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Bản tin chuyển tiếp.
Tôi thấy bài này cũng có điểm hợp lý.
Cầu nguyện cho bọn tầu phù nó xập sớm thì mới cứu được nước Việt.
“Khôn sống, dại chết”
Người Việt có thực sự chấp nhận bị xem là “dại” như bọn cướp đỏ bắt buộc không?
1/ Làn sóng cắt giảm lương phổ biến đã làm nguội lạnh tính tích cực làm việc
của cán bộ các cấp, tạo ra mâu thuẫn giữa cán bộ cấp trung và cấp dưới, khiến quan
và dân thất tín, chính lệnh không được thực thi.
2/ Trung Quốc lớn như vậy, nhưng không ai biết ngân hàng nào đáng tin cậy. do
chính sách của Tập Cận Bình khiến nước mạnh dân nghèo, kinh tế tư nhân bị phá
hoại,
3/ các nhà máy nước ngoài chuyển đi với số lượng lớn, và nợ nước ngoài chồng
chất. Sự suy giảm cấu trúc này làm cho nền kinh tế vô phương cứu chữa. Những nhân
tố xấu ở các phương diện đang đan xen vào nhau, những con sóng không ngừng mở
rộng, và tổng thể rơi vào tình trạng rơi tự do, đó là ngày sụp đổ ập đến.
4/ Một khi tài chính cạn kiệt, cán bộ cấp trung và cấp dưới ‘nằm ngửa’, lòng dân
sục sôi, chính quyền trung ương hai bàn tay trắng, chỉ biết trông trời đổi vận, dân thì
củi khô khắp nơi, chỉ trông chờ một tia lửa là bùng cháy. Tình huống tuyệt vọng này,
dẫu Thần Tiên cũng khó cứu nổi.
-----------------Nam Giang tôi là dân nghèo từ nhà quê xin nói một câu : Ba con chó nằm êm ru
dưới gầm bàn. Ông chủ không ném xuống cục xương làm gì nó cắn nhau. Vài năm
gần đây,báo chí cả Thế giới chửi rủa Hoa Kỳ ngu,ném dollars vào làm giàu cho
Trung cộng biến nó thành kẻ thù hung bạo là chết tới nơi.
Xin thưa : Hoa Kỳ biến T/C thành con voi mà chất đất sét. Dollars vào là quên
luôn Đài Loan,quên hết mọi sự. Từ chóp bu trở xuống đều nghĩ "Bất động sản", kiếm
chút hoa hồng là đủ ấm rồi. Nông thôn vứt vết cuốc cày về đô thi. Vô hình dung Hoa
kỳ xây dựng một đội ngủ Tư Bản,tiểu tư sản sẽ trở thành là kẻ thù của Vô Sản.
Mike Pompeo cựu Bộ trưởng ngoại giao có tầm nhìn rất sáng : Đảng CS/TQ không
có lảnh đạo người dân Trung Quốc. ACE đâu có dịp đến T/C nhưng đứng trong bức
rèm vẫn thấy xa vạn dặm. Các nhà đầu tư rút về là thất nghiệp. Tay chân nghĩ,nhưng
miệng thì làm overtime : "Tọa thực sơn băng"ngồi ăn là núi lở. Đảng thâm thủng trên
300 tỷ bất động sản. Hãy nhìn hình thành phố ma chọc trời.
Hoa Kỳ chỉ làm trong phạm vi 3 câu của nhà Cách mạng vô địch LÝ ĐÔNG A. đã viết
trước từ Thập niên 40 : Công Tâm, Công Lương, Công Thành.
Với 5 lời thề : Thề Giác Đại Biện Chứng (Biện Chứng Lớn)
Thề Tu Tính Mệnh Ta

Thề cứu nước nòi Việt
Thề giúp loài người yếu
Thề cùng vũ trụ hòa (Hòa nhập với vũ trụ)
XY Thái Dịch Lý Đông A
Nữa năm trước, Nam Giang có thưa : ACE nên chịu khó theo dõi tình hình sẽ diễn
biến từng ngày. Biden cũng không thể lội ngược dòng nước .
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Thiếu tiền trả nợ đến hạn và mua nợ chính phủ, Bắc Kinh buộc phải cắt giảm dự trữ
bắt buộc cho NHTM
Trong sáu tháng qua, chế độ Bắc Kinh đã bất ngờ phơi bày sự suy kiệt tài chính từ
trên xuống dưới. ‘Băng dày 3 thước không phải lạnh một ngày’, tất cả những mặt hạn
chế của chế độ độc tài của ĐCSTQ về lâu dài đã tạo nên tình hình không thể chịu
đựng được như hiện nay.
Bốn mươi năm cải cách và mở cửa đã tích lũy được khối tài sản kếch xù, được
ĐCSTQ sử dụng để mở rộng, duy trì ổn định, xa hoa và tham nhũng, cho phép Tập
Cận Bình thỏa mãn ảo tưởng về một vị hoàng đế lưu danh thiên cổ. Nhưng chỉ trong
thời gian khoảng 10 năm, ‘rương vàng đã hết túi tiền đã bay’.
Như người xưa vẫn nói, kẻ ăn tàn phá hại thì nhiều, người làm ra tiền của thì ít, giờ
đây, đâu đâu cũng thấy ngửa tay xin tiền, nhưng những con đường kiếm tiền thì đều
đã bít lại. Sự suy kiệt tài chính từ trung ương đến địa phương, trước hết thể hiện ở
tình trạng khó khăn của chính quyền địa phương. Gần đây, chính quyền nhiều địa
phương đã quyết định thành lập ‘văn phòng giảm lương’ đặc biệt, điều này chứng tỏ
giảm lương không còn là hiện tượng cá biệt, mà là chính sách chung lâu dài.

Nói chung, trừ khi thực sự cần thiết, chính phủ sẽ không khấu trừ thu nhập của cán bộ
và nhân viên chính quyền các cấp, bởi vì hoạt động của chính phủ đòi hỏi sự nỗ lực
đồng bộ của các cán bộ đảng, họ cần phải tìm kiếm của cải tư nhân và cố gắng hết
sức mình để duy trì sự ổn định của chế độ. Làn sóng cắt giảm lương phổ biến đã làm
nguội lạnh tính tích cực làm việc của cán bộ các cấp, tạo ra mâu thuẫn giữa cán bộ
cấp trung và cấp dưới, khiến quan và dân thất tín, chính lệnh không được thực thi.
Mối quan hệ giữa các cấp từ trên xuống dưới của ĐCSTQ không được duy trì bằng
những lời nói suông về các giá trị, mà bằng cách dựa vào quyền chức ai nấy ‘vét cho
đầy túi tham’. Cấp trên có tham nhũng của cấp trên, cấp trung và cấp dưới có tham
nhũng của cấp trung và cấp dưới, tham nhũng chính là chất bôi trơn cho sự vận hành
của chế độ. Trước đây, lượng tiền quá lớn, mọi người lấy những thứ mình cần và
không can thiệp vào nhau, nhưng khi tài chính cạn kiệt, không gian cho các quan
chức tham nhũng các cấp thu hẹp lại, thế là tranh giành giữa cấp trên và cấp dưới nổ
ra.
Gần đây, ở các tỉnh lớn giàu có, các viên chức chính quyền đã bị giảm 50% tiền
lương, tất cả các khoản gọi là ‘tiền thưởng thành tích’ đã bị hủy bỏ. Không chỉ quan
chức chính quyền bị cắt giảm lương, mà ngay cả giáo viên, nhân viên y tế cũng không
được tha, thậm chí có những ‘thiên thần áo trắng’ cũng đã gia nhập ‘đội quân đòi
lương’, điều này cho thấy tính phổ biến và nghiêm trọng của vấn đề.
Đồng thời, các ngân hàng địa phương cũng bắt đầu đổ vỡ. Một ngân hàng nông thôn
ở Hà Nam bất ngờ sụp đổ, gần 100 tỷ nhân dân tệ (tương đương gần 350 nghìn tỷ
đồng) tiền gửi của 400.000 người gửi tiền đã biến thành hư vô. Một số ngân hàng bắt
đầu hạn chế người gửi tiền rút tiền, chỉ được rút không quá 1.000 nhân dân tệ
(khoảng 3.5 triệu đồng) mỗi ngày. Ngân hàng Thượng Hải giữ tài khoản lương của
người già, khiến những người già nhận lương hưu rất khó khăn, nỗi khổ không nói hết,
mục đích là giảm việc rút tiền gửi.
Việc cạn kiệt nguồn tài chính của chính quyền địa phương bắt nguồn từ sự suy giảm
kinh tế không thể đảo ngược, và sự suy thoái toàn diện của ngành bất động sản.
Chính quyền địa phương không thể kiếm tiền bằng cách bán đất, và chính quyền
trung ương cũng thiếu nguồn thu thuế do suy thoái kinh tế. Trung ương không cứu
được các địa phương, các địa phương lại càng nguy, khó tự cứu mình. Giữa chính
quyền trung ương và địa phương, không những không dùng lợi ích để dụ dỗ lẫn nhau,
mà thậm chí còn xung đột vì lợi ích. Mạnh Tử nói: “Trên dưới không giao nộp thuế,
lợi ích, thì đất nước lâm nguy”.

Việc chi tiêu nhiều hơn cho các dự án cơ sở hạ tầng - với hàng trăm thành phố, đô thị
ma trên khắp cả nước - bong bóng bất động sản phình to đã dẫn đến Trung Quốc
ngập trong nợ nần.
Sự đổ vỡ bất động sản hiện nay chỉ mới bắt đầu, các ngân hàng địa phương bị liên
lụy bởi bất động sản, và các vụ đổ vỡ ngân hàng nối tiếp nhau. Ngân hàng đổ vỡ, nạn
nhân là những người bình thường, tài sản gia đình dành dụm bao năm đã mất hết
trong một sớm một chiều, lúc đó, việc cầm cố, vay mua xe, học hành của con cái,
chữa bệnh của người già… như trái núi đè xuống, nếu chẳng may bị thất nghiệp và
giảm lương, có khả năng xảy ra những điều xui xẻo chưa từng có.
Các ngân hàng nông thôn nhỏ và các ngân hàng quốc doanh lớn có mối liên hệ chặt
chẽ với nhau. Các ngân hàng lớn không còn hoạt động tốt trong điều kiện kinh tế suy
thoái. Nợ nước ngoài, nợ trong nước, tài trợ của các doanh nghiệp nhà nước, và hố
đen tham nhũng liên lụy, từ lâu đã khó tự bảo toàn bản thân. Cộng thêm sự đổ vỡ liên
tục của các ngân hàng địa phương, tất cả đã ảnh hưởng đến hoạt động của các ngân
hàng quốc doanh lớn. Trung Quốc lớn như vậy, nhưng không ai biết ngân hàng nào
đáng tin cậy.
Một khi người dân mất niềm tin vào ngân hàng thì tiền của họ sẽ bấp bênh, lo lắng
hàng ngày, hễ nghe tin tức bất lợi nào là họ lập tức lao đi rút tiền. Đến lúc đó thì
thảm họa toàn diện sẽ giáng xuống.
Sự suy kiệt tài chính của Trung Quốc ngày nay không phải là một hiện tượng cá biệt,
mà là một sự co rút về cấu trúc. Bên trong, do chính sách của Tập Cận Bình khiến
nước mạnh dân nghèo, kinh tế tư nhân bị phá hoại, toàn bộ môi trường lạnh ngắt,
cộng thêm chính sách ‘zero covid’ làm cho xã hội trì trệ, những việc vô cớ lại phát
sinh thêm nhiều vấn đề. Bên ngoài, Trung Quốc và các cường quốc kinh tế phương
Tây quay lưng lại với nhau, ngoại thương bị cắt đứt, đầu vào khoa học và công nghệ
bị đoạn tuyệt, các nhà máy nước ngoài chuyển đi với số lượng lớn, và nợ nước ngoài
chồng chất. Sự suy giảm cấu trúc này làm cho nền kinh tế vô phương cứu chữa.

Nếu cơ cấu kinh tế tổng thể của một quốc gia lành mạnh, nếu gặp phải cú sốc tạm
thời, nó có thể phục hồi trong thời gian ngắn. Nhưng kết cấu kinh tế đã như bệnh ung
thư di căn rồi, đã không còn là vấn để sửa chữa khắc phục một vài chính sách nữa rồi,
cũng không phải có bài thuốc tốt trừ tà phù chính là có thể cứu chữa được. Những
nhân tố xấu ở các phương diện đang đan xen vào nhau, những con sóng không ngừng
mở rộng, và tổng thể rơi vào tình trạng rơi tự do, đó là ngày sụp đổ ập đến.
Vốn dĩ có tiền có thể sai khiến ma quỷ, muốn người có người, muốn vật có vật, làm đủ
mọi việc xấu đều có thể dùng tiền để giải quyết. Một khi tài chính cạn kiệt, cán bộ cấp
trung và cấp dưới ‘nằm ngửa’, lòng dân sục sôi, chính quyền trung ương hai bàn tay
trắng, chỉ biết trông trời đổi vận, dân thì củi khô khắp nơi, chỉ trông chờ một tia lửa
là bùng cháy. Tình huống tuyệt vọng này, dẫu Thần Tiên cũng khó cứu nổi.
Tham nhũng hệ thống, đánh mất lòng dân, hai con tê giác xám lớn nhất này cũng đã
phá cửa xông vào rồi, giờ đây, cộng với với tài chính cạn kiệt cũng đã lao đến rồi,
đây là con tê giác xám lớn nhất, và có thể là cuối cùng. Nó hung dữ và không thể
ngăn cản. ĐCSTQ, một chế độ độc tài đang bên bờ vực thẳm, không còn có thể chịu
đựng được đòn đánh cuối cùng này.
Đại Minh

