Tổng giám đốc người Nhật: Tôi nghĩ Việt Nam là thuộc địa của Trung
Quốc
“Tôi nghĩ Việt Nam là thuộc địa của Trung Quốc” – Đây là câu nói của một ông
Tổng giám đốc người Nhật, nói trước hàng chục quan khách Việt Nam trong một
phòng hội thảo của một khách sạn 5 sao.

Câu nói của vị giám đốc người Nhật làm hết thảy các vị doanh nhân, nhà khoa học,
thậm chí là cả những viên chức nhà nước trong khán phòng phải sững sờ. (Ảnh:
Cerev)
Câu nói ấy không khác việc ông giám đốc người Nhật kia cho một cái tát vào mặt tất
cả những con người Việt Nam ưu tú trong khán phòng đấy. Họ đều là những người
Việt Nam thành đạt, là những người yêu nước, làm sao có thể chịu đựng được sự sỉ
nhục ấy.
Thế nhưng, những lời nói tiếp theo đó của vị giám đốc kia đã phải khiến khán phòng
gật đầu thừa nhận, thậm chí là vỗ tay.
Ông chỉ vào chiếc màn máy chiếu, chỉ vào cặp đèn trên trần nhà, chỉ vào bộ quần áo
mà mọi người đang mặc, thậm chí là cây bút và tờ giấy mà họ cầm trên tay, ông nói:
“Made in China”.
Ông nói, Trung Quốc hiện diện khắp nơi, đến mức gần như ngành nghề nào cũng có
mặt, từ kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp ở Hải Phòng; kinh doanh bất
động sản ở Tiền Giang; sản xuất giày ở Đồng Nai; luyện-cán thép ở Thái Bình; sản
xuất tinh bột wolfram ở Quảng Ninh; linh kiện điện tử ở Đà Nẵng; ván ép ở Long An;
đến gia công in phun, đồ họa, sản phẩm quảng cáo, dịch vụ quảng cáo ở Sài Gòn…
nơi nào cũng thấy bàn tay người Trung Quốc.
Việt Nam đang bị nhuộm đỏ trước hiểm họa “ngoại xâm mềm” bằng con đường kinh
tế từ Trung Quốc. (Ảnh: Reuters

Từ thời xưa, người Trung Quốc đã không ngừng nỗ lực xâm phạm bờ cõi Việt Nam,
điều này vẫn kéo dài cho đến ngày nay và họ sẽ tiếp bước thế hệ cha ông tiếp tục sự
nghiệp bành trướng. Âm mưu của người Trung Quốc được gọi là chiến thuật “cắt lát
salami”. Nghĩa là họ sẽ không cùng lúc chiếm toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam mà là
“ăn mòn” từng bộ phận, sau đó độc chiếm trọn vẹn, toàn bộ.
Kế hoạch “tích tiểu thành đại” của Trung Quốc gồm nhiều hành động nhỏ: từ việc
thâu tóm và biến các công ty Việt Nam thành công ty Trung Quốc, tăng cường sự hiện
diện của người Trung Quốc tại Việt Nam; cho tới việc đẩy mạnh đầu tư lớn trên khắp
đất nước, đặc biệt là khu vực Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế – nơi hẹp nhất theo
chiều Đông-Tây của giải đất hình chữ S (bề rộng chỉ khoảng 40km).
Có thể nói, việc di dân âm thầm xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam là bước nhỏ tạo bàn
đạp để người Trung Quốc đồng hóa cũng như gây nhiễu trật tự xã hội tại đất nước
hình chữ S. Trên giải đất hẹp nhất của Việt Nam, họ muốn dần thay thế người Việt
bằng người Trung Quốc nhằm phục vụ cho âm mưu chia cắt Việt Nam và mưu chiếm
Biển Đông.

Việc di dân âm thầm xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam là bước nhỏ tạo bàn đạp để
người Trung Quốc đồng hóa cũng như gây nhiễu trật tự xã hội tại đất nước hình chữ
S. (Ảnh: Reuters)
Trước đây VietnamNet từng thực hiện phóng sự về những ngôi làng Trung Quốc mọc
tại Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam thường bày tỏ “bất bình”
trước sự “ngang nhiên” tuyên xưng chủ quyền của Trung Quốc đối với biển đảo Việt
Nam. Nhưng về sự ngang nhiên xuất hiện của hàng chục ngàn người Trung Quốc
ngay trên đất Việt Nam thì gần như không ai lên tiếng hoặc hành động gì, đến mức sự
bất thường này được phép đương nhiên tồn tại.
Còn nhớ tại Đà Nẵng, 2 cửa hàng do người Trung Quốc làm chủ thậm chí đã ngang
ngược “tuyên xưng chủ quyền” bằng cách không bán hàng cho người Việt. Người
Việt đang mất chủ quyền ngay trên chính mảnh đất quê hương mình?

Nhưng rất lạ là Việt Nam dường như không mảy may nghi ngờ. Họ có vẻ khá dễ dãi
và nhìn nhận sự việc quá đơn giản, trong khi người Trung Quốc thì quá thâm độc! Là
do các bạn quá ngây thơ, hay là vì bạn đang nhún nhường, e sợ trước một nước lớn
như Trung Quốc? Hay cái tâm lý “tiến cống” vẫn còn hằn sâu trong tâm trí từ thời
Bắc thuộc?
Ông còn nói, người Việt Nam giỏi lắm, thông minh lắm, kiên cường lắm. Lúc ấy
người Nhật thua trận trước người Mỹ, cả nước Nhật thấy sỉ nhục, còn người Việt
Nam thì lại thắng nước Mỹ. Nhưng 20 năm qua đi, Nhật Bản có Toyota, có Honda, có
Mitsubishi, Việt Nam có gì? Người Hàn Quốc chịu sỉ nhục trước người Nhật, họ có
Huyndai, có Samsung, có LG, Việt Nam có gì?
Những câu nói của vị giám đốc người Nhật khiến bao người dân đất Việt chợt tỉnh
ngộ. Nhìn lại tình cảnh đất nước, nhiều người phải tự hỏi, Việt Nam rốt cuộc đang là
gì của Trung Quốc?
40 năm sau khi thâm nhập biên giới Việt Nam bằng quân sự, Trung Quốc đang đổ bộ
kín mít đất nước Việt Nam bằng những đoàn quân kinh tế hùng hậu.

Sau 40 năm, Việt Nam chẳng là gì so với sức mạnh kinh tế lẫn quân sự mà Trung
Quốc đang sở hữu. Biển Đông đang bị gặm nhấm lần mòn. Chủ quyền biên cương
đang bị đe dọa. Cả “chủ quyền” kinh tế cũng bị thao túng.
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