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Các Bạn Mình thân mến,  

Hôm nay mình viết một tí tẹo về nước Tàu hay còn gọi là Trung quốc, Trung 

hoa, Trung cộng ngoài cái tên mỹ miều là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. 

Còn nói về người thì gọi là Ba Chệt, Ba Tàu, Tàu Phù, Tàu Khựa, Chú Ba…cũng 

là những mỹ từ trong dân gian Việt Nam thích dùng, trong đó có mình. Trong 

mớ ngôn ngữ mới xuất vào thế kỷ 21 lại có thêm hai chữ Tàu Lạ. Ngoài chữ 

Tàu Lạ (xin viết hoa cho dễ phân biệt), những chữ liệt kê bên trên (chắc còn 



thiếu) mình đã nghe, đã nói đến từ những ngày còn nhỏ ở bậc tiểu học chứ 

chẳng phải mới nghe hai chục năm nay của thế kỷ 21 khi mấy Chú Ba được 

đám “tư bản dẫy chết” nuôi và ban cho nhiều ân huệ để rồi gom hết tài sản 

và trí tuệ của thiên hạ làm của riêng cho mình và ôm ấp “giấc mộng lớn” là 

làm bá chủ thế gian như các bạn mình đã biết nhiều, biết rõ. Giờ mình xin nói 

vài chuyện nho nhỏ về mấy chú Tàu Khựa xã hội chủ nghĩa đang diễn ra để 

giải trí chứ chẳng phải có tính cách “chính chị chính em” gì cả… 

Cả ba tháng nay, chúng ta đều bị buộc phải rảnh rổi, nằm nhà, ngồi chơi xơi 

nước chứ không dám đi đâu: không đi làm, không đi chơi, không gặp gỡ, 

không dự đám cưới, không viếng đám tang, không hú nhau đi nhậu nhẹt, cà 

phê cà pháo, không hò hẹn trai gái mí nhau….và lũ con cháu cũng phải xếp 

bút nghiên ngồi nhà chơi games, đi vào đi ra với hai chân hai tay thừa thải; 

đồng thời chỉ chờ tới bữa là ăn và ăn…cho thân thể có cơ hội tăng trọng 

lượng… vì sợ em virus nhà họ Vũ tức “wuhanvirus” như cách gọi của mít- tờ 

bộ trưởng ngoại giao xứ Cờ Hoa là Pompeo. Bạo phổi hơn ông Pompeo là 

mít- tờ tông tông nhà ta là cụ Đỗ Nam Trâm (Donald Trump) gọi là 

chinesevirus mà trước đó em virus họ Vũ đã được thay tên đến mấy lần. 

Trước hết tên em là Coronavirus. Tên này làm cho mấy chú Tàu Lạ không vui 

nên áp lực cho cơ quan y tế thế giới tục gọi là HU làm cho em một giấy khai 

sinh mới với tên SARS - nCOV – 2 khiến bàng dân thiên hạ tiếp tục bàn tán 

xôn xao về cái tên mới này, đặc biệt là chú ba có nhiều Tàu Lạ nhà họ Tập 

cũng không ưng ý nên một lần nữa yêu cầu cậu Tedros da không trắng không 

vàng cũng không nâu xì là chủ quản của HU phải làm một giấy khai sanh khác 

mang tên Covid - 19. Chữ Covid – 19 này có vẻ không dính dáng gì đến mùi 

nước tương vị yểu Ba Tàu nên chú Ba Tập cũng tạm chấp nhận. Phát âm theo 

chữ Việt Nam cho dễ hiểu là Cô Vít (khác với Bà Vít). Cũng theo ngôn ngữ Việt 

Nam, Cô là người phụ nữ chửa có chồng, chửa kết hôn với ai, cũng chưa bao 

giờ chung chạ với bất cứ nam nhân nào (?). Cô là một thiếu nữ còn khỏe, đẹp 

hay không đẹp thì chưa biết! Dân Việt ta hay ví von cô gái 17 tuổi bằng mấy 

chữ: “Gái mười bảy bẻ gãy sưng trâu”. Ghê chưa! Suy ra, Cô Vít cũng vào lứa 

tuổi mười bảy nhưng sức lực gấp triệu tỷ lần so với cô gái “bẻ gãy sừng trâu” 

của Việt Nam ta. Bằng cớ là từ ngày cô ta xổng chuồng từ một cái lò hay cái 



chợ trời động vật hoang dã bên Tàu Lạ thì sức tàn phá của cô đã làm cho 

thiên hạ khắp năm châu bốn biển khiếp vía kinh hồn, khiến có mấy trăm 

nghìn người hồn lìa khỏi xác… 

Theo thiển ý của mình thì dù gọi em Cô Vít này bằng bất cứ cái “first name” 

nào thì gốc gác của em vẫn còn giữ nguyên cái “last name” của nhà họ Vũ. 

Nhà họ Vũ có giòng tộc đã mấy ngàn năm đóng đô bên dòng sông Dương Tử 

ở bên xứ Tàu Lạ ai ai cũng rõ như một với một là hai. Vào thời buổi toàn cầu 

hóa này thì mấy chú Tàu Lạ không thể nào “lấy vải thưa che mắt thánh” được 

nên sự thật đã được phơi bày dưới ánh sáng mặt trời từ phương đông cho 

đến phương tây. Sự chính danh bằng một cái tên gọi thực ra cũng chẳng có 

gì là quan trọng, ai muốn gọi tên gì cũng được nhưng vấn đề chính những hệ 

lụy của nó. Sự bưng bít thông tin từ đại lục Tàu Lạ đã khiến cho hơn năm 

triệu người bị em Cô Vít tấn công khắp toàn cầu và nó đã hốt đi sinh mạng 

của trên ba trăm nghìn người, gây tác hại cho các nền kinh tế, tài chánh của 

các quốc gia, làm xáo trộn mọi sinh hoạt xã hội tạo thành một bức tranh vô 

cùng đen tối ảm đạm, đồng thời khiến trên thiên đường cũng không đủ chỗ 

để tiếp nhận thánh nhân và dưới địa ngục, người ta phải  chen chúc dữ lắm 

mới tìm ra cho mình một chỗ đứng để khỏi phải thấy bản mặt khó ưa của 

diêm vương. Nếu tính ra bằng tiền thì cho đến giờ này tuy chưa cụ thể nhưng 

sẽ là con số cao ngất đụng tới đỉnh trời khó lường được. Đau thương hơn cả 

là những người tử vong vì em Cô Vít. Nhưng cũng có điều hơi lạ là em Cô Vít 

chỉ thích xơi tái mấy vị cao niên có tuổi đời sáu bảy tám bó; họa hoằng Cô Vít 

nhà ta mới táp nhằm mấy trự còn nhỏ tuổi cỡ ba bốn năm bó. Mấy lá phổi 

của các cụ cao niên chắc là béo bở hơn! 

Lẽ thường ai cũng biết “giết người là tội ác”. Nếu giết người hàng loạt, lại  

giết những người vô tội thì tội ác ấy phải được nhân lên gấp bao nhiêu lần 

để rồi cái giá phải trả là bao nhiêu? Đáp số chắc là phải còn chờ cho đến ngày 

em Cô Vít hoàn toàn đẩy về nhốt trong phòng P4 nằm bên dòng Dương Tử. 

Các Bạn Mình thân mến,   

Một thực tế mà ai ai cũng biết là rất nhiều dân của các quốc gia, từ Âu sang 

Á đến Phi…đều muốn tìm đường vào đất Cờ Hoa để tìm một đời sống tốt đẹp 



hơn. Riêng đối với nhiều người Việt Nam đến nước Cờ Hoa sau khi Miền Nam 

bị xâm chiếm bằng bạo lực là chạy trốn bạo quyền cộng sản, đi tìm Tự Do. 

Đơn giản là như thế! Có lẽ mấy chú ba lãnh đạo của nước Tàu Lạ muốn cho 

em Cô Vít có một đời sống sung túc và tự do trên đất Cờ Hoa nên các nhà 

lãnh đạo xứ Tàu Lạ xin cho em wuhanvirus (Pompeo) tức chinesevirus 

(Trump) đổi sang quốc tịch Cờ Hoa. Vậy cho nên vào dạo tháng ba, một chú 

ba trong bộ sậu lãnh đạo của Tàu Lạ là chú khựa Triệu Lập Kiên đã đệ đơn xin 

quốc tịch Cờ Hoa cho em Cô Vít họ Vũ. Chú Khựa này đưa ra lý do là vào 

tháng 10 của năm 2019 có một số lực sĩ quân đội xứ Cờ Hoa được mời sang 

thành phố Vũ Hán để tham dự đại hội thể thao và trong đại hội này mấy anh 

chị lính GI gắp con virus trong túi áo của mình bỏ sang túi quần của mấy chú 

lính Ba Tàu và từ đó virus mới lan tràn khắp nơi ở Vũ Hán. Thế nên mấy chú 

Tàu Khựa xin đổi tên chinesevirus thành USAvirus. Nhưng không may cho 

mấy chú ba là vào thời của ông thần bài Đỗ Nam Trâm, việc xin vào quốc tịch 

Cờ Hoa một cách khơi khơi là chuyện vô cùng  khó khăn. Mít - tờ Pompeo 

thay mặt chính phủ Cờ Hoa thẳng thừng bác đơn. Em Cô Vít đành phải tẻng 

tò mua vé máy bay quay về hoàng thành Vũ Hán, nơi có Lầu Hoàng Hạc đang 

chờ với món dơi nhúng dấm và Mao Đài Tửu… 

“Thua keo này bày keo khác” hay nói theo kiểu của mấy anh nón cối là 

“trường kỳ kháng chiến” nên các chú Tàu Lạ tung ra nhiều đòn mới để diệt 

tiếng nói của các “thế lực thù địch” điển hình là mặt trận tuyên truyền mà 

chúng gọi là “chiến binh chó sói” bằng cách ra lệnh cho các nhân viên ngoại 

giao khắp nơi tấn công vào các nước tây phương qua các phương tiện truyền 

thông báo chí, đặc biệt các hãng truyền hình và báo chí khuynh tả từ các nước 

Âu Châu cho đến nước Cờ Hoa. Nhưng! Những ai không bị mê hoặc bởi cái 

gọi là “xã hội chủ nghĩa” hoặc những ai đã có ít nhiều kinh nghiệm về “xuống 

hố cả nước” như người Việt trị nạn ta thì đều nhận chân ra điều đúng điều 

sai. Chỉ có những kẻ ngày ngày ăn bánh mì uống sữa tươi của của đám “tư 

bản dẫy chết” và làm tay sai cho Tàu Lạ hoặc những kẻ có mưu đồ chính trị 

bất chính mới tin hoặc giả tin vào những gì mà Tàu Lạ đang tung ra khắp nơi 

để lừa dân chúng các quốc gia mà Tàu Lạ coi như kẻ thù, đặc biệt là nước Cờ 

Hoa.   



Trở lại với vấn đề virus nhà họ Vũ thì nước Cờ Hoa đã và đang trải qua thời 

kỳ hết sức khó khăn khiến guồng máy điều hành quốc gia gặp nhiều trở ngại. 

Một mặt phải xử dụng một số các biện pháp để đối phó với đại dịch họ Vũ, 

một mặt phải tìm mọi cách để ổn định đời sống của quần chúng, đặc biệt là 

phải thường xuyên đối đầu với sự “hữu hảo” của Tàu Lạ đang dùng trăm mưu 

nghìn kế nhằm tiêu diệt Cờ Hoa – chuyện mà Tàu Lạ đã chuẩn bị bốn thập 

niên qua do sự cố ý hoặc vô tình tiếp tay của một số tên nhà giàu, chính 

khách, nhóm lợi ích và ngay cả một số chính quyền Cờ Hoa trước đây. Chuyện 

thực hư, đúng sai thế nào chắc các bạn mình biết, xin tùy nghi thẩm định. 

Công cuộc chữa chạy và phòng chống em Cô Vít vẫn đang tiếp tục và đại quốc 

Tàu Lạ đang và sẽ tiếp tục đương đầu với hàng trăm quốc gia, nói thẳng ra là 

nhờ em Cô Vít này mà thế giới đã nhận ra cái chân tướng lưu manh, đểu 

cáng, gian ác, lừa đảo, tham lam…bằng cách gây hấn ở biển đông, xây dựng 

vành đai con đường để đưa nhiều quốc gia vào vòng con nợ, truyền bá tư 

tưởng  đại hán qua các hình thức mua chuộc truyền thông, báo chí, học giả, 

quan chức, gài gián điệp để ăn cắp bí mật quốc phòng, kinh tế, tài chánh, y 

tế, nông nghiệp…và chương trình “nghìn nhân tài” nằm trong nước Mỹ. Bằng 

chứng là trong đại hội đồng của cái gọi là HU hôm 18 tháng 5 vừa qua, đã có 

137/194 quốc gia yêu cầu ra nghị quyết điều tra em Cô Vít. Bí đường, nhà họ 

Tập đồng ý điều tra nhưng với hai điều kiện. Một là chờ cho hoàn toàn hết 

đại dịch. Hai là điều tra nhiều vấn đề chứ không riêng gì vụ chinesevirus. Các 

bạn thấy chưa?  Lúc nào bọ Tàu Lạ cũng giở trò lưu manh, đánh lạc hướng 

để gạt gẫm thiên hạ. Thế nên cuộc chiến Cô Vít còn dài…  

Các Bạn Mình thân mến, 

Chuyện Tàu Lạ là chuyện dài nghìn tập nói hoài không hết. Mình xin nhắc đôi 

dòng trong một một đoạn của một phần rất nhỏ trong một tập ngắn. Đó là 

tại cuộc đối thoại Shangri – La ở Singapour hôm 2 tháng 6 – 2019, bộ trưởng 

quốc phòng Tàu Lạ là Ngụy Phượng Hòa tuyên bố như sau: “Lịch sử đã chứng 

minh và sẽ tiếp tục chứng minh là Trung quốc sẽ không theo con đường của 

những cường quốc tìm kiếm việc bá quyền khi mình lớn mạnh. Bá quyền 

không phù hợp với những giá trị và quyền lợi của Trung quốc. Trong suốt 70 



năm qua kể từ ngày thành lập, nước Trung quốc chưa bao giờ phát động một 

cuộc chiến hay xung đột, hay xâm lược quốc gia khác hay lấy dù chỉ một tấc 

đất của nước khác”.  Trong trường hợp này, nếu phải dùng câu nói của 

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy 

nhìn vào những gì cộng sản làm” thì lời nói của Tàu Khựa  Ngụy Phượng Hòa

  và việc làm của chúng hoàn toàn trái ngược với nhau. Này nhé, kể từ 

khi thành lập cái gọi là CHNDTH năm 1949 thì chúng đã mở những cuộc xâm 

lược như sau: Một: Chiếm khu tự trị Tân Cương 1949. Hai: Chiếm đất Mãn 

Châu 1949. Ba: Chiếm Tây Tạng 1950. Bốn: Chiếm quần đảo Hoàng Sa của 

Việt Nam Cộng Hòa 1974 . Năm: Xua quân chiếm 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam 

năm 1979 nhưng bị bọn đàn em đánh cho sặc máu. Sáu: Chiếm quần đảo 

Trường Sa của Việt Nam 1988. Đó là chưa kể việc chúng đang xâm lược 

“mềm” nhiều quốc gia bằng chiêu bài “Con Đường Tơ Lụa/Một Vành Đai Một 

Con Đường”.   

Có một điều chắc chắn là trong lịch sử của đảng cộng sản Tàu Khựa không 

bao giờ ghi những cuộc xâm lăng nói trên, vì vậy mà Tàu Khựa Ngụy Phượng 

Hòa không biết chăng? Và chắc chắn Tàu Khựa cũng không bao giờ ghi rằng: 

Tổ tiên năm ngàn năm trước của chúng đã từng năm lần đem quân xâm lược 

Việt Nam và đặt nền cai trị trong hơn một nghìn năm. Và rồi không chóng thì 

chầy, chúng đều bị nhân dân ta đánh cho thảm bại phải kéo nhau tháo chạy 

xuống “Tàu Lạ”… 

Các Bạn Mình thân mến,          

Mình đã đi hơi xa điều mình muốn nói hôm nay. Mong Các Bạn thông cảm. 

Phong Châu   

Tháng 5 - 2020              

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


