
Quan Điểm Xét Lại về Trung Quốc? 
 
 
Người xem truyền hình Việt Nam khá bất ngờ khi tối qua, 11/8/2020 khi VTV cho phát đoạn phim tài liệu của 
Truyền hình báo Nhân Dân về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc với quân Trung Quốc xâm lược. 
 
Trong phim, người thuyết minh gọi thẳng “Nhà cầm quyền Trung Quốc” là “chúng”, “địch” đồng thời 
mượn lời của Fidel Castro nói về cuộc xâm lược năm 1979 của TQ, trong đó dùng những lời lẽ mạnh: 
 

“Một trong những hành vi ghê tởm, hèn hạ, khốn nạn nhất mà chúng ta từng chứng kiến – và nó sẽ 
khó lòng bị vượt qua bởi kẻ khác – là sự xâm lược Việt Nam vào lúc này. Đây là một tội ác khủng 
khiếp.” 

 

 Tại sao nó được tung ra vào thời điểm chẳng liên quan gì đến những ngày kỷ niệm “Biên giới tháng 
Hai” này?  

 Phải chăng đang có sự xoay chuyển ngầm đòi thoát khỏi độc tài để chuyển sang phía dân chủ, tự do 
như trong phát biểu mới đây của ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo? 

 
Theo nhận định của nhà quan sát chính trị Phạm Ngọc Hưng, thì:  
 

“…từ Đại hội XII, văn kiện đã nêu rõ ‘Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc’ trên cơ bản văn 
kiện Đại hội XI là “vì lợi ích quốc gia, dân tộc”. 

 
Mà câu ‘lợi ích quốc gia dân tộc’ trong văn kiện ĐH XI cũng là lần đầu tiên. Từ đó đến nay, văn kiện 
đã dần trở thành thực tế, từ việc cắt bỏ việc đưa cán bộ qua TQ đào tạo đến việc loại bỏ yếu tố TQ 
trong công tác cán bộ; và trong vòng 2 năm qua là những bước nhảy trong quan hệ với Mỹ. Có điều 
những chuyện ấy chỉ rõ ràng với những người bỏ công theo dõi, cập nhật và chắp nối từng sự kiện một 
để biến thành một tiến trình“. 

 
Cũng theo ông Hưng thì: “Trang Comcom bị Tổng cục Chính trị đóng cửa nghĩa là quan điểm hoà Trung bài 
Mỹ đã chính thức hết thời. Đây là lúc chủ nghĩa dân tộc bài Trung được đảng cộng sản nâng tầm lên thành 
‘tư tưởng thời đại’.” Điều đó cũng có nghĩa rằng ngọn cờ ‘thoát Trung mới thoát Cộng’ đã mất thiêng, và chống 
Trung không còn ý nghĩa là tranh đấu nữa“. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i-9VLilaceg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3E0YO-QsvG6GEW5gbXv60i6Ki6gw7r5xZmJYFQehFWlFxeEcOuYbP-FJA
https://www.facebook.com/notes/truong-huy-san/bi%C3%AAn-gi%E1%BB%9Bi-th%C3%A1ng-hai-2009-1979/189934721029764/
https://www.facebook.com/notes/truong-huy-san/bi%C3%AAn-gi%E1%BB%9Bi-th%C3%A1ng-hai-2009-1979/189934721029764/
https://www.facebook.com/amsler.farm/posts/10223054145366155
https://www.facebook.com/amsler.farm/posts/10223053695034897

