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Nói láo mà chơi nghe láo chơi 
Giàn dưa lún phún hạt mưa rơi  
Chuyện đời đã chán không buồn nhắc  
Chỉ thích nghe ma đọc mấy lời. 
Bồ Tùng Linh 

 
Gần đây, một vài trang mạng loan tải những bản tin về nhóm siêu quyền lực Mỹ và Thế giới mệnh danh nhóm 
Bilderberg. Một trong các bản tin có đoạn kết “ hoành tráng như vầy:  

“Phiên họp ngày 5 và 6-6-2014 tổ chức tại Watford ở Anh quốc cho phép Nhật Bản thay đổi điều 9 Hiến 
pháp để liên minh quân sự với các quốc gia khác trong mục đích cùng tự vệ Phiên họp này cũng quyết 
định thay đổi trật tự tại Á Châu – Thái Bình Dương, mà trong đó có thể chia nhỏ Trung Quốc thành lối 5 
quốc gia để tránh hậu họa cho thế giới! 
(http://www.zapaday.com/event/...1/Annual+...html) 

Đó là lý do tại sao có các cuộc nổi dậy của những khu tự trị Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng và gần đây nhất 
là cuộc biểu tình của trên 500.000 người dân Hong Kong (cách mạng dù) nhân kỷ niệm ngày Anh quốc trao trả 
Hong Kong cho TQ! Ai tổ chức biểu tình lớn như vậy? Đó là Siêu Quyền Lực! 
 
Khi Thượng viện Hoa Kỳ ra Nghị quyết đòi TC rút giàn khoan thì có nghĩa là lệnh thông báo chiến tranh. TC đã 
hung hăng cản lệnh bằng cách tuyên bố cảnh cáo Hoa Kỳ không được can thiệp vào Biển Đông và Biển Hoa 
Đông nơi TC tranh chấp với Nhật Bản. Nhưng đã muộn rồi. Tập Cận Bình không còn dám liên minh với đồng 
minh duy nhất là Bắc Triều Tiên, nên đã vừa đi qua Nam Hàn mong có thể nối kết với Nam Hàn để tồn tại 
trong khu vực! Trong khi đó, Nhật được Siêu Quyền Lực cho tăng cường sức mạnh quân sự để liên minh 
phòng thủ cùng đối đầu với TC; Nhật ký Hiệp ước tuần qua về tàu ngầm với Úc, viện trợ cho Philippines, Việt 
Nam… 
 
“…Mỗi bên đồng hợp tác 27 năm, cho nhiều thế hệ tiếp nối liên tục, khai thác quần đảo Bạch Long Vĩ. Nói 
cách khác, Đặng Tiểu Bình muốn tìm thời gian dài để tiện nuốt trửng Vịnh Bắc Bộ không thông qua phân định 
lại hải giới…” 
 
Mỹ cảnh cáo rằng, nếu TC còn hung hăng thì sẽ không tránh khỏi cuộc chiến tranh với các quốc gia trong khu 
vực. Tổng thống Barack Obama đã nói thẳng ván bài sẽ đánh sập TC, và đó là lý do TC phải gấp rút kéo giàn 
khoan HD-981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam ở gần Hoàng Sa vào ngày 15-7-2014 để đưa về neo đậu tại 
vùng biển gần đảo Hải Nam của TC! (VietPressUSA). 
 
Trong chính trị học, học thuyết âm mưu (Theory of conspiracy) được xem như tài liệu tham cứu ngoại khóa, 
bởi vì nó lẫn lộn giữa sự kiện có thật và giả thuyết có khi hoang đường. Thường khi các nhà chủ trương 
thuyết âm mưu lấy một sự kiện có thật rồi gán cho nó ý nghĩa theo cách giải đoán của họ. Tuy vậy có nhiều 
trường hợp họ giải đoán đúng. Thành ra nhiều người tò mò vẫn thích thú và tin vào cách giải đoán theo học 
thuyết âm mưu hấp dẫn là trên thế giới có một tổ chức “Siêu Quyền Lực” thống trị! 
 
Bây giờ thử xem câu chuyện về Trung Cộng bị chia cắt ra lối 5 mảnh là từ đâu?  
Hoặc do thực trạng chính trị xã hội tự thân, hoặc do “ Siêu Quyền Lực “ quyết định. 
 
Tháng 5-2011, trong một cuộc phỏng vấn với Jeffrey Goldberg tại văn phòng Bộ Ngoại giao, ngoại trưởng 
Hillary Clinton tuyên bố chắc nịch:  

“Chế độ Tàu tiệt nhiên sụp đổ. Bọn lãnh đạo chạy quanh như điên!” (Chinse system is doomed. Its 
leaders on a fool's errand!). 

Không lẽ ngoại trưởng của đại cường Hoa Kỳ như bà Hillary Clinton mà lại đi nói một câu khinh xuất như vậy? 
Nó phải là quan điểm chính thức của chính phủ Mỹ. Đó là sự kiện thực tế. Bây giờ là phân tích, dự đoán: 
 

 Gordon Chang, tác giả “ The coming collapse of China” nổi tiếng, khẳng định trong một bài viết : “Đảng 
Cọng sản Trung Quốc chắc chắn sụp đổ trong năm 2012”. Dự đoán nầy đã sai, nhưng vẫn trích 
dẫn ra đây để cho thấy có học giả nhìn vấn đề Trung Cộng sụp đổ theo thời gian tính từng năm chớ 
không phải trong tương lai dài hạn. 

http://www.zapaday.com/event/...1/Annual+...html


 

 Một vị khác là ông Minxin Pei, Giáo sư Claremont Mc Kenna College, viết trên báo Wall Street Journal 
rằng: “ Nếu như lịch sử cung cấp chỉ dấu nào đó thì đảng cọng sản Trung quốc sắp đi vào thập kỷ 
khủng hoảng và có lẽ thời gian còn lại nhiều lắm là 10-15 năm nừa.” (The Chinese Communist 
Party has governed for 62 years. If history offers any guidance, it is about to enter its crisis decade, and 
probably has at most 10-15 years left on its clock.) 

 
Tóm lại, theo sự phân tích của các nhà nghiên cứu Mỹ gốc Hoa nhận định về nước gốc tàu của họ thì đều đi 
đến kết luận là: Sớm muộn gì tàu cộng cũng sụp đổ! 
 
Bây giờ là các sự kiện hiện tại.  
 
Báo chí Hong Kong phân tích về việc trung cộng đưa giàn khoan xâm phạm thềm lục địa Việt Nam và đi tới 
kết luận về việc trung cộng sẽ sụp đổ trong năm 2016 như vầy: 
 
“ … báo điện tử The Epoch Times cuối năm rồi có đăng tải bài đúc kết khá xúc tích bài báo của tạp chí 
Frontline, với tựa đề, “China and Party Will Collapse by 2016, Says Hong Kong Media,” 
 
Tại sao Trung Cộng có thái độ khiêu chiến như vậy với mục đích gì? Nhiều chuyên viên về các vấn đề Trung 
cộng đã từng nhận định mỗi khi Trung cộng đối đầu với những bất mãn và chống đối trong nước có 
nguy cơ bùng nổ lớn, thay vì giải quyết, Bắc Kinh thường hóa giải bằng những chính sách, hành động 
đối ngoại, kể cả khơi dậy những biến cố lịch sử xa xưa, như những tội ác trong chiến tranh của Nhật Bản, 
chẳng hạn, để khích động lòng yêu nước của dân chúng, đặc biệt của giới trẻ để vùi lấp những vấn đề 
trong nước hay rạn nứt trong nội bộ của Đảng Cộng sản. Mà vấn đề của Trung Cộng thì vô số, và nghiêm 
trọng tới độ có thể đe dọa tới sự sống còn của chế độ và đảng CSTQ.” 
 
Theo Frontline, kinh tế TC sẽ là bộ phận sụp đổ đầu tiên, vào năm 2014; năm 2015 “hệ thống chính trị” của 
Đảng CS sẽ bị phá nát; và vào năm 2016, toàn thể xã hội sẽ tan rã, bài báo viết, dựa vào những tiền lệ của 
lịch sử. Chỉ cần một tác nhân vừa đủ lớn, sự suy sụp có thể diễn ra sớm hơn thế nữa, bài báo tiếp.“ 
 
Trên đây là sự nghiên cứu, phân tích, giải đoán. Để kết thúc xin ghi thêm vài sự kiện tâm linh, huyền bí: 
“ Dự ngôn về thời gian kết thúc của ĐCSTC“ 
 

 Có một cao nhân trong dân gian tiết lộ rằng, từ văn hóa thần truyền có thể biết được thời gian kết thúc 
của ĐCSTQ, nhưng nhất định phải dùng kiểu chữ phồn thể của chữ “cộng sản đảng” mà đoán: 

Cộng (共): gồm 2 chữ廿(20) và 八 (8), tức là 28 năm, là thời đại cộng sản của Mao, là thời đại “vạn lí 

hương” của người nghèo (chỉ việc trung cộng ca ngợi người nghèo, đề cao giai cấp bần nông). 

Sản (產): mười tám năm (6(六)+7(七)+5(五)), là thời chụp giật của Đặng, xem trọng tiền bạc, thời đại 

mà “tiền có thể sai khiến cả ma quỷ”. 

Đảng (黨): hai mươi năm, là thời đen tối của Giang, dùng quyền lực và tiền bạc trấn áp, lừa dối nhân 

dân nghèo khổ. 
 
Phải chăng cao nhân dân gian đã tiết lộ, ĐCSTC sẽ kết thúc sau 66 năm: kết thúc trong thời gian từ 
01/10/2014 đến 01/10/2015. Từ 07/1999, thóa mạ rợp trời Pháp Luân Công 42 tháng, sau đó trong bóng tối lại 
đàn áp tàn khốc 12 năm (tính đến thời điểm này), có thể nói thời hủy diệt ĐCSTCđã tới.” 
 

 “Tàng thạch tự” ở Quý Châu cảnh báo “Trời diệt Trung cộng” 
Vào tháng 6 năm 2002, một “tàng tự thạch” (tảng đá mang chữ) đã được phát hiện tại tỉnh Quý Châu, 
Trung Quốc; trên tảng cự thạch có 6 chữ Trung Quốc, khắc nổi trên mặt đá, “Trung Quốc Cộng sản 
Đảng vong” (nghĩa là “Đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong”). 

 
 
 
 
Sư Phụ Trung Cộng Diệt Vong Chú Nhỏ Việt Cộng Đi Về Nơi Đâu? 
 



Trong bài viết “ Việt Nam Đi Về Đâu?”, có đọc giả ghi lời bình: 
 

“ Đừng mơ toàn vẹn non sông 
Chừng nào đảng vẹm còn đè đầu 
Việt Nam chỉ có về tàu mà thôi!” 
 
Bây giờ Tàu công diệt vong rồi 
Chú nhỏ Việt cộng trôi về nơi nao? 

 
Dân tộc Việt Nam, với niềm kiêu hãnh của nòi giống Lạc Việt hùng cường Lạc Long, trong trường kỳ lịch sử 
chưa bao giờ ngồi chờ sung rụng. Trong dòng lịch sử trên bốn ngàn năm, dân Việt, con cháu Bà Trưng, Bà 
Triệu, Lê Lợi, Quang Trung bao giờ cũng tự mình chiến đấu đánh đuổi tàu xâm lăng, giữ nước và dựng nước. 
Lần nầy cũng vậy, tất cả hãy vùng lên, giành lại quyền Tự quyết Dân tộc, Chủ quyền Quốc gia, liên minh với 
Mỹ, Nhật và các nước Đông Nam Á, chờ khi tàu cộng sụp đổ, thâu hồi lại giải đất biên cương, Ải Nam 
Quan và thác Bản Giốc – Vịnh Bắc Bộ và... Thâu hồi hai mảnh Việt Nam trôi giạt trên Biển Đông Hoàng 
Sa – Trường Sa trở về Đất Mẹ Việt Nam. 
 
Từ đây giang san thu về một mối, toàn dân đoàn kết xây dựng, tô điểm lại giang san gấm vóc của tổ tiên: 
 

Hoàng Liên Sơn xinh như gấm dệt 
Trường Sơn hùng vĩ ngạo nghễ 
Phù sa Cửu Long, ruộng ngọt phương Nam 
Giải đất hình rồng rạng rở bên bờ Biển Đông 

 
Nguyễn Nhơn 
 
 
    


