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Lịch sử Trung Quốc tám ngàn niên xu hướng chủ đạo là Nam Tiến, chỉ có Nam tiến họ mới
có được trung du đồng bằng Trường giang màu mỡ, có cảng biển và kiêm tính được văn minh
Bách Việt. Diện tích lãnh thổ mở rộng, tiềm lực kinh tế ra tăng, làm dày dạn vốn văn hóa văn
minh. Nam tiến hình thành nên cốt cách, tâm tính Trung Hoa. Khi thịnh vượng họ tiến về
phương Nam, khi tao loạn họ cũng chạy về phương Nam, hình thành nên vành đai Hán ngữ ở
khu vực Đông Nam Á.
Còn Bắc phương là dãy Vạn Lý Trường Thành che chắn. Hiện thời là nước Nga đế quốc đang
thời quốc lực hùng mạnh và đầy ắp tham vọng.
Lợi ích cốt lõi Trong thế giới đương đại có hải quyền tất sống, mất hải quyền tất chết. Biển
Đông là cái then cửa quyết định tồn vong sống còn của Trung Hoa siêu cường. Thương mại từ
đó mà ra, dầu lửa từ đó mà đến, thế cục chiến lược trên biển cũng bắt đầu từ biển Đông.

Đường 9 đoạn lợi ích cốt lõi của China
Trong trật tự hai cực Yanta, người Mỹ tiến hành bao vây, kiêm tỏa phá hoại, vận liên hoàn kế
với người Nga (Liên Sô). Nhưng trong chính cuộc cạnh tranh này, người Mỹ đã nhận ra đối thủ
tiềm tàng đó là Trung Quốc với tư tưởng và tham vọng Đại Hán.
Người Mỹ kiến tạo thòng lọng thít cổ con rồng Trung Hoa: Từ Nam Hàn, Nhật Bản, Okynaoa,
Đài Loan, Philippin, đến tận Nam Việt Nam sang tới Thái Lan. Không đâu không có sự hiện diện
về quân sự hay kinh tế của người Mỹ. Và tất cả các quốc gia ở Đông Bắc Á chơi với Mỹ đều trở
nên giàu mạnh, quốc lực đủ đương đầu với Trung Hoa. Tất cả các quốc gia ở Đông Nam Á chơi
với Mỹ đều sớm giàu mạnh hơn Việt Nam.
Trung Quốc không thể tung hoành được ở biển Đông Trung Hoa (Tây Nhật Bản), ngoài vũng
nước vàng (Hoàng Hải) thì đều là những anh nhà giàu cự phách. Chiến hạm, kể cả tàu sân bay
của Trung Quốc đối với Nam Hàn, Nhật Bản hay Đài Loan cũng chỉ là mớ trò hề không hơn
không kém.
Chỉ duy nhất còn lại phương Nam mà Việt Nam đang nắm trong tay cái yết hầu của Trung
Hoa. Việc Việt Nam ngả theo bất cứ một cường quốc nào đều khiến cho niềm kiêu hãnh và tư
tưởng Đại Hán bị tổn thương nghiêm trọng cả về tinh thần và yếu tố chiến lược. Bít con đường
xuống biển Đông - nối thông với Mallacca Trung Quốc tất chết.
Chết vì khát năng lượng, chết vì bức bối quốc gia và sức phát triển của dân tộc. Hiển nhiên
biển Đông là lợi ích cốt lõi của Trung Hoa, sống còn của Đại Lục.
Không rõ là vận hạn, hay niềm vui cho Việt Nam trong công cuộc thoát Hoa mà mắt xích
quan trọng để bao vây Trung Hoa tức là Nam Việt Nam đã thảm bại trước Bắc Việt? Trong cái
thòng lọng xiết cổ con rồng Trung Hoa, con rồng đói khát năng lượng và tràn đầy tham vọng,
Việt Nam trở thành yếu tử.
Trời mở lối cho China, Việt Nam suy tàn về tư tưởng, tan rã về niềm tin, số kiếp kinh tế đang
đến hồi mạt vận. Oái oăm thay, China đã vun đắp thế cục này từ chí ít năm chục năm nay. Khi
giúp, khi chiến, khi hòa, khi ve vuốt khi hăm dọa, bằng bất cứ thủ đoạn nào họ đều làm cho
người Việt Nam điêu đứng.
&quot;Liên hoàn kế madein China&quot; Với lợi ích cốt lõi thì không thể không kiêm
tính, đó là chân lý tất yếu. Kiêm tính được biển Đông, kiềm tỏa được Việt Nam Trung Quốc đột
phá vòng vây của Hoa Kỳ, mở tung cánh cửa ra Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, dần dần thách
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thức quyền lực biển với Hoa Kỳ. Vấn đề là họ sẽ kiêm tính Việt Nam theo hướng nào? Súng đạn
chỉ là một phần, liên hoàn kế chính nằm trong áp lực của thực lực quốc gia và tư tưởng tương
đồng.
Cải cách ruộng đất phá hoại xong nông thôn, thủ tiêu tư tưởng làm giàu ở nông thôn, phá hủy
văn hóa làng xã. Nhân Văn Giai Phẩm phá song trí thức, làm thui chột tư duy Việt Nam. Cuộc
chiến Nam - Bắc (1954 - 1975) và giá trị cuộc chiến hủy hoại quốc lực, phá hủy đoàn kết.
Tương đồng chính trị phá xong tư duy. Đốt chùa phá đền hủy xong truyền thống. Bảo thủ trì trệ
hoại tử chính mình.
Vậy còn cái gì là chưa phá nữa?

Cải Cách Ruộng Đất H/a Hồ Chí Minh - Mao Trạch Đông cùng hiện diện trong Tòa
Không cái gì là không có yếu tố Trung Quốc, thậm chí có quá nhiều trường hợp có sự can
thiệp trực tiếp của cố vấn Trung Quốc.
Nhưng thế không phải là đã hết, Liên hoàn kế madein China còn tỏ ra thâm độc, quyền thuật
và biến báo ngay trong hiện tại. Về kinh tế tiếp tục o ep, Hán hóa hàng hóa cho Việt Nam, hủy
hoại nền kinh tế bằng đủ các thủ đoạn (kể cả việc mua râu ngô, móng trâu hay đỉa), gia tăng
thặng dư thương mại. Về chính trị tiếp tục đào khoét thêm mâu thuẫn giữa giới cầm quyền Việt
Nam với chính người dân, tạo những áp lực chính trị nhất định (kể cả giả hiệu) lên thượng tầng
chính trị.
Người Trung Quốc tràn ngập Lào, lan tỏa dần xuống Trung và Hạ Lào dần dần khống chế
vùng lõi Đông Dương. Đầu tư không ngừng nghỉ và ra tăng các lợi ích chính trị ở Cambuchia.
Trong khi đó với Việt Nam việc Trung Quốc (và người Hoa) đầu tư hay thể hiện văn hóa Hán
(các phố Hoa ở Việt Nam) ở những địa bàn mang tính chiến lược: Nhân Cơ - Đăk Nông, Vũng
Áng, Bắc Ninh...
Phố Tàu ở Kỳ Anh phục vụ dự án thép Hưng Nghiệp - Fomosa Đài Loan
Trong bối cảnh quốc lực của Việt Nam suy yếu, người Trung Quốc tiếp tục gia tăng
những áp lực mạnh mẽ trên biển Đông (biển Nam Trung Hoa), buộc Việt Nam phải đầu tư cho
võ khí. Những áp lực kinh tế nặng nề cho Việt Nam ngày thêm nặng nề.
Thiếu tiền thì phải đi vay. Người Mỹ sẵn sàng đe nẹt Việt Nam về các yếu tố nhân quyền,
hay chính trị, còn vòng tay Trung Hoa sẽ mở rộng bất cứ lúc nào và kể cả với bao nhiêu tiền.
Liên hoàn kế made in China vô hình chung tạo ra cái thòng lọng thít cổ Việt Nam, biến Việt
Nam thành ra tứ bề thọ địch, mâu thuẫn xã hội ngày thêm chất chứa nhưng lại không đủ để
bùng phát một cuộc canh tân, hay cách mạng thực sự.
Thoát Hán đã từng bỏ lỡ một cơ hội Trong thời hiện đại chúng ta có cơ hội thoát Hán
không? Xin thưa rằng có, đó chính là lúc Nga Sô và Đông Âu sụp đổ; với Việt Nam tiếng súng
trên biên giới phía Bắc vẫn còn vang. Trung Quốc vừa qua Đại Cách Mạng Văn Hóa được 10
năm, vừa chịu cơn chấn động Thiên An Môn, quốc lực còn chưa đủ mạnh.

Bắt tù binh Trung Quốc trong cuộc chiến vệ quốc 1979
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Đó chính là cơ hội lớn để Việt Nam bứt ra khỏi vòng ảnh hưởng của China, hay nói cách khác
là phá liên hoàn kế của Trung Quốc đối với thế cục phương Nam. Hiển nhiên là chúng ta đã
chối bỏ cơ hội này, không những chối bỏ Việt Nam còn chủ động dàn hòa, xích lại gần hơn với
China.
Đó là thời điểm mà giới lãnh đạo Việt Nam cho rằng: Anh em một nhà cười xòa sau cuộc
chiến và phấn khởi cùng với ĐCS Trung Hoa bảo vệ thành quả cách mạng thế giới.
Cơn đau, thậm chí là có thể có biến động trong vòng vài năm đầu của cuộc thoát Hán nhưng
đó là tất yếu. Rất tiếc là cơ hội qua rồi. Con Rồng Trung Hoa đã thức tỉnh và đang làm mọi
cách để khống chế Việt Nam trước cái hàm của nó.
Vậy còn chăng cơ hội nữa? Vẫn còn. Lịch sử và cả tâm tính người Trung Hoa sẽ cấu thành
nên những bất ổn xã hội. Chế độ cai trị của ĐCS Trung Quốc với toàn xứ Trung Hoa hiện thời
sẽ hình thành nên những bất ổn dữ dội về kinh tế và cả về lãnh thổ, sắc tộc. Trung Hoa ngày
nay nhìn hùng cường nhưng thực chất cũng vẫn chỉ là &quot;con bệnh Á Đông&quot;.
Tức là sẽ có thời điểm mà Trung Hoa chịu những thương tổn dữ dội. Và đó là cơ hội cho Việt
Nam, nên nhớ rằng sở dĩ có Việt Nam ngày hôm nay cũng chính là bất ổn dữ dội thời Mạt
Đường. Việt Nam dành lại độc lập bắt nguồn từ sự cát cứ của những Tiết Độ Sứ. Trong các
mảnh vỡ China thời Mạt Đường, đến Ngũ Đại Thập Quốc duy nhất có sự cát cứ của các Tĩnh hải
quân Tiết độ sứ là thành công dẫn tới sự hiện diện của Nhà nước Việt Nam độc lập dưới thời
Ngô Vương.
Giành lại nền Độc lập từ
(Trung
mảnhQuốc
vỡ của
thời
China
Ngũ đại thập quốc 907 - 979)
Vấn đề là Việt Nam có đủ tiềm lực để nắm bắt cơ hội đó hay không? Vấn đề là Việt Nam có
dũng cảm để nắm bắt cơ hội đó hay không? Cơ hội đến mà mình tay trắng thì cũng chỉ bỏ trôi
không ích lợi gì cả.
Vậy kiến tạo thế nào? Chỉ có một con đường duy nhất là dân chủ hóa, cấp tốc dân chủ hóa.
Trung Quốc Độc Đảng thống trị thì Việt Nam đa nguyên (Và lịch sử đã chứng minh Tam giáo
đồng tôn góp phần làm nên thịnh thế Lý - Trần bốn trăm năm, độc tôn Nho giáo chỉ thịnh
vượng trong có 38 năm thời Lê Thánh Tông). Trung Quốc lấy Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung
Hoa, xã hội Hài Hòa thì Việt Nam khởi động lại sức mạnh truyền thống. Trung Quốc lấy Đảng
Cộng Sản lãnh đạo xã hội thì Việt Nam lấy tư do tư tưởng và bình quyền chính trị làm gốc rễ.
Tức là phải phá xong nền tư tưởng Hán ở Việt Nam. &quot;Lấy dân làm gốc&quot; bắt đầu từ
tôn trọng và bảo hộ tự do tư tưởng trong xã hội.
Muốn làm được như vậy chỉ có hai con đường. Một là cải cách từ trên xuống khi giới lãnh đạo
cộng sản dám vượt lên lợi ích cá nhân của giai tầng mình, hoặc là cuộc vận động từ dưới lên khi
người dân ý thức về sự sống còn của dân tộc và quyền lợi thiết thân của mỗi cá nhân.
Thứ Ba, ngày 30 tháng 7 năm 2013
Trích nguồn: http://hantimesblog.blogspot.de/2013/07/thoat-han-luan.html
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