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TT Trump kết liễu ‘quái vật đcstq’ - P1: đcstq: đảng trộm cắp lớn nhất thế giới
Cuộc chiến giữa Mỹ và tq trở nên kịch tính hơn bao giờ hết khi Mỹ dồn dập tăng
cường các đòn trừng phạt mạnh mẽ, cùng các kế hoạch cứng rắn quyết liệt hơn thẳng
vào tử huyệt của đcstq cho thấy Tổng thống Trump đang dứt khoát chấm dứt chế độ
độc tài phản nhân loại này.
Sau khi thẳng tay đánh thuế hàng hóa tq và tuyên bố “không cần tq nữa”, “thậm chí
tốt hơn là không có tq”, Tổng thống Trump đã cho thấy ông thực “không muốn đùa
giỡn” với chính quyền này bởi vì đcstq đang “ngày càng làm tôi tức giận thêm” trong
đại dịch Covid-19.

Đáp lại thái độ hung hăng và bất chấp mọi nguyên tắc luật pháp quốc tế của tq, chính
quyền Trump liên tiếp tăng cường các đòn trừng phạt mạnh mẽ như rút Hong Kong
khỏi quy chế đặc biệt, trừng phạt các quan chức đcstq và Hongkong có liên quan.
Tổng thống Trump ban hành dự luật Tân Cương lên án đcstq đàn áp người Duy Ngô
Nhĩ ở Tân Cương, trừng phạt các quan chức liên quan, trong đó có bí thư Tân Cương
đương chức, là một trong 25 thành viên thường trực Bộ Chính trị uy quyền nhất.
Đáp lại thái độ hung hăng và bất chấp mọi nguyên tắc luật pháp quốc tế của tq, chính
quyền Trump liên tiếp tăng cường các đòn trừng phạt mạnh mẽ nhắm thẳng vào Bắc
Kinh. (Getty). Mỹ cũng bác bỏ hầu hết yêu sách chủ quyền phi pháp gần 90% diện
tích Biển Đông của tq, tuyên bố ủng hộ Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Brunei và
Philippines đấu tranh chống lại việc đáp lại thái độ hung hăng và bất chấp mọi
nguyên tắc luật pháp quốc tế của tq.

Chính quyền Trump liên tiếp tăng cường các đòn trừng phạt mạnh mẽ nhắm thẳng
vào chính quyền Bắc Kinh. cstq ỷ mạnh bức hiếp các nước để chiếm đoạt biển đảo,
tăng cường quân sự ồ ạt đe dọa Đáp lại thái độ hung hăng và bất chấp mọi nguyên
tắc luật pháp quốc tế của tq, chính quyền Trump liên tiếp tăng cường các đòn trừng
phạt mạnh mẽ nhắm thẳng vào chính quyền Bắc Kinh. và gọi tq là nước côn đồ.
Mỹ cũng thẳng thừng tố cáo đcstq và WHO giấu dịch cúm gây thiệt hại quá lớn về
sức khỏe, sinh mạng và kinh tế cho Mỹ và thế giới.
Ngay sau thông tin tiết lộ tổng thống Mỹ chuẩn bị ban hành quyết định hành pháp
cấm tất cả đảng viên đcstq và người nhà nhập cảnh Mỹ, trục xuất các đối tượng liên
quan, ước lượng 270 triệu người, ngoại trưởng Mỹ tiếp tục lên án đcstq đàn áp bức
hại học viên Pháp Luân Công hơn hai thập kỷ qua, yêu cầu đcstq thả tự do cho các
học viên đang bị giam giữ trong tù và cung cấp thông tin về những người bị mất tích.
Trước đó nhiều cuộc điều tra và phóng sự cho thấy đcstq mổ cướp nội tạng học viên
Pháp Luân Công.
Chính phủ Hoa Kỳ lần đầu tiên công khai lên tiếng chỉ trích cuộc bức hại Pháp Luân
Công tại tq suốt 21 năm qua. (The Epoch Times) Căng thẳng ngày càng lên đến đỉnh
điểm khi chính quyền Mỹ đột ngột yêu cầu Tổng Lãnh sự quán tq tại Mỹ đóng cửa
trong vòng 72 giờ.
Thượng nghị sĩ Marco Rubio thuộc đảng Cộng Hòa, Chủ tịch Uỷ ban Tình báo
Thượng viện Hoa Kỳ cho biết "Toà lãnh sự tq ở Houston là một trung tâm tình báo
khổng lồ. Đó là một mạng lưới quy mô các hoạt động gián điệp của đcstq trên đất Mỹ
nhằm khuynh đảo thay đổi Hoa Kỳ. Cơ sở này đáng lý ra phải bị đóng cửa lâu rồi.
Ngoài ra, còn nhiều cơ sở lãnh sự đcstq khác, các trường đại học nổi tiếng như
Harvard, Stanford... cũng đang bị điều tra tiếp tay cho tq.
Mỹ đã “thấu hiểu sâu sắc” đcstq
Phản ứng của Bắc Kinh sau khi Mỹ tuyên cáo đóng cửa lãnh sự quán như mọi khi là
nổi giận đùng đùng đòi trả đũa. Đáp lại Tổng thống Trump tuyên bố: “Tôi có thể ra
lệnh đóng thêm nhiều lãnh sự quán tq ở Mỹ”.
Tổng lãnh sự tq tại Houston ông Thái Vĩ, trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh
ABC13 ngày 22/7 nói: “Thật khá bất ngờ… Chúng tôi không ngờ bị đối xử như thế
này và chúng tôi đến đây vì tình hữu nghị vì sự hiểu biết lẫn nhau giữa tq và Mỹ”.
"Toà lãnh sự tq ở Houston là một trung tâm tình báo khổng lồ. Đó là một mạng lưới
quy mô các hoạt động gián điệp của đcstq trên đất Mỹ nhằm khuynh đảo thay đổi
Hoa Kỳ." (Getty)
Ông Thái Vĩ đã nói rất chính xác. Các đòn trừng phạt ngày càng leo thang về mức độ
mạnh mẽ của chính quyền tổng thống Trump đối với tq đã thể hiện “sự hiểu biết lẫn
nhau” cực kỳ sâu sắc giữa chính quyền Mỹ và "Toà lãnh sự tq ở Houston là một trung
tâm tình báo khổng lồ. Đó là một mạng lưới quy mô các hoạt động gián điệp của
đcstq trên đất Mỹ nhằm khuynh đảo thay đổi Hoa Kỳ."
Tổng thống Trump và chính quyền của ông đã nhận biết toàn diện đến tận gốc rễ bản
chất của đcstq, đó là lý do ông không ngần ngại tăng cường các đòn mạnh mẽ nhằm
vô hiệu hóa chính quyền này. Đây mới chỉ là sự khởi đầu, hứa hẹn những bùng nổ sắp
tới trong kế hoạch “toàn chính phủ” của Tổng thống Trump cho cái kết của đcstq.

Băng đảng trộm cắp lớn nhất thế giới
Việc Mỹ xác định lãnh sự quán tq tại Houston là hang ổ gián điệp mặc dù gây bất ngờ
nhưng thực ra đó không phải là điều mới mẻ. Trong nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc
đã trở thành siêu cường bằng chiêu trò trộm cắp kinh điển với quy mô và mức độ lớn
hơn bất kỳ cái gì người ta có thể tưởng tượng được. Gián điệp là một trong những
nền tảng cốt tử của chiến lược siêu trộm cắp toàn cầu này.
Trộm cắp kỹ thuật, sở hữu trí tuệ
Chiến lược của tq về phát triển khoa học kỹ thuật, mục tiêu là đến năm 2025 trở
thành “cường quốc về chế tạo”, dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ số, 5G, v.v.,. mục
đích là nâng cấp tq từ công xưởng của thế giới thành phiên bản tri thức 2.0, tiến đến
thống trị thế giới. (Getty)
Chiến lược lớn về khoa học kỹ thuật của tq tại sao lại trở thành mối đe dọa đối với
phương Tây?
Vấn đề là việc nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật của tq không phải vì để gia
nhập nhóm các quốc gia khoa học kỹ thuật cao trên thế giới và để cạnh tranh bình
đẳng với các quốc gia khác, mà là muốn dùng những thủ đoạn đê hèn để đánh bại
hoàn toàn đối thủ, lật đổ nền kinh tế của phương Tây, đặc biệt là nền kinh tế Mỹ, từ
đó xưng hùng xưng bá khắp thế giới.
Cái giá khi làm ăn với kẻ cướp

“Đường sắt cao tốc tq” những năm gần đây đã trở thành đại diện cho “thương hiệu
quốc gia” của tq, đưa ngành công nghiệp chế tạo tq phát triển “thần kỳ”, nhưng đối
với các công ty phương Tây mà nói, đó là hơn 10 năm ác mộng bị đánh cắp kỹ thuật,
tham bát bỏ mâm, tiền mất tật mang.

Ngành đường sắt cao tốc của tq bắt đầu phát triển từ đầu những năm 1990, đến
khoảng năm 2005, ngành này đã từ bỏ việc tự mình phát triển công nghệ đường sắt,
mà chuyển hướng sang thu hút công nghệ của phương Tây. Mục tiêu của Chiến lược
của tq rất rõ ràng: nâng cấp tq từ vị thế là công xưởng của thế giới trở thành phiên
bản tri thức 2.0, tiến đến thống trị thế giới, rất rõ ràng, đó là đánh cắp công nghệ,
sau đó tự mình sản xuất, thực hiện “đi tắt đón đầu”. Phía tq yêu cầu các công ty nước
ngoài trước khi đấu thầu phải ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ công nghệ cho
các nhà máy sản xuất đầu máy và thân tàu nội địa của tq, nếu không sẽ không được
tham gia đấu thầu. [1]
Trong bản hợp đồng thỏa thuận, tq luôn yêu cầu các nhà đấu thầu nước ngoài muốn
tham gia vào thị trường cần phải thực hiện quy tắc chuyển nhượng toàn bộ công nghệ.
(InformedmagFlickr - CC BY 2.0)
Những phát minh mà phương Tây phải bỏ lượng kinh phí khổng lồ và mất hàng chục
năm để nghiên cứu lại bị đcstq đánh cắp, tiếp thu thậm chí cải tiến, sau đó ứng dụng
vào sản xuất trên quy mô lớn mà không tính vào giá thành sản phẩm, rồi lại bán phá
giá trên quy mô toàn cầu, khiến các doanh nghiệp và nền kinh tế tư nhân ở phương
Tây bị đánh đổ.
Các công ty phương Tây bị dụ dỗ bởi thị trường tq quá béo bở lao vào như thiêu thân.
Chính phủ đcstq không mất một khoản chi phí nghiên cứu lớn, nhưng đường sắt cao
tốc tq lại bước vào thời kỳ phát triển nhảy vọt, họ đã xây dựng được tuyến đường sắt
cao tốc dài nhất thế giới. Chỉ trong vài năm, đcstq đã tiếp thu được công nghệ của
phương Tây, biến thành cái gọi là “Tự chủ về sở hữu trí tuệ”.
Điều khiến các công ty phương Tây ngạc nhiên hơn là tq đột nhiên bắt đầu đăng ký
độc quyền sáng chế công nghệ đường sắt cao tốc ở nước ngoài. Đường sắt cao tốc tq
trở thành đối thủ cạnh tranh quyết liệt với các “bậc thầy” phát triển trước trên thế
giới. Vì tq đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn, lại có ưu thế nhờ sản xuất
quy mô lớn, cùng với sự hỗ trợ tài chính không tiếc tay của chính phủ ở đằng sau, nên
đường sắt cao tốc tq đã có ưu thế cạnh tranh rất lớn, trở thành con át chủ bài trong
chiến lược “một vành đai một con đường” của đcstq.
Đổi thị trường lấy công nghệ, cưỡng chế chuyển giao công nghệ, tiếp thu và cải tiến
công nghệ nước ngoài, thách thức trực tiếp các công ty lâu năm bằng ưu thế giá cả,
dã tâm muốn đánh cắp công nghệ phương Tây của đcstq chưa bao giờ dừng lại.
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