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THẢM HỌA DIỆT CHỦNG 
 

THẢM HỌA DIỆT CHỦNG ĐANG Ở NGAY TRƯỚC MẮT 

Từ lâu, Trung Quốc đã thực hiện cuôc diệt chủng đối với các dân tộc nhỏ để giành 

đất cho người Hán. Từ tháng 04.1975 tới cuối năm 1978, 3,5 triệu người 

Campuchia đã bị hành quyết bằng cách đập vỡ sọ thông qua bàn tay Khơ me đỏ. 

Từ đấy loài người đã biết đến chính sách diệt chủng của Trung Quốc ở 

Campuchia, nhưng ít người biết rằng Trung Quốc đã thực hiên chính sách này đối 

với tất cả các dân tộc không phải người Hán. 

Ở Việt Nam cuộc diệt chủng đang bước vào giai đoạn khốc liệt. 

 

Lá cờ Trung Quốc có 5 ngôi sao, ngôi lớn nhất thuộc về người Hán, 4 ngôi sao 

nhỏ giành cho các dân tộc Mãn, Hồi, Mông, Tạng, là 4 sắc tộc lớn nhất trong số 

hơn 100 sắc tộc không phải người Hán sống ở Trung Quốc. Chúng ta cùng nhau 

điểm lại, sau 67 năm dưới chế độ CHND Trung Hoa, trong tổng số 1400 triệu 

người, Trung Quốc còn lại bao nhiêu người Mãn, Hồi, Mông, Tạng? 

http://wp.me/p2rBHB-4s6
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1. Người Mãn đã từng lập ra triều Mãn Thanh, cai trị nước Trung Hoa gần 3 thế kỷ 

(từ 1644 – 1912). Theo công bố của nhà nước Trung Quốc hiện nay còn 10,68 

triệu người Mãn, nhưng thực tế con số thấp hơn nhiều, hầu như không còn ai nói 

tiếng Mãn hay có biểu hiện gì của sắc tộc này nữa. 

2. Người ”Hồi“ bao gồm 18 dân tộc ở Tân Cương, khu tự trị lớn nhất của Trung 

Quốc với diện tích 1,6 triệu km², dân số 21,8 triệu người, trong đó một nửa là 

người Hán. Người Duy Ngô Nhĩ là sắc dân chính tại đây chỉ còn lại 8,3 triệu 

người. (xem Tân Cương – Wikipedia) 

3. Nội Mông là khu tự trị dành cho người gốc Mông cổ, tùng lập ra triều đại Nguyên 

Mông cai trị nước Trung hoa hai thế kỷ 13 và 14, có diện tích 1,183 triệu km² và 

dân số 24,7 triệu người. Tuy nhiên người gốc Mông Cổ chỉ còn lại 3,6 triệu, 

chiếm 14,7% dân số toàn Khu tự trị (xem Nội Mông – Wikipedia). 

4. Người Tạng với nền văn hóa rực rỡ, sống ở Khu tự trị Tây Tạng có diện tích 1,25 

triệu km², nhưng dân số chỉ còn 3,18 triệu người, trong đó một phần đáng kể đã là 

người Hán (xem Tây Tạng – Wikipedia). 

 

Tại các khu tự trị, thành phần dân tộc chính lại là người Hán. Hàng trăm triệu 

người Mãn, Hồi, Mông, Tạng đã bị hủy diệt bằng mọi cách. Ở Việt Nam thảm 

họa diệt chủng đang đến nhưng rất ít người nhận ra điều này. 

Các thủ đoạn hủy diêt đã và đang diễn ra trên toàn cõi Việt Nam: 

1. Hủy diệt châu thổ sông Cửu Long, nguồn lương thực và thực phẩm chính của cả 

nước. Việc này chúng thực hiên bằng cách xây nhiều đập thủy điện ngăn sông Mê 

Kông gây hạn hán và ngập mặn trầm trọng, đất nhiều nơi đã bị lún sụt trầm trọng, 

đồng thời dùng rất nhiều thủ đoạn thâm độc như thả hóa chất độc, thả ốc bươu 

vàng, … nhằm phá hoại lúa, hoa màu và thủy sản trên toàn vùng đồng bằng sông 

Cửu Long 
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2. Ngăn cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt xa bờ, làm đắm hàng ngàn tàu đánh cá của 

ngư dân Việt. Đổ chất độc dọc bờ Biển Đông để hủy diệt các hải sản ở biển và các 

vùng nuôi hải sản ven biển, đầu độc toàn bộ nguồn muối ăn của người Việt. Các 

chât độc đã hủy diệt sự sống trên vùng biển hàng ngàn km2, với hàm lượng thấp 

hơn sẽ gây các bệnh rất nguy hiểm cho hệ thần kinh và thiểu năng trí tuệ cho 

nhiều thế hệ về sau (xem „Bệnh Minamata – Wikipedia“) 

3. Hủy diệt các sông trên toàn bộ miền Trung thông qua hàng trăm đập thủy điện, 

khai thác bâu xit, thương lái Trung Quốc bày trò mua chanh leo giá cao để nông 

dân Việt Nam phá cà phê, điều, hồ tiêu; Cung cấp máy xung điện và hóa chất để 

bắt giun đất và mua giun với giá cao để phá hủy đất trông trọt; Mua vét rong biển 

để triệt hạ vùng sinh thái của cá… nhằm mục đích phá hoại kinh tế người Việt. 

4. Xây nhiều đập phía thượng nguồn sông Hông và sông Đà, làm sông Hồng suy 

kiệt từ nhiều năm. Chuẩn bị đại dự án sông Hồng với 6 đập thủy điện mới, hủy 

diệt hoàn toàn hệ sinh thái châu thổ sông Hồng. 

5. Xây dưng rất nhiều nhà máy nhiệt điên, xi măng, sắt thép và hóa chất… để đầu 

đôc khí quyển và các nguồn nước. Trong khí thải các nhà máy ở Việt Nam dùng 

thiết bị Trung Quốc, hàm lượng các khí thải độc hại như CO, SO2, H2S, Hg … 

đều cao hơn từ 19 lần tới 125 lần hàm lượng cho phép. Chất thải đổ xuống nước 

đã làm chết rất nhiều sông ngòi như Thị Nại, La Ngà, Bưởi, Nhiêu Lộc… và hàng 

ngàn km bờ biển. 

6. Tung thực phẩm và thuốc độc hại cùng các hóa chất chế biến thực phẩm độc hại 

tràn ngập thị trường Việt Nam, đồng thời thương lái Trung Quốc mua vét các loại 

thực phẩm sạch để người Việt chỉ có thể sống bằng thực phẩm độc hại, suy yếu, 

ngu đần và chết dần vì bệnh tật. Hiện nay số người Việt bị ung thư, nhũn não, đột 

quỵ và nhiều bệnh hiểm nghèo khác đã ở mức cao nhất thế giới. 

Tất cả mới chỉ trong giai đoạn đầu. Sau khi bị sát nhập vào Trung Quốc năm 2020 

(xem Google „Hội nghị Thành Đô“), dân tộc Việt Nam như cá nằm trên thớt, mức 

độ hủy diệt sẽ tàn bạo hơn nhiều. Những gì sẽ xẩy ra sau 4 năm tới đây? Sau 20 

năm nữa con số 90 triệu người Việt liệu có còn tới 10 triệu như người Mãn hay tới 
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3 triệu như người Tạng không? Trong số người sống sót có bao nhiêu triệu thanh 

thiếu niên bị thiểu năng trí tuệ do cha mẹ ăn phải chất độc của Trung Quốc? 

Thảm họa diệt chủng đã hiện ra trước mắt, không ai có thể cứu được dân tộc Việt 

Nam khỏi thảm họa này, nếu 90 triệu người Việt không tự cứu mình trước. Mỗi 

người cần nhìn thấy cái chết đang đến với chính mình và con cháu mình, hãy 

chuyển tải thông tin này tới mọi người, mọi tờ báo, mọi phương tiện thông tin để 

mọi người cùng biết, cùng nhau đứng lên ngăn chặn thảm họa diệt chủng đã đến 

ngay trước mắt, để cả thế giới cùng biết và lên tiếng hỗ trợ chúng ta. 

HÃY XIẾT CHẶT VÒNG TAY LỚN – VIỆT NAM MUÔN NĂM! 

TUYÊN TRUYỀN RỘNG RÃI VỀ THẢM HỌA DIỆT CHỦNG LÀ VIỆC 

CHÍNH, HẾT SỨC CẤP BÁCH ! 

 

 

Trong số 90 triệu người Việt, mới chỉ rất ít người nhìn thấy thảm họa diệt chủng, 

HÃY CÙNG NHAU TUYÊN TRUYỀN THẬT RỘNG RÃI ĐỂ MỌI NGƯỜI 

CÙNG BIẾT và LÀM THÀNH SỨC MẠNH CẢ DÂN TỘC, người lãnh đạo 

hiền tài sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ thành công. Tất cả các cuộc cách mạng xưa 

nay đều diễn ra như vậy. 

http://wp.me/p2rBHB-4s6
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Với những người chưa biết, đặc biệt trong công an, quân đội và đảng viên cộng 

sản, cần tuyên truyền cho họ biết. 

Với những người đã biết nhưng chưa tin, nhiều người cùng nói họ sẽ phải tin. 

Có những người vì quá sợ hãi, đành chấp nhận MẤT NƯỚC, khi nhận ra THẢM 

HỌA DIỆT CHỦNG sẽ phải thức tỉnh. Những kẻ cố ý bán rẻ đất nước và quyền 

lợi dân tộc chỉ là số ít, sẽ bị dẫm nát dưới sức mạnh cả dân tộc. 

Mong mỗi Quý Vị hãy chuyển tiếp bài này tới nhiều người khác. Nếu mỗi người 

chuyển thông tin tới 10 người, từ 10 người tới 100 người, tiếp tục 5 bước như vậy 

sẽ có hàng chục triệu người nhận ra sự thật và thảm họa diệt chủng sẽ bị ngăn 

chặn. Dân tộc Việt Nam sẽ đời đời nhớ ơn tất cả các bạn đã góp phần truyền bá 

thông tin về thảm họa khủng khiếp này, góp phần cho tổ quốc và dân tộc mãi mãi 

trường tồn. 

Đừng hy vọng Nhà nước VN bảo vệ đất nước chống Trung Quốc. Tại Hội nghị 

Thành Đô 1990, chính lãnh đạo CSVN đã mời TQ vào VN để bảo vệ cho họ (xem 

Google „Hội nghị Thành Đô“), sau khi nhân dân các nước cộng sàn Đông Âu 

đồng loạt nổi dậy lật đổ chế độ CS cuối năm 1989. Hiện nay công an và quân đội 

chỉ còn là công cụ đàn áp nhân dân và dọn đường cho quân xâm lược. Thời Bắc 

thuộc tuy mất nước nhưng còn dân tộc nên Ngô Quyền đã lãnh đạo nhân dân 

giành lại đất nước năm 934. Hiện nay TQ vừa chiếm đất vừa diệt chủng, nếu 

không giữ được nước, dân tộc Việt Nam sẽ bị diệt vong. 

THỜI GIAN KHÔNG CÒN NHIỀU NỮA. Theo hiệp định bán nước Thành Đô 

1990, Việt Nam sẽ bị sát nhập vào Trung Quốc năm 2020. Nhà nước CSVN sẽ 

đón hàng triệu quân Trung Quốc tràn ngập lãnh thổ, mọi việc sẽ trở nên vô cùng 

khó khăn. CẦN HÀNH ĐÔNG NGAY TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN. 

TUYÊN TRUYỀN SỰ THẬT LÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI NGƯỜI 

ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC và DÂN TỘC ! 

SỐ PHẬN CẢ DÂN TỘC ĐANG NẰM TRONG TAY MỖI NGƯỜI 

CHÚNG TA ! 

 

Phạm Hồng Thúy -Văn Giang – Hưng Yên 

Nguồn: https://tiengquehuong.wordpress.com/2016/06/13/tham-hoa-diet-chung/ 
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