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RFI số ra ngày 15/7/2017 có đặt câu hỏi với tựa đề: “Trung Quốc có thể làm
bá chủ thế giới?”. Nội dung bài viết của cây bút xã luận Thomas Friedman
sau một chuyến đi châu Á đã đưa ra nhận xét như sau: “Trump không phải
là nhà thương lượng tài ba, mà là một người vô tích sự đã làm giảm sút ảnh
hưởng Mỹ tại khu vực cho Trung Quốc tìm lại sức mạnh. Nay ông Trump cố
gắng một mình một ngựa điều đình với Bắc Kinh việc mở cửa cho thương
mại, thay vì với tư cách nước đứng đầu cả một khối 12 quốc gia dựa trên các giá trị Mỹ và chiếm đến 40%
trọng lượng kinh tế thế giới. Khó thề tưởng tượng ra điều gì ngu ngốc hơn”.
“Tất cả tập hợp lại phía sau Bắc Kinh” đó là lời kêu gọi của Zheng Yongnian (Trịnh Vĩnh Niên), đăng trên tờ
Lianhe Zaobao của Singapore cho rằng, cộng đồng quốc tế chờ đợi Trung Quốc đóng vai trò lãnh đạo trong
thế giới toàn cầu hóa. Theo nhà chính trị gốc Hoa này, phương Tây đang gặp khủng khoảng, thế nên chiếc
ghế “anh cả” dành cho Bắc Kinh là logic.
Tên này còn lạc quan tếu cho rằng, TC không nên bỏ qua cơ hội tuyệt vời để nhảy lên hàng đầu trên trường
quốc tế. Xu hướng hiện nay - tập trung cho tăng trong nuớc - tại Hoa Kỳ và các nước phương Tây là do chưa
giải quyết xong những khó khăn nội tại từ làn sóng toàn cầu thứ nhất. Nhưng hiện tượng này sẽ không kéo
dài và phương Tây một lần nữa sẽ quay lại với toàn cầu hóa. Theo ông ta, TC nay đã trở thành nền kinh tế
thứ 2 thế giới và cường quốc thương mại hàng đầu, nếu TC không đủ năng lực thì còn ai khác?
Tại cuộc họp báo quốc tế nhằm thông tin về hoạt động của Tập Cận Bình tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)
2017 tại DAVOS, Thuỵ Sĩ vào ngày 23/1/2017, Vụ trưởng Vụ Kinh tế thuộc Bộ Ngoại Giao TC tên Zhang Jun
(Trương Quân) nói: “Nếu bất cứ ai nói TQ đang đóng vai trò lãnh đạo thế giới, tôi sẽ nói TQ không vội vàng
vươn tới vị trí đó, chính xác hơn là những cường quốc dẫn đầu đã để lại vị trí đó cho TQ. Nếu TQ được yêu
cầu đảm nhận vai trò lãnh đạo thế giới thì Bắc Kinh sẽ gánh vác trách nhiệm của mình”.
Tập Cận Bình Nuôi Ảo Tưởng Về Sự Vĩ Đại Của TQ:
Trước đây, cựu Bộ trưởng BQP Tàu Cộng là Trì Hạo Điền tại hội nghị các Tướng lãnh TC về “Chiến lược
Chiến tranh trong tương lai” cách đây gần 10 năm, cho thấy viên tướng diều hâu nầy đề cao dân Tàu là
“Chủng tộc thượng đẳng nhất thế giới và họ có sứ mạng phải quét sạch Hoa Kỳ để làm bá chủ thế giới. Nước
Đức đã từng kiêu hãnh tự coi mình là chủng tộc siêu đẳng nhất trên trái đất, nhưng thực tế là dân tộc chúng ta
còn siêu việt hơn người Đức rất nhiều…” Ngày nay, Tập Cận Bình vẫn nuôi ảo tưởng về sự vĩ đại của TQ
giống như tướng điều hâu Trì Hạo Điền trước đây.
Trong phiên họp Quốc Hội TC hay còn gọi là Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc vào ngày 15/3/2017. Năm
nay, mục đích của nó là làm nổi bật sự trỗi dậy không thể ngăn cản của Tập Cận Bình như là một nhà lãnh
đạo vĩ đại nhất của TC trong nhiều thập niên. Điều đó đã thể hiện Tập Cận Bình đã trở thành một nhà lãnh
đạo quyền lực và mạnh mẽ đế mức độ nào, vừa kiểm soát hệ thống chính trị trong nước, vừa đối mặt với
những kẻ thách thức ở nước ngoài như Donald Trump và Putin.
Từ khi lên nắm quyền ĐCSTQ hồi tháng 11/2012, các tham vọng to lớn của Tập Cận Bình đã làm ông ta nổi
tiếng. Trong nuớc, ông ta đã thúc đẩy mục tiêu lớn mà ông ta gọi là “Trung Hoa mộng”: “Đại phục hưng dân
tộc Trung Hoa”. Họ Tập gây ngạc nhiên cho hầu hết giới quan sát quốc tế bởi tốc độ và hiệu quả trong việc
củng cố quyền lực trong nội bộ ĐCSTQ và quân đội NDTQ. Giờ họ Tập được coi là nhà lãnh đạo quyền lực
nhất của Đại Lục sau Đặng Tiểu Bình, nếu không nói chỉ đứng sau Mao Trạch Đông.
Các quốc gia phương Tây lo ngại về cách tiếp cận đối ngoại bành trướng và quyết đoán hơn được ngụ ý trong
“giấc mộng Chệt”, đặc biệt khi nó liên quan đến các hành động quân sự của Bắc Kinh ở Biển Đông & Hoa
Đông. Ông Tập Cận Bình cũng đã nhấn mạnh rằng: “Giấc mộng Chệt” là giấc mộng của người dân TQ, chỉ có

thể đạt được thông qua “Chủ nghĩa xã hội mang đặc trưng của người Trung Quốc”. “Giấc mộng Chệt” được
họ Tập xem như là học thuyết của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, nó có thể gây những động thái nguy hiểm cho
an ninh quốc tế trong tương lai.
Tóm lại, “giấc mộng Chệt” của Tập Cận Bình được thiết lập trên cơ sở quyết tâm muốn duy trì sự thống trị của
ĐCSTQ và thuyết phục người dân TQ nhìn xa hơn những thách thức trước mắt về tương lai phục hưng dân
tộc TQ. Điều nầy cho thấy, họ Tập muốn phục hồi chủ nghĩa “thực dân mới” trên toàn thế giới thông qua
“con đường tơ lụa”. Liệu các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới có chấp nhận một thứ chủ nghĩa như
“chủ nghĩa thực dân” đã bị thế giới vứt vào sọt rác từ khuya hay không?
Chủ Nghĩa “Thực Dân Mới” của TC Lên Lục Địa Đen:
Từ khi nhậm chức vào năm 2013, Thủ tướng TC Lý Khắc Cường đã có chuyến công du 4 nước châu Phi gồm
Ethiopia, Nigeria, Angola và Kenya từ ngày 4 đến 11/5, khẳng định sự hiện diện của TQ tại châu Phi. Lý Khắc
Cường đã ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các nước châu Phi trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng
không và điện lực…Hiện nay, có hơn 2.500 công ty TC đang hoạt động tại Châu Phi.
Các công ty TC ồ ạt đưa lao động sang làm việc cho các dự án lớn, lao động địa phương chỉ sử dụng làm
những chuyện lặt vặt. Lương của công nhân TC trả thẳng về quê, có nghĩa là đem lại rất ít lợi ích cho kinh tế
địa phương. Ở Zambia, Angola và Congo đã xảy ra một số bạo động do mâu thuẫn giữa cư dân bản địa và
“dòng thác” người lao động nhập cư TC. Hiện có khoảng 1 triệu người Tàu Hoa Lục đã tới châu Phi và dự
kiến Bắc Kinh cần phải điều động 300 triệu nguời nữa tới châu Phi để giải quyết các vấn đề dân số và ô nhiễm
của chính nước này.
Các mỏ quặng và khoáng sản khổng lồ của TC bị cày xới khắp nơi. Rừng nguyên sinh đang bị phá hủy do gỗ
chở về Hoa Lục chiếm đến 70% gỗ xuất xứ từ lục địa đen. Trên thực tế, từ lâu châu Phi đã trở thành mục tiêu
chiến lược của Bắc Kinh, khai thác triệt để các nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như thị trường tiêu thụ tiềm
năng ở châu Phi. Nhà báo kỳ cựu Andrew Malone người Anh cảnh báo: “Việc TC đầu tư vào châu Phi gợi lên
hình ảnh của thực dân phương Tây trong thế kỷ 18 và 19, nhưng trên một quy mô kịch tính và quyết đoán hơn
nhiều”, tác giả viết trên tờ Daily Mail.
Với 1 tỷ dân, châu Phi là thị trường rộng lớn, hàng hóa TC như thịt hộp thơm ngon, đồ điện tử, linh kiện thay
thế, hàng tiêu dùng, đồ may mặc…với nhiều ưu điểm như rẻ và mẫu mã đẹp, đa dạng đã tràn ngập thị trường
lục địa đen. Tuy nhiên hàng hoá xuất khẩu của TC đều thuộc dạng hàng kém chất lượng. Thông tin từng đăng
tải trên Global Post cho thấy, ô tô do TC sản xuất sang Châu Phi có tiếng là “chất lượng rác”, thiết kế kinh
khủng, mùi trong xe khó chịu. Đến nỗi, người Nam Phi có riêng từ “fong kong” (tiếng lóng chỉ các sản phẩm
giá rẻ “Made in China” hỏng ngay sau khi mua.
Tại Zambia, có nhiều mỏ đồng do các công ty TC đầu tư hơn 1 tỷ USD, ngày càng có nhiều bất mãn của công
nhân bản xứ đã cáo buộc các công ty của Tàu Cộng là bạc đãi và bốc lột họ tàn tệ. Năm 2010, cảnh sát
Zambia bắt giữ hai quản đốc người Tàu tại mỏ Collum nằm cách thủ đô Lusaka 325 km về phía Nam về tội
mưu sát, đã nã súng bắn bừa bãi khiến 13 công nhân bản xứ bị thương vong trong vụ tranh chấp đến tiền
lương. Vì thế ngày 5/8/2012, tức nước vỡ bờ, các công nhân bản xứ tại mỏ Collum, họ đã nổi loạn giết chết
một quản đốc TC và làm bị thương một người khác vì tranh chấp tiền lương. Sau vụ Zambia, tiếp theo đó là
Congo, Guinée, Soudan… khiến tình hình “bài Hoa”, tên Thực dân mới tại Châu Phi ngày càng leo thang một
cách dữ dội.
Chủ Nghĩa Thực Dân Mới Tại Châu Âu:
Tờ Handelsblatt của Đức số ra ngoài 22/9 có đăng một bài báo với chủ đề: “Chủ nghĩa thực dân kiểu mới của
TC ở châu Âu”. Hiện nay, Bắc Kinh đang tiếp tục mở rộng trong phạm vi thế giới, thực hiện các dự án xây
dựng cơ sở hạ tầng cỡ lớn tại châu Âu, cùng với việc ký kết các đơn đặt hàng lớn, TC cũng đang mở rộng
ảnh hưởng của mình.

Tổng công ty xây dựng TC - công ty xây dựng nước ngoài lớn nhất TC - giành được nhiều các đơn đặt hàng
dự án xây dựng. Sự mở rộng địa bàn hoạt động tại châu Phi và châu Mỹ Latin được nhiều người nói “chủ
nghĩa thực dân kiểu mới của Tàu Cộng”. Hiện nay, TC đã bắt đầu mở rộng tại châu Âu, sau khi Tổng thống
Serbia Bolis Tadic cùng với lãnh đạo TC đạt được thỏa thuận về việc dùng khoản vay ưu đãi của TC, đầu tư
vào các dự án như xây dựng cầu Danube, xây dựng đường sá trị giá 200 triệu EUR, mở rộng cảng, xây dựng
đặc khu kinh tế và thu mua thiết bị vũ khí.
Công ty này lần đầu tiên vừa mới thắng thầu cho 2 dự án xây đường cao tốc tại các quốc gia cộng đồng
chung châu Âu. Trong lần đấu thầu này, đối thủ tranh thầu của TC là một công ty xây dựng nổi tiếng tại Châu
Âu. Chính phủ Ukraine cũng đang thảo luận về việc hợp tác với TC.
Chủ Nghĩa Thực Dân Trên Biển Đông - Một Loại Hải Tặc Somalia:
Học giả Rene L. Pattiradjawane - Chủ tịch sáng lập Trung tâm Nghiên cứu TQ - bình luận trên tờ The Jakarta
Post số ra ngày 23/3/2016, về sự hình thành “Chủ nghĩa thực dân hàng hải của TQ” trên Biển Đông. Tranh
chấp không còn giới hạn giữa các nước yêu sách chủ quyền và tự do hàng hải mà còn là cạnh tranh giữa các
siêu cường.
Bắc kinh có tham vọng bành trướng bá quyền, muốn kiểm soát gần như toàn bộ Biển Đông với yêu sách dựa
trên cái gọi là bịa đặt “quyền lịch sử” mơ hồ. Tuy nhiên, điều nầy bị Hoa Kỳ thách thức bằng hoạt động bảo
vệ tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Trong khi Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, Nga, Anh, Pháp… cũng
đang gia tăng ảnh hưởng của mình ở Đông Nam Á và Biển Đông. Ngày nay, các dư luận nhận định Bắc Kinh
muốn thống trị Biển Đông làm bàn đạp bành trướng ra thế giới, thực hiện “giấc mơ Chệt” thống trị toàn cầu.
Hành động đơn phương leo thang căng thẳng khu vực của Bắc Kinh trên Biển Đông đang dẫn đến chạy đua
vũ trang các quốc gia châu Á - TBD. Đặc biệt từ khi Bắc Kinh phát động chiến lược bồi lắp, xây dựng các đảo
nhân tạo phi pháp trên các bãi đá, bãi cạn ở quần đảo Trường Sa của VN. Theo học giả này, xác định 2 lý do
leo thang bành trướng của Bắc Kinh trên Biển Đông:
·
Bắc Kinh đang theo đuổi “chủ nghĩa thực dân kiểu mới” trên Biển Đông bằng cách từ chối mọi thiện chí
yêu cầu giảm căng thẳng. Bắc Kinh đang nổ lực tìm cách thống trị tuyến đường giao thông hàng hải huyết
mạch nhộn nhịp hàng đầu thế giới.
·
Bắc Kinh đang muốn cải thiện khả năng chống can thiệp, chống lại các đe dọa từ bên ngoài. Những
hành động của TC ngày nay rập khuôn cũng giống như những gì chủ nghĩa
thực dân phương Tây trước đây đã làm, để mở rộng địa bàn thống trị.
·
Chiều ngày 12/7/2016, Tòa trọng tài ra phán quyết về vụ kiện giữa Philippines với TC ở Biển Đông.
Nhưng, Bắc Kinh vẫn ngang ngược bác bỏ phán quyết của Tòa trọng tài.
·
Ngày 27/2/2017, Bắc Kinh lại ban hành lệnh “cấm đánh bắt cá” ở nhiều khu vực trên Biển Đông kể từ
ngày 01/5 - 16/8/2017. Bắc Kinh bất chấp Tòa Trọng tài Thường trực La Haye ra phán quyết 12/7/2016 về
Biển Đông, trong đó có ghi nhận là một lệnh cấm bắt cá tương tự mà TC đưa ra năm 2012 đã vi phạm luật
biển quốc tế và phớt lờ chủ quyền của nguyên đơn Philippines và các nước khác như VN trong việc bảo vệ
nguồn hải sản trong vùng đặc quyền kinh tế của nước mình.
Thị Trường Đẫm Máu - “Buôn Bán Nội Tạng” tại Hoa Lục:
Trước khi trả lời câu hỏi: “Tàu Cộng có thể làm bá chủ thế giới?”. Xin mời quý vị độc giả xem cuốn phim tài
liệu có tên “FREE CHINA” sẽ thay đổi cách nhìn của thế giới về Tàu Cộng, nói về cái bản chất vô cùng dã
man, tàn bạo phi nhân của chế độ CSTQ xem sinh mạng người dân Tàu còn thua thú vật:
Đó là ngày thứ năm 20/9/2012, một cuốn phim tài liệu được giới thiệu đến các vị dân cử Hoa Kỳ tại
“Congressional Auditorium” trong Quốc Hội Liên Bang, cuốn phim dài 53 phút, mang tựa đề “Free China: The

courage to believe” do Micheal Perlman đạo diễn và đồng sản xuất bởi New Tang Dynasty Television. Phim đã
đoạt giải nhất về thể loại tài liệu Awareness Film Festival tại Hollywood & Worldfest Houton Film Festival tại
Texas hồi tháng 4/2012.
“Free China” đã phơi bày sự thật kinh hoàng đã và đang diễn ra tại Trung Hoa Lục Địa, từ thành tích vi phạm
nhân quyền như bắt giam người bất đồng chính kiến và khủng khiếp hơn nữa là mổ sống (không cần gây mê)
các tù nhân chính trị để lấy nội tạng đem bán chợ đen được cao giá hơn. Chính sách cưỡng bách lao động để
phát triển kinh tế. Một số nhân chứng kể lại thành tích kinh hoàng của nhà cầm quyền Bắc Kinh đã giết hàng
chục ngàn tù nhân lương tâm để lấy nội tạng đam bán, phần lớn nạn nhân đều là học viên Pháp Luân Công.
Theo tin mới nhất ngày 20/4/2016, Tổ chức Thế giới điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã cho
công bố kết luận rằng: “ĐCSTQ dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân đã giết trên 2.000.000 học viên PLC
để mổ sống lấy nội tạng”. Xác chết của họ được đông lạnh để làm thịt hộp sản xuất qua Phi Châu tiêu thụ.
Dân biểu Chris Smith đã phải buộc miệng tuyên bố rằng: “Khó có ngôn ngữ nào diễn tả nổi những tội ác đó, vì
nếu dùng chữ dã man còn quá nhẹ, dù đó có gọi là “tội ác chống nhân loại” cũng vẫn chưa nói lên đầy đủ mức
độ khủng khiếp.” Tóm lại, “Free China” đã nói lên đầy đủ ý nghĩa là ĐCSTQ đã đưa dân tộc Trung Hoa trở lại
thời đại của “Rợ Hung Nô” thời Trung Cổ.
Đúng vậy, các triều đại phong kiến Trung Hoa vẫn lo sợ các nước nhỏ xâm lăng. Từ 2.000 năm trước, mối lo
sợ “Rợ Hồ”, khiến Tần Thủy Hoàng phải cho xây Vạn Lý Trường Thành dài hơn 3.000 cây số để bảo vệ vùng
biên giới. Nhưng, trường thành này cũng không chận nổi quân Mông Cổ,quân Kim, rồi quân Mãn Thanh đã lần
lượt tràn vào Trung Nguyên, cai trị Trung Hoa tổng cộng 5 thế kỷ. Riêng nhà Mãn Thanh mà người Trung
Hoa đã miệt thị, gọi là RỢ với dân số chỉ có khoảng 5 triệu người đã thống trị Ttrung Hoa 268 năm từ năm
1644 - 1912.
Người TQ không phải là một dân tộc thuần chủng như chúng ta lầm tưởng. Thực chất người Tàu đã lai giống
với những dân tộc cai trị họ, đó là dòng máu rợ mà truớc đó, họ đã miệt thị là “Rợ Hồ”, “Rợ Hung Nô”, “Rợ
Kim”, “Rợ Mông Cổ” nên bản chất người TQ ngày nay rất dã man, tàn bạo đối với những nước bị họ thống trị,
bởi vì trong huyết thống của họ đã bị pha trộn các dòng “máu Rợ” từ thời Trung Cổ.
Tập Quán Ăn Thịt Người của Dân Tàu:
Nhân loại đã bước vào thế kỷ 21, tại Hoa Lục dân nhà giàu biến thái, chỉ cần bỏ ra 3 tới 4.000 nhân dân tệ
(400 USD) là có thể thưởng món canh đại bổ làm từ thai nhi có từ 6,7 tháng tuổi được người Tàu Hoa Lục ví
như món “tráng dương thượng phẩm” có tác dụng bổ khí dưỡng huyết để trường thọ với sự thỏa mãn nhu cầu
tình dục lúc tuổi già. Các thương gia Đài Loan loại biến thái ở tỉnh Quảng Đông gần đây loan tin, một phong
trào bồi bổ rởn tóc gáy đó là ‘canh thai nhi”. Tại thành phố Fo Shan, tỉnh Quảng Đông có nhiều nhà hàng
chuyên phục vụ món “canh thai nhi” do ông chủ Lý làm chủ. Nhưng loại hàng nầy không thể đông lạnh, phải
dùng tươi mới tốt.
Phần lớn canh thai nhi làm từ thai nhi nữ. Đây có phải là tác hại của chính sách một con hay tập quán ăn thịt
người của Hán tộc?
Hán Tộc: Rợ Hung Nô Thế Kỷ Thứ XXI:
Báo Mỹ viết về sự tàn ác của Hải quân TC đối với ngư dân Việt Nam trên Biển Đông. Đài CNN thuật lại 300
ngư dân Lý Sơn và 17 tàu cá đã bị các tàu Hải quân TC tấn công trong năm 2015. Có nhiều nhiều người bị
đánh đập dã man, cướp sạch các ngư cụ, hải sản tôm cá mà họ đánh bắt được bên trong thềm lục địa thuộc
đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đài VOA đưa tin ngày 02/6/2016, một quan chức phụ trách các vấn đề liên
quan tới ngư dân VN trên Biển Đông, cho biết rằng: “Hơn 4.000 tàu cá của các ngư phủ gặp nạn bởi tàu Hải
quân TC với hơn 2.300 ngư dân thương vong, mất tích trên biển chỉ trong 2 năm qua.” Ngoài ra, hàng trăm vụ
ngư dân VN bị tàu hải quân TC bắt đòi tiền chuộc mạng và họ đã nhận chuộc mạng để thả người. Hành vị này
của tàu Hai quân TC chẳng khác gì bọn thổ phỉ hải tặc Somalia.

Tin mới nhất vừa xảy ra trên Biển Đông ngày 19/8/2017, một tàu cá Quảng Ngãi QNg 95001 TS bị 2 tàu Hải
quân TC mang số hiệu 46105 & 46106 đâm chìm một cách tàn bạo tại khu vực Đá Chim Yến thuộc quần đảo
Hoàng Sa. Sáu ngư dân trên tàu may mắn được tàu cá đồng nghiệp cứu thoát.
Sát Cách Vô Luận:
Nhìn lại cuộc chiến tranh xâm lược VN của Tàu Cộng vào ngày 17/2/1979. Trên đường rút binh, quân PLA
dùng công binh triệt phá hết những công sự, cầu đường, trường học, chợ búa, bệnh viện ở những thị xã bị
giặc Tàu chiếm đóng, kể cả cái gọi là hang Pắc Pó, suối Lê Nin, núi Các Mác và cuộc lui binh kéo dài đến
ngày 16/3/1979 mới hoàn tất.
Trên đường tấn công, cũng như rút lui, quân xâm lược PLA đã nã súng bừa bãi không thương tiếc đối với
người già, đàn bà và trẻ con mà họ gặp trên đường tiến quân cũng như rút lui. Sư đoàn 163 TC nhận được
lệnh từ cấp chỉ huy là “sát cách vô luận” (giết người không bị tội); do vậy, lính Tàu Cộng, một loại “RỢ HUNG
NÔ” của thế kỷ XXI, đã thẳng tay tàn sát đồng bào vô tội VN để thỏa mãn thù tính điên cuồng của chúng bằng
đủ loại vũ khí như súng trường tiểu liên, súng phóng lựu, súng phun lửa…để tiêu diệt con người và tài sản của
đồng bào ta từ làng nầy sang làng khác. Số thường dân bị chúng giết hại lên tới trên hàng ngàn người.
Tại Bát Xát thuộc Lào Cay, hàng trăm phụ nữ bị đạo quân Rợ Hán, hiện thân loại Rợ Hung Nô thế kỷ XXI
thay phiên hãm hiếp tập thể cho đến tử vong, những phụ nữ còn sống sót thì bị chúng dùng lưỡi lê đâm chết
ngay tại chỗ trong ngày đầu chúng vừa vượt biên giới Việt - Trung. Tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện
Hoà An, tỉnh Cao bằng trong ngày 9/3/1979, trước khi rút lui, quân Rợ Hán đã giết 43 người gồm phụ nữ và
trẻ con, trong số này có 7 phụ nữ mang thai, bị chúng giết bằng mã tấu, chặt xác ra làm nhiều khúc rồi vứt hai
bên bờ suối.
Người Âu Châu và người Nhật Bản đã từng miệt thị, khinh khi Hán tộc bằng những lời lẽ trịch thượng, chà
đạp nhân phẩm Hán tộc như: “Trên thế giới nơi nào có giống chuột là có người Tàu”. Vì sống ở những nơi
thiếu điều kiện vệ sinh tối thiểu, nên họ mắc một chứng bệnh ngoài da mà người ta gọi là “ghẻ Tàu”. Trong
thời gian bị Nhật Bản đô hộ, người Tàu bị người Nhật xem họ ngang hàng với giống chó. Tại các công viên
dành cho gia đình quan chức người Nhật đều có treo bảng cấm “NO DOGS AND CHINESE ALLOWED”.
Du Khách Hoa Lục Vô Văn Hóa & Vô Giáo Dục:
Du khách đến từ Hoa Lục vừa bị quốc tế đánh giá cho là nhóm khách du khách vô văn hóa & vô giáo dục gây
khó chịu cho dân chúng tại các quốc gia sở tại, bởi những hành động thiếu ý thức của họ ở nước ngoài đáng
bị khinh bỉ và ghê tởm. Những trường hợp điển hình như:
[1] Tháng 5/2013, một thiếu niên Hoa Lục đã phá hoại một bức phù điêu tại đền cổ Luxor tại Ai Cập. Thủ phạm
mới 15 tuổi đã khắc tên mình trên một bức điêu khắc có từ 3.000 năm.
[2] Từ năm 2013 cho tới nay, tại Thái Lan đều nằm trong danh sách các nước được du khách Hoa Lục ưa
thích nhất. Có năm lượng du khách Hoa lục tới Thái Lan lên đến 2 triệu người và họ có những hành vi vô văn
hóa & vô giáo dục. Họ thường đi theo từng nhóm đặc biệt gây ồn ào nơi công cộng như khách sạn, quán ăn,
bến xe, phi trường, ngay cả nơi tôn nghiêm như đền chùa Phật giáo Thái lan.
[3] Tại viện Bảo tàng Louvre, du khách Tàu Hoa Lục không biết giữ vệ sinh nơi công cộng như khạc nhổ, xả
rác bừa bãi. Thậm chí, sau khi đi đại tiện, tiểu tiện cũng không giựt nước hay đại tiện ngay trong các hành
lang của viện bảo tàng Louvre.
[4] Hành vi rất thiếu lịch sự của một người Tàu Hoa Lục trên chuyến bay từ Thượng Hải đi New York của hãng
United Airlines. Hành khách họ Liu hiện đang là giáo sư, công tác tại Đại học Kinh tế Tài Chính, Trùng Khánh
đã uống rượu trước khi lên máy bay và đòi ngồi khoang hạng nhất. Sau khi bị từ chối, ông ta đã làm loạn bằng
cách nằm vạ giữa lối đi. Hành động gây rối này đã buộc cơ trưởng phải nhờ cảnh sát đưa tên Liu ra ngoài.
Ngay lập tức, Liu tỏ thái độ hung hãn, mắng chửi cảnh sát và đấm đá làm 3 cảnh sát bị thương.

[5] Ngày 3/10 những bức ảnh ghi lại cảnh người phụ nữ TQ cho cháu đại tiện ngay trước mặt tiền cửa hàng
Burberry nổi tiếng tại Anh, đã khiến người dân nước nầy ngán ngẩm về ý thức du khách tại quốc gia đông dân
nhất trên thế giới này.
[6] Vào ngày 14/12/2014, một du khách Hoa Lục có mặt trên chuyến bay của hãng hàng không Xiamen Air đi
từ Hàng Châu tới Thành đô đã khiến nhiều người há hốc mồm khi bắt ngờ mở cửa thoát hiểm để “hóng mát”.
Hành khách này vô tư nói với các tiếp viên rằng, ông chỉ muốn hít thở không khí trong lành mà thôi.
[7] Ngày 16/8, hình ảnh một bà mẹ cho con đại tiện trên sàn máy bay trong chuyến bay mang số hiệu ZH9709
khởi hành từ Nam Kinh đến Quảng Châu của hãng hàng không Thâm Quyến. Hình ảnh đăng tải trên trang
Weibo đã bị dư luận chỉ trích gay gắt.
[8] Ngày 24/11/2016, cơ quan chức năng sân bay Tân Sơn Nhất cho biết vừa tạm giữ một hành khách TQ có
hành vi ăn cắp trên chuyến bay mang số hiệu VN 107 hành trình từ Đà Nẵng - Sài Gòn. Cùng ngày, cũng xảy
ra trường hợp hành khách TQ tên Min Liyong (1972) trú tỉnh Hải Nam lấy trộm tiền của một hành khách khác
trên chuyến bay.
[9] Ngày 24/11/2016, Công an quận Hải Châu phối hợp với An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng tiến hành
bắt giữ tên Wang Qing Jian để điều tra làm rõ hành vi ăn cắp hơn 400 triệu trên chuyến bay mang số hiệu VN104 từ Sài Gòn ra Đà Nẵng.
[10] Ngày 14/7/2016, những gì ghi lại trong clip, khiến người dân địa phương tại Nha Trang chán ngán cảnh
du khách du lịch TQ tranh giành đồ ăn trong một tiệm buffet. Cứ mỗi lần nhân viên nhà hàng bê đồ ăn tới là
nhóm du khách này nhào tới tranh giành đồ ăn giống như bầy chó tranh xương. Trước đây trên mạng xã hội
cũng từng xuất hiện khá nhiều clip tương tự, điển hình trong đó phải kể tới clip khách du lịch TQ tranh giành
tôm hấp tại một cửa hàng buffet ở Thái Lan.
Hán Tộc Trở Thành Một Dân Tộc “Vô Đạo Đức”:
Nguồn BBC ngày 17/10/2011, gần 20 người đi ngang qua bỏ mặc một em bé gái 2 tên Yue Yue tuổi bị thương
nặng vì tai nạn lưu thông giữa lòng thành phố, bên ngoài cửa hàng tại phố Phú Sơn tỉnh Quảng Đông, rồi sau
đó em lại bị một xe tải lớn chạy ngang qua, cán em thêm một lần nữa. Kế đó, một xe tải thứ 2 kềnh càng chạy
trong một con phố nhỏ, tên tài xế đã chọn cách chạy thẳng qua, cán trên chân bé nhỏ của em thêm một lần
nữa, thay vì né tránh nạn nhân. Em bé đã chết trên đường chở tới bệnh viện.
Trước tin trên, một người dân viết trên mạng Sina Weibo: “Xã hội này thật vô cùng bệnh hoạn. Đến con chó,
con mèo cũng không đáng bị đối xử một cách quá tàn nhẫn như vậy.” Nhiều người phản ứng giận dữ và nói
rằng, xã hội Trung Quốc đã trở thành một “thế giới vô đạo đức”.
Câu chuyện mới xảy ra vào cuối 4/2017, một tai nạn thảm khốc chết người tại thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh
Hà Nam. Một người phụ nữ băng qua đường thì bị một chiếc xe taxi tông trúng. Cô nằm bất động trên đường
hơn một phút và có khoảng 30 người đi bộ bỏ mặc nạn nhân không ai giúp đở. Ngay sau đó, nạn nhân bị một
xe hơi khác cán qua người, khiến cô tử vong.
KẾT LUẬN:
Nếu Tàu Cộng muốn thay thế “siêu cường Mỹ” làm bá chủ thế giới, truớc hết Tàu Cộng phải học cách để trở
thành “cường quốc” truớc đã.
Theo RFI ngày 18/7/2017, nhà nghiên cứu Benoit Hardy-Chartrand đăng trên Japan Times, có nhiều thay đổi
và nhiều điều vẫn tồn tại sau một năm khi Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye ra phán quyết về Biển Đông.
Tháng 7/2016, Tòa Trọng Tài đã dội gáo nuớc lạnh vào tham vọng của Bắc Kinh, khi tuyên bố TC không có
“quyền lịch sử” tại Biển Đông và “đường lưỡi bò” tự vẽ là vô căn cứ, khẳng định Bắc Kinh đã vi phạm vùng
đặc quyền kinh tế của Philippines.

Trước hết về bãi cạn Scarborough không có gì chứng tỏ Bắc Kinh đã thay đổi về yêu sách chủ quyền tại đây
cũng như toàn bộ Biển Đông. Một năm qua, Bắc Kinh vẫn tiếp tục tuyên bố chủ quyền trên các thực thể ở
Biển Đông, quân sự hóa nhiều đảo nhân tạo cho dù ngoài miệng thì chối bỏ. Tại Trường Sa, TC bồi đắp 3 đảo
chánh, nhờ đó kiểm soát các vùng biển xung quanh dễ hơn và giám sát hoạt động của các nước láng giềng.
Bắc Kinh cũng tăng cường sự hiện diện của các chiến hạm, tàu tuần duyên. Các tàu nước ngoài được yêu
cầu tránh xa các đảo nhân tạo được TC bồi đắp, trong khi UNCLOS (đã được Bắc Kinh ký gia nhập), các thực
thể nầy không thể tạo ra quyền sở hữu vùng biển xung quanh.
Bắc Kinh đã ngang ngược tự chọn lọc “luật pháp quốc tế” theo chiều hướng có lợi cho mình, còn những
điều bất lợi như phán quyết của Tòa Trọng Tài La Haye thì tìm các bác bỏ. Liệu sử dụng luật quốc tế có thể
cưỡng ép và làm thay đổi hành vi của một cường quốc hung hăng, ngang ngược, côn đồ và hiếu chiến như
TC trên Biển Đông hay không?
Bắc Kinh không thể lấy sức mạnh cơ bắp để đối đầu với luật pháp quốc tế. Phán quyết của Toà Trọng Tài vẫn
là một áp lực nặng nề đối với Bắc Kinh nếu nước này không thi hành. Bắc Kinh phải sẽ chịu áp lực quốc
tế ảnh hưởng về mọi mặt như chính trị, kinh tế, ngoại giao, an ninh khu vực…chắc chắn TC sẽ bị bao vây và
cô lập bởi Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia, Anh, Pháp và khối ASEAN. Nếu Bắc Kinh tiếp tục theo đuổi
luật chơi riêng của mình là Tập Cận Bình tự hủy hoại toàn bộ “giấc mơ chệt” trở thành cường quốc; ngược lại
nó sẽ trở thành cơn ác mộng cho Bắc Kinh.
Chống đối quyết liệt và thách thức Tàu Cộng trên Biển Đông là Indonesia. Nước này đã công khai đặt tên
phần biển phía bắc vùng đặc quyền kinh tế cúa Indonesia trên Biển Đông, bất chấp các tuyên bố chủ quyền
trước đó của Bắc Kinh đối với khu vực này. Trước đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo từng tuyên bố rằng,
“đường 9 đoạn” của TC không dựa trên “luật pháp quốc tế”, ông đã chủ trì một cuộc họp diễn ra trên tàu
chiến đậu ngoài khơi quần đảo Natuna, một động thái được cho là thể hiện sự cứng rắn trước Bắc Kinh.
“NO DOGS AND CHINESE ALLOWED” cho tới nay, đây vẫn là nhận định chính xác dành cho bọn “Rợ Đại
Hán”. Có thể nào của các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới chấp nhận một dân tộc còn man rợ như
Tàu Cộng muốn phục hồi “Chủ nghĩa Đế quốc & Thực dân” đã bị thế giới đào thải và vứt nó vào thùng rác của
lịch sử?
Nếu tham vọng của Tập Cận Bình muốn “Giấc mộng Chệt” nhằm đại phục hưng dân tộc Trung Hoa để trở
thành siêu cường thay Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới thì việc trước tiên phải nâng cao trình độ “Văn hóa”, “Giáo
dục” và “Đạo đức”của dân Tàu Hoa Lục giống như “văn hóa truyền thống” của người Nhật Bản hiện nay:
Xóa Bỏ Động Từ “Ăn Cắp”: Nhiều vùng ở Nhật Bản không có nông dân trồng hoa màu. Các nhân viên hãng
xưởng ban ngày họ vẫn đến công sở làm việc, ngoài giờ làm việc họ trồng trọt thêm rau quả. Sau khi thu
hoạch họ đóng gói sản phẩm, dán giá tiền và để thùng tiền bên cạnh. Người mua cứ theo giá cả niêm yết mà
tự giác bỏ tiền vào thùng. Cuối ngày, trên đường về nhà, họ ghé đem thùng tiền về, rất đơn giản như vậy.
Động từ “ăn cắp” đã biến mất trong nền “văn hóa truyền thống” của người Nhật. Trong khi đó “kỷ nghệ ăn
cắp” đang phát tiển mạnh mẽ và có hệ thống ở Đại Lục. Họ ăn cắp đủ thứ, biến Đại Lục trở thành trung tâm
sản xuất hàng giả, hàng nhái. Ngày 05/8, gần một tỷ USD hàng giả bị tịch thu tại châu Âu, chủ yếu là các mặt
hàng có xuất xứ từ Hoa Lục chiếm 87% và 7,8% từ Hồng Kông gồm các loại thuốc giả Viagra, đồng hồ, giày
dép, hàng điện tử, đồ chơi trẻ em…
Văn Hóa Xếp Hàng: Thế giới đã phải nghiêng mình khâm phục nước Nhật và dân tộc này trong vụ thiên tai
động đất và sóng thần thảm khốc bất ngờ xảy ra ngày 11/3/2011 tại Fukushima ở Nhật. Bất chấp những cảnh
tượng kinh hoàng do động đất và sóng thần gây ra. Trên thành phố điêu tàn và đổ nát, mọi người im lặng trợ
giúp lẫn nhau bằng một thái độ vô cùng can đảm. Họ im lặng xếp hàng một cách trật tự chờ đến phiên mình
lãnh nước uống và thực phẩm cứu trợ. Họ không kêu la, gào thét thảm thiết, tranh giành nước uống và thực
phẩm một cách hỗn loạn như dân Tàu trong vụ động đất ở Tứ Xuyên.
Sau đây là câu chuyện của một em bé trai người Nhật mới 9 tuổi đời, để cho bọn lãnh đạo Bắc Kinh suy
ngẫm: Trong một hàng dài những người xếp hàng trật tự chờ đến phiên mình lãnh nuớc uống và thực phẩm

cứu trợ. Một người đàn ông chú ý một đứa bé trai khoảng 9 tuổi, xếp hàng sau cùng. Ông ta sợ tới phiên nó
thì chắc chắn không còn thức ăn và phải chờ đợi. Hỏi ra, mới biết cha mẹ đã bị nước cuốn trôi, chắc đã chết
100%. Ông lấy khẩu phần của mình vừa lãnh xong nhường cho em và nói: “Đây là phần ăn của chú đó, cháu
lấy ăn đi cho đỡ đói.” Thằng bé cầm lấy túi lương khô của ông đưa cho, rồi gập người chào cám ơn. Nói xong,
em cầm túi lương khô đi thẳng đến chỗ của những người phân phát thực phẩm cứu trợ, rồi đưa túi lương khô
cho họ. Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao cháu không ăn đi cho đỡ đói, lại đưa trả lại cho họ làm gì?
- Cháu để vào đó để các cô chú phát chung với mọi người cho công bằng chú ạ!” Thằng bé đáp.
Người Nhật Bản, một lần nữa đã chứng tỏ cá tính của một chủng tộc thượng đẳng, có một nền “văn hóa
truyền thống” trọng danh dự và trách nhiệm đối với cộng đồng. Một dân tộc có những trẻ em mới lên 9 tuổi đã
biết chia sẻ gian khổ bình đẳng với mọi người đồng cảnh ngộ trong lúc nước Nhật đang trải qua giờ phút nguy
cấp nhất. Họ đã biết hy sinh bản thân vì mọi người ở tuổi niên thiếu. Thật đáng cho thế giới ngưỡng mộ và
khâm phục!
Tập Cận Bình hãy kết thúc “giấc mơ chệt” và vứt nó vào sọt rác cho thiên hạ thái bình. Dân tộc Trung Quốc
chỉ là một “chủng tộc hạ đẳng” vô văn hóa, vô giáo dục, vô đạo đức chưa gột rửa sạch cái bản chất man di
mọi rợ thì làm sao nhân loại có thể chấp nhận một dân tộc như thế làm “anh cả” lãnh đạo thế giới được chứ?
tổng hợp & nhận định
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