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Giữa thế kỷ 19 Trung Hoa dưới triều nhà Thanh đã trải qua hai cuộc chiến tranh với đế quốc Anh. Trận Nha 
Phiến Chiến Tranh thứ nhất diễn ra từ năm 1840 đến 1843 và trận thứ nhì từ 1856 đến 1860. Trong trận thứ 
nhì, Anh còn được Hoa Kỳ, Pháp và Nga trợ chiến. Triều đình Thanh thua nặng nên đã phải ký với Anh một số 
hiệp ước bất bình đẳng, phải nhường một số đất đai cho Anh, phải mở cửa khẩu cho các nước ngoài tiến vào 
buôn bán và phải chấp thuận nhiều đòi hỏi phi lý ngay trên đất nước Trung Hoa.  
 
Nguyên do đưa tới hai cuộc binh biến này là vì Anh muốn đem nha phiến do công ty Đông Ấn của họ sản xuất 
để bán tại Trung Hoa kiếm lời. Nhưng việc đưa nha phiến vào cũng khiến cho đông đảo người Trung Hoa mắc 
vào vòng nghiện ngập. Triều đình nhà Thanh nhìn ra những nguy hiểm này của nha phiến nhưng cũng không 
làm được gì. Nếu tình trạng nghiện nha phiến kéo dài và lan rộng khắp trong nước thì người dân Trung Hoa 
sẽ trở thành một dân tộc bạc nhược, yếu hèn. Họa diệt vong nhất định sẽ tới với nước Trung Hoa. 
 
Người Nhật nhìn ra điều đó và thấy ngay người Hoa đang trên đường trở thành một dân tộc bạc nhược, bệnh 
hoạn, ươn hèn. Các võ sĩ Nhật thách đấu với võ sĩ Tàu và đã thắng lớn trong nhiều cuộc tỉ thí nên người Nhật 
càng tin là Trung Hoa đang trên đường hủy diệt. Điều này được nhắc lại trong cuốn phim nhan đề “Tinh Võ 
Môn.” Trong phim, võ đường của Hoắc Nguyên Giáp, một võ sư tìm cách dấy lên phong trào dùng võ thuật để 
lành mạnh hóa đất nước Trung Hoa, bị một võ đường của người Nhật ở Thượng Hải hạ nhục bằng cách tặng 
cho bốn chữ “Đông Á Bệnh Phu”, người bệnh của Đông Á châu. Một võ sinh thuộc võ đường Tinh Võ Môn là 
Trần Chân (do Lý Tiểu Long thủ diễn) đã đến tận võ đường Nhật bản quăng trả lại bức hoành phi có nội dung 
nhục mạ người Hoa đó. 
 
“Đông Á Bệnh Phu” là chữ Hán. Các quốc gia Tây phương thì gọi người Trung Hoa là “the sick man of Asia.” 
Việc hạ nhục nước Trung Hoa như thế phần nào đã là nguyên do đưa tới cuộc nổi dậy phò Thanh diệt dương, 
đánh ngoại quốc giúp nhà Thanh, lôi kéo Trung Hoa vào những cuộc chiến khác. Thực ra người Anh khi đưa 
nha phiến vào Trung Hoa là chỉ cốt làm tiền chứ cũng không nghĩ tới việc làm suy yếu đất nước và dân tộc 
Trung Hoa. Nhưng nha phiến lại tạo ra một thảm họa khác cho nước Trung Hoa. Chuyện nghiện ngập gây ra 
những tác hại về sức khỏe, cho thể lực và tinh thần, ý chí của người dân Trung Hoa chỉ là cái phó sản của nha 
phiến. Người Anh khi đi chiếm thuộc địa thì cũng độc ác lắm nhưng trong trường hợp đưa nha phiến vào 
Trung Hoa thì họ không có chủ đích độc địa là muốn biến nước này thành một quốc gia có những người dân 
bệnh hoạn, bạc nhược cả thể xác lẫn tinh thần. Tuy thế, nếu nha phiến đưa tới những hậu quả như thế thì 
cũng... chẳng sao. 
 
Ngày nay những “bệnh phu”, những người bệnh ở Đông Á đang thấy dần dần xuất hiện. Lần này, người Anh 
không phải là thủ phạm tạo ra những người bệnh này. Thế giới đã trải qua nhiều thay đổi. Thế giới không còn 
nước nào có những hành xử độc ác như cố tình gây ra những tai họa khủng khiếp cho những dân tộc, những 
quốc gia như hồi thế kỷ thứ 19 nữa. Chúng ta vẫn tin tưởng như thế.  
 
Nhưng sự thực không đúng như vậy. Nếu chúng ta nhìn trường hợp Việt Nam thì sẽ thấy ngay là người Việt 
đang trở thành những “Đông Á Bệnh Phu” của thế kỷ 21. Thủ phạm tìm cách biến người Việt thành “Đông 
Á Bệnh Phu” mới này là nước láng giềng với chủ trương đối với Việt Nam bằng 16 chữ vàng 4 chữ tốt, dựa 
trên tình đồng chí anh em, môi hở răng lạnh... Trung Cộng đang làm tất cả những gì làm được để đẩy Việt 
Nam vào tình trạng diệt vong. Các “Đông Á Bệnh Phu” mới này sẽ lôi đất nước và dân tộc đến chỗ hủy diệt 
trong một thời gian rất ngắn. Vào năm 2020, con số người Việt mắc bệnh ung thư sẽ là con số cao nhất thế 
giới. 
 
Trung Cộng đang làm mọi việc để đưa tới thảm họa đó. Người Tàu đầu độc người Việt bằng các sản phẩm 
mà họ bán sang Việt Nam và tràn ngập Việt Nam bằng các loại hàng hóa gây ung thư và nhiều thứ bệnh nan 
y khác cho người tiêu thụ Việt Nam, cho đó là những loại quần áo, đồ chơi trẻ em hay những nịt vú của phụ 
nữ... Tại sao những hàng hóa do Tàu bán sang Việt Nam đều chứa những độc chất gây ung thư cho người 
dùng thì không ai có thể hiểu được. Gần như tất cả các sản phẩm Tàu bán sang Việt Nam đều có các chất 
gây các bệnh độc địa mà nhiều nhất là bệnh ung thư. 



Các loại thực phẩm mà Tàu bán sang Việt Nam cũng chứa các độc chất gây ung thư. Từ trái cây đến các loại 
thịt đều được tẩm ướp các hóa chất mà quốc tế đã cấm dùng trong kỹ nghệ chế biến thực phẩm đều được 
Trung Hoa đưa sang Việt Nam. Những loại hàng không nhập cảng từ Trung Hoa và được sản xuất ở Việt 
Nam thì đều dùng các loại hóa chất sản xuất tại Trung Hoa bán đầy ở Việt Nam để chế biến, giữ cho 
tươi, không bị hư hỏng. Tất cả đều là những hóa chất độc hại có thể tạo hậu quả nguy hiểm cho người tiêu 
thụ Việt Nam. Luôn cả các thuốc Tây y cũng như các loại dược thảo do họ bán sang Việt Nam cũng có những 
tác hại nguy hiểm cho người dùng vì có thể là sản phẩm giả mạo hay cố tình bào chế bằng các loại chất độc. 
Tại một số thành phố, ngay cả Hà Nội và Sài Gòn cũng có các y sĩ giả người Hoa mở phòng mạch chữa bệnh 
“chui” cho bệnh nhân người Việt và kết quả ra sao thì ai cũng có thể đoán được. 
 
Trung Cộng còn tung ra những hoạt động khác để giết cho bằng được dân tộc Việt Nam, trong đủ mọi lãnh 
vực nông nghiệp, kinh tế, xã hội... Những trò thu mua chân bò, chân trâu, lông đuôi voi, ốc bươu vàng, đỉa... 
hay đặt mua hột điều, dưa hấu, thịt heo... rồi thình lình không mua nữa làm cho nông dân điêu đứng sống dở 
chết dở. Kỹ nghệ sản xuất cà phê của Việt Nam đang bị đe dọa trầm trọng vì một số khu vực trồng cà phê 
đang bị dẹp để trồng các loại cây khác qua kế hoạch độc hại của bọn thương lái Trung Quốc. Đó là trên cạn, 
trên đất liền còn ở ngoài biển thì tầu đánh cá của ngư dân Việt bị tầu Trung Cộng tấn công, cấm đánh cá ngay 
trong hải phận Việt Nam. Gần đây hơn là việc nhà máy thép Formosa thả độc chất xuống biển khiến cá chết ở 
khắp 4 tỉnh miền Trung. Đó là chưa kể những tàn phá tạo ra cho môi trường sống ở cao nguyên và nhiều nơi 
khác của Việt Nam. Và luôn cả vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đang bị bức tử vì những đập thủy điện 
trên thượng nguồn sông Mekong do Trung Cộng xây dựng. Nhiều diện tích trồng lúa và cây trái của Việt Nam 
đang bị đe dọa nghiêm trọng. Sản lượng lúa gạo sẽ giảm sút nặng. 
 
Đất đai bị mất vào tay Trung Cộng bằng nhiều cách như ngụy trang bằng những bề ngoài hợp pháp hay bất 
hợp pháp. Nhiều khu vực chiến lược đã bị bán cho Trung Cộng. Người Tàu có mặt khắp nơi ở Việt Nam. 
Những khu phố Tầu mọc lên ở nhiều tỉnh, các bảng hiệu toàn viết bằng chữ Tầu, nhiều cơ sở thương mại 
không tiếp người Việt, chỉ nhận nhân dân tệ. Một vài nơi đã trở thành những tô giới hay nhượng địa tuy chưa 
chính thức trên giấy tờ. Những nơi ấy người Việt bị cấm ra vào. Cảnh sát cũng không được phép xâm nhập. 
 
Người Việt đang trở thành những “Đông Á Bệnh Phu” mới về đủ mọi mặt cả về sức khỏe cũng như đời sống 
kinh tế. Nhưng khác với “Đông Á Bệnh Phu” ở Trung Hoa thời thế kỷ 19, các “Đông Á Bệnh Phu” ở Việt 
Nam đang được sự tiếp tay của chính nhà nước Việt Nam. Nhà nước không làm bất cứ gì để ngăn chặn 
các việc làm giết người Việt của Trung Cộng, để mặc và khuyến khích, tiếp tay với Trung Cộng kệ cho người 
Việt trở hành “Đông Á Bệnh Phu” của thế kỷ 21. 
Khốn nạn vô cùng! 
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