
Diamond Taiwan! 
Nguyễn Lễ 

 

Phần đông người dân Việt-Nam và Việt gốc Hoa tị nạn tại hải-ngoại... kể 
cả người miền Nam tại quốc-nội (trong đó có tôi) xin chân thành chúc 
mừng Bà Tổng-Thống Tsai-Ing-Wen (Thái-Anh-Văn) đã đăng quan nhận 
chức Tổng-Thống tại Taiwan.  

Phải chăng, ngày nay Đài-Loan là “A Big Diamond Taiwan!?” nếu không 
muốn nói toàn dân Taiwan là “A Huge Diamond Necklace” mà trong đó mỗi 
người dân Taiwan là một hạt “Kim Cương” sáng ngời thực sự cho nền độc-
lập, dân-chủ, tự-do và nhân bản trên phần đất quê-hương “Tổ-Quốc” của họ! 

1. Đảng Cộng-Sản Tàu Cộng (Communist Party of China) có thể đánh bại, tiêu diệt và cai-trị được 
Taiwan hay không? Tàu Cộng đã xử dụng chiêu “ điếm thúi “ với chính-sách dụ khỉ--để thôn tính sát 
nhập Taiwan vào Mainland Red-China “ One China Principle “! (một China với hai thể-chế...ba xạo)  
 

2. Sau 1945, Mao (Maoism) và Đảng Tàu Cộng đã đóng kịch lợi dụng chính-sách của Mỹ, England and 
Khối Cộng Nga (USSR) để bí mật tạo dựng -- hoàn thành “ Tham Vọng “ riêng tư của mình tại vùng Far 
East Asian/South East Asian/Pacific Ocean...to influence and subvert  Australia / New Zealand... 
 

3. Mao và Đảng Tàu Cộng đã bí mật ôm mộng “ Khuynh Đảo Thế-Giới “...Họ đã kêu gọi toàn dân Tàu 
căm thù giết hại Đế-Quốc-Mỹ...Căm thù người Phương Tây...Bí mật căm thù giết hại Khối Da Trắng 
Âu-Châu...(nhất là England and France...thực dân và thuộc địa...) Đặc biệt, Họ đã bí mật trá hình tổ 
chức lực lượng...giết hại lại Nga-Sô...(trong khi họ đã và đang đóng kịch thân thiện với Nga-Sô (Treo 
cờ Đỏ--Búa, Lưỡi Liềm và hình ảnh Karl Marx, Lenin, Stalin...)   
 

4. Xa hơn, Tàu Cộng đã bí mật cấu kết với vài quyền-lực tại Trung-Đông (Middle East ) , Europe...có mặt 
tại Hoa-Kỳ... để đánh bại Hoa-Kỳ, đánh bại vài khối quyền lực tại Phương-Tây...tiêu diệt Western 
World...để tạo dựng “ A New World...” Nếu tôi không sai—Tàu Cộng sau năm 1972 đã được bí mật “ 
Ủy-Nhiệm “ sẽ thống trị vùng Far East Asian, South East Asian, Pacific Ocean...và ảnh hưởng (to 
influence and subvert) đến New Zealand, Australia...(to subvert the monarchy and Christianity...)   
 

5. Sau 30-4-1975 , thân phận của phần đông người Việt-Nam kể cả Việt gốc Hoa...đã được sinh ra, lớn 
lên dưới nền giáo dục ảnh-hưởng Phương Tây theo Tây Học (học chữ quốc ngữ a, b, c...)  để sống và 
làm việc thân thiện hài hòa với người Pháp / Mỹ, Âu-Châu và thế-giới bên ngoài...Họ đã bị trả thù, bị tù 
giam, bị hành hạ, bị giết hại, bị thủ tiêu... 
 

6. Một số người Tàu theo Trung-Hoa Quốc-Dân-Đảng...sau khi đã bị thua cuộc năm 1949—Họ đã chạy 
qua Việt-Nam...Họ đã sinh sống...thành đạt giàu có tại miền Nam VN...Nhưng họ đã quay lưng phản 
bội Tổng-Thống Chiang Kai-shek (Tưởng-Giới-Thạch ) . Vì họ đã qúa thiển cận cho rằng: Tàu Cộng 
nay qúa hùng mạnh vĩ-đại...trong khi Tưởng-Giới-Thạch chỉ có một Cù Lao nhỏ bé...Với chính-sách 
tham vọng bí mật của Mao Zedong/Đảng Cộng Tàu là căm thù, kỳ-thị, chống đối giết hại...người 
Phương-Tây...Trong khi, chiều hướng Thế-Giới lại chủ trương Đại-Đồng / Vô Biên Giới...Hongkong 
phải trả lại cho Tàu Cộng...và Taiwan sớm muộn cũng phải bị sát nhập dưới quyền cai-trị của Tàu 
Cộng...  

Trước 30-4-1975 một số người Tàu QDĐ đã bí mật làm việc hai mặt (double cross) với Mật-Vụ Tàu 
Cộng tại miền Nam...phần đông họ nằm trong Mặt Trận Giải Phóng MN...Họ đã: “ Kinh Tài qua Tàu Bè, 
Xe Vận Tải, Nhà Hàng, Rạp Chiếu Bóng, Đầu Cơ Tích Trữ Hoa Màu Thực Phẩm...Và một số làm nội 
tuyến trong Chính-Quyền miền Nam...hay ẩn núp trong Tôn-Giáo Vận...  

Sau 30-4-1975,  phần đông người Hoa ở Chợ-Lớn đã bị Cộng Việt và Bắc-Kỳ Tàu Cộng... từ Bắc vào 
Nam tìm đủ mọi cách triệt hạ...: “ bị mất nhà, mất đất, tan gia bại sản, bị đày đi kinh-tế mới...phải tìm 



đường Vượt Biển...gia đình tan nát...” Người người chết đói lạnh trên hè phố...trẻ con lang thang đầy 
đường...! 

7. Nay tại Taiwan--một số Đảng-Viên Cao Cấp Quốc-Dân-Đảng đã chủ trương sát nhập Taiwan vào Red 
China...Nhưng Bà Tổng-Thống Tsai-Ing-Wen đã chiến thắng...Người dân Taiwan có tạo dựng và duy 
trì được  Độc-Lập, Tự-Do, Dân-Chủ, Nhân-Bản...như họ đã ước mơ hay không...? Thời gian sẽ trả 
lời...! 
 

8. Những người Việt và Việt gốc Hoa “ ngây thơ “ đã vội tin lời nói xạo ke--điếm chảy của bọn Tuyên-
Vận Cộng Việt, Việt Cộng gốc Tàu và Tàu Cộng là : “ Dân số Tàu Cộng có khoảng 1 Tỷ và 4 trăm 
triệu... nên không còn đất để sống -- qúa chật...Vì vậy phải tràn xuống Phương Nam...chiếm đất vùng 
South East Asian để sinh sống... Bước đầu tiên là phải thanh toán Việt-Nam... Thực sự, có rất nhiều 
người Việt-Nam đã đi du lịch ở Tàu Cộng...Đất ở Tàu Cộng vẫn còn rộng và dư... Lãnh-Đạo / Bộ-
Chính-Trị Đảng Tàu Cộng qúa tham lam...muốn thực hiện chính-sách tham vọng Bành-Trướng thống-
trị xuống Phương Nam và bay ra khỏi vùng Biển Thái Bình Dương...đã có từ ngàn xưa! 

Tàu Cộng đã dùng đủ mưu mô, xỏ lá quỷ quyệt...để chiếm đoạt cho bằng được Việt-Nam và toàn vùng  
Đông-Nam-Á (South East Asian) là một Vựa Lúa / thực-phẩm và tài nguyên khủng lồ... để cai-trị và trở 
nên giàu có... Kế-sách xâm lược Việt-Nam hiện nay của Tàu Cộng–không khác gì kế sách của Lữ-Bá-
Di / Tần-Thủy-Hoàng đã chiếm đoạt giang sơn của 6 chư hầu nhỏ bé thời xa xưa...(Hàn, Triệu, Ngụy, 
Yên, Sở, Tề) Hối Lộ vàng bạc châu báu...Mỹ-Nử...cho Vua Chúa hay quan chức...Thu Mua đất--lập 
vùng riêng biệt...Thu mua và đầu cơ tích trữ nhu yếu thực-phẩm...(chiến tranh kinh-tế...làm khủng 
hoảng đời sống...tạo bần cùng nghèo đói để cai-trị...)  Băng hoại xã-hội...Phá hoại gia-phong...Phá 
hoại đạo-đức, giáo lý học đường và tôn-giáo...Trước khi xử dụng vũ-lực để chiếm đoạt lãnh-thổ và cai-
trị... 

9. Sau 1989—Tàu Cộng đã chính thức từ từ đưa mật-vụ Tình Báo Hoa Nam và người Tàu trá hình qua 
xâm chiếm Việt-Nam...tại thành thị, xuống thôn quê và đồi núi...kế tiếp là hải cảng...Mở các tuyến 
đường giao-thông qua biên-giới...Lập các khu phố và đặc-khu tự trị...Những vùng đất tốt đẹp...hoa 
màu trù phú...từ từ rơi trong tay người Tàu Cộng...Người Tàu Cộng tự-do qua Việt-Nam...sinh sống tại 
những khu biệt lập...không bị kiểm soát giấy tờ...! Trái lại người Việt-Nam muốn qua biên giới Tàu 
Cộng phải xin giấy phép...bị kiểm soát...! Toàn dân Việt-Nam đã xài tiền Giấy-- thợ mả...do tàu Cộng 
đã in ra...Tàu Cộng đã dùng Tiền Giấy--thợ mả... để mua kim cương, vàng, đất, nhà, xe, thực-
phẩm...kể cả đàn bà con gái...Việt-Nam...! Xin hỏi Mụ Quốc-Hội Kim-Ngân thì rõ...!  
Lợi dụng nạn Dịch Vũ-Hán...Tàu Cộng đã cho người tràn qua Việt-Nam...  
Bịa chuyện Đập Tam Hiệp sắp bị vỡ...Tàu Cộng lại đưa qua Việt-Nam vài triệu người...lấy cớ tị-nạn (?)  

Tên Nguyễn-Phú-Trọng, Ban Lãnh-Đạo Bộ-Chính-Trị, Thủ-Tướng / Quốc-Hội và Tướng Lãnh...Việt 
Cộng--chẳng có thằng nào dám hé môi nói vài lời... 

10. Tôi thừa biết nổi đau khổ của phần đông trí thức, cán-bộ, quân-đội, công-an và người dân Việt-Nam 
yêu Tổ-Quốc... đã và đang đau lòng trước vận mạng dân-tộc và tổ-quốc Việt-Nam sẽ bị đồng hóa, bị 
làm nô-lệ và bị diệt vong...bởi Tàu Cộng...! Họ đành câm nín và bó tay...trước quyền-lực sắt máu độc 
tài cai-trị của Lũ Lãnh-Đạo Bộ-Chính-Trị Cộng Việt tại Hà-Nội...(?)  
Tôi rất thông cảm, kính trọng những vị Cán-Bộ trí-thức và Tướng Lãnh Quân-Đội / Công-An Cộng Việt 
đang sống trong khắc khoải với quê-hương...và chỉ còn con đường duy nhất là họ đợi Chết mà thôi...! 
Họ thừa có đủ lý-trí và sức lực để phản công...chống lại Lãnh-Đạo / Bộ-Chính-Trị tại Hà-Nội--khi cây 
súng đang ở trên tay họ...Nhưng họ đã không hành-động...họ chấp nhận làm Nô-Lệ...sống yên thân 
cho ngày tháng trôi qua...trước quyền-lực và sức ép của Hà-Nội và Tàu Cộng...(?)  
 

11. Thử hỏi, có bao nhiêu nhà trí-thức Cán-Bộ, Quân-Đội / Công-An dám quay súng chống trả, bắn lại tập 
đoàn Bán Nước Phản Quốc / Lãnh-Đạo Bộ-Chính-Trị Cộng Việt tại Hà-Nội? Hay họ sẽ tổ-chức lực 
lượng bí mật thanh toán đám Tàu Cộng / Tình Báo Hoa Nam đang điều hành khuynh đảo tại Việt-
Nam...?  
 



12. Trong khi có hàng ngàn người dân Việt-Nam muốn Hành-Động phản công chống trả lại bạo-quyền nhơ 
bẩn Hà-Nội...nhưng lại không có “ Lực “ trong tay...và bị sự trấn áp tàn bạo của hệ-thống Công-
An...qua hệ-thống Camera đã được che dấu ngụy tạo--để theo dỏi...bắt bớ người dân...tra khảo đánh 
đập cho đến “ Chết “ mới thôi...!  

Chỉ có những thanh niên thiếu nử Việt -- khôn ngoan,  thông minh, sáng suốt, có mưu trí cẩn 
thận...mới mong đương đầu lại với bọn Lãnh-Đạo / BCT Cộng Việt...và thoát qua khỏi hệ-thống Camera 
đã kín đáo, ngụy tạo che dấu của Công-An Mật-Vụ Cộng Việt ...!  

Chỉ còn con đường Du-Kích/Đột Kích...Trước khi hành-động...là phải cẩn thận khám phá ra hệ-thống 
Camera đã kín đáo ngụy trang, che dấu...để rình mò theo dỏi...những anh-hùng thầm lặng hành-động 
trong bóng đêm... 

Sau khi Tàu Cộng đã thanh toán xong Việt-Nam...thì số phận các bạn, gia đình, vợ con--cháu chắc của 
các bạn cũng sẽ bị làm nô-lệ, bị đồng-hóa và diệt vong... 

Hãy nhìn Thiên-An-Môn 1989..., Falun Gong (Pháp-Luân-Công) đã bị tàn sát...Triệt hạ Tôn-Giáo...Số 
phận của người dân Nội Mông, Mãn-Thanh, Tân-Cương và Tây-Tạng đang bị tiêu diệt từ từ... Chẳng 
còn bao lâu nữa là Tộc Việt...sẽ bị giết hại và bị tiêu diệt...! 

Lời Cuối! 

Người dân Taiwan hãnh diện có được một Anh-Thư / Bà Tsai-Ing-Wen “ Great! “ cùng cộng sự viên (Đảng 
Dân Tiến – Democratic Progressive Party) đã tạo được “ A big Diamond Taiwan “ can đảm chống trả Mainland 
Red China -- Communist Party of China! Chính quyền Lãnh-Đạo Bộ-Chính-Trị Cộng Việt...ngày nay không 
có một người...(?)  
Lũ phản quốc vong nô! Thật khốn nạn! cho bọn trí-thức Cộng Việt đã bốc phét hai chữ Thống Nhất...!  

                           Tổ-Quốc và Dân-Tộc Việt-Nam đã và đang bị giết hại từ từ...bởi Tàu Cộng!  

Nguyễn-Lễ May 23 - 2020 
leflower7@yahoo.com                  
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