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Lễ khánh thành Sài Gòn Park tại Brampton, On. Canada.
photos at the official unveiling Saigon Park- Brampton. Thanks very much to Mayor
Patrick Brown & City Councillor for the naming decision.

SUY NGHĨ VÀ BÌNH LUẬN QUA HÌNH ĐỄ NHẬN DIỆN VIỆT CỘNG NẰM
VÙNG NHƠN DANH CHỐNG CỘNG
Tran Hung
Theo lời của lật sư Lê Luân kể lại sau chuyến thăm gặp "nữ tướng" đấu tranh dân chủ
Phạm Đoan Trang thì Việt cộng không thể cáo buộc được Phạm Đoan Trang về các
cuốn sách cô này đã viết và bán trên Amazon, bán tại Việt Nam cũng như quyền làm
chủ danh khoản Facebook Phạm Đoan Trang.
Hi Hi, vậy mà trước đây đệ tử ruột của Việt gian Trịnh Hội là tên Trịnh Hữu Long
cùng với Phạm Đoan Trang đồng sáng lập trang Luật khoa tạp chí đã tự hào rằng:
Luật Khoa tạp chí trân trọng giới thiệu và đăng tải bản đầy đủ của cuốn "Chính trị
bình dân", tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa, của nhà báo Phạm Đoan Trang, do Nhà
xuất bản Giấy Vụn và GreenTrees xuất bản.
Ngày 24/2/2018 vừa qua, tác giả Phạm Đoan Trang đã bị công an bắt cóc và ép làm
việc về cuốn sách này cho đến nửa đêm. Trước đó, Hải quan Đà Nẵng cũng tịch thu
một số bản in cuốn sách này vốn được gửi từ nước ngoài về Việt Nam.
Kể từ đó đến nay, chúng tôi gần như mất liên lạc với Đoan Trang vì nhà riêng của cô
bị cắt Internet. Tuy không thể xin phép đăng tải cuốn sách này nhưng chúng tôi tin
rằng tác giả sẽ đồng ý với việc phổ biến cuốn sách tới đông đảo bạn đọc của Luật
Khoa.
Vốn dĩ, cuốn sách này được xuất bản qua trang thương mại điện tử Amazon với mức
giá 20 USD (tương đương khoảng 450.000 đồng). Bản điện tử cũng được xuất bản
trên Smashword với giá 5 USD (tương đương khoảng 120.000 đ).
Như tác giả đã nhiều lần thông báo trên Facebook cá nhân, toàn bộ số tiền bán sách
được chuyển cho Quỹ Lương Tâm, một quỹ từ thiện được lập ra để giúp đỡ gia đình
các tù nhân lương tâm ở Việt Nam. HẾT TRÍCH.

Nay thì Phạm Đoan Trang phủ nhận những việc kia mà theo lời của lật sư Lê Luân
thì Việt cộng đã bó tay, không thể buộc tội Phạm Đoan Trang về những vụ này. Đây
là một vụ lừa đảo trắng trợn theo đúng kịch bản của Việt cộng mà Phạm Đoan Trang
là chim mồi với bộ lông vũ là những cuốn sách và trang Facebook Phạm Đoan Trang
còn nạn nhơn là những con chim khờ nghe theo tiếng hót của chim mồi lão luyện
Phạm Đoan Trang. Mời Việt cộng Trịnh Hữu Long và gian đảng vào đây chụp mũ
Tran Hung tiếp đi. Please.
Xin kèm theo hình ảnh:

Hình 1: Việt cộng nằm vùng Trịnh Hữu Long chụp mũ Tran Hung vào ngày
30/9/2019.

Hình 2: Việt gian Trịnh Hội cùng 03 đệ tử ruột là Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Đoan
Trang, Trịnh Hữu Long.
3. Hình 3: Tình đồng chí khắng khít giữa Trương Quốc Huy và Phạm Đoan Trang

Hình 4: Tình thầy trò giữa Osin Huy Đức và Phạm Đoan Trang.

Hình 5: Việt gian buôn người là tên Trịnh Hội và trò cưng Phạm Đoan Trang, Hiếu
Buôn Gió,…

Hình 6: Sách của Phạm Đoan Trang được quảng cáo và bán.
Còn nhiều lắm.
Tran Hung
Tháng 10 21, 2021
Cuộc thi Dương cầm Quốc tế Chopin lần thứ 18 (XVIII Międzynarodowy Konkurs
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina)
Xuan-Huong T Nguyen

Nhắc lại một bi kịch cho người đoạt giải Dương cầm Quốc tế Chopin năm 1980,
Đặng Thái Sơn.
Lúc xưa khi du học sinh Đặng Thái Sơn đi dự thi giải Chopin, có xin toà tổng lãnh sự
VN duyệt cho phép và cấp kinh phí nhưng bị từ chối... phần vì sợ tốn tiền, phần vì
Cha của anh là hoạ sĩ Đặng Đình Hưng "phản động có số má trong phong trào Nhân
văn- Giai Phẩm" nên khó lòng được ân huệ này.
Cuối cùng vì biết tài năng xuất chúng của anh, nên thày dạy cho anh là Giáo sư
người Nga Natanson can thiệp để anh đi thi trong phái đoàn Nga. Đặng Thái Sơn
vượt qua 149 đối thủ thuộc 37 quốc gia trên toàn thế giới, rồi tiến vào vòng chung kết
để đoạt giải.
Mỉa mai cho csVN và cả ban bệ TLS VN ngồi dưới hàng dự khán xem hôm vinh danh
người đoạt giải. Khi ban tổ chức xướng tên người đoạt giải VN Đặng Thái Sơn,
nhưng lại trổi quốc ca Nga là nước đi dự thi.…

Bạn có biết gì về cuộc thi Dương cầm Quốc tế Chopin lần thứ 18 (XVIII
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina) vừa tổ chức tại
Phòng Hòa nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Warszawa Ba Lan hôm 20/10/2021
không ?
Người đoạt giải lần này là Brucce Xiaoyu Liu, quốc tịch Canada với tác phẩm dự thi
The Piano Concerto No. 1 in E minor, Op.11 Chopin (Hòa tấu dương cầm số 1, cung
Mi thứ, tác phẩm số 11 của Frédéric Chopin( soạn vào năm 1830, lúc mới 20 tuổi ).
Trước đó, Bruce Xiaoyu Liu từng đoạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi piano quốc
tế ở Sendai (Nhật), Montreal Canada), Tel Aviv (Israel) và Viseu (Bồ Đào Nha).
Điều thật thú vị anh là học trò của danh cầm Đặng Thái Sơn, người từng đoạt giải
nhất cuộc thi Chopin năm 1980 và cũng là thành viên trong ban giám khảo năm nay.

Trong khi đó , một học trò của Đặng Thái Sơn nữa là anh Jun Li Bui đoạt được giải 6
trong kỳ thi này , anh Jun Li Bui có cha là người Việt mẹ người Trung quốc, nhưng
mang quốc tịch Canada.
Nhắc lại một bi kịch cho người đoạt giải Dương cầm Quốc tế Chopin năm 1980,
Đặng Thái Sơn. Lúc xưa khi du học sinh Đặng Thái Sơn đi dự thi giải Chopin, có xin
toà tổng lãnh sự VN duyệt cho phép và cấp kinh phí nhưng bị từ chối... phần vì sợ tốn
tiền , phần vì Cha của anh là hoạ sĩ Đặng Đình Hưng "phản động có số má trong
phong trào Nhân văn- Giai Phẩm " nên khó lòng được ân huệ này .
Cuối cùng vì biết tài năng xuất chúng của anh , nên thày dạy cho anh là Giáo sư
người Nga Natanson can thiệp để anh đi thi trong phái đoàn Nga . Đặng Thái Sơn
vượt qua 149 đối thủ thuộc 37 quốc gia trên toàn thế giới, rồi tiến vào vòng chung kết
để đoạt giải .
Mỉa mai cho VN và cả ban bệ TLS VN ngồi dưới hàng dự khán xem hôm vinh danh
người đoạt giải ..Khi ban tổ chức xướng tên người đoạt giải VN Đặng Thái Sơn ,
nhưng lại trổi quốc ca Nga là nước đi dự thi .
Trở lại chuyện kỳ thi này, xem ra năm nay Đặng Thái Sơn và Canada bội thu về thành
tích nghệ thuật.

SỰ THẬT VỀ "NƯỚC MẮM" VIỆT HƯƠNG
Đoản Kiếm

Như vậy các loại nước mắm của hãng Việt Hương hoàn toàn không phải hàng Việt
Nam!
Thứ hai, các loại nước mắm của hãng Việt Hương có phải là nước mắm không?
envoyé : SỰ THẬT VỀ "NƯỚC MẮM" VIỆT HƯƠNG

Vì nhiều lý do, tui chưa bao giờ ăn nước mắm Việt Hương! Hôm nay tình cờ, nghe
được câu chuyện một số bạn cãi vã về nước mắm Việt Hương... tôi đi tìm hiểu thì có
vài điểm tôi muốn nói ở đây:
Thứ nhất, để trả lời câu hỏi nước mắm Việt Hương 3 cua, mắm Hòn Phan Thiết và
nước mắm Phú Quốc có phải hàng Việt Nam hay không, tôi dùng các tiêu chí sau:
Chỉ cần một trong các tiêu chí là đủ để các bạn có thể gọi nó là hàng Việt Nam:
- Sản xuất tại Việt Nam? Hoặc
- Nguyên liệu Việt Nam? Hoặc
- Nhân công Việt Nam? Hoặc
- Công ty của người Việt Nam? Hoặc
- Lợi tức thuộc về người Việt Nam?
Câu trả lời của tôi:
- Không
- Không
- Không
- Không
- Không
Như vậy các loại nước mắm của hãng Việt Hương hoàn toàn không phải hàng Việt
Nam!
Thứ hai, các loại nước mắm của hãng Việt Hương có phải là nước mắm không?
Trước hết, nếu định nghĩa nước mắm là fish sauce, thì nguồn gốc là từ cá và muối.
Hàng trăm năm nay, nước mắm Việt nguyên chất chưa bao giờ pha lẫn bất cứ loại
đạm nào ngoài cá. Khi pha chế, người Việt gọi là nước chấm hoặc là nước mắm đã
pha. Không ai gọi mắm pha là mắm nhĩ cả !!!
Trên bao bì của các loại nước mắm của hãng Việt Hương, không để thành phần là
anchovy fish như những loại nước mắm Việt mà là anchovy extract! Anchovy fish là
cá cơm, anchovy extract là trích xuất từ cá cơm!
Trong thành phần nước mắm Việt, tất cả là cá cơm và muối. Trong khi đó, thành
phần của các loại nước mắm của hãng Việt Hương không có nhiều cá cơm mà chỉ có
một phần nhỏ trích xuất làm mùi...
Màu nước mắm của các loại nước mắm của hãng Việt Hương không đẹp như màu
cánh gián của nước mắm Phú Quốc hay Phan Thiết, còn nó là màu gì thì phải có
phân tích hoá học mới biết…
Bên cạnh đó, thành phần "nước mắm"của các loại nước mắm của hãng Việt Hương
còn có Fructose and Hydrolysed Vegetable Protein !!!! Nghĩa là nó có một hàm
lượng đạm đáng kể từ thực vật, mà cụ thể là lúa mì! (Xin xem hình)
Như vậy, thành phần "nước mắm"của các loại nước mắm của hãng Việt Hương không
phải là mắm nhĩ mà là một loại nước chấm được pha chế theo kiểu gì chỉ có nhà sản
xuất biết! Mà họ pha chế ở đâu có trời biết!

Trên bao bì không có địa điểm nhà máy, chỉ có made in China mà tạm cho là làm tại
Hồng Kông như trên nhãn cũ thì cũng không ai biết nó ở đâu.
Nước mắm Việt Nam truyền thống chỉ có cá và muối, không có thành phần đạm lúa
mì như thế này đâu! Và như vậy các loại nước mắm của hãng Việt Hương không đúng
chất lượng như của hàng Việt Nam!
Thứ ba, về tên gọi, tại sao những sản phẩm không liên quan gì đến Việt Nam lại lấy
thương hiệu nổi tiếng của người Việt!
Nước mắm Hòn Phan Thiết, nước mắm Phú Quốc là những loại nước mắm mà nhắc
đến cái tên, những người Việt thế hệ tôi đều nghe rít trong kẻ răng, ngọt tận chót lưỡi.
Lựa chọn ăn nước mắm gì là tuỳ ở từng người. Tôi không có ý định kêu gọi các bạn
ăn mắm nào và không ăn mắm nào! Tôi chỉ muốn có một cái nhìn đúng đắn về một
dòng sản phẩm đã đánh cướp những thương hiệu Việt nổi tiếng và đánh tráo những
chai nước chấm được pha chế bằng đạm thực vật và hương cá để bán cho đồng bào
Việt như là nước mắm Việt!
Nếu nước mắm Việt Hương đổi tên thành nước mắm Trung Hương hay Hồng Hương,
nước mắm Phan Thiết thành nước mắm Thượng Hải, nước mắm Phú Quốc thành
nước mắm Tứ Xuyên... tôi đã không phải viết bài này!
Đây là một sự trục lợi trên sự ngộ nhận của người tiêu dùng! Và chúng ta hãy cùng là
những người tiêu dùng có hiểu biết.
Đoản Kiếm

DỰNG LÊN KẺ THÙ GIẢ ĐỂ TRỊ KẺ THÙ THIỆT - CHIÊU TRÒ THÂM ĐỘC
CỦA TÀU CỘNG VÀ VIỆT CỘNG
Tran Hung
Tàu cộng là kẻ thù của thế giới Tự Do, Việt cộng là kẻ thù trực diện với người Việt
Nam Cộng Hòa chánh nghĩa, với người Việt Nam không cộng sản và luôn coi Tàu
cộng là kẻ thù. Để duy trì quyền cai trị độc tài, một mặt Tàu cộng và Việt cộng tấn
công trực tiếp vào kẻ thù của nó, một mặt chúng dựng lên hoặc nuôi dưỡng những cá
nhơn, tổ chức có vẻ ngoài là kẻ thù với cộng sản độc tài để dùng lực lượng này công
phá kẻ thù của chúng nó, đòn này rất nham hiểm và lợi hại đã giúp cho Tàu cộng và
Việt cộng tồn tại tới hôm nay.
Sẽ rất nhiều cá nhơn, tổ chức được Tàu cộng và Việt cộng dựng lên hoặc nuôi dưỡng
với vẻ ngoài là chống cộng sản mà gọi tắt là "chống cộng" nhưng bản chất là giúp
cho cộng sản đứng vững hơn trước kẻ thù, cho nên xin phép chỉ đơn cử một số cá
nhơn, tổ chức và lãnh vực mang tính đặc trưng như sau:
1. Mạng truyền thông xã hội:

1.1. Mark Zuckerberg và Facebook:
Vợ của Mark Zuckerberg là gốc Tàu, Facebook của Mark Zuckerberg được tôn vinh
là nền tảng của Tự Do ngôn luận, do đó Facebook là kẻ thù của độc tài cộng sản và
bằng chứng là Tàu cộng cấm cửa Facebook ở lục địa của nó mặc cho Mark
Zuckerberg là con rể của nó.
Việc Tàu cộng cấm cửa Facebook tại thị trường hơn 1,4 tỉ người cho thấy Tàu cộng
đã xếp Facebook vào danh sách kẻ thù của nó và điều này đã tác động đến doanh thu,
lợi nhuận của Facebook vì Facebook đã đánh mất thị trường và cả thị phần ở đất
nước đông dân nhứt thế giới kia.
Ngỡ như Facebook cũng sẽ coi Tàu cộng là kẻ thù của nó nhưng thế giới đã lầm to vì
thực tế Facebook đã xác nhận vào năm 2018 rằng nó có quan hệ đối tác chia sẻ dữ
liệu với các công ty Tàu cộng bao gồm Huawei, một công ty mà tình báo Hoa Kỳ
trước đâycoi là "mối đe dọa an ninh" và Thượng nghị sĩ Mark Warner, người ngồi
trong Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ, cũng đã khẳng định rằng "Việc Huawei
nằm trong số các công ty có được quyền truy cập đặc quyền vào dữ liệu Facebook đã
làm dấy lên "những lo ngại chánh đáng".
Nghĩa là, ngoài mặt Tàu cộng và Facebook coi nhau như kẻ thù không đội trời chung
nhưng bên trong chúng đã đi đêm với nhau mà Facebook đóng vai trò là "chim mồi,
chỉ điểm" cho Tàu cộng khi Facebook đã bán thông tin, dữ liệu người dùng cho Tàu
cộng theo yêu cầu của cơ quan an ninh và phản gián của Tàu cộng.
Facebook chia sẻ dữ liệu người dùng cho Tàu cộng qua các công ty công nghệ của
Tàu cộng thực chất chỉ là "tấm bình phong" để hợp pháp hóa tiền bán thông tin cá
nhơn cho an ninh phản gián của Tàu cộng mà Facebook là "chim mồi, chỉ điểm",
nghĩa là giá trị thực của thương vụ chia sẻ dữ liệu giữa Facebook cho các công ty
công nghệ của Tàu cộng chỉ là một đồng nhưng tiền mà Tàu cộng phải trả công cho
Facebook để làm nhiệm vụ chim mồi, làm chỉ điểm cho Tàu cộng là chín đồng và hóa
đơn bán hàng của Facebook cho các công ty công nghệ của Tàu cộng sẽ được định
giá, thỏa thuận là mười đồng, số tiền chín đồng kia mà Facebook nhận được từ các
công ty công nghệ của Tàu cộng là chi phí bù đắp cho sự mất mát thị trường và thị
phần của Facebook ở lục địa Tàu cộng.
1.2. Facebooker, Youtuber triệu view, triệu like gốc Việt hô hào chống cộng:
Cũng với phương thức giữa Tàu cộng và Mark Zuckerberg, Việt cộng đã tinh vi dựng
lên các Facebooker, Youtuber hô hào chống cộng ở hải ngoại mà cụ thể như N10 TV
của Trương Quốc Huy, Bolsa TV của Vũ Hoàng Lân, Trần Nhật Phong Chanel,... với
vẻ ngoài luôn thể hiện là "chống cộng" nhưng bản chất là chim mồi, chỉ điểm cho Việt
cộng. Chúng ra rả chửi Việt cộng để thể hiện ta đây là kẻ thù của Việt cộng và ngược
lại Việt cộng ra rả lên án chúng là "phản động, lưu vong" để tăng tính hấp dẫn với
những người nhẹ dạ cả tin và khỏa lấp những hành vi chim mồi, chỉ điểm cho Việt
cộng nhờ vào số đông người mang nặng CĂN TÁNH.
Với việc livestream chửi Việt cộng được Việt cộng PR bằng cách lên án là "phản
động, lưu vong", hàng triệu người đã nghiện theo dõi chúng và đó là cách gởi tiền
cho chúng mà không hề suy nghĩ gì. Việt cộng càng gia tăng lên án chúng thì sức hấp
dẫn của chúng càng tăng, lượng view càng đông đảo và tiền thu được chảy vào túi
chúng cũng tăng theo còn Việt cộng thì phách đóc tìm cách cai trị Việt Nam mạnh tay

hơn, bán nước cho Tàu cộng càng dễ dàng và nhanh chóng hơn vì Việt cộng nó đâu
có suy suyển gì chỉ với một lực lượng ngồi nghe chúng chửi Việt cộng.
Nhưng cái quan trọng hơn ẩn sau việc nhấn nút like, nhấn comment đó là trò "chim
mồi, chỉ điểm" của chúng cho lực lượng an ninh ngoại tuyến của Việt cộng đang nằm
vùng trong cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản và tại các tòa Lãnh sự, Đại sứ
của Việt cộng. Giá của một người DIỆT CỘNG được tụi nó theo dõi, dụ dỗ rồi bán
thông tin cho an ninh Việt cộng mới là chính, trời mà biết chúng mua bán với nhau
giá bao nhiêu tiền.
1.3. Các chánh phủ, đảng phái tự phong, tự xưng ở hải ngoại:
Việt Tân, Đào Minh Quân, Lê Trọng Quát, Nguyễn Thế Quang, Trần Thanh Đằng...
là các tổ chức, đảng phái, chánh trị có tiếng vang ở hải ngoại hiện nay. Trong số đó
thì Việt Tân là đầu sổ với các chân rết kinh tài của nó là hệ thống Phở Hòa, là
VOICE, là các tổ chức xã hội dân sự,... Một mặt, Việt Tân quyên tiền nuôi mập nhau,
một mặt chúng buôn người tị nạn dỏm từ Thái Lan, Phi Luật Tân qua nước thứ ba
nhưng lợi nhuận lớn nhứt không phải những việc này mà là nhiệm vụ "chim mồi, chỉ
điểm và bịt miệng" những người được chúng xác định là kẻ thù nguy hiểm với Việt
cộng.
Việt cộng càng lên án Việt Tân, Việt Tân càng kêu gọi người dân đứng lên chống
cộng thì tù nhơn lương tâm càng nhiều, tị nạn Việt cộng càng đông và tiền bán tù
nhơn lương tâm, buôn người tị nạn cộng sản, bán thông tin cá nhơn cho Việt cộng
càng căng túi chúng.
Nhưng nếu chỉ có mỗi Việt Tân thì coi bộ nó độc quyền trên thị trường "chống cộng"
quá, cho nên Việt cộng đã cấu kết với đám ba xạo, đám cộng nô, đám muốn ngồi mát
ăn bát vàng để đám này dựng lên các chánh phủ lưu vong như thủ tướng Lê Trọng
Quát, Đức Quốc Công - Tổng thống Đảo Minh Quân, tổng thống Trần Thanh Đằng,...
và tụi này hô hào ký thỉnh nguyện thơ, ký vào phiếu trưng cầu dân ý, đạp mặt s.úc vậ.t
hồ chí minh,... mà mục đích là để cung cấp thông tin cá nhơn cho an ninh Việt cộng
để nhận lại tiền do Việt cộng trả cho trong chi phí "giữ đảng từ xa".
Tiếc là vẫn còn không ít người Việt Nam vì lòng ái quốc và tinh thần DIỆT CỘNG
cao cả nhưng mang nặng CĂN TÁNH đã nhẹ dạ nghe theo lời dụ dỗ của chúng mỗi
khi nhìn thấy Việt cộng lên án chúng mà tin, mà nghe và làm theo chúng rồi cuối cùng
thân bại danh liệt, tinh thần DIỆT CỘNG bị phế bỏ còn Việt cộng thì kê cao gối ngủ,
lũ khốn kia thì rủng rỉnh tiền làm chim mồi, chỉ điểm cho Việt cộng.
2. Nền y tế toàn cầu: Sẽ viết ở bài sau qua nhơn vật Fauci và sự hợp tác với Tàu
cộng của giới y học Hoa Kỳ, Úc, Pháp,... mà con cúm Vũ Hán là trọng tâm của vấn
đề này.
Tran Hung
tháng 10 22, 2021

VẸM PHƯƠNG HẰNG TẤN CÔNG SHOWBIZ VẸM GIÚP TÀI PHIỆT BẮC
CỘNG HẠ BỆ TÀI PHIỆT NAM CỘNG ĐỂ LÓT Ổ RƯỚC TÀU CỘNG VÀO SÀI
GÒN, ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG,...
Tran Hung
Sau khi được Tàu cộng và Bắc cộng đồng thuận đưa Hoa Nam Phạm Minh Chính lên
làm thái thú Ba Đình thay cho thái thú Nguyễn Xuân Phúc thì mạng xã hội Việt Nam
dậy sóng bởi câu chuyện CEO Đại Nam là Vẹm Phương Hằng tấn công vào lang băm
Võ Hoàng Yên, tấn công vào đám showbiz Vẹm phía Nam, lôi cả chuyện ca lẻ Vy
Oanh đẻ mướn cho Dr Ruồi là Trần Quý Thanh, chủ của Tân Hiệp Phát,…
Trước hiện tượng Vẹm Phương Hằng, tờ báo của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam
là tờ báo Thanh Niên đã tiên chinh tấn công đáp trả lại Vẹm Phương Hằng, tờ báo
này do Việt cộng nằm vùng Huỳnh Tấn Mẫm sáng lập sau này qua tay của Việt cộng

nằm vùng Nguyễn Công Khế và nay là Nguyễn Quang Thông nhưng tay này mới vừa
cho về hưu khi con trai của sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Minh Triết và cô
nàng Nguyễn Phạm Duy Trang xứ Bình Dương vừa được bầu vào chức bí thơ trung
ương đoàn Thanh niên, cơ quan chủ quản của tờ báo Thanh Niên.
Cựu tổng biên giới báo Thanh Niên là tay Nguyễn Quang Thông, chồng của MC Lê
Đỗ Quỳnh Hương, một MC gạo cội của Đài Truyền hình thành hồ - HTV. Sau khi bị
báo Thanh Niên của Nguyễn Quang Thông "chụp mũ", Vẹm Phương Hằng đã tấn
công gián tiếp vào Nguyễn Quang Thông thông qua tay trọc đầu Bửu Điền và phó của
tên này là Khương Dừa. Tại sao Vẹm Phương Hằng chĩa súng vào Khương Dừa Bửu Điền? Rất dễ hiểu vì đây là cái sân sau của báo Thanh Niên và HTV, là cơ sở ăn
chơi của quan tham thành hồ, là nơi quan tham thành hồ chọn để tiếp khách có máu
me, gái gú.
Nói trắng ra, HTV là nơi tạo ra thương hiệu của Bửu Điền, nơi mà vợ cũ của Bửu
Điền là bà Đoàn Khánh Mai hiện là trưởng ban khoa giáo của đài HTV. Tấn công
vào Bửu Điền, Vẹm Phương Hằng muốn vạch mặt cái liên minh quan tham gốc Nam
cộng và giới truyền thông, nghệ thuật được Nam cộng chống lưng với những nhơn vật
cộm cán mà nổi bật là cựu tổng biên tập báo Thanh Niên là Nguyễn Công Khế hiện
nay đang lót ổ ở Mỹ và cũng là thầy của Trương Quốc Huy kênh youtube triệu view
của N10 TV.
Đó cũng là lý do mà lúc đầu Trương Quốc Huy xin hợp tác với Vẹm Phương Hằng để
tấn công lang băm Võ Hoàng Yên và đám showbiz Vẹm được Nam cộng hậu thuẫn
nhưng bị Vẹm Phương Hằng làm lơ vì ả ta biết rõ Trương Quốc Huy là học trò của
Nguyễn Công Khế, là thế lực chống lưng cho đám showbiz Vẹm Nam cộng nên ả làm
lơ và sau này cả 02 đứa nó cùng lên livestream tố nhau.
Trong lúc Vẹm Phương Hằng và đám showbiz Vẹm Nam cộng say sưa công kích nhau
thì hàng vạn đồng bào ở tứ giác kinh tế là Sài Gòn - Đồng Nai - Bình Dương - Long
An phải ra đi vĩnh viễn do giải pháp chống dịch cúm tc ngu xuẩn có chủ đích của thái
thú Phạm Minh Chính.
Ngay từ đầu, ngay từ lúc Việt cộng cáo buộc và khởi tố Hội thánh truyền giáo phục
hưng ở Gò Vấp làm lây lan bịnh cúm Tàu cộng thì tui đã nói rồi, đây là một âm mưu
nham hiểm của Việt cộng nhằm đổ thừa chạy tội cho hành động "thả virus" tàn phá tứ
giác kinh tế thông tin việc khuyến khích người dân Việt Nam ăn chơi dịp Quốc hận
30/4 và ngày 01/5 cũng như việc Việt cộng ép buộc dân đi bầu cử. Hãy đặt ra câu hỏi
là tại sao vào thời điểm đó, Bắc Ninh cũng là tâm dịch nhưng dễ dàng trở lại vùng
xanh còn Sài Gòn - Đồng Nai - Bình Dương - Long An thì tan tác bởi con cúm Tàu
cộng và các chỉ thị vi hiến của Việt cộng? Đừng có ngụy biện là do dân cư ở Bắc
Ninh thưa thớt hơn tứ giác kinh tế, câu chuyện này tui sẽ viết riêng vào dịp khác.
Trong lúc tứ giác kinh tế của Việt Nam đang tang tóc bởi đại dịch cúm Tàu cộng vì
các chỉ thị vi hiến của Việt cộng thì làn sóng đổ bộ của giới tài phiệt địa ốc Bắc cộng
lại diễn ra ồ ạt với việc thay đổi nhơn sự chủ chốt ở nhà băng Kienlongbank,
LienVietPostBank mà vị trí chủ chốt là đám trẻ 7x, 8x gốc Bắc cộng mà hôm trước
thằng tui đã réo tên như Đỗ Tuấn Anh, Trần Thị Thu Hằng,…

Và trong lúc làng CĂN TÁNH đang thương xót cho ca sĩ Phi Phi, đám CĂN TÁNH
hải ngoại lấy Cờ Vàng ra thương tiếc cho bà ta,... thì mạng xã hội Việt Nam lại dây
sóng với câu chuyện của thằng nhóc Hồ Văn Cường, con nuôi của Phi Phi. Ngay lập
tức Vẹm Phương Hằng và tài phiệt đỏ Bắc cộng xứ Ninh Bình là tên Bầu Thụy chủ
của Thaigroup liền đứng về phía Hồ Văn Cường làm cho mang xã hội Việt Nam càng
thêm sóng dậy.
Bầu Thụy - Nguyễn Đức Thụy vừa được ngồi vào ghế phó chủ tịch Hội đồng quản trị
của LienVietPostBank, mà LienVietPostBank trước đây là sân nhà của Minh Xoài Dương Công Minh. Nay Minh Xoài ông chủ của tập đoàn Him Lam rút khỏi
LienVietPostBank để tập trung vào Sacombank chỉ còn lại con trai là Dương Công
Toàn làm phó chủ tịch HĐQT LienVietPostBank bên cạnh con gái là Dương Hoài
Liên giữ vai trò thành viên HĐQT độc lập của LienVietPostBank.
Tương lai gần Bầu Thụy sẽ ôm trọn LienVietPostBank để hợp lực với Kienlongbank
mở đường Nam tiến thâu tóm địa ốc của đám Nam cộng đang giữ trong tay được ví là
"đất vàng" nhằm dễ dàng rước Tàu cộng vào Tứ giác kinh tế lót ổ theo kịch bản của
Tập Cận Bình giao cho thái thú Phạm Minh Chính.
Minh Xoài - Dương Công Minh là kẻ đã ra tay cứu vớt tài phiệt Đặng Văn Thành có
biệt danh là Thành mía khi Sacombank của trọc phú Trầm Bê được trao lại cho Đặng
Văn Thành quản lý trong bối cảnh nó thua lỗ ngập mặt và đang lọt vào diện bị mua
lại zero đồng, nhờ Minh Xoài ra tay mà Sacombank đã gượng dậy như hôm nay và
Đặng Văn Thành cảm ơn rối rít Minh Xoài.
Tài phiệt gốc Tàu Đặng Văn Thành, ông chủ của tập đoàn Thành Thành Công - TTC
group là sân sau của cựu thái thú Nguyễn Xuân Phúc nay là chủ tịt nước. Đặng Văn
Thành và cả Minh Xoài đều có ân oán với vợ chồng của Dũng lò vôi - Phương Hằng
bởi vì Sacombank đã tịch thâu và đấu giá phát mãi tài sản của Dũng lò vôi tại các
khu đất trong khu công nghiệp Sóng Thần do Dũng lò vôi cầm cố vay nợ Sacombank,
câu chuyện phát mãi đã công bố tới nay 05 lần nhưng vẫn chưa bán được để thâu hồi
nợ xấu của Đại Nam.
Trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam thì luôn luôn có một vòng tuần hoàn theo thứ
tự "tài phiệt đỏ phải dựa dẫm quan tham - quan tham tạo công việc hái ra tiền cho tài
phiệt đỏ - tài phiệt đỏ phải chăm sóc cho quan tham bằng chân dài - chân dài được
đám hoạt động bê ngành truyền thông, giải trí chăn dắt - truyền thông, giải trí và tài
phiệt đỏ phải dựa dẫm vào nhà băng".
Vòng tuần hoàn này có xuất xứ bên Tàu cộng với những câu chuyện "quan tham ngã
ngựa bởi bóng hồng, minh tinh tắt ngấm khi nhà băng, công ty địa ốc bị mần thịt mà
cụ thể là tên Thành Long, Triệu Vy,... là bằng chứng điển hình còn Việt Nam thời Việt
cộng có trùm giang hồ Năm Cam, Bùi Tiến Dũng của PMU18,... với cái tên đình đám
một thời là Hiền chèo, là MC Diễm Quỳnh của VTV,…
Như vậy đa rõ, ngoài nhiệm vụ làm lệch hướng dư luận, tỏ vẻ không sợ ai để dằn mặt
cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là cựu dượng rể của Dũng lò vôi khi tên Triết
có ý định đòi lại của cải ăn cướp từ dân giao cho Dũng lò vôi giữ giùm như tui đã viết
trước đây thì Vẹm Phương Hằng còn muốn dẹp đám tài phiệt đỏ Nam cộng để mở
đường cho tài phiệt đỏ Bắc cộng đổ bộ vào tứ giác kinh tế phía Nam. Đồng thời, Vẹm

Phương Hằng còn muốn trả thù riêng nhắm vào Minh Xoài của Sacombank khi Phúc
niễng giờ đây chỉ ngồi ký lịnh ân xá, lịnh x.ử t.ử, tiếp các đoàn ngoại giao trong
cương vị nguyên thủ quốc gia nhưng hữu danh vô thực.
Trong quá trình làm giàu bằng ăn cướp có pháp luật Việt cộng bảo kê, tập đoàn Him
Lam của Minh Xoài nhiều lần bị phe Bắc cộng réo tên do bê bối và quyết tâm Bắc
tiến làm giàu, đình đám nhứt của Him Lam group là vụ xẻ thịt phi trường Tân Sơn
Nhứt để xây nhà, làm sân golf.
Trong đế chế của tài phiệt đỏ Minh Xoài - Dương Công Minh có tên của bà Lê Thị
Vân Thảo là vợ của Minh Xoài, bà này có cha là quan chức của Việt Nam Cộng Hòa,
bà này hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Satori chuyên
về xây dựng và cung cấp nước sinh hoạt và nay rất đỉnh đám với sản phẩm "nước
uống sạch" Satori, một thương hiệu là thành viên của Hiệp hội Nước đóng chai thế
giới - IBWA, đại sứ cho thương hiệu Satori của vợ Minh Xoài là Youtuber triệu view
Giang Ơi đang đình đám ở Sài Gòn.
Như vậy, việc Vẹm Phương Hằng tấn công liên tục và bắt đầu từ lang băm Võ Hoàng
Yên cho tới đám showbiz Vẹm do Nam cộng chống lưng và nay là Bửu Điền, Khương
Dừa và cả côn an trú ở thành hồ cũng như chuyện con trai của sâu chúa Nguyễn Tấn
Dũng là Nguyễn Minh Triết và cô nàng Nguyễn Phạm Duy Trang xứ Bình Dương vừa
được bầu vào chức bí thơ trung ương đoàn Thanh niên,... đều mang màu sắc chánh
trị mà nguồn cơn là sự tranh giành lãnh địa và quyền cát cứ lãnh địa của tài phiệt đỏ
Bắc cộng và Nam cộng để rước Tàu cộng vào tứ giác kinh tế lót ổ sau khi thái thú
Phạm Minh Chính đánh tan tành nơi này trong cái gọi là chống dịch cúm Tàu cộng.
CÒN NỮA.
Tran Hung.
tháng 10 20, 2021

VẠCH TRẦN CHUYỆN VIỆT CỘNG MUỐN SÀI GÒN THÀNH BẢN SAO CỦA
THƯỢNG HẢI & CHUYỆN VẸM PHƯƠNG HẰNG VỚI TÀI PHIỆT BẮC
CỘNG HẠ BỆ TÀI PHIỆT NAM CỘNG ĐỂ LÓT Ổ RƯỚC TÀU CỘNG VÀO
NAM
Tran Hung
Năm ngoái, mạng xã hội Việt Nam rần rần về câu chuyện tượng của bạo chúa Tần
Thủy Hoàng và cấm vệ binh xuất hiện ở Đà Lạt mà tác giả của cái trò "trấn yểm" này
do chồng của Vẹm Phương Hằng là Dũng Lò Vôi của Đại Nam nặn ra.
Năm nay, khi thái thú Phạm Minh Chính, một tên Hoa Nam nguy hiểm được Tàu cộng
xếp ghế có sự đồng thuận của đám Mỹ cộng và RINOS phản quốc thì mạng xã hội lại
ồn ào hiện tượng "mơ" của Vẹm Phương Hằng và sự hoảng loạn của lang băm Võ
Hoàng Yên, showbiz Vẹm được Nam cộng nâng đỡ.
Thực ra, sự xuất hiện những "giấc mơ" của Vẹm Phương Hằng về bản chất là trò "lấy
dư luận xã hội lấn át chánh trị" do tuyên giáo Ba Đình và bộ côn an Việt cộng đạo
diễn với mục đích:
1. Đánh vào CĂN TÁNH của người Việt Nam để họ quên đi số phận của dân tộc mình
đang như những con ếch bị Việt cộng bỏ vô nồi gia nhiệt để dâng lên cho Tàu cộng
chấm muối ớt như lời tiên tri của cố Tổng thống - chí sĩ Ngô Đình Diệm.
2. Tung Vẹm Phương Hằng lên mạng xã hội tấn công vào lang băm, showbiz Vẹm
phương Nam cùng lúc với Ba Đình đang mùa chia ghế, Việt cộng xúi dân làm căn
cước công dân gắn chíp theo dõi của Tàu cộng, khuyến khích dân ăn chơi xả láng
ngày Quốc hận 30/4, ngày lao động đỏ 01/5 trong khi xung quanh Việt Nam đang hốt
hoảng với biến chủng Delta là chỉ để phục vụ cho hành vi "đầu độc" dân Việt Nam
bằng con cúm Vũ Hán theo kịch bản của Tàu cộng.
3. Khi dân Việt Nam sa đà vào những giấc mơ của Vẹm Phương Hằng, chia phe công
kích, thù ghét nhau thì mùa chia ghế ở Ba Đình thành công tốt đẹp, Hoa Nam Phạm
Minh Chính chễm chệ trong dinh Thái Thú cùng với Hán nô Nguyễn Phú Trọng và
cháu ngoan Hán tặc hồ chí minh, anh em với tên trọc đỏ Thích Chân Quang - Vương
Chí Việt là tên Hoa Nam Vương Đình Huệ tạo thành bè lũ ba tên, trung thành với Tàu
cộng còn tên chàng hảng giữa Tàu cộng với Mỹ cộng là Nguyễn Xuân Phúc thì được
ôm cái ghế Chủ tịch nước do Hán nô Nguyễn Phú Trọng thảy qua theo kiểu "có chức
mà không có quyền" để dễ dàng đu dây.
Quý vị nên nhớ rằng, mặc dù Tàu cộng hiện nay đang âm thầm gia tăng sức mạnh về
võ lực nhưng Tàu cộng lại rất sợ chiến tranh trong lúc này và ít nhứt phải chục năm
nữa. Bởi vì tiềm năng thực sự của Tàu cộng về quân sự còn thua xa Hoa Kỳ chí ít vài
chục năm và có một điều hiển nhiên là Tàu cộng không có đồng minh về quân sự, chỉ
có Bắc Hàn là khả tín với Tàu cộng mà thôi nhưng sau khi cha của Kim Yong Un bị
Tàu cộng đầu độc do Kim Jong Il có tư tưởng "phát triển kinh tế - từ bỏ lệ thuộc vào
Tàu cộng" vào năm 1998 khi Kim Jong Il bắt tay với Tổng thống Nam Hàn Kim
Dae-jung thực hiện "Chánh sách Ánh dương". Cho nên cha con của Kim Jong Un đã

âm thầm tìm cơ hội tách khỏi quỹ đạo của Tàu cộng, do đó Tàu cộng không còn tin
tưởng tuyệt đối vào lòng trung thành của Bắc Hàn với nó nữa.
Khi đồng minh quân sự của Tàu cộng là Bắc Hàn đã không còn trung thành tuyệt đối
mà đỉnh điểm là qua 02 lần hội kiến Trump - Kim thì Tàu cộng phải thay đổi chiến
lược "tìm kiếm đồng minh" nhắm vào các "bạn hàng cũ" của nó như Việt cộng, Cam
cộng, Quân đội Miến Điện, khủng bố Taliban ở A Phú Hãn.
Tại Miến Điện, sau khi Mỹ cộng Joe Biden cướp Bạch Cung thì Quân đội Miến Điện
được Tàu cộng hậu thuẫn đã quay trở lại cai trị nước này như thời kỳ cha con Bush
và Bill Clinton làm chủ Bạch Cung.
Tại A Phú Hãn, vào thời Tổng thống TRUMP và Ngoại trưởng Mike Pompeo đương
nhiệm thì cục diện tại đây cũng như cục diện tại Bắc Hàn, nghĩa là chánh quyền của
Tổng thống TRUMP cũng quyết tâm tái lập hòa bình vĩnh cửu tại đây với cùng một
kịch bản là "gác bỏ hiềm khích, chiến tranh - tập trung vào phát triển kinh tế". Nhưng
sau khi Mỹ cộng Joe Biden cướp Bạch Cung thì A Phú Hãn đã nối gót Miến Điện theo
kịch bản của Tàu cộng như chúng ta đã thấy.
Ở Đông Nam Á, Cam cộng đã xong rồi, chỉ còn lại Việt cộng là cần phải ưu tiên giải
quyết. Với lịch sử ngàn năm Bắc thuộc, Tàu cộng đã rút ra được bài học kinh nghiệm
rằng "sẽ không thể thôn tính và đồng hóa Việt Nam nếu chỉ dựa vào sức mạnh của võ
lực", cách để biến Việt Nam thành một tỉnh phía Nam của Tàu cộng hiệu quả và bền
vững lâu dài là phải:
3.1. Đánh vào lòng tham của bọn Việt gian cộng sản mà sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng
là kẻ tiên phong. Từ lòng tham sẽ dẫn đến hệ quả "chia rẽ nội bộ chỉ vì miếng ăn".
Sau đó thì phát động chiến dịch "chống tham nhũng" để đưa lực lượng trung thành
tuyệt đối với Tàu cộng lên nắm quyền và bắt thóp đám sâu chúa, sâu cha phải vâng
lời, nằm im.
Điều này rất dễ thấy với thực tế "tham nhũng tràn lan và đỉnh điểm" dưới trào thái
thú Nguyễn Tấn Dũng và sau đó là việc sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng phải về vườn làm
"thằng tử tế" còn Hán nô Nguyễn Phú Trọng nổi lềnh bềnh trong cái gọi là "xây lò
đốt củi khô, củi tươi", hàng loạt đàn em của sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng đã lần lượt
xộ khám nhưng gia tộc của sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng thì vẫn bình yên, con cả
Nguyễn Thanh Nghị và con út Nguyễn Minh Triết thì vẫn thăng quan, con gái rượu
Nguyễn Thanh Phượng thì dễ dàng chui qua lỗ kim tại các đại án MobiFone - AVG,
PVN,...
Tại sao ư?
Tại vì đó là chiêu thức dụng nhơn - cai trị" của Tàu cộng mà Việt cộng gọi là "XÂY
và CHỐNG" trong tư tưởng đạo đức của hán tặc hồ chí minh. Bởi vì Tàu cộng là đa
số hán tộc mà hán tộc là cha đẻ của thuyết Lưỡng cực Âm - Dương. Mặc dù Tàu cộng
luôn quyết tâm theo đường lối "độc tài đảng trị" nhưng bản chất bên trong nó luôn
duy trì hai cực Âm - Dương như kiểu lưỡng đảng ở Hoa Kỳ, khác ở chỗ là Tàu cộng
và Việt cộng luôn kìm hãm cực Dương bằng thượng phương bảo kiện là cái điều lệ
đảng và thanh gươm - lá chắn đó là quân đội và côn an với lưỡi kiếm lá liễu là lực
lượng tuyên truyền có cái chuôi là ban tuyên giáo trung ương.

Cho nên, khi cực Dương là đám sâu mọt có hơi hướng tư bản ngoi lên thì trước sau gì
cũng bị đè xuống để thay thế bằng một cực Dương mới mà chúng gọi là "chỉnh đốn
đảng". Đây là lý do mà hàng loạt quan tham vật chất và quyền lực của Tàu cộng bị
ngã ngựa với phong trào "đả hổ diệt ruồi" của Tập Cận Bình và phong trào "xây lò
đốt củi" của hán nô Nguyễn Phú Trọng.
Thực ra, tham nhũng nào cũng nguy hiểm cả, cũng là giặc nội xâm cả nhưng tham
nhũng quyền lực mới là giặc nội xâm nguy hiểm hơn tất cả. Cái tệ hại là đa số người
dân họ chỉ thấy tham nhũng vật chất của giới chánh trị gia biểu lộ ra bên ngoài mà ít
quan tâm tới tham nhũng quyền lực được che giấu bên trong, điều này ngay tại Nước
Mỹ nơi tui đang sống cũng rất phổ biến với hai hình tượng đại diện là Đảng Cộng
hòa và đảng Dân chủ.
Công chúng Hoa Kỳ dưới sự dắt mũi của truyền thông thiên tả thường quan tâm tới
các tin có dấu hiệu tham nhũng vật chất của Đảng Cộng hòa mà phớt lờ các đại án
tham nhũng vật chất và quyền lực của đảng Dân chủ. Tàu cộng,Mỹ cộng và Việt cộng
vận dụng nhuần nhuyễn cái cố tật này để giành quyền cai trị của nó.
Về bản chất thì tham nhũng quyền lực là nguy hiểm hơn so với tham nhũng vật chất
bởi vì theo nguyên lý "quyền - tiền - quyền" thì khi anh có quyền lực thì anh sẽ hốt
được nhiều tiền và sau đó anh dùng tiền để giữ ghế quyền lực. Kẻ tham nhũng quyền
lực rất khéo che đậy hành vi tham nhũng vật chất vì nó dùng quyền lực khỏa lấp
truyền thông và công luận, ngược lại kẻ tham nhũng vật chất có dã tâm tham nhũng
quyền lực thì rất hở sườn mà sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng là tượng trưng còn Hán nô
Nguyễn Phú Trọng là đại diện cho tham nhũng quyền lực rất rõ ràng.
Quay lại chủ đề này, hiện tượng Vẹm Phương Hằng liên tục mơ cho thấy ả ta muốn
gây tiếng vang trên mặt trận truyền thông, nơi mà đám showbiz Vẹm đang thống trị
nó. Bởi vì lâu nay truyền thông ở phía Nam là sân sau của Nam cộng, muốn thôn tính
Miền Nam mà lâu nay do đám Nam cộng "đánh Mỹ - yêu đô la Mỹ" thì trước tiên phải
đánh sập truyền thông được tài phiệt đỏ phương Nam và Nam cộng chống lưng thì
mới tiến tới hán hóa toàn bộ Miền Nam và hoàn tất việc biến Việt Nam thành một khu
tự trị của Tàu cộng theo mật ước Thành Đô năm 1990 mà tội đồ Nguyễn Văn Linh đã
ký với Đặng Tiểu Bình.
Như đã nói ở trên, tuy tỏ vẻ hung hăng nhưng thực chất thì hiện nay Tàu cộng rất sợ
nổ ra chiến tranh trong khu vực Châu Á, bởi vì hiện nay Tàu cộng không phải là đối
thủ của Hoa Kỳ và Đồng minh và Tàu cộng cũng không có liên minh quân sự có cân
lượng đáng kể nào khi Bắc Hàn đã không còn trung thành tuyệt đối với nó.
Cách duy nhứt hiện nay là Tàu cộng hủ dọa các nước nhỏ bằng trò "mềm nắn rắn lui"
như câu chuyện ở Đài Loan, biên giới Ấn Độ chẳng hạn. Cái việc chính cần làm hiện
nay là tiến hành "xâm lược mềm" bằng cách kích động gây chia rẽ nội bộ mà tại Hoa
Kỳ hiện nay là giữa đảng Mỹ cộng Dân chủ và RINOS phản quốc với đảng Dân chủ
yêu nước và Đảng Cộng hòa vì dân.
Ở Việt Nam cũng vậy, các giấc mơ của Vẹm Phương Hằng và màn đáp trả của
showbiz Vẹm và truyền thông Nam cộng ngoài việc để làm lu mờ những tội ác tày trời
của Việt cộng trong hành vi đầu độc - giết dân miền tây bằng con virus cúm Tàu cộng

ra thì nó còn có mục đích lót ổ rước Tàu cộng vào Tứ giác kinh tế trong chiến lược
xâm lăng mềm của Tàu cộng có sự ủng hộ của đám Bắc cộng.
Bởi vì Tứ giác kinh tế Sài Gòn - Đồng Nai - Bình Dương - Long An là cái túi tiền, cái
nồi cơm của nước Việt Nam, muốn hán hóa Việt Nam thành công thì phải vét sạch
tiền, đạp đổ nồi cơm của Việt Nam và điều này đã bước đầu thành công khi đại dịch
cúm Tàu cộng tàn phá nơi đây với các chỉ thị chống dịch theo mô thức của Tàu cộng
mà thái thú Phạm Minh Chính và gian đảng đã thực hiện hoàn hảo.
Khi Tứ giác kinh tế của Việt Nam chao đảo, lòng người dân Việt Nam đảo điên bởi
những giấc mơ của Vẹm Phương Hằng, bởi CĂN TÁNH bị tác động mạnh mẽ sau cái
chết của cô ca sĩ kia, vụ thi.êu sống chó mèo,... thì tài phiệt đỏ Bắc cộng đã tràn vào
Miền Nam và nay là việc xây dựng trung tâm tài chánh quốc tế ở Sài Gòn theo mô
thức của Thượng Hải bên Tàu cộng.
Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên với câu hỏi tại sao Việt cộng không xây dựng trung tâm
tài chánh quốc tế ở Sài Gòn theo mô thức của New York, Luân Đôn, Hong Kong mà
lại theo rập khuôn của Tàu cộng là Thượng Hải? Rất dễ hiểu, New York và Luân Đôn
là tư bản, là thủ phủ của đô la Mỹ đế, bảng Anh thực dân, làm vậy có khác gì Việt
cộng đã ngã hẳn theo tư bản, phá sản cái lý tưởng rất hoang tưởng của hán nô
Nguyễn Phú Trọng và đồ tể Tập Cận Bình là "xây dựng nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa đặc sệt Tàu cộng".
Hong Kong vốn dĩ là bản sao của Luân Đôn phối màu với New York nên Sài Gòn
không được phép mô phỏng dù Hong Kong thuộc quyền quản lý của Tàu cộng hiện
nay. Sài Gòn phải là F1 của Thượng Hải, bởi vì điều này đã được Việt gian Nguyễn
Văn Linh cam kết tại mật ước Thành Đô năm 1990 rồi. Không thể đánh nhau bằng võ
lực với Mỹ đế và Đồng minh trong lúc này và ít nhứt hơn chục năm nữa, Tàu cộng
quay sang đánh vào với Mỹ đế bằng cuộc chiến tranh giữa đồng Mỹ kim với đồng
Mao tệ mà Thượng Hải là bộ tổng chỉ huy tiền phương còn F1 của nó là Sài Gòn sẽ là
trung tâm chỉ huy trong khu vực Đông Nam Á.
Hãy để ý sẽ thấy ngay khi vài năm trước Việt cộng đã cho phép đồng Mao tệ lưu hành
trên thị trường tiền tệ Việt Nam và trong lúc Tổng thống TRUMP phát động chiến
tranh thương mại với Tàu cộng thì Tập Cận Bình tuyên bố sẽ đoạn tuyệt với đồng Mỹ
kim. Nay khi Mỹ cộng Joe Biden đang tàn phá Nước Mỹ theo lịnh của Tập Cận Bình
thì tất yếu Sài Gòn phải là F1 của Thượng Hải sau khi Tứ giác kinh tế đã tanh bành
bởi Fo cúm Tàu cộng và đoàn quân Nam tiến của tài phiệt đỏ Bắc cộng đang rầm rập
tiến về Sài Gòn để hốt sạch đất vàng lót ổ cho Tàu cộng.
Sẽ còn nhiều điều thú vị nhưng rất đau lòng cho vận mệnh của Việt Nam vào những
ngày sắp tới mà cho vàng tụi youtuber, Facebooker chống cộng triệu view, triệu like
sẽ không bao giờ nói cho đồng bào mình biết nhưng sẽ được Tran Hung tui viết tiếp
trong chủ đề này ở bài viết sáng mai. Chúc bình an và như đã đọc được trên Fb thì bà
con giáo dân bên Việt Nam đừng quên hôm nay là ngày ăn chay đó. Trân trọng.
Tran Hung.
Tháng 10 21, 2021
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