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Đại nạn lũ lụt miền Trung cũng như nhiều thảm họa khác của dân tộc đều phát 
xuất từ sự thối nát nội bộ trong đảng CSVN, do độc tài độc đảng sinh ra. 

Thật vậy, xây dựng thiếu điều nghiên hằng loạt đập thủy điện, phá rừng diệt cây 
để rồi kết bè, kết đảng hầu công quỹ chui vào túi tham quan, gỗ tốt dựng nhà 
cho cán bộ chóp bu, là nguyên nhân lớn nhất gây nên tang tóc cho dân nghèo 
miền Trung. 

 

Nhất là khi các đập thủy điện hay công trình xây cất hạ tầng cơ sở như đường 
sá, cầu cống do các nhà thầu Trung Quốc trúng gói thầu, thì giá bị thổi phồng 
đôi khi gấp 10 lần giá cả trên thị trường quốc tế, chất lượng công trình thấp vì 
bòn rút, thời hạn hoàn tất kéo dài và tiền đút lót cho phe nhóm cực cao. 

Tuy nhiên, sự tham nhũng thối nát gây chết chóc tang thương chỉ thuộc phạm vi 
nhỏ. Trên bình diện lớn hơn về ngoại thương, kinh tế và chủ quyền dân tộc, thì 
sự tổn thất của quốc gia còn gấp vạn lần. 

 

Đó là nguyên nhân tại sao một dân tộc kiêu hùng suốt 2 ngàn năm lịch sử, dưới 
sự cai trị của đảng, lại dễ dàng nhượng Ải Nam Quan, nửa Thát Bản Giốc, 
Hoàng Sa, một phần Trường Sa, nhiều vùng lãnh hải và thềm lục địa của tổ tiên 
cho Trung Quốc như thế?  

Câu trả lời dĩ nhiên là vì cấp lãnh đạo chop bu trong đảng đã bán rẻ cho CSTQ 
hầu đút vào túi riêng hiện kim và quyền lực. 

 

Trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính, nhân dân 
sẽ có một hay nhiều chính đảng đối lập với chính quyền, một nền tư pháp hoàn 
toàn độc lập và một hệ thống báo chí tư nhân hùng mạnh giám sát chính quyền.  



Trong bối cảnh đó, không một chính đảng hay chính quyền nào có thể bán rẻ 
quyền lợi của dân tộc hoặc lãnh thổ và lãnh hải của tổ tiên. 

Chứng cử hiển nhiên nhất đảng CSVN bán nước cho CSTQ trên phương diện 
ngoại thương nằm ở 1 sự kiện khách quan đau lòng. 

Đó là trong nhiều thập niên, đảng CSVN đã dung túng cho một cán cân thương 
mại hoàn toàn thiên vị cho Bắc Kinh, khiến nhân dân và các doanh nghiệp Việt 
Nam “tặng không” cho CSTQ hằng trăm tỷ Mỹ Kim. 

 

Thật vậy, theo thông tấn xã Reuters thì năm 2019, trong giao dịch thương mại 
giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì Việt Nam thặng dư kim nghạch $US46.98 tỷ và 
trước đó 1 năm là thặng dư $US34.87 tỷ. 

Tuy nhiên cũng vào năm 2019, trong giao dịch thương mại giữa Trung Quốc và 
Việt Nam thì Việt Nam thâm thủng kim nghạch $34.04 tỷ và trước đó một năm 
là thâm thủng $24.15 tỷ. 

Cán cân thương mại Việt- Trung hoàn toàn mất thăng bằng như thế mà đảng 
CSVN không hề có những biện pháp cấp bách để cân bằng. 

 

Sự kiện trên chỉ có thể giải thích được là: đảng CSVN một mặt đã là một tay sai 
vô điều kiện cho CSTQ, và mặt khác bị đảng CSTQ hoàn toàn khống chế. Thêm 
vào đó hàng ngũ đảng CSVN nhận được những lợi nhuận khổng lồ từ đảng 
CSTQ hầu duy trì sự thâm thủng mậu dịch này. 

Chỉ trên căn bản cán cân thương mại giữa 2 quốc gia mà thôi thì Trung Quốc 
được nhiều quyền lợi hơn nếu duy trì thực trạng. 

 

Trong khi đó Việt Nam sẽ không phải lỗ hằng trăm tỷ Mỹ Kim nếu chấm dứt 
tình trạng này.  

Điều trên có nghĩa là trên nguyên tắc, Việt Nam sẽ có thế mạnh nếu vùng lên 
thương thuyết đòi cân bằng hóa cán cân thương mại.  

Sau đó, thay vì sử dụng số kim ngạch thặng dư với Hoa Kỳ để “cúng dường” 
cho CSTQ, thì dùng số tiền này để giúp các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng 



tính cạnh tranh quốc tế, hầu sau đó thoát khỏi sự lệ thuộc vào người láng giềng 
khổng lồ và mang tính đế quốc bá quyền này. 

Thật vậy, nếu CSVN chấp nhận thương thuyết với CSTQ thăng bằng hóa cán 
cân thương mại, thì trong thập niên qua, chúng ta đã có thể dành dụm được 
hằng trăm tỷ Mỹ Kim, giúp đỡ cho các doanh nghiệp Việt Nam trên các phương 
diện chiến lược sau đây: 

 

1. Huấn nghệ nhân sự cho các doanh nghiệp Việt Nam 

2. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm 

3. Tìm kiếm, đa diện hóa và phát triển thị trường 

4. Quảng cáo trên toàn cầu các sản phẩm và dịch vụ Việt Nam 

 

Được như thế thì các doanh nghiệp Việt nam mới cạnh tranh trên toàn thế giới 
và đất nước phát triển thành con rồng Châu Á. 

 

Với hằng trăm tỷ Mỹ Kim trong tay, cấp cứu nạn lụt miền Trung hoàn toàn nằm 
trong khả năng của chính phủ, mà không cần dòm ngó đến số tiền của danh ca 
Thủy Tiên quyên góp hầu cứu trợ đồng hương miền Trung. 

Tệ hại hơn nữa là đàn anh CSTQ, sau khi được CSVN cúng dường hằng trăm tỷ 
Mỹ Kim lại được tên đàn anh này ưu ái tặng lại số tiền “vĩ đại” 100 ngàn Mỹ 
Kim để cứu trợ đồng bào miền Trung, trong khi Nam Hàn cứu trợ 300 ngàn, 
Đài Loan 400 ngàn, Liên Hiệp Âu Châu 1,5 triệu và Hoa Kỳ 2,1 triệu Mỹ Kim. 

 

Tuy nhiên, với độc tài độc đảng, quyền lực tuyệt đối đem lại sự tha hóa tuyệt 
đối, đảng CSVN đã trở thành một khối u ác tính của dân tộc. 

Chỉ có một cuộc đại phẩu thuật dứt khoát, bứng tận gốc rễ khối u ác tính này, 
thì dân tộc mới có cơ hội sống còn và vương lên. 


