
Từ	  đầu	  tháng	  Tư	  2016	  vừa	  qua	  cả	  triệu	  triệu	  loài	  hải	  sản	  đã	  chết	  đồng	  loạt	  dọc	  
ven	  biển	  miền	  Trung	  Việt	  Nam,	  và	  cá	   trong	  sông	  ngòi	  ao	  hồ	  cũng	  bắt	  đầu	  chết.	  
Việc	  khám	  phá	  nhà	  máy	  Formosa	  Vũng	  Áng	  chôn	  ống	  thải	  chất	  độc	  xuống	  biển	  đã	  
gây	  một	  làn	  sóng	  phẫn	  nộ	  của	  toàn	  dân	  Việt	  trong	  và	  ngoài	  nước.	  

	  
	  
Đây	  không	  phải	  là	  chuyện	  cá	  chết	  thông	  thường,	  cũng	  chẳng	  phải	  chỉ	  có	  một	  mình	  
Formosa,	  mà	  nhìn	  kỹ	  nó	   chỉ	   là	  một	  mắt	   xích	   của	   chuỗi	   âm	  mưu	   tiêu	  diệt	  dòng	  
giống	  Việt	  của	  Trung	  Cộng	  (TC),	  nó	  chỉ	  là	  mỏm	  băng	  đá	  nổi	  của	  cả	  một	  âm	  mưu	  
chìm	  ngầm	  dưới	  mặt	  biển	  chính	  trị	  ngoại	  giao	  và	  quân	  sự.	  
	  

	  
	  

	  
	  



Hãy	  tìm	  về	  lịch	  sử	  Việt	  –	  Trung	  để	  vạch	  mặt	  thủ	  phạm:	  suốt	  hơn	  2	  ngàn	  năm	  qua,	  
nước	  Việt	  tuyệt	  đẹp	  và	  giàu	  tài	  nguyên	  vẫn	  là	  miếng	  mồi	  béo	  bở	  trước	  một	  con	  
heo	  đói	  phương	  Bắc.	  Biết	  bao	  cuộc	  binh	  đao	  khói	  lửa,	  đối	  chọi	  với	  sức	  công	  phá	  
của	  giặc	  đông	  hơn	  chục	   lần,	   tổ	  tiên	  dòng	  giống	  Việt	  vẫn	  oai	  hùng	  giữ	  vững	  non	  
sông.	   	  Thời	  đại	  nào	  thì	  nước	  ta	  cũng	  để	  lại	  cho	  kẻ	  xâm	  lược	  mối	  hận	  ngàn	  năm	  
thảm	  bại	  ô	  nhục.	  
	  
Cho	  đến	  khi	   loài	  quỷ	  đỏ	  cộng	  sản	  ra	  đời	  từ	  Âu	  sang	  Á	  trong	  đó	  có	  Hồ	  Chí	  Minh	  
(HCM),	  tên	  tội	  đồ	  đầu	  tiên	  du	  nhập	  chủ	  nghĩa	  cộng	  sản	  vô	  luân	  vô	  đạo	  vào	  Việt	  
Nam,	  thì	  dân	  tộc	  ta	  rẽ	  vào	  ngõ	  khác.	  Kể	  từ	  khi	  Liên	  Sô	  “giao”	  Việt	  Nam	  cho	  TC	  thì	  
việc	  gì	  HCM	  cũng	  phải	  trình	  và	  nghe	  lời	  chỉ	  dạy	  của	  Mao…và	  đây	  là	  cơ	  hội	  ngàn	  
vàng	  để	  TC	  xích	  hoá	  Việt	  Nam.	  	  	  
	  
Tháng	  10	  năm	  1953,	  phòng	  tuyến	  đầu	  bảo	  vệ	  tổ	  quốc	  là	  ải	  Nam	  Quan	  bị	  đổi	  tên	  
rồi	   năm	  1961	   thì	   bị	   xoá	  bỏ,	  Ngày	  14.9.1958	   csVN	  đã	  dâng	  món	  quà	   thứ	  hai	   là	  
Hoàng	  Sa	  và	  Trường	  Sa	   (HSTS)	   theo	  công	  hàm	  của	  Phạm	  văn	  Đồng,	   trong	   thời	  
điểm	  HSTS	  lại	  không	  phải	  là	  lãnh	  thổ	  của	  miền	  bắc	  !	  Trận	  hải	  chiến	  của	  Quân	  Lực	  
Việt	  Nam	  Cộng	  Hoà	  bảo	  vệ	  HS	  bị	  đồng	  minh	  Mỹ	  nhắm	  mắt	  làm	  ngơ	  vì	  đã	  âm	  mưu	  
bỏ	   rơi	   miền	   Nam	   bắt	   tay	   buôn	   bán	   với	   TC.	   Tháng	   3	   năm	   1988	   TC	   nuốt	   luôn	  
Trường	   Sa	   với	   sự	  đồng	   thuận	   của	   bại	   tướng	   Lê	  Đức	  Anh	   ra	   lịnh	   bộ	  đội	   không	  
được	  chống	  trả!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Trong	  cuộc	  chiến	  xâm	   lăng	  miền	  Nam	  VN	  mà	  đảng	  csVN	   tự	   thổi	  phồng	   là	   thần	  
thánh,	  lá	  cờ	  đỏ	  sao	  vàng	  chỉ	  là	  lính	  đánh	  thuê	  cho	  khối	  cộng	  sản,	  Lê	  Duẩn	  đã	  công	  



khai	  vỗ	  ngực:	   :	  Ta	  đánh	  Mỹ	  là	  đánh	  cho	  Liên	  Xô,	  đánh	  cho	  Trung	  quốc	  !	  Đâu	  giải	  
phóng	  ai.	  Có	  gì	  mà	  tự	  hào?	  
	  
Tháng	  9	  năm	  1990	  csVN	  đã	  ký	   thỏa	  ước	  Thành	  Đô	  với	  TC,	  mà	  cho	   tới	  nay	  nội	  
dung	  vẫn	  không	  dám	  bạch	  hoá	  cho	  dân,	  nhưng	  những	  gì	  xảy	  ra	  sau	  đó	  đã	  lộ	  rõ	  dã	  
tâm	  của	  csVN	  bán	  nước	  không	  còn	  chối	  cãi	  được	  nữa.	  TC	  đã	  đấm	  mõm	  cho	  các	  
đảng	  viên	  csVN	  những	  tài	  khoản	  hàng	  trăm	  hàng	  tỷ	  đô	  la	  để	  chúng	  bán	  nước.	  
	  
Thác	  Bản	  Giốc	  mất,	  kéo	  theo	  hơn	  300,000	  hectares	  rừng	  bao	  la	  đầu	  nguồn	  tại	  các	  
tỉnh	  phía	  bắc	  để	   cho	  TC	   “thuê”	  50	  năm	  không	  đóng	   thuế,	   tự	  do	  mang	  dân	  Tầu	  
sang	  nhập	  cư	  không	  cần	  chiếu	  khán,	  tự	  do	  phá	  rừng	  ,	  tự	  do	  lập	  những	  biệt	  khu	  tự	  
trị,	  và	  làm	  những	  khu	  quân	  sự	  bí	  mật	  mà	  chính	  csVN	  cũng	  không	  dám	  bén	  mảng	  
tới	  

	  
	  
	  
Tiếp	  theo	  là	  hàng	  loạt	  các	  công	  trình,	  nhà	  máy,	  khai	  mỏ,	  các	  vị	  trí	  trọng	  yếu	  chiến	  
lược	  của	  VN	  từ	  bắc	  xuống	  tận	  mũi	  Cà	  mau	  dần	  dần	  rơi	  vào	  tay	  những	  tập	  đoàn	  
kinh	  tế	  TC	  thật	  ra	  là	  lực	  lượng	  quân	  sự	  bí	  mật	  với	  những	  đạo	  quân	  khổng	  lồ	  ào	  ạt	  
tự	  do	  ra	  vào	  VN.	  	  	  
	  
Năm	  2009	  mặc	  dù	  cả	  nước	  phản	  đối,	  trí	  thức	  làm	  kiến	  nghị…Nguyễn	  tấn	  Dũng	  coi	  
thường	  quốc	  hội	  tự	  một	  mình	  (kiểu	  dân	  chủ	  tập	  trung!)	  ký	  nhượng	  Tây	  Nguyên	  
cho	  TC	  khai	  thác	  bauxite,	  biết	  thừa	  thực	  tế	  là	  chỉ	  để	  đầu	  độc	  môi	  trường	  giết	  dân	  
VN	  và	  chiếm	  vị	  trí	  quân	  sự	  cắt	  đôi	  nước	  VN	  khi	  chiến	  tranh	  xâm	  lược	  xảy	  ra.	  
	  
Biết	  được	  dân	  VN	  không	  chịu	  khuất	  phục,	  và	  để	  đè	  bẹp	  được	  một	  dân	  tộc	  kiên	  
cường	  chưa	  bao	  giờ	  thua	  trận,	  phương	  kế	  tốt	  nhất	  của	  TC	  là	  nắm	  được	  giới	  lãnh	  
đạo	  để	  xâm	  chiếm	  âm	  thầm	  lặng	  lẽ,	  từ	  từ	  như	  tằm	  ăn	  dâu,	  khéo	  như	  dệt	  lụa,	  êm	  
như	  thảm	  nhung,	  đồng	  thời	  làm	  suy	  yếu	  tinh	  thần	  và	  thể	  xác	  của	  dòng	  giống	  Việt,	  
huỷ	  diệt	  môi	  sinh,	  và	  phá	  tan	  hạ	  tầng	  cơ	  sở	  của	  cả	  một	  dân	  tộc.	  
	  
Dân	  Việt	  sống	  chủ	  yếu	  bằng	  nghề	  chài	  lưới	  dọc	  theo	  bờ	  biển	  dài	  3260km,	  và	  nghề	  
nông	  trên	  diện	  tích	  đồng	  bằng	  trồng	  lúa	  hơn	  96,020km2.	  	  Việc	  đầu	  tiên	  TC	  làm	  là	  
phá	  huỷ	  hai	  mạch	  sống	  này.	  
	  
Bauxite	  Tây	  nguyên,	  Formosa	  Hà	  Tĩnh…nhà	  máy	  nguyên	  tử	  sát	  biên	  giới	  VN,	  thả	  
độc	  chất	  dọc	   suốt	  bờ	  biển	   từ	  bắc	  xuống	  nam,	  giết	  hại	   sinh	   thái	  biển	  Đông…	  Cá	  
chết,	  cả	  thế	  kỷ	  nữa	  biển	  sẽ	  không	  phục	  hồi	  nổi…kỹ	  nghệ	  hải	  sản	  nước	  mắm	  khổng	  
lồ	  sẽ	  trắng	  tay	  …du	  lịch	  biển	  đảo	  sẽ	  không	  còn…dân	  bắt	  đầu	  đói…đảng	  csVN	  vẫn	  
im	  tiếng,	  chống	  chế	  qua	  loa,	  tuyên	  bố	  ngu	  ngơ	  như	  phường	  dốt…	  
….chỉ	   vì	   quan	   thầy	   TC	   cấm	   không	   cho	   nói,	   không	   cho	   điều	   tra….cả	   nước	  
khóc…đảng	  viên	  cs	  im	  lặng	  để	  giữ	  lấy	  phú	  quý,	  công	  an	  côn	  đồ	  ra	  sức	  đàn	  áp	  dân	  
để	  bịt	  miệng,	  mất	  đảng	  thì	  chết	  cả	  lũ,	  chết	  hết	  3	  đời….	  Nguyễn	  Phú	  Trọng	  đã	  hiên	  



ngang	  tuyên	  bố:	  thà	  mất	  nước	  còn	  hơn	  mất	  đảng,	  câu	  xú	  uế	  phản	  bội	  Tổ	  Tiên	  này	  
ngàn	  đời	  không	  thể	  rửa	  sạch.	  
	  

	  
	  

	  
	  
Để	  xoá	  sổ	  nền	  nông	  nghiệp	  VN,	  TC	  cho	  xây	  đập	  nước	  chặn	  nước	  đầu	  nguồn	  bất	  
chấp	  công	  pháp	  quốc	  tế.	  Hôm	  nay	  mực	  nước	  ngọt	  đồng	  bằng	  Cửu	  Long	  miền	  Nam	  
đã	  xuống	   thấp,	  nước	  biển	  đã	  dội	  ngược	  vào,	  muối	  mặn	  đã	  giết	   chục	  ngàn	  mẫu	  
ruộng,	  mức	  sản	  xuất	  gạo	  sẽ	  suy	  giảm,	  dân	  sẽ	  không	  đủ	  ăn,	  gia	  súc	  sẽ	  không	  còn,	  
ruộng	  vườn	  xanh	  mướt	  thẳng	  cánh	  cò	  bay	  sẽ	  biến	  mất….nền	  kinh	  tế	  nông	  nghiệp	  
và	   gia	   cầm	   sẽ	   kiệt	   quệ…	   Đang	   có	   những	   kế	   hoạch	   xây	   nhiều	   con	   đập	   thượng	  
nguồn	   sông	  Hồng,	   trá	   hình	   là	   thuỷ	  điện,	   nhưng	   thực	   chất	   là	   làm	  khô	   cạn	  đồng	  
bằng	  nuôi	  sống	  miền	  bắc…	  TC	  được	  csVN	  tiếp	  tay	  còn	  rải	  hoá	  chất	  khắp	  nước	  qua	  
hình	   thức	   phân	   bón	  mới,	   ốc	   vàng,	   đỉa,	  móng	   trâu,	   rễ	   tiêu,	   ..trăm	  ngàn	  mưu	   kế	  
…vẫn	  chỉ	  là	  bước	  đầu…	  
	  

	  
	  
	  



Bước	  kế	  tiếp	  là	  bước	  cuối	  cùng:	  VN	  trở	  thành	  một	  tỉnh	  ..tự	  trị…của	  TC	  vào	  năm	  
2020	  theo	  tiết	  lộ	  từ	  Tân	  Hoa	  Xã	  của	  TC	  sau	  hội	  nghị	  thành	  Đô	  1990	  tại	  Tứ	  Xuyên.	  
CsVN	  đã	  tiếp	  tay	  để	  dân	  tộc	  Việt	  và	  lịch	  sử	  oai	  hùng	  bị	  xoá	  sổ…	  Hôm	  nay	  TC	  đã	  
cho	  hơn	  50,000	  thuyền	  (mang	  theo	  hơn	  500,000	  lính)	  nguỵ	  trang	  là	  đánh	  cá	  tràn	  
vào	  biển	  Đông	  trong	  âm	  mưu	  chiếm	  trọn	  vùng	  biển	  này	  làm	  của	  riêng,	  mà	  chưa	  
bao	  giờ	  họ	  làm	  chủ.	  
	  

	  
	  
Người	  cs	  Trung	  quốc	  quỷ	  quyệt	  và	  thâm	  độc,	  và	  sự	  tính	  toán	  không	  chỉ	  giới	  hạn	  
với	  VN,	  mà	  còn	  cả	  với	  nước	   lân	  bang,	  Phi	  châu	  và	  với	   thế	  giới	  phương	  Tây.	  Họ	  
không	  chỉ	  đơn	  thuần	  buôn	  bán,	  mà	  còn	  có	  mưu	  đồ	  xâm	  lược.	  Tháng	  trước	  may	  
mắn	  thay	  Quốc	  Hội	  Úc	  đã	  chặn	  đứng	  kịp	  thời	  âm	  mưu	  TC	  mua	  nông	  trại	  để	  thao	  
túng.	  Nước	  Úc	  hãy	  nhìn	  VN	  để	  học	  kinh	  nghiệm:	  Hôm	  nay	  là	  nông	  trại,	  ngày	  mai	  
là	  lực	  lượng	  lao	  động	  đến	  thẳng	  từ	  Hoa	  lục	  làm	  mất	  hết	  kỷ	  cương	  và	  an	  toàn	  xã	  
hội	  của	  Úc.	  	  
Việt	  Nam	  và	  nước	  Úc	  cùng	  đang	  đứng	  trước	  thử	  thách	  lớn	  nhất	  của	  thế	  kỷ.	  
Chắc	  chắn	  người	  dân	  Việt	   sẽ	  không	  khuất	  phục	  như	  đã	  chứng	  minh	   trong	  suốt	  
chiều	  dài	  lịch	  sử.	  
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