho phía Trung Quốc.
Theo Hiệp ước 1999, đường biên giới cắt ngang qua bản Ma Lỳ Sán (gồm 05 hộ, 35 khẩu thuộc
tỉnh Hà Giang) và khu 13 nóc nhà của người dân Trung Quốc gần Lạng Sơn, hai bên hoán đổi
cho nhau trên cơ sở cân bằng diện tích, không xáo trộn đời sống dân cư…
( https://vi.wikipedia.org/…/ Vấn_)
Tóm tắt, công luận đã có lý khi cho rằng:
Bằng hiệp định kể trên, ngụy quyền ” hán ngụy” đã dâng cho chủ chệt:
1/ Một giải đất biên giới 900Km2, bằng diện tích tỉnh Thái Bình
2/ Trọn Ải Nam Quan, di tích lịch sử dân tộc
3/ Một nửa thác Bản Giốc, giang sơn gấm vóc của tổ tiên
4/ Một phần bãi Tục Lãm của dân Việt.
Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ
Sau 27 năm đàm phán, hiệp định Vịnh Bắc Bộ được Việt Nam và Trung Quốc ký kết ngày
25/12/2000. Việt Nam được 53.23% và Trung Quốc được 46.77% diện tích Vịnh.
Hiệp định này đã gây ra nhiều tranh cãi giữa người Việt.
Ở một thái cực là quan điểm cho rằng công ước Pháp-Thanh năm 1887 đã phân định toàn bộ
Vịnh Bắc Bộ bằng kinh tuyến 108°3’ (đó cũng là quan điểm ban đầu của Việt Nam trong đàm
phán), phân định lại là sai và thiệt hại cho Việt Nam. Ở thái cực kia là quan điểm cho rằng
hiệp định Vịnh Bắc Bộ năm 2000 là công bằng.
( http://www.bbc.com/…/110122_ bacbo_agreement_10y )
Đặt ra một bên về các chi tiết kỷ thuật phức tạp, phần đông công luận đều cho rằng ” hán ngụy ”
việt cọng đã nhượng cho chệt cọng 1/3 Vịnh Bắc Bộ với tiềm năng khai thác dầu hỏa lớn lao và
mất một phần lớn ngư trường truyền thống của ngư dân Việt.
Nhượng quyền khai thác Mỏ bauxite Tây nguyên
Dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên là một loạt các dự án khai thác mỏ bô xítở khu vựcTây
Nguyên, Việt Nam. Dự án này đã gây ra nhiều ý kiến tranh cãi khác nhau trong dư luận, báo
chí, Quốc hội. Các ý kiến chủ yếu xoay quanh vấn đề an ninh, quốc phòng, hiệu quả kinh tế, hậu
quả xã hội, tác động đối với môi trường sinh thái, công nghệ Trung Quốc lạc hậu, việc sử
dụng lao động phổ thông Trung Quốc tại khu vực Tây Nguyên trái với Luật lao động Việt Nam.
Từ năm 2001, trong Đại hội IX, dự án này đã được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thông
qua: “Chủ trương thăm dò, khai thác, chế biến bauxite là chủ trương nhất quán t Đại hội
IX và Đại hội X của Đảng đến nay”.
Ngày 1 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 167 phê duyệt quy hoạch
phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít từ giai đoạn 2007-2015, có xét
đến năm 2025.
Một số ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng Chính phủ Việt Nam đã “lách luật” khi tách cụm
dự án thành nhiều dự án nhỏ để Chính phủ phê duyệt vì theo quy định của Luật xây dựng, đối với
những dự án có tổng mức đầu tư từ 10.000 tỷ đồng trở lên phải được Quốc hội chấp thuận.
…
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Sự cố
Ngày 8 tháng 10 năm 2014 hồ thải quặng đuôi số 5 của dự án Tân Rai đã bị vỡ đê, 5 ngàn mét
khối nước và bùn đỏ đã tràn ra ngoài.
Ngày 13 tháng 2 năm 2016 đường ống dẫn nước có chứa chất xút độc hại từ hồ bùn đỏ của Nhà
máy alumin Tân Rai bị vỡ khiến nước chảy tràn ra ngoài. Sau khi tiến hành kiểm tra, Sở Tài
nguyên – môi trường tỉnh Lâm Đồng kết luận: nguyên nhân dẫn đến sự cố vỡ đường ống được
xác định là do khớp nối bị “lão hóa” dẫn tới bục đường ống. Đánh giá việc đường ống bị lão
hóa chỉ sau 4 năm sử dụng, ông Nguyễn Văn Ban – nguyên Trưởng ban Nhôm – Titan, Tổng
Công ty Khoáng sản Việt Nam, cho rằng đó là: “hệ quả công nghệ Trung Quốc”.
…
Ngày 18/03/2009, nhà báo Lê Phú Khải đã viết thư lên tổng bí thư Nông Đức Mạnh rằng:
Vấn đề bauxite còn nguy hại gấp trăm ngàn lần cải cách ruộng đất, vì nó hủy diệt cả dân tộc ta
như các nhà khoa học đã dự báo. Mười năm nữa sông Đồng Nai và những con sông khởi nguồn
từ Tây Nguyên bị nhiễm bùn đỏ thì cả miền Trung, Đông Nam Bộ và TP.HCM lấy gì mà uống,
những bà mẹ sẽ đẻ ra toàn quái thai. Vì sự tàn khốc đó mà Trung Quốc đã đóng cửa các mỏ
bauxite của họ trên toàn quốc vào năm 2008. Chính vì lẽ đó, với tư cách một công dân, một nhà
báo lâu năm, tôi kiến nghị lên Ông Tổng Bí thư, người có trách nhiệm cao nhất của Đảng cầm
quyền: Hãy đưa vấn đề khai thác bauxite ở Tây Nguyên ra bàn ở cấp lãnh đạo cao nhất của
Đảng, Quốc hội và Nhà nước để dừng lại dự án này khi chưa quá muộn.
…
An ninh quốc phòng
Một trong các quan ngại lớn trong dư luận là sự tham gia của hàng ngàn người Trung Quốc
tại địa bàn Tây Nguyên, nơi có vị trí chiến lược to lớn về an ninh, quốc phòng.
( https://vi.wikipedia.org/…/Dự_ á&#8230; )
……….
Bất chấp mọi phản kháng của mọi người, mọi giới, hán ngụy việt cọng vẫn một mực tiến hành
dự án nhượng cho chệt khựa quyền khai thác bauxite Tây nguyên với hoạn họa tiềm phục chết
người, mất nước.
Từ thời triều Nguyễn, Tây nguyên vẫn là vùng đất trọng yếu của Quốc gia, mệnh danh là ”
Hoàng Triều Cương Thổ. “
Các chiến lược gia Miền Nam, từ Tổng thống Ngô Đình Diệm đến các hàng tướng lãnh đều
mệnh danh ” Tây nguyên là Nóc nhà Việt Nam. ” Ai chiếm đóng Tây nguyên sẽ khống chế cả
Miền Nam.
Hiện tại, lực lượng cả vạn công nhân chệt có thể là ” đặc công “, bất cứ lúc nào cũng có thể ra
tay phá hoại: Cho nỗ các hố chứa bùn đỏ tràn xuống Lâm Đồng và cả một dãy vùng duyên hải
Cam Ranh, Ninh Thuận, Bình Thuận gây hỗn loạn và lập đầu cầu không vận cho đại quân chệt
cọng đổ quân xuống Tây nguyên tiến chiếm cả Nam Phần giống như chiến dịch ” hồ ” 1975!
Nhượng Quyền Khai thác Rừng Đầu nguồn
Chúng đã nhượng biển, nay nhượng nốt rừng!!!
… Và người ta những tưởng như thế là đủ các mặt xâm lăng của Trung Cộng, các mặt nhượng
bộ của Việt Cộng rồi. Đùng một cái, bức thư tố cáo của hai tướng CS là Đồng Sĩ Nguyên và
Nguyễn Trọng Vĩnh hôm 22-01 làm cho tất cả cộng đồng người Việt trong lẫn ngoài nước giật
mình kinh hoảng. Hai ông viết: “Theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã cử đoàn cán bộ liên ngành trực tiếp kiểm tra
hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh, đồng thời tổng hợp báo cáo 8 tỉnh Cao Bằng, Nghệ An, Hà
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Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum và Bình Dương… Kết quả cho thấy 10 tỉnh đã cho 10
doanh nghiệp nước ngoài thuê đất rừng đầu nguồn dài hạn (50 năm) trồng rừng nguyên liệu với
tổng diện tích 305,3534 nghìn ha, trong đó Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc chiếm trên 264
nghìn ha; 87% ở các tỉnh xung yếu biên giới”.T iếp đó hai ông cảnh báo cách mạnh mẽ: “Đây
là một hiểm họa cực lớn liên quan đến an ninh nhiều mặt của quốc gia. Hám lợi nhất thời,
vạn đại đổ vào đầu cháu chắt. Mất của cải còn làm lại được, còn mất đất là mất hẳn. Cho
Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc khai thác rừng đầu nguồn là tiềm ẩn đầy hiểm họa. Họ đã
thuê được thì họ có quyền chặt phá vô tội vạ. Rừng đầu nguồn bị chặt phá thì hồ thuỷ lợi sẽ
không còn nguồn nước, các nhà máy thuỷ điện sẽ thiếu nước không còn tác dụng, lũ lụt, lũ quét
sẽ rất khủng khiếp. Năm qua nhiều tỉnh miền Trung đã hứng chịu đủ, chẳng phải là lời cảnh báo
nghiêm khắc hay sao?Các tỉnh bán rừng là tự sát và làm hại cho đất nước. Còn các nước mua
rừng của ta là cố tình phá hoại nước ta và gieo tai họa cho nhân dân ta một cách thâm độc và
tàn bạo. Nếu chúng ta không có biện pháp hữu hiệu, họ có thể đưa người của họ vào khai phá,
trồng trọt, làm nhà cửa trong 50 năm, sinh con đẻ cái, sẽ thành những “làng Đài Loan”, “làng
Hồng Kông”, “làng Trung Quốc”. Thế là vô tình chúng ta mất đi một phần lãnh thổ và còn nguy
hiểm cho quốc phòng”.
( Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 94 (01-03-2010 )
Trong cuộc chiến tranh biên giới 1979, chệt Đặng Tiểu Bình đại ngôn: ” Đây là cuộc hành quân
có giới hạn không gian và thời gian. Còn như muốn đánh chiếm VN thì chỉ cần một tuần lễ là lực
lượng xe tăng bát nhất tq sẽ có mặt ngay tại Hà Nội.”
Hồi đó, quân chệt còn phải hành quân tiến chiếm các cao điểm biên giới để bảo vệ trục tiến quân.
Còn như ngày nay, dân quân, đặc công chệt trá hình công nhân làm rừng đầu nguồn, khi cần, bất
ngờ tiến chiếm các cao điểm, yểm trợ trục tiến quân và hai xa lộ cao tốc Lào Kay – Hà Nội và
Móng Cái – Hà Nội, rộng thênh thang cho xe tăng chệt chạy thì chỉ trong vài ba ngày chệt Tập
có thể ngự nơi hang ổ Ba Đình.
Đông đô Đại phố, Bình Dương
Đông Đô Đại Phố được xây dựng trên quy mô 26 ha ngay tại trung tâm của thành phố mới Bình
Dương. Dự án được xây dựng theo phong cách Trung Hoa với mục tiêu tạo ra một khu đô thị
hiện đại phục vụ cho cộng đồng người Hoa sinh sống và làm việc tại Bình Dương.
Dự án có vị trí rất đắc địa tại trung tâm thành phố mới Bình Dương, tận hưởng các tiện ích xã
hội hoàn hảo mà không nhiều nơi có được: gần trung tâm văn hóa – hành chính – chính trị tập
trung; gần khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 2; gần chùa bà Thiên Hậu;…
Đông Đô Đại Phố bao gồm nhiều hạng mục như: nhà phố liên kế, văn phòng cho thuê, trung tâm
thương mại,… kết hợp hài hòa giữa phong cách hiện đại, sang trọng nhưng vẫn mang đậm dấu
ấn kiến trúc Trung Hoa.
( diaoconline.vn › Dự án › Khu dân cư – Đô thị mới )
“Phố Tàu” xuất hiện ngày một nhiều tại Việt Nam
Không phải những khu phố Hoa kiều đượm màu thời gian với những nét sinh hoạt truyền thống
quen thuộc nơi khu vực quận 5, quận 6 ở TP. HCM, giờ đây những khu phố Tàu mọc lên nhan
nhản từ Nam ra Bắc đang gây bao sự lộn xộn, hỗn loạn do thói ăn ở, sinh hoạt bừa bãi của hàng
vạn lao động phổ thông Trung Quốc, cho đến chiêu kinh doanh kiểu tận thu, tận diệt của các
doanh nghiệp nước này.
Dường như những gì đang diễn ra trên đất liền chẳng mấy liên quan đến chuyện ngoài khơi.
Cùng lúc với việc liên tục đưa ra những hành động và tuyên bố khiêu khích có liên quan đến chủ
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quyền lãnh hải Việt Nam trên Biển Đông thì Trung Quốc vẫn bình thản triển khai rộng rãi các
hoạt động kinh tế từ quy mô nhỏ lẻ cho đến những dự án nhiều tỷ USD trên hầu khắp các tỉnh
thành trải từ Bắc vào Nam. Thậm chí, cách thủ đô Hà Nội chưa đầy 20 km cũng vừa hiện diện cả
một “phố Trung Quốc” ở Bắc Ninh: dãy phố Phù Khê Thượng treo toàn biển tiếng Trung Quốc
với mục đích thu mua gỗ trắc để xuất sang Trung Quốc.
Điều đáng quan ngại là các hoạt động kinh tế có liên quan đến người Trung Quốc thường hay
dẫn đến những hệ lụy không mấy tích cực. Chẳng bao lâu sau khi phố huyện Kỳ Anh bị “Tàu
hóa” với chằng chịt biển hiệu tiếng Trung Quốc và sự xuất hiện ồ ạt của người nước này, nơi
đây đã chìm trong mưa bụi bởi hàng trăm lượt xe chở đất san nền cho một dự án lớn của Trung
Quốc qua lại mỗi ngày. Các con đường bị băm nát, biến dạng, các mỏ đá, đất đồi, đất vườn… ở
Kỳ Anh cũng bị bằm nát để khai thác tận thu vô tội vạ.
Không đến mức ô nhiễm khói bụi như Kỳ Anh, nhưng ở Thanh Hóa, Đak Nong, người dân sống
xung quanh khu vực có lao động phổ thông Trung Quốc thường xuyên bị các đối tượng này quấy
rối bởi lối sinh hoạt bừa bãi, thiếu văn hóa. Tình trạng lao động Trung Quốc gây gổ và hành
hung người Việt Nam ở đây không còn là chuyện hiếm.
Trong khi tài nguyên ngày một cạn kiệt bởi nạn khai thác tràn lan dưới sự quản lý yếu kém của
các cơ quan hữu quan thì gỗ quý, than, cát sỏi cùng nhiều loại tài nguyên thiên nhiên khác hằng
ngày vẫn “chảy” về Trung Quốc. Trong lúc Biển Đông vẫn chưa thôi dậy sóng thì Quảng
Ninh lại mở toang cửa mời gọi người Trung Quốc làm ăn với nhiều biệt đãi.
( songmoi.vn › Xã hội › Thời sự )
Hai bản tin kể trên tự thân đã nói đủ về tình trạng hán chệt ” xâm thực ” Đất nước ta. Chúng lập
ra những làng chệt khắp nơi trên Đất nước, từ Móng Cáy, Lào Kay đến tận mủi Cá Mau vừa phá
hoại môi sinh, cướp đoạt tài nguyên cho chí tới phá hoại văn hóa bản địa. Vấn đề hán hóa bắt
đầu từ nơi đây.
Đặc khu Kinh tế Vũng Áng
Rủi ro gì từ ‘đặc khu kinh tế’ Vũng Áng?
Giới chuyên gia cho rằng Việt Nam sẽ đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn nếu phê chuẩn dự
thảo đặc khu kinh tế ở Vũng Áng của tập đoàn Formosa.
Hôm 25/6, lãnh đạo một chi nhánh tại Việt Nam của Formosa – tập đoàn có 100% vốn Đài
Loan, đã gửi văn bản đến chính phủ Việt Nam đề nghị thành lập một đặc khu kinh tế ở Vũng Áng
để phục vụ cho việc xây dựng cảng nước sâu Sơn Dương và các ngành công nghiệp liên quan
như gang thép, điện, theo truyền thông trong nước.
Cắt Đôi Việt Nam
… Ông Doanh cũng nói về mặt quốc phòng, Vũng Áng “là một địa điểm hết sức nhạy cảm”.
“Ở trên mạng Trung Quốc đã lưu hành kịch bản tấn công Việt Nam trong 32 ngày, trong đó nói
Trung Quốc sẽ đánh vào miền trung, chia cắt Việt Nam ra.”
“Vũng Áng hay Quảng Trị là những vùng hẹp nhất trên đất liền của Việt Nam, vì vậy tôi hy vọng
những nhà chiến lược quốc phòng của Việt Nam sẽ quan tâm và thận trọng trước những yêu cầu
này.”
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với BBC, chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành cũng cảnh
báo về những nguy cơ nảy sinh từ việc Việt Nam cho Trung Quốc thuê hàng chục cây số dọc bờ
biển Hà Tĩnh và vùng cửa khẩu Vũng Áng.

7

Vũng Áng hay Quảng Trị là những vùng hẹp nhất trên đất liền của Việt Nam, vì vậy tôi hy vọng
những nhà chiến lược quốc phòng của Việt Nam sẽ quan tâm và thận trọng trước những yêu cầu
này.
Kinh tế gia Lê Đăng Doanh: “Từ Vũng Áng ngó qua Hải Nam không bao xa, nếu ngày nào đó,
Trung Quốc đưa một hạm đội từ Hải Nam sang Vũng Áng thì cả Vịnh Bắc Bộ sẽ không giao
thông được nước ngoài, không giao thông được với miền Nam Việt Nam, bị biến thành một cái
hồ riêng của Trung Quốc”, ông nói.
“Hạm đội trên biển của Trung Quốc đã rất mạnh rồi, nếu bây giờ họ có một điểm tựa trên đất
liền nữa thì đó sẽ là nguy cơ rất lớn.”
( http://www.bbc.com/…/140626_vu ngang_special_zone… )
Đó là câu chuyện các chuyên gia VN khuyến cáo hán ngụy việt cọng về nguy cơ của việc chấp
nhận cho Formosa chệt cọng, với võ bọc Đài Loan, đòi ngụy quyền Hà Nội cho chúng lập ” Khu
Tự Trị ” mệnh danh là Đặc khu Kinh tế Vũng Áng từ hồi tháng 6 năm 2014.
Sự thể ngày nay còn vượt xa những điều các chuyên gia VN tiên liệu. Bọn cẩu trệ chệt đã thiết
lập đường ống ngầm xả chất thải độc hại ra biển, dài tới cây số rưởi mà ngụy quyền ăn hại vc
không một ai hay.
Chỉ đến khi ” cá chết ” gây náo động công luận, hán ngụy vc mới chịu xác nhận có
cho phép Formosa thiết lập đường ống sát nhân ấy.
Thật ra thì chúng không có chút thẩm quyền gì đối với khu tự trị Formosa, bằng cớ bọn chệt đã
cho treo bảng lớn ngay trên cổng chính vào khu vực, ghi rằng:
” NGHIÊM CẤM NGƯỜI VIỆT LAI VÃNG “
Nếu như hán ngụy vc có uy quyền thì nó phải ngay lập tức ra lịnh cho Formosa ngưng hoạt động
chờ xử lý thì mới phải.
Bây giờ cho dầu chúng có kêu gọi LHQ và các tổ chức Môi Sinh quốc tế cứu giúp thì hậu quả
nghiêm trọng về môi sinh và đời sống người dân suốt một dãy duyên hải từ Vũng Áng tới Nha
Trang phải còn lâu mới khắc phục được.
Hà huống chi hán ngụy vc chỉ mãi chày cối, lấp liếm, binh vực bọn chủ chệt của chúng, bình
chân như vại!
Đầu độc Toàn dân
Sáu năm về trước, trên net có loan tải câu chuyện: Một thanh niên từ Mỹ về thăm quê nhà ” xứ
Một Ngàn “. Đó là vùng quê hẻo lánh xa xôi ngày trước thuộc quận Cờ Đỏ, tên chữ là quận
Nhơn Nghĩa thuộc tỉnh Phong Dinh.
Ngày nay là thị trấn Một Ngàn, một thị trấn nhỏ thôn quê.
Một bửa, cậu thanh niên ra chợ Một Ngàn ngó nghiêng, nhìn vào kệ bày đồ hộp của gian hàng
xén với vẻ tò mò. Bà bán hàng thấy vậy mới phân bua: Đồ hộp thực phẩm nầy là của china. Biết
rằng nó là độc hại mà cũng phải mua về bán, bởi dzì không có thứ nào khác. Rồi, bước ra lượm
đôi dép cao su, bảo: Dép nầy cũng của china. Chỉ mang vài ngày là đứt quai mà cũng phải mua
về bán. Và chỉ ra chiếc xe đạp trưng bày, bảo: Xe nầy cũng do china sản xuất, chạy vài ngày là
sút sên, bể lóp mà cũng phải mua về bán!
Vậy đó, từ thành thị tới tận thôn làng, tràn ngập hàng hóa chệt: Thực phẩm thì độc hại, đồ dùng
thì dõm mà dân Việt vẫn phải tiêu dùng, chết sống phú cho số mạng. Tiền bạc thì các quan cắt
mạng thu lấy của xì thẩu chệt để cho chúng mặc sức mua bán hoành hành.
Điều mỉa mai, chua chát là đây: Trong khi dân chết lần mòn vì nhiễm độc thực phẩm chệt thì các
quan lớn hán ngụy và tư bản đỏ vẫn sống phây phây:
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Lê Khả Phiêu sai người trồng rau ở sân sau để ăn riêng, khỏi ra chợ mua rau nhiễm độc hóa chất.
Có một mụ đại gia, tư bản đỏ khoe với bạn: Tháng nào con mẻ cũng bay qua Singapore mua thực
phẩm sạch về trữ cho cả nhà ăn để khỏi phải ngộ độc thực phẩm nội địa độc hại.
Đây là Đại họa diệt chủng lâu dài!
Tạm thay Lời Kết
Trên đây là những điểm trọng yếu về tình hình nghiêm trọng của Đất nước hiện nay. Ai đó rất có
lý khi dùng thành ngữ truyền thống ” Sơn hà nguy biến. “
” Toàn dân nhge chăng?
Sơn hà nguy biến!
Nào người hào hùng
Nên hòa hay nên chiến? “
Ngày nay, nội xâm hán ngụy còn nguy hiểm hơn ngoại xâm chệt Bắc phương.
Nó vừa tự thực dân vừa gieo họa diệt tộc diệt chủng, dâng Đất nước cho chệt khựa.
Ngày nào Đất nước còn nằm trong tay hán ngụy vc, Dân Việt, Nước Việt như cá nằm trên thớt,
mặc tình cho chệt cọng băm vằm, mổ xẻ.
Nếu sĩ phu nước Việt cứ mãi mắt lấp tai ngơ thì họa mất nước, diệt tộc thấy liền trong sớm tối
khỏi cần đợi ngày hán ngụy thi hành Mật ước Thành Đô.
Chỉ cần kéo dài nạn ” đầu độc toàn dân ” trong vài mươi năm nữa thì giống nòi Lạc Việt sẽ còi
cọc, tinh thần bạc nhược đi tới chỗ diệt vong!
Diệt hán ngụy việt cọng hay chấp nhận Tổ quốc – Dân tộc diệt vong?
Tài đăng cổ võ, hưởng ứng NGÀY TOÀN QUỐC PHẢN KHÁNG
10 Tháng 6 năm 2018
Nguyễn Nhơn ( HNPD )
7/6/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mất tự do là mất hết
FB Nguyễn Phương Mai
Facebook, Google rồi có thể cũng phải bỏ ta ra đi.
Vietnam is considering a cyber-security law that forces companies to provide the police all
private data from customers if requested. The law also gives police wide discretion to determine
when expression must be censored as “illegal”. It “protects the communist party’s monopoly on
power as much as to protect network security” – said Brad Adams, Asia director at Human
Rights Watch.
—–
Khoảng gần hai tuần nay, ngày nào email của tôi cũng có thư của các công ty và nhà dịch vụ
thông báo rằng họ đã điều chỉnh các chế độ bảo mật cá nhân cho khách hàng (tôi). Hàng triệu
người ở châu Âu nhận những email như vậy sau ngảy 25 tháng 5 khi châu Âu thông qua luật
mới, chuyển giao quyền lực nhiều hơn về tay người tiêu dùng, hạn chế việc dữ liệu cá nhân bị
thu thập không có sự đồng ý của người dân.
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Tại Việt Nam, ngày 12-6 tới, Quốc hội đang sắp bỏ phiếu thông qua một dự luật gần như ngược
lại. Thay vì bắt các công ty phải đảm baỏ quyền bí mật thông tin cho khách haǹg, luật naỳ bắt
các công ty phải TIẾT LỘ thông tin cuả khách hàng. Luật cũng trao cho CÔNG AN quyền thu
thập dữ liệu cá nhân của người dân KHÔNG CẦN LÝ DO.
Trước tiên phải khen nhà nước VN đã kịp thời hoãn luật đặc khu trước làn sóng phản đối cuả
dân. Giờ chúng ta chờ xem liệu chính quyền có chịu đổi thay khi luật an ninh minh mạng gây
tranh cãi.
Luật An Ninh Mạng đang gây ra sự quan ngại lớn, có thể bạn không thấy nó bức xúc như luật
đặc khu, nhưng thật ra, nó nguy hiểm hơn luật đặc khu. Luật đặc khu nếu không có sự minh bạch
thì coi như MẤT NƯỚC, luật an ninh mạng nếu không có sự sửa đổi thì coi như MẤT TỰ DO.
Sau đây là vài tóm tắt;
Điều 15. 1b. Cấm thông tin gây chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây
thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước.
—> Điều này có nghĩa là tất cả lời phản đối kiểu thường thấy trên mạng như cộng sản miền Bắc,
cộng hoà miền Nam, phản đối Trung Quốc hay bất kỳ một sự phản đối nào đều có thể bị quy
chụp là chia rẽ dân tộc và kết thành tội. Các bạn dư luận viên nên cẩn trọng không lại rước hoạ
vào thân khi mạt sát chính quyêǹ miêǹ Nam ngày xưa.
Điều 15, 1c. Cấm các thông tin xúc phạm quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.
—> Điều luật này chung chung vì nó không bao quát được các vấn đề như thế nào là xúc phạm?
Và chuẩn mực nào để xác định ai là vĩ nhân, danh nhân hay anh hùng dân tộc? Nếu bạn không
đồng ý với lời bài Tiến Quân Ca (đường vinh quang dày xác quân thù) thì như thế có phải là xúc
phạm không? Anh hùng của cộng đồng này là kẻ thù của cộng đồng khác, lãnh tụ của dân tộc
này là kẻ sát nhân với dân tộc khác. Giả sử nếu bạn phê phán một lãnh tụ nhiều tranh cãi như Lê
Duẩn thì có gọi là xúc phạm không? Tóm lại, điều luật này có hạn chế quyền tự do hiểu biết,
quyền xét lại, quyền nhìn nhận lịch sử một cách khách quan hơn cuả giới khoa học và người
dân?
Điều 15. 2b. Cấm loan tải thông tin tuyên truyền, kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia
rẽ, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở sự hoạt động của cơ
quan nhà nước, tổ chức xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân hoặc gây mất ổn định về an
ninh trật tự.
—> Điều này có nghĩa là công an có quyền đặt lại tên cho những phong trào như bảo vệ cây
xanh, bảo vệ biển, bảo vệ sinh thái, chống xả thải, phản đối Trung Quốc, phản đối BOT, phản
đối lấy đất của dân + vô số các cuộc biểu tình và kêu gọi phản đối ôn hoà khác là hành vi phạm
pháp. Điều luật này bản chất là ngăn chặn quyền giám sát chính quyền, quyêǹ biểu tình, quyêǹ
phản đối của người dân. Nếu điều luật này đưọc thông qua, facebook sẽ chắc sẽ chỉ còn ảnh
selfie và chó mèo.
Điều 16, dự thảo luật cấm cố ý nghe, ghi âm cuộc đàm thoại trái phép.
—> Luật chung chung như vậy, không định nghĩa thế nào là trái phép đồng nghĩa với việc
nghiêm cấm quyền giám sát của ngưòi dân với chính quyền. Nếu bạn ghi âm công an đánh dân
hay ăn tiền hối lộ có thể cũng bị quy là phạm pháp.
Điều 17. 1d. Cấm kinh doanh đa cấp, giao dịch tài sản, huy động vốn, trò chơi cho nhận, quy đổi,
đầu tư ủy thác trái phép trên không gian mạng.
—> Các bạn bán hàng online lưu ý nhé.
Điều 26, dự thảo luật yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải cung cấp thông tin người dùng
cho lực lượng chuyên trách khi có yêu cầu bằng văn bản; Xóa bỏ thông tin, ngăn chặn việc chia
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sẻ thông tin chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an
ninh mạng; Ngừng cung cấp dịch vụ khi có yêu cầu…
—> Như vậy có nghĩa luật này yêu cầu các công ty viễn thông và dịch vụ PHẢN BỘI lại lời hứa
với khách hàng, trở thành một công cụ cho công an, tiết lộ toàn bộ dữ liệu khách hàng cho công
an mà không cần khách hàng đồng ý, phản bội lại khế ước bảo mật giữa công ty và khách hàng.
Những công ty lớn có uy tín như Facebook hay Google đứng trước lựa chọn này sẽ rời thị trường
VN, tổn hại đến nền kinh tế và cuộc cách mạng 4.0 mà chúng ta đang mong mỏi.
—> Việc tổ chức, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin khách hàng cho công an là xâm phạm
vào quyền riêng tư của cá nhân, bí mật an toàn thư tín, vốn được bảo vệ bởi Hiến pháp ( Điều
21). Các chuyên gia luật cho rằng không phải công an mà chỉ có lệnh từ TOÀ ÁN mới có thể đưa
ra yêu cầu này.
—> Sâu xa hơn, điều 26 còn có nghĩa là công an sẽ nắm toàn quyền giám sát công dân. Ngoài
không gian mạng, công an có quyền tiếp cận thông tin cá nhân khi cá nhân đó có nghi vấn tội
phạm. Tuy nhiên, luật anh ninh mạng không hề đề cập đến điều kiện này, cho phép công an thò
bàn tay bạch tuộc vào không gian riêng tư của BẤT KỲ AI. Như vậy, bất kỳ ai cũng có tiềm
năng bị kết tội, không tội này thì tội khác. Tìm ra tội ở cái xứ mà nhân quyền đứng bét thế giới
này cực dễ. Không phải tội cũng có thể quy thành tội. Ví dụ, kêu ca về đảng và chính phủ sẽ
không được hiểu là quyền giám sát chính phủ mà được hiểu là tội bôi xấu chính phủ.
—> Một khi đã bị kết tội, dù vu vơ, bất kỳ ai cũng sẽ bị cắt dịch vụ internet, điện thoại, tài khoản
email. Điều luật này hạn chế tự do, gây khó khăn cho người dân, trao vào tay công an quyền
giám sát, nhũng nhiễu, thanh tra, thẩm vấn bất kỳ ai mà họ muốn.
Chỉ duyệt qua một số điều như vậy đã có thể thấy ngay rằng dự thảo luật an ninh mạng không
phải hoàn toàn để bảo đảm cho mạng an toàn, mà là một công cụ để giám sát và theo dõi người
dân, bảo vệ chế độ bằng cách xâm phạm quyền riêng tư của công dân, bịt miệng, đe doạ cô lập
công dân. Điều này đi ngược lại với xu thế của thế giới, đẩy lùi quá trình dân chủ, cô lập người
dân bằng sự sợ hãi, tạo rào cản cho tự do kiến thức, và làm nhụt chí các công ty nước ngoài
muốn đầu tư vào Việt Nam.
Luật an ninh mạng nếu được thông qua thì việc thông qua luật đặc khu là chuyện nhỏ. Ai PHẢN
ĐỐI đối cứ quy thành CHỐNG ĐỐI là xong.
Có người nghi chính quyền thả thính, hướng dư luận vaò luật đặc khu để quên đi luật an ninh
mạng vốn có tính chất còn nguy hiểm hơn nhiều lần. Có thể thấy các cuộc biểu tình hôm nay chú
trọng vaò luật đặc khu chứ không phaỉ luật an ninh mạng. Nếu thật thì chiêu LƯỜM RAU GẮP
THỊT naỳ thật sự hiệu quả.
Luật anh ninh mạng được dự thảo với lý do chống khả năng tấn công mạng và thông tin dỏm. Cả
hai lý do này đều không thể giải quyết triệt để bằng việc trao cho công an quyền trở thành ông
Trời, muốn xông vào nhà người ta lúc nào là xông. Ông Brad Adams, Giám đốc Theo Dõi Nhân
Quyền Quốc Tế khu vực châu Á cho rằng: “Dự thảo luật An ninh mạng của Việt Nam đặt mục
đích bảo vệ quyền lực độc tôn của đảng ngang với bảo đảm an ninh mạng.”
Lấy danh nghĩa bảo vệ an ninh mạng để tước đi quyền tự do của người dân, dùng sự SỢ HÃI để
cai trị là cách ngắn nhất để tạo ra một xã hội ngu dân bởi sự cô lập, nông cạn, rúm ró và hèn
nhát.
Người Việt chả chịu thế đâu! Mấy ngàn năm nay oánh nhau dành tự do với ngoại bang, giờ còn
lâu mới chịu mất tự do từ tay kẻ đầy tớ của chính mình.
_____
Bạn có thể làm gì:
1. Share/ chia sẻ post
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2. Ký thỉnh nguyện thư gửi quốc hội, thực hiện quyêǹ công dân tại đây.
1) Tiếng nói của 1 người trẻ
Thán phục cháu quá, cháu Nancy Hanh Vy Nguyễn ơi,
Cháu trẻ, nhưng cháu thông suốt lời ăn tiếng nói, từ tiếng Việt qua Anh ngữ.
Cháu trẻ , mà cháu có những tâm tư, đường lối sáng suốt còn hơn những con vẹt
Nguyễn hữu Công, Hoàng trọng Thụy, Đoàn Trọng, Du Miên, Anh Tuấn và những tên trí thức
khoa bảng trống rỗng đang bình luận và nắm giữ giới truyền thông tại miền Nam Cali này.
Cháu là mầm mống của một quá khứ anh minh của thời Việt Nam Cộng Hòa đã để lại...Mong
cháu tiếp tục xuất hiện trên những LiveStream để các chú , các bác
còn có một niềm tin vào một thế hệ Trẻ , cho dù sống ở quốc nội hay hải ngoại, vẫn còn biết suy
tư và kiếm ra một hướng đi cho Con Người Việt Nam...
https://m.youtube.com/watch?v= Mdy2mDvYJto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Ngọc Sẵng
CÁI CHẾT
Nguyễn Ngọc Sẵng

CỦA

NÔNG

SẢN

VIỆT

VÀ

VẤN

ĐỀ ẨN

GIẤU

Gần 100 triệu dân, sức ăn lớn khủng khiếp. Lương thực trồng ra không thể thừa được. Nhưng
từ tết đến nay nông dân đã phải đem rau đi đổ. Giá rau thấp đến độ không đủ chi phí thu
hoạch nên nhổ bỏ. Với cái giá nông sản của Trung Quốc buộc nông dân Việt Nam phải đem
đổ bỏ sản phẩm mình trồng ra thì nông sản Trung Quốc sao có lời?
Hạch toán kỹ, gồm chi phí giống, thuốc, phân, công chăm sóc và thu hoạch, chi phí vận chuyển
hàng ngàn dặm qua đến Việt Nam mà vẫn còn rẻ đến mức buộc nông sản Việt Nam phải đổ bỏ,
thì đó là một câu hỏi to tướng. Có vấn đề mờ ám trong điều hành kinh tếvĩ mô ở đây.
Chắc chắn phải có 2 điều kiện, kẻ dã tâm và kẻ tiếp tay. Hãy xét thử xem? GDP của Trung
Quốc năm 2017 là 12.400 tỷ USD, GDP của Việt Nam là 215 tỷ USD.
Tính ra quy mô kinh tế Trung Quốc gấp 58 lần Việt Nam.
Điều đó nói lên đặc điểm gì? Nghĩa là Trung Quốc chỉ cần bỏ ra một lượng tiền nho nhỏ trong
ngân sách để thực hiện 1 chương trình tài trợ giá cho nông nghiệp, để làm cho giá nông sản của
họcó thể bán 0 đồng thì cũng chẳng thiệt hại cho ngân sách là bao, vì kích thước nền kinh
tế họ quá lớn so với Việt Nam. Tài trợ giá nông sản để đánh chết một nền nông nghiệp mà họ cần
phải tiêu diệt, thì họ tiếc chi?
Để giải thích cho vấn đề này tôi xin đưa ra một nghi ngờ thế này.Nông sản do nông dân Trung
Quốc làm ra, chính quyền Trung Quốc thông qua các đại lý của mình bao tiêu toàn bộsản
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phẩm, nông dân Trung Quốc không chịu thiệt về giá. Sốnầy sẽ được bơm thuốc bảo quản
để giữ tươi hoặc để đầu độc người tiêu dùng, sau đó cho vận chuyển ngàn dặm sang Việt
Nam bán với giá rẻ bèo, rẻ đến mức thấp hơn cả công thu hoạch nông sản Việt Nam.
Thực ra hàng hóa này là loại chứa đầy độc tố như táo phù thủy trong truyện Bạch Tuyết mà thôi,
mục đích không phải kiếm lời. Hàng nông sản nầy qua đến Việt Nam như là hàng cho không. Vì
chính quyền Trung Quốc không muốn kiếm lời trên việc nầy, mà họvì mục đích hoàn toàn
khác. Đó là đánh chết nông nghiệp Việt Nam và đầu độc dân Việt Nam. Cho nên hàng này
bán giá thấp bao nhiêu cũng bán, miễn sao đưa cho được thứ nông sản nầy vào miệng dân
Việt.
Đó là hành động dã tâm. Tiếp theo phải có hành động tiếp tay mới trót lọt. Nếu hàng Trung
Quốc bên kia biên giới có giá 0 đồng thì qua Việt Nam cũng không thể rẻ được nếu Nhà nước
dựng hàng rào thế quan để chặn nó lại.
Nếu đánh thuế nông sản Tầu thì khi qua Việt Nam, nông sản này chịu 2 tầng giá, đó là giá đánh
thuế và giá vận chuyển trên đất nước Việt Nam. Với 2 tầng giá này, thì tôi tin nông sản Tầu
không thể đánh chết nông sản Việt được. Nhưng Nhà nước Việt Nam xóa thuế nhập khẩu cho
nông sản Tầu để tiếp tay cho chiến lược đánh chết nông sản Việt.
Chiêu móc tiền túi trợ giá nông sản sang Việt Nam còn có thể dùng nông sản Việt đánh nông sản
Việt. Nghĩa là nông sản Việt Nam bán qua Tầu, chính phủ trợ giá cho doanh nghiệp thu mua
để họlấy nông sản Việt ướp hoá chất bán sang Việt Nam giá 0 đồng cũng được, không nhất thiết
dùng hàng nông sản Tầu. Chiêu nầy cũng đủ đánh chết nông sản Việt.
Nhìn lại chính sách thuế của chính quyền Việt Nam rất mờ ám. Tại sao thuế xăng dầu, thuế ô tô
cực cao, nhưng thuế nhập khẩu nông sản Tầu là 0%? Trong tình hình thậm hụt ngân sách liên tục
thì giảm thuế nông sản Tầu về zero là một sự mờ ám. Đây rõ ràng là một hành động làm theo
mệnh lệnh, nếu không có lệnh không ai chịu thất thu một cách vô lý đến vậy..
Lần xa hơn nữa, những chuyến thăm của tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam sang Tầu sau mỗi
lần đắc cử và kí hàng loạt văn kiện bí mật dân không biết nội dung. Xâu chuỗi lại, chúng ta nhìn
thấy cái chết nông sản Việt là nằm trong một mưu mô của kẻ bên kia biên giới và sự chấp nhận
làm theo chỉ thị của chính quyền bên nầy biên giới. Cả 2 phối hợp cực kỳ nhịp nhàng và mưu mô
đã diễn ra vô cùng suông sẻ.
Đất nước nầy không làm nổi con ốc cho Samsung và 80% dân sống nhờ nông nghiệp. Đánh vào
nông nghiệp là một cú đánh rất hiểm mà chính dân chúng ta không thể đỡ nổi. Nếu đứng trên
quyền lợi dân tộc để xét chính sách thuế nhập khẩu nông sản áp cho Tầu 0% là không thể hiểu
nổi. Hiểu sao được khi nó là một âm mưu bí mật? Đất nước chết chắc, nếu không chịu nhìn ra
vấn đềnguy cấp nầy. Im lặng đi! Im lặng để mà chết!
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-----Đế quốc TC
( Chanh Huynh chanhhuynh99@yahoo.com) )

KẾ HOẠCH DI DÂN LÂU DÀI KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI CỦA TRUNG QUỐC
https://en.wikipedia.org/wiki/ Special_economic_zones_of_ China
Các đường dẫn dưới đây là những bài viết về những tội phạm quốc tế phát xuất từ các đặc khu
kinh tế do các chủ nhân casino người Trung Quốc làm chủ, mà Mỹ và Úc từ lâu đã tẩy chay.
Trung bình mỗi khu vực casino có khoảng 4500 nhân viên người Hoa di dân từ Trung Quốc tới
làm việc. Ngoài khu vực casino, họ còn có nhà hàng đặc biệt bán thịt của những con vật hiếm
như tê giác, cọp rằn… mà Liên Hiệp Quốc ngăn cấm để bảo vệ những con vật hoang dã, chỉ còn
rất ít trên quả địa cầu.
Hầu hết các khu vực đều có hút á phiện, cocaine, bạch phiến, và các loại ma túy khác… Nhà
chứa đĩ cũng được công khai tại khu vực. Tại một số các nhà chứa đĩ có “trẻ em bán trinh!...”
Và nhiều thứ khác…
Úc và Mỹ từ lâu đã tẩy chay “Đặc Khu Kinh Tế Trung Quốc tại Lào.”
“Đặc Khu Kinh Tế Trung Quốc tại Việt Nam” sẽ giống “Đặc Khu Kinh Tế Trung Quốc tại Lào”
không?
01. http://www.scmp.com/magazines/
post-magazine/long-reads/
article/2141464/mr-big- wildlife-trafficking-could- elusive-laos
02. https://eia-international.org/ blacklisted-end-sight-laos- sin-city-illegal-wildlife- supermarket
03. https://iapsdialogue.org/2017/ 05/19/gambling-on-chinese- investment-in-laos/
04. https://www.theguardian.com/ environment/radical- conservation/2015/mar/19/high- endlaos-resort-serves-up- illegal-wildlife-for-chinese- tourists
05. http://www.latimes.com/world/ asia/la-fg-ff-laos-golden- triangle-20150908-story.html
06. http://www.scmp.com/news/asia/ southeast-asia/article/ 1846084/jungle-vegas-how- chinasgamblers-are-pouring- casino-laos
07. https://laotiantimes.com/ 2018/02/01/laos-casino-us- sanctions/
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08. https://www.theaustralian.com. au/life/travel/laoss-sin-citystory/ 9fa7fefd9e4c85de67955b8ef582fb 84
09. https://www.aljazeera.com/
160504120318409.html

indepth/features/2016/05/

where-all-bets-are-off/news-

lawless-playgrounds-laos-

10. https://www.reuters.com/ article/us-laos-sanction/u-s- slaps-sanctions-on-laostriangle-casino-in-bid- to-break-up-narco-empire- idUSKBN1FK1P1

golden-

11. https://www.thestar.com.my/ news/regional/2018/02/01/us- hits-notorious-laos-casino- withsanctions/
12. https://www.straitstimes.com/
sanctions
13. http://www.abc.net.au/news/
casino/9391374

world/united-states/us-hits-

2018-02-02/australian-

notorious-laos-casino-with-

sanctioned-for-bribery-at-

laos-

Trân trọng,
DuyenSinh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÂM MƯU RƯỚC TÀU VÀO VIỆT NAM ĐÃ LỘ RÕ.
Chanh Huynh <chanhhuynh99@yahoo.com
Khi thành trì cộng sản cuối cùng là Trung Quốc đang gặp khó khăn từ mọi hướng. Trên mặt trận
quân sự, Trung Quốc đang diệu võ giương oai trên biển Đông và biển Hoa Đông thì gặp phải
những kiếm sĩ oai hùng như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, thêm vào đó, láng giềng Ấn
Độ cũng không phải dạng dễ bắt nạt như Việt Nam và thằng bạn Nga thì cũng không tin tưởng gì
vào Trung Quốc nên đã ngoảnh mặt, quay lưng tiến tới hợp tác với Nhật Bản và Mỹ khi Donald
Trump chính thức làm tổng thống Mỹ.
Về lĩnh vực kinh tế, năm 2016 đánh dấu sự mở đầu cho những gam màu tối bao vây kinh tế
Trung Quốc, một nền kinh tế phát triển theo kiểu dùng thuốc kích thích chứ không theo nguyên
tắc căn bản. Đồng nhân dân tệ mất giá đến 7%, một sự mất giá lớn chưa từng thấy tính từ năm
1994 đến nay.
Với đức tính cao cả của Trump là đặc lợi ích của công dân Mỹ lên trên hết, Trump sẽ hình thành
bức tường kinh tế giữa Mỹ với Trung Quốc, gây ra hiện tượng tháo chạy hàng loạt các doanh
nghiệp của Trung Quốc làm ăn bất chính trên nuớc Mỹ nhờ vào " lách luật " và hàng loạt doanh
nghiệp làm ăn chân chính trên đất nước Trung Quốc lại tháo chạy sang Mỹ vì họ không thể tiếp
tục thích nghi với chính sách hà khắc với cái gọi là " thắt lưng buộc bụng " của chính phủ.
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Do việc phát triển kinh tế bất chấp tàn phá môi trường, những ngày đầu năm mới, các thành phố
lớn ở các nuớc phát triển người dân nô nức đổ ra đường đón chào năm mới thì dân Trung Quốc
tại các thành phố lớn lại không dám ra đường, không thấy ánh mặt trời vì ô nhiễm không khí đã
lên mức báo động Cam.
Chính quyền cộng sản Trung Quốc đang đau đầu vì phải đối diện tình huống " thượng lưu di cư
", giới có tiền sẽ tìm cách tháo chạy sang các nước vì vậy đã vội vả ban hành chính sách kiểm
soát ngoại tệ, tức mỗi công dân Trung Quốc muốn đổi ngoại tệ phải kê khai và chịu sự kiểm soát
rất gắt gao, tối đa chỉ được phép mua ngoại tệ mỗi năm không quá 50 ngàn đô la Mỹ.
Trước tình hình đó, việc sắp xếp cho người dân giàu có được phép di dân ra nước ngoài nhưng
chính quyền Trung Quốc vẫn kiểm soát được họ là một chính sách ưu tiên. Vì vậy Trung Quốc
đã ban hành đạo luật quân đội Trung Quốc được phép can thiệp ra nước ngoài với chiêu bài bảo
vệ công dân Trung Quốc làm ăn, sinh sống ở nước ngoài.
Để hiện thực hóa chính sách trên và quốc gia lý tưởng nhất mà Trung Quốc nhắm tới đó là thằng
em 4 vàng 16 tốt Việt Nam, cộng sản Trung Quốc đã chỉ đạo cộng sản Việt Nam phải mở toang
các cửa khẩu, đường biên giới để cho dân Trung Quốc tự do đi lại, làm ăn và sinh sống trên đất
nước Việt Nam.
Thực hiện thánh chỉ từ Trung Quốc, cộng sản Việt Nam đã triển khai thực hiện ngay với những
động thái úp mở như:
- Ngành công an: Thừa nhận việc di dân mà Tô Lâm đã ra thông điệp.....
- Ngành quân đội: Thường xuyên hợp tác với Trung Quốc, quân phục y hệt với quân phục của
Trung Quốc...
- Ngành Giao thông vận tải và Hải quan: Mở cửa khẩu cho phép xe từ Trung Quốc được vào sâu
trong đất liền. Xây dựng các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy kết nối với Trung Quốc
bằng nguồn vốn vay và nhà thầu xây dựng của Trung Quốc. Mở các tuyến bay thẳng từ Trung
Quốc đến Việt Nam....
- Ngành Công thương: Xây dựng các nhà máy, khu công nghiệp sử dụng máy móc thiết bị được
nhập khẩu từ Trung Quốc và sản xuất các mặt hàng mang thế mạnh của Trung Quốc để giúp
Trung Quốc " tráo công đổi phụng " nhằm xuất khẩu hàng Trung Quốc mang mác Việt sang các
nước...
- Ngành Giáo dục: Hán hóa bằng cách đưa các môn học mang giáo dục của Trung Quốc vào
trường học, cụ thể là học tiếng Hán...
- Ngành Văn hóa thể thao và du lịch: Đưa văn hóa Hán vào Việt Nam, các đoàn thể thao phải
chọn Trung Quốc làm nơi tập huấn, hình thành các tuor du lịch chào đón khách Trung Quốc...
- Ngành Y tế: Cho mở tràn lan các phòng mạch Đông y núp bóng thầy lang Trung Quốc, nhập
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khẩu tràn lan dược phẩm Đông y...
- Ngành nông nghiệp: Nhập khẩu ồ ạt thực phẩm, hóa chất, giống vật nuôi, cây trồng, phân bón,
thuốc bảo vệ thực vật, máy móc nông cụ từ Trung Quốc...Nguy hiểm hơn là chúng vin vào lý do
xuất khẩu lúa gạo gặp khó khăn nên sẽ giảm lại diện tích đất canh tác nông nghiệp để chuyển đổi
sang mục đích khác mà chắc chắn sẽ là việc rước dân Trung Quốc vào các diện tích đất này...
- Ngành tài nguyên môi trường: Thả cửa cho người Trung Quốc, dân Trung Quốc núp bóng gian
thương Việt mua lại những vị trí đất đai xung yếu nhưng chúng nhắm mắt làm ngơ, tài nguyên
khoáng sản chảy sang Trung Quốc ồ ạt nhưng chúng cứ mặc...
- Ngành xây dựng: Hàng loạt công trình xây dựng núp bóng Tàu, các nhà thầu xây dựng kém
chất lượng của Trung Quốc vẫn ăn nên làm ra và ngày càng thâu tóm thị trường...
- Ngành lao động thương binh và xã hội: Dân trong nước phải đi tha hương, ở đợ khắp năm châu,
tình trạng thất nghiệp tăng cao nhưng lao động phổ thông lại đầy rẫy trên nước Việt...
- Ngành tài chính - Ngân hàng: Bất lực trước vấn nạn tiền giả, hóa đơn giả từ Trung Quốc, các
doanh nghiệp Trung Quốc tha hồ lách luật, miễn thuế, giảm thuế, gian lận thương mại...
......
Tóm lại, cộng sản Việt Nam đã thực sự là chi bộ đảng của Bắc Kinh, âm mưu sáp nhập Việt
Nam vào Trung Quốc được trung tá bát lộ quan Hồ Quang - Hồ Chí Minh đã được bọn con
hoang Việt gian trong đảng cộng sản thực hiện quyết liệt như để làm theo di chúc của hắn ta./.
Tran Hung.

Chuyển Đến: Việt Nhân
Ngày 21/6/2018
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