
March Newsletter from Southeast Asia Sea_Lá thư biển Đông số 2 tháng 3-2016:
Nước Tàu, những cái nhiều và nhất.

http://www.southeast-asia-sea.org/vsasa/mar-newsletter-from-southeast-asia-sea.html

Trần Đại Việt

Trái đất chúng ta đang cư ngụ có nhiều quốc gia, nằm trải dài từ Bắc băng dương đến Nam băng
dương, từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây.

Tổng số quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc là 193 nước. Nước ít dân số nhất là nước Quần đảo
Pitcairn có 48 người dân.

Trong tổng số 193 nước thành viên của Liên Hiệp Quốc, nước Tàu là nước có rất nhiều chuyện và
nhiều cái nhất để nói.

Chúng tôi tuần tự trình bày như sau:

1/ Nước Tàu cộng sản nhiều dân số nhất:

Nước Tàu hiện tại theo chủ nghĩa cộng sản dưới sự điều khiển độc quyền của đảng cộng sản Tàu.
Với tổng cộng 1.376.692.576, theo thống kê tháng 01 năm 2015. Bao gồm 5 chủng tộc khác nhau,
Hán, Hồi, Mãn, Tạng và Mông;

2/ Nước Tàu cộng sản cũng là nước rộng lớn nhất hành tinh này.

Vì có nhiều dân số và đất rộng nhất, cho nên nước Tàu có thêm rất nhiều những cái nhất khác từ
quá khứ lịch sử cho đến ngày nay.

Khởi đầu, dân Tàu cách nay khoảng 2000 năm trước Công nguyên, họ chỉ là những nhóm dân du
mục, sống trên lưng ngựa ở miền Bắc nước Tàu. Nhưng họ là những nhóm người hiếu chiến nhất
nên đã lần lượt chiếm các quốc gia láng giềng là nước Việt, hiếu hòa theo nền văn hóa lúa nước, ở
gần biển, hồ, sông. Toàn bộ lãnh thổ nước Tàu từ sông Dương Tử trở xuống, hầu hết thuộc về dân
tộc bách Việt.

Sau khi chiếm được gần như toàn bộ đất đai của tộc Việt, nhất là sau khi đảng cộng sản Tàu chiếm
được chính quyền từ tay Tưởng Giới Thạch năm 1949, dưới sự cầm quyền của ông Mao Trạch
Đông, những cái nhất và nhiều nêu trên lại càng được phát triển tối đa;

99 bộ tộc Việt đã bị người Tàu đồng hóa, may mắn còn bộ tộc cuối cùng là Lạc Việt đã xây dựng
được một đất nước riêng biệt có chủ quyền là nước Việt-Nam (VN). Tiêu biểu là nước Việt Nam
Cộng Hòa. Còn nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sau này là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt



Nam, thực chất là một bộ phận của nước Tàu cộng sản. Bộ phận này sẽ chính thức trở thành tỉnh
bang tự trị của nước Tàu cộng sản vào năm 2020 theo thỏa hiệp Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung cộng
ký năm 1990 giữa Giang Trạch Dân và Nguyễn Văn Linh.

3/ Nước Tàu cộng sản giết người nhiều nhất:

- Mao Trạch Đông tổ chức cải cách ruộng đất và cách mạng văn hóa trên đất Tàu vào thập 50, 60 và
70 đã giết nhiều người dân nhất, hơn hẳn Adolf Hitler của Đức Quốc Xã, cũng như tổ chức Isis
hoặc Daech hiện tại ở Trung đông. Trên 10 triệu người dân Tàu bị giết chết vì đói, vì hành hình bừa
bãi trong các chiến dịch vừa nêu;

4/ Tổ chức hiếu chiến nhất tàn ác nhất:

- Tổ chức xâm lược Việt-Nam từ năm 1932 qua thiếu tá gián điệp Hồ Quang, tức Hồ chí Minh, tức
Nguyễn Ái Quốc.

- Phát động các cuộc chiến tranh 1946-1954-1975-1979-1989 gần 10 triệu người Việt-Nam đã bị
cộng sản Tàu qua sự tiếp tay của đảng cộng sản Việt-Nam giết chết, gián tiếp và trực tiếp;

5/ Đảng cộng sản Tàu là tổ chức tham lam nhất:

Nước Tàu đã rộng lớn như vậy, nhưng chưa bao giờ đủ với các lãnh tụ Cộng sản, nên họ luôn luôn
tìm cách xâm lăng các nước lân cận và thế giới.

5-1/ Tổ chức xâm lăng Hồi (Duy Ngô Nhĩ – Uyghur)
5-2/ Tổ chức xâm lăng Tây Tạng năm 1950;
5-3/ Sáp nhập Mông cổ vào nước Tàu cộng sản;
5-4/ Tổ chức cướp Ải Nam Quan của Việt-Nam;
5-5/ Tổ chức cướp Vịnh Bắc Bộ của Việt-Nam qua hiệp định Vạn Niên;
5-6/ Tổ chức cướp đảo Hoàng Sa của Việt-Nam Cộng-Hòa ngày 19-01-1974;
5-7/ Tổ chức cướp đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa Việt-Nam năm 1988;
5-7/ Tổ chức cướp thác Bản Giốc của Việt Nam;
5-8/ Tổ chức cướp Núi Đất của Việt-Nam;
5-9/ Tổ chức thao túng kinh tế Việt-Nam, khiến thâm thủng mậu dịch trong năm 2015 của VN là 32
tỷ 300 triệu đô la, tăng gần 13 phần trăm so với năm 2014.
5-10/ Từ các năm 2005-2016 thiết lập các căn cứ quân sự nhằm khống chế biển Đông trên quần đảo
Hoàng Sa Trường Sa cướp được của Việt-Nam từ những năm 1974;
5-11/ Tháng 03-2016, thiết lập hỏa tiễn địa đối không trên đảo Phú Lâm, thuộc Hoàng Sa đe dọa
trầm trọng an ninh biển Đông và thế giới;
5-12/ Xây căn cứ quân sự trên đảo bãi cạn Scarborough ở phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách Vịnh
Subic khoảng 200 km về hướng Tây của Phi Luật Tân;
5-13/ Trung cộng thiết đặt hỏa tiễn chống hạm YJ-62 trên đảo Phú Lâm (Hoàng Sa)
5-14/ Trung cộng thành lập trung tâm nghiên cứu chung về Biển Đông (CSARC).

6/ Đảng cộng sản Tàu và nhà cầm quyền Tàu coi rẻ sinh mạng con người nhất:

6-1/ Đàn áp bằng bạo lực cuộc biểu tình ôn hòa của sinh viên Tàu tại công trường Thiên An Môn và
dùng chiến xa cán, giết chết hàng ngàn người vào các ngày 03-04 tháng 06 năm 1989.



Hòa cùng khoảng 200.000 người biểu tình tiến vào Quảng trường Thiên An Môn, một sinh viên Tàu
giơ cao biểu ngữ kêu gọi ủng hộ một Trung cộng dân chủ vào ngày 22.4.1989



Sinh viên Trường đại học Bắc Kinh tham gia biểu tình tuyệt thực vô thời hạn phản đối chính phủ
Trung cộng tại công trường Thiên An Môn vào ngày 18.5.1989

Binh sĩ PLA nhảy qua một hàng rào để tràn vào Quảng trường Thiên An Môn ngày 4.6.1989 để
trấn áp người biểu tình. PLA được cho là đã được lệnh quét sạch biểu tình khỏi quảng trường

không chừa một ai trước 6 giờ sáng hôm sau



Một cô gái bị thương do xô xát với quân đội đang được cáng ra khỏi Quảng trường Thiên An Môn
vào ngày 4.6.1989

Một người dân đứng chắn trước hàng xe tăng quân đội Trung cộng vào ngày 5.6.1989 để phản đối
việc chính phủ đàn áp người biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn

6-2/ Trong chiến tranh biên giới Việt Trung ngày 17-02-1979, Đặng Tiểu Bình xua 600 ngàn quân
tấn công 6 tỉnh biên giới Việt-Nam. Họ Đặng ra lịnh quân đội Trung cộng thẳng tay tàn sát mọi
người dân Việt-Nam; Phá hoại tất cả hạ tầng cơ sở vật chất; Hãm hiếp tập thể phụ nữ Việt-Nam bất
kể già trẻ lớn bé, sau đó là tàn sát tập thể; Trên 10.000 ngàn người dân và lính Việt-Nam cộng sản
đã bị giết chết.



Xe bọc thép Trung Cộng thuộc Trung đoàn 55, đang làm nhiệm vụ thảm sát trại nữ tù binh Việt
Cộng. Những tù binh còn sống họ khai thác tình dục, đối sử bất lương, mỗi khi có bệnh nhân, bác sĩ
không quan tâm, cai tù lạnh nhạt. Họa sĩ Thiết Huyết, loan tải trên Lịch sử diễn đàn Trung cộng

(nguồn hình Huỳnh Tâm).

Trên chiến trường biên giới Việt Nam-Trung cộng 1979-1989. Nữ tù binh Việt Cộng bị đánh đập,
tra khảo, lấy khẩu cung và làm mồi tình dục cho lính Trung Cộng. Họa sĩ Thiết Huyết, loan tải trên

Lịch sử diễn đàn Trung cộng (nguồn hình Huỳnh Tâm).



Xe bọc thép Trung Cộng T-62 cỡ nòng trơn 115-mm, tầm hoạt động trên địa hình xấu là 320 km,
trên đường bằng phẳng 450km, trước khi viên đạn ra khỏi nòng, những nữ tù binh Việt Nam treo
lên đại pháo sẽ nhận được độ nóng và độ giật, rồi chết, đây là một lối tử hình tù binh trong chiến
tranh Việt Cộng-Trung Cộng 1979-1989. Họa sĩ Thiết Huyết, loan tải trên Lịch sử diễn đàn Trung

cộng (nguồn hình Huỳnh Tâm). [2]

6-3/ Tổ chức mổ sống, cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công để bán lấy tiền;
6-4/ Tổ chức bắt cóc phụ nữ Việt-Nam ở các vùng biên giới Việt Trung để mổ sống cướp nội tạng;

7/ Đảng cộng sản Tàu và nhà cầm quyền Tàu tàn phá có hệ thống môi trường thiên nhiên nhiều
nhất:

- Tàn phá môi trường, môi sinh trên đất Tàu để phát triển kinh tế, ở thành phố Bắc Kinh nhiều lần,
nhiều ngày khói mù ô nhiễm che phủ cả thành phố;
- Cộng sản Tàu tàn phá hơn 20 phần trăm các rạng san hô quý giá, nguồn sống của sinh hải thực vật
biển Đông cũng như thế giới để xây căn cứ quân sự trên đảo Trường Sa;
- Xây dựng trên 12 đập thủy điện lớn trên thượng nguồn chánh sông Mékong bắt nguồn từ cao
nguyên Tây Tạng đã tàn phá nặng nề môi trường sinh thái ở các nước hạ nguồn sông Cửu Long
Việt Nam, gây nên nạn hạn hán trầm trọng chưa từng có cho vùng này trong những tháng đầu năm
2016. Đó là chưa kể hàng chục đập thủy điện phụ khác ở các nước Lào, Miên, Thái Lan.

8/ Đảng cộng sản Tàu và nhà cầm quyền Tàu vi phạm nhân quyền nhiều nhất:

- Báo cáo ngày 12 tháng 2 năm 2016, bộ ngoại giao Anh quốc đã tố cáo cộng sản Tàu đàn áp, bắt
cóc đối lập ôn hòa ở Hong Kong;

- Phiên họp ngày 11 tháng 03 năm 2016 của hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Genève Thụy
Sĩ, Trung cộng đã bị Hoa Kỳ và các nước Tây phương tố cáo vi phạm nhân quyền trầm trọng. Bản
Tuyên cáo chung có đoạn viết: «gọi những vụ mất tích không rõ nguyên nhân, và những vụ cưỡng
bức công dân Tàu và công dân nước ngoài ở ngoài đại lục trở về Trung cộng hồi gần đây, là những
hành động ngoài lãnh thổ "không thể chấp nhận được," cũng như "lệch khỏi" kỳ vọng của cộng
đồng quốc tế và là "một thách thức đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ." -ngưng trích-;

9/ Đảng cộng sản Tàu và nhà cầm quyền Tàu khinh thường luật lệ quốc tế nhiều nhất:



- Nước Phi Luật Tân kiện nhà cầm quyền Trung cộng trước tòa án trọng tài quốc tế La Haye về tội
xâm lược vùng biển của họ; Trung cộng coi thường luật lệ quốc tế không chịu tham dự phiên tòa
này;
- Dự định dùng luật nước Trung cộng để phủ nhận luật biển quốc tế trong việc chiếm đoạt chủ
quyền biển đảo các nước Việt-Nam, Phi Luật Tân v.v...;
- Gây hấn với Nhật Bản về quần đảo Điếu Ngư;
- Cho hạm đội tàu đánh cá tràn xuống các nước ở vùng biển Đông, đánh cá bừa bãi bất chấp luật lệ
quốc tế;
- Bắc Hàn thường xuyên thử nghiệm vũ khí nguyên tử, phóng phi đạn tầm xa và trung. Mới đây các
vụ thử nghiệm trong tháng 03-2016 đã bị Liên Hiệp Quốc chế tài nghiêm khắc. Thế nhưng Trung
cộng ỷ là 1 trong 5 thành viên hội đồng bảo an, đã tìm cách bao che cho Bắc Hàn thoát khỏi sự
trừng phạt. Quá khứ, nhiều lần cộng sản Tàu vi phạm lịnh trừng phạt quốc tế, yểm trợ cho Bắc Hàn
phương tiện, dụng cụ thử nghiệm vũ khí qua đường biên giới v.v...

10/ Xuyên tạc sự thật lịch sử nhất:

- Dân Tàu như trên đã nói, nguồn gốc từ những dân du mục, chưa hề biết biển, nước là gì. Thế
nhưng ông Vương Nghị, lại xuyên tạc lịch sử, nói rằng, biển Đông, Hoàng Sa Trường Sa là do tổ
tiên người Tàu phát hiện đầu tiên. Đây là sự xuyên tạc lịch sử sai lầm nhất từ một bộ trưởng ngoại
giao nước Tàu;

- Biển Đông vốn luôn nổi sóng dữ từ hơn 60 năm qua, thế nhưng ông Vương Nghị lại nói biển
Đông lúc nào cũng bình yên là lời nói sai lầm nhất. Biển Đông luôn nổi sóng vì tham vọng bành
trướng lãnh thổ của cộng sản Tàu.

Với những cái nhất và nhiều như vậy, chính phủ Thụy Sĩ, Liên Âu cũng như người dân Thụy Sĩ và
Liên Âu nên dứt khoát bác bỏ dự án xe lửa tốc hành Genève – Péking trong 10 ngày.

Nếu dự án xe lửa tốc hành Genève – Péking trong 10 ngày được hình thành, tức là Thụy Sĩ và Liên
Âu đã đem mầm móng chiến tranh, bạo lực vào Châu Âu, đó là một hình thức tự hủy diệt chính
mình.

Thành phố Genève kiện trung tâm điện nguyên tử Bugey (Ain) Pháp về việc trung tâm này làm ô
nhiễm môi trường nước và nguy hiểm cho đời sống dân cư. Thế nhưng tại sao Genève lại mở đường
xe lửa tốc hành cho Bắc Kinh, là trung tâm ô nhiễm môi trường lớn nhất thế giới, như thế có mâu
thuẫn hay không?

Tác giả bài viết «Genève-Pékin en TGV en dix jours pour bientôt» có lường được những điều vừa
nêu, lại còn phải kể đến nguy cơ khủng bố Hồi giáo tràn vào Thụy Sĩ và Âu Châu qua đường xe lửa
tốc hành; cũng như nạn di dân lậu hàng loạt từ nước Tàu, các nước ở vùng Trung đông, như Syria,
Iraq là điều không thể nào tránh khỏi.

Cơ quan «Economist Intelligence Unit (một cơ quan của tờ The Economist) xếp nguy cơ chiến
tranh ở biển Đông ở vị trí thứ 8 trong danh sách mà mối đe dọa hàng đầu hiện nay trên thế giới là
“cú hạ cánh cứng” (nền kinh tế chuyển từ tăng trưởng cao sang tăng trưởng thấp, và sau đó là suy
thoái) của kinh tế Trung cộng đứng ở vị trí 20.» -ngưng trích- TC bành trướng biển Đông ‘gây rủi
ro lớn trên thế giới’ VOA tiếng Việt.

China has bigger threat than ISIS and Al-Nusra (CNN.com) – Nước Tàu cộng sản là mối đe dọa lớn
lao nhất hành tinh này, hơn cả tổ chức Daech, nhà nước Hồi giáo và Al-qaida nhập lại.

Đừng đem mồng móng chiến tranh, bạo lực, vi phạm nhân quyền, tàn phá môi trường thiên nhiên,



khinh thường con người từ nước cộng hòa nhân dân Tàu vào Thụy Sĩ và Liên Âu chúng ta.

Muốn phát triển kinh tế cho Thụy Sĩ và Liên Âu, tốt hơn hết là đầu tư nội địa thay vì đầu tư vào
nước Tàu xa xôi đầy trắc trở về đủ mọi mặt như hiện nay.

Ngày 27-03-2016
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communist-xi-jinping-for-its-crime-against-human-beings.html
- Nghị Viện Châu Âu Thông Qua Nghị Quyết Phản Đối Mổ Cướp Nội Tạng –
http://vietdaikynguyen.com/v3/7810-nghi-vien-chau-au-thong-qua-nghi-quyet-phan-doi-mo-cuop-
noi-tang-video/; https://www.youtube.com/watch?v=VDay5L6pZq8;
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131206IPR30036/html/Organ-
harvesting-in-China-situation-in-Sri-Lanka-and-Central-African-Republic
- Mổ Cắp Nội Tạng Sống từ Các Học Viên Pháp Luân Công Được Đưa Ra Dư Luận Quốc Tế -
http://vietdaikynguyen.com/v3/8945-mo-cap-noi-tang-song-tu-cac-hoc-vien-phap-luan-cong-duoc-
dua-ra-du-luan-quoc-te/
- Britain accuses China of treaty violations in the disappearance of a Hong Kong bookseller.
nyti.ms/1Xnuubx (FEB. 12, 2016)
- Bắc Kinh bắt bí Mỹ để Hội Đồng Bảo An giảm trừng phạt Bình Nhưỡng - http://vi.rfi.fr/chau-
a/20160322-trung-quoc-bat-bi-my-de-hoi-dong-bao-an-giam-trung-phat-binh-nhuong
- Biển Đông : Bắc Kinh âm mưu dùng luật Trung cộng bác bỏ luật quốc tế - http://vi.rfi.fr/chau-
a/20160318-bien-dong-bac-kinh-am-muu-dung-luat-trung-quoc-bac-bo-luat-quoc-te
- Nhật có thể đưa Trung cộng ra tòa trọng tài quốc tế về Biển Hoa Đông -
http://www.voatiengviet.com/content/nhat-co-the-dua-trung-quoc-ra-toa-trong-tai-quoc-te-ve-bien-
hoa-dong/3244209.html

- Des missiles sol-air déployés par Pékin dans les îles Paracels? - http://www.rfi.fr/asie-
pacifique/20160217-missiles-woody-yongxing-sansha-chine-paracels-spratleys

- Pékin déploie des systèmes de surveillance en mer de Pacific - http://www.rfi.fr/asie-
pacifique/20160224-pekin-deploie-systemes-surveillance-archipel-spratleys

- Will Southeast Asia Sea Dispute Cause a World War? -
http://learningenglish.voanews.com/content/will-south-china-sea-dispute-cause-a-world-
war/2807527.html

- US Navy Warns Against Chinese Flights in Southeast Asia Sea -
http://www.voanews.com/content/us-navy-warns-against-chinese-flights-south-china-
sea/3192166.html



- Genève-Pékin en TGV en dix jours pour bientôt - http://www.tdg.ch/monde/La-Chine-a-fond-de-
train/story/29275856; http://www.tdg.ch/economie/GenevePekin-en-TGV-en-dix-jours-pour-
bientot-/story/25274013

- Genève a porté plainte contre X concernant la centrale nucléaire française du Bugey, pour "mise
en danger d'autrui et pollution des eaux" - http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/geneve-porter-
plainte-centrale-bugey/story/15376041

- TC bành trướng biển Đông ‘gây rủi ro lớn trên thế giới’ -
http://www.voatiengviet.com/content/trung-quoc-banh-truong-bien-dong-gay-rui-ro-lon-tren-the-
gioi/3245594.html

- Tội ác của đảng Cộng sản Tàu http://9binh.com/

- Trung cộng thành lập trung tâm nghiên cứu chung về Biển Đông -
http://www.voatiengviet.com/content/trung-quoc-thanh-lap-trung-tam-nghien-cuu-chung-ve-bien-
dong/3255115.html

- Trung cộng triển khai hỏa tiễn chống hạm YJ-62 trên đảo Phú Lâm -
http://www.voatiengviet.com/content/trung-quoc-trien-khai-hoa-tien-chong-ham-yj-62-tren-dao-
phu-lam/3254636.html


