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Các Bạn Mình thân mến 

Kể từ đầu năm 2020 đến nay, thời gian là sáu tháng. Một khoảng thời gian so ra rất ngắn ngủi 

nhưng có lại là một quãng thời gian dài như là vô tận với những biến cố đã và đang diễn ra, không 

phải chỉ riêng ở các chốn nghị trường với những màn đấu đá xem ra rất lố bịch mà nó diễn ra ngay 

trước mắt bàng dân thiên hạ trong đó rất nhiều nạn nhân đã chết một cách oan khiên, tức tửi. Đó là 

đại dịch Tàu@virus (*) và vụ kéo nhau xuống đường đốt phá và cướp của. Mình tôn trọng và đồng 

tình ủng hộ những người biểu tình ôn hòa để “đòi công lý” cho công dân George Floyd. Bạo loạn 

đốt phá cướp của…là những hành vi mình không đồng tình. 

Vấn đề Tàu@virus là chuyện “giữa ban ngày” ai cũng biết, cũng hiểu từ nguyên nhân cho đến 

những diễn biến phức tạp trong hơn 6 tháng qua kể từ tháng 11 của năm 2019, mới đây có tin là 

Tàu@virus xuất hiện từ tháng 9 -2019 qua  phân tích hình ảnh do các vệ tinh Mỹ đã chụp được. 

Nhiều nghi vấn, nhiều câu hỏi liên tục được đặt ra và đều quy trách nhiệm cho cộng sản Tàu. Mới 

đây đã có 134/193 quốc gia yêu cầu phải điều tra cái con Tàu@virus này. Chuyện còn dài…nhân 

loại còn phải chờ. 

Các Bạn Mình thân mến,  

Cách nay khoảng gần 10 năm, mình tình cờ đọc một tài liệu có liên quan đến việc Tàu cộng muốn 

thôn tính nước Mỹ qua phần trình bày của ông bộ trưởng quốc phòng thời đó có tên là Trì Hạo 

Điền. Đọc cho biết vậy thôi! Nay con Tàu@virus đang hoành hành cả thế giới và Mỹ là quốc gia 

nhận chịu tác hại nặng nề nhất nên thiên hạ đặt vấn đề “có phải Tàu cộng đã chế con virus này để 

diệt Mỹ và các nước đồng minh? thì mình nhớ đến cái tên Trì Hạo Điền. Mở ra xem thì bài của Trì 

Hạo Điền vẫn còn trên web với nội dung không thay đổi. Mình chỉ xin copy một đoạn trong bài nói 

chuyện của Trì Hạo Điền có liên quan đến “vũ khí sinh học”. Nội dung trích như sau: 

                                            QUÉT SẠCH NƯỚC MỸ 

…Để giải quyết vấn đề nước Mỹ, chúng ta cần phải vượt lên trên những điều thông thường và hạn 

chế. Trong lịch sử, khi một nước đánh bại và chiếm đóng một nước khác, họ không thể giết hết dân 

chúng của nước bị chinh phục một cách hiệu quả bằng gươm hoặc giáo dài, hay thậm chí bằng 

súng tiểu liên hoặc súng máy. Bởi vì không thể giữ được vùng đất rộng lớn mà không duy trì người 

của mình trên vùng đất đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta chinh phục nước Mỹ theo kiểu đó, chúng ta 

không thể đưa nhiều người Trung Quốc di cư tới Mỹ. Chỉ có thể sử dụng những biện pháp đặc biệt 

để quét sạch nước Mỹ và sau đó chúng ta mới có thể đưa nhân dân Trung Quốc tới đó. Đây là lựa 

chọn duy nhất đối với chúng ta. Đó không phải là vấn đề chúng ta muốn hay không muốn. Những 

biện pháp đặc biệt nào chúng ta có thể thực hiện để quét sạch nước Mỹ? Những loại vũ khí thông 

thường như máy bay chiến đấu, đại bác, tên lửa hay tàu chiến không thể 

làm điều đó; các loại vũ khí hủy diệt như vũ khí hạt nhân cũng không thể 

làm được như vậy. Chúng ta không ngu ngốc đến nỗi cùng tự hủy diệt với 

Mỹ bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân, cho dù trên thực tế chúng ta vẫn 

tuyên bố giải quyết vấn đề Đài Loan bằng mọi giá. 

Chỉ có thể sử dụng loại vũ khí không hủy diệt, nhưng có khả năng giết 

nhiều người chúng ta mới có thể giành lấy nước Mỹ cho chúng ta. Công 

nghệ sinh học hiện đại đang phát triển nhanh chóng, và các loại vũ khí 

sinh học mới được phát minh nối tiếp nhau. Tất nhiên là chúng ta không 

để lãng phí thời gian; trong những năm qua chúng ta đã nắm được khả năng trở thành chủ nhân 

của các loại vũ khí này. Chúng ta có khả năng đạt được mục tiêu quét sạch nước Mỹ một cách hoàn 



toàn bất ngờ. Khi đồng chí Đặng Tiểu Bình còn sống, Ban chấp hành trung ương Đảng đã sáng 

suốt đưa ra quyết định đúng đắn là không phát triển các nhóm tàu sân bay và thay vào đó, tập 

trung phát triển các loại vũ khí có thể thủ tiêu hàng loạt dân chúng của nước thù địch. 

Xét về mặt nhân đạo, chúng ta cần phải cảnh báo cho dân chúng Mỹ và thuyết phục họ rời khỏi 

nước Mỹ và để lại vùng đất họ từng sinh sống trên đó cho người Trung Quốc. Hoặc là ít nhất họ 

phải rời khỏi một nửa nước Mỹ để nhường phần đất đó cho người Trung Quốc, bởi phát hiện ra 

nước Mỹ lần đầu tiên chính là người Trung Quốc. 

Nhưng sẽ phải làm điều đó như thế nào? Nếu chiến lược đó không thực hiện được, thì khi đó chúng 

ta chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Tức là xử dụng những biện pháp kiên quyết để quét sạch nước Mỹ 

và giành lấy nước Mỹ cho chúng ta ngay lập tức. Thực tế lịch sử của chúng ta cho thấy chừng nào 

chúng ta thực hiện được điều đó, không có nước nào trên thế giới có khả năng ngăn cản chúng ta. 

Hơn nữa, với một nước Mỹ với một tư cách thế giới bị mất đi, thì tất cả các kẻ thù khác buộc phải 

đầu hàng chúng ta. 

Vũ khí sinh học là một loại vũ khí tàn ác chưa từng thấy, song nếu nước Mỹ không chết thì Trung 

Quốc sẽ bị huỷ diệt. Nếu nhân dân Trung Quốc bị mắc kẹt trên diện tích đất hiện nay, thì sự sụp đổ 

hoàn toàn của xã hội Trung Quốc chắc chắn sẽ xảy ra. Theo cách tính mô hình hóa trên máy tính 

của tác giả Yellow Peril, hơn một nửa dân số Trung Quốc sẽ chết, và con số đó sẽ là hơn 800 triệu 

người! Ngay sau khi giải phóng, vùng đất màu vàng của chúng ta có khoảng 500 triệu dân, trong 

khi dân số chính thức hiện nay là hơn 1,3 tỉ người. Khả năng của vùng đất màu vàng này đã đạt tới 

mức giới hạn của nó. Một ngày nào đó người ta có thể biết điều đó xảy ra nhanh chóng như thế 

nào, sự sụp đổ lớn có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào và hơn một nửa dân số của chúng ta sẽ 

buộc phải ra đi. 

Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng hai phương án. Nếu thành công trong việc xử dụng vũ khí 

sinh học bất ngờ tấn công nước Mỹ, chúng ta có thể giảm thiểu thiệt hại về người trong cuộc chiến 

tranh với Mỹ. Nếu trong trường hợp cuộc tấn công đó thất bại, và kích động một cuộc phản công 

bằng vũ khí hạt nhân từ nước Mỹ, Trung Quốc sẽ phải gánh chịu một thảm họa, trong đó hơn một 

nửa dân số sẽ chết. Bởi vậy, chúng ta cần phải sẵn sàng với các hệ thống phòng không để bảo vệ 

các thành phố lớn và vừa của Trung Quốc…” 

Trì Hạo Điền 

(Toàn văn bài tiếng Anh có thể xem tại: The Secret Speech of General Chi Haotian) 

Việc dùng vũ khí sinh học để “quét sạch nước Mỹ” xuất phát từ một ông bộ trưởng quốc phòng 

Trung cộng và con Tàu@virus đang hoành hành nước Mỹ phải chăng là cuộc “truy quét” đã khởi 

đầu. Nhìn lại rất nhiều sự kiện diễn ra từ ngày tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ tung đòn với Trung 

cộng thì phần nào lý giải được chuyện này. Phần nhận định là của Các Bạn, mình không đủ khả 

năng và kiến thức để lý giải những chuyện không thuộc phạm trù “lý sự” của mình. Có điều khi đọc 

đoạn trên mình “lạnh” cả xương sống!  

Các Bạn Mình thân mến,              

Câu chuyện thứ hai mình muốn nhắc trong lá thư này là: cái chết của công dân da đen George Floyd 

và cuộc bạo loạn diễn ra sau ngày 25 tháng 5 -2020 trên khắp nước Mỹ trong hơn tháng qua với 

nhiều hình ảnh, tin tức tràn ngập trên các hệ thống truyền thông lẫn những cuộc tranh cãi, ủng hộ, 

phản đối kèm theo những hành vi chính trị “phản cảm” đã xô nước Mỹ vào bờ vực chia rẻ đồng thời 

với sự xuất hiện công khai của các tổ chức bạo động đang đập phá các di tích lịch sử, chiếm đóng 

một khu vực phố xá để biến thành cái gọi là khu tự trị “autonomous zone”, đưa ra nhiều yêu sách 

hết sức vô lý, manh nha tàn phá đất nước chúng ta đang ở. Mình thấy không cần thiết phải ghi lại 

các biến cố trong thời gian gian bạo loạn vừa qua mà người Việt nhiều nơi trên đất Mỹ là nạn nhân 



của những cuộc biểu tình đòi “công lý” cho công dân da đen George Floyd.       

Mình đọc được hai mẩu chuyện trên internet, câu chuyện thứ nhất về hành động của một nam công 

dân da đen, câu chuyện thứ nhì là về những suy nghĩ của một nữ công dân da đen. Xin trích nguyên 

văn như sau:  

Câu chuyện thứ nhất: Dọn dẹp đường phố sau biểu tình, thanh niên New York được tặng xe hơi.                      

Jun 6, 2020             

Hành động của anh Antonio Gwynn Jr. khiến nhiều người cảm động. 

BUFFALO, New York (NV) – Nhìn thấy cảnh bừa bộn sau những cuộc biểu tình ở nơi mình sinh 

sống là Buffalo, New York, anh Antonio Gwynn Jr. quyết định lấy chổi, mua vài bao đựng rác rồi 

tự quét dọn đường phố, theo đài CNN hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Sáu. Anh bắt đầu lúc 2 giờ sáng thứ 

hai và quét dọn liên tiếp 10 tiếng đồng hồ. Sau đó, khi một nhóm người hàng xóm đến dọn dẹp, họ 

thấy anh Gwynn đã dọn gần sạch.        

Anh Gwynn, 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học. Anh nói anh xem tin tức thấy đường Bailey ở 

Buffalo tràn ngập mảnh kiếng và rác, mà anh biết, sáng ra, người ta sẽ đi làm qua con đường 

này.Tin tức về việc anh Gwynn tự tay dọn dẹp đường phố khiến nhiều người cảm động.  

Anh Matt Block xem thấy bản tin về anh Gwynn và quyết định tặng chàng thanh niên da màu này 

chiếc Mustang mui trần màu đỏ đời 2004 mà anh rất yêu quý. Anh Block, 27 tuổi, cho hay đây là 

chiếc xe mà anh mong ước từ khi còn nhỏ, nhưng giờ không còn sử dụng thường xuyên. Anh thấy 

anh Gwynn lên Facebook nhờ mọi người chỉ cách mua xe, nên anh quyết định tặng anh Gwynn 

chiếc xe thể thao của mình.  

Hóa ra món quà này có nhiều ý nghĩa với anh Gwynn hơn anh Block nghĩ. Mẹ của anh Gwynn qua 

đời năm 2018 và cũng từng lái một chiếc Mustang màu đỏ. Khi nhận chiếc xe, anh Gwynn nói anh 

sửng sốt “không nói nên lời,” còn anh Block nói 

anh cũng “nổi da gà” khi biết được sự trùng hợp 

đó.      

Phần thưởng cho anh Gwynn không dừng lại ở 

đó. Khi biết được món quà của anh Block, ông 

Bob Briceland, doanh nhân địa phương, quyết 

định tặng anh Gwynn tiền bảo hiểm xe một năm. 

“Tôi cảm thấy phải giúp đỡ cậu ấy. Cả thành phố 

chúng tôi cần đoàn kết, và cho người ta thấy ở 

đây có nhiều người tốt như thế nào,” ông 

Briceland nói với đài WKBW. 

Một trong những món quà mà anh Gwynn nhận được là chiếc Mustang mui trần màu đỏ đời 2004.  

Vẫn chưa hết. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh Gwynn dự tính vừa học trường thương mại vừa để 

dành tiền vào đại học. Khi nghe câu chuyện này, trường Medaille College ở Buffalo tặng học bổng 

toàn phần cho anh.      

Anh dự tính sẽ học ngành kinh doanh, bắt đầu từ mùa thu năm nay. Một trong những mục tiêu nghề 

nghiệp của anh là mở công ty dọn dẹp vệ sinh.     

Đây là lần đầu tiên anh Gwynn nhận được quà do làm việc tốt, nhưng không phải là lần đầu tiên anh 

ra tay giúp đỡ người khác. Thực vậy, anh là thành viên hội từ thiện Kappa Phi, và thường giúp việc 

ở nhà thờ.        

Anh Gwynn cảm ơn cộng đồng đã tặng anh nhiều món quà quý giá. Anh nói: “Tôi trân trọng tất cả 

những gì mà mọi người đang làm cho tôi.” (Th.Long)  



(Xin mở ngoặc: Hy vọng đây là câu chuyện 

không phải là Fake News. Xin đánh tên 

Antonio Gwynn để đọc tin thêm. Nếu Các Bạn 

Mình vinh danh thì: vinh danh anh công dân 

da đen tên George Floyd hay vinh danh công 

dân da đen tên Antonio Gwynn? Nhà Phật 

thường nhắc đến mấy chữ “quả báo nhãn tiền” 

và “phước báo nhãn tiền” thì cả hai công dân 

da đen này, người nhận quả báo, còn người kia 

nhận phước báo)  

Câu chuyện thứ hai: Peggy Hubbard US Senate Chicago Illinois nói gì? 

Peggy Hubbard là một phụ nữ Mỹ đen, sinh năm 

1964. Đã từng là cảnh sát, nhân viên của sở thuế 

vụ IRS, cựu quân nhân và có sở thích lái xe mô tô 

Harley. Trong bài nói chuyện này Peggy cho biết 

là tại sao lại có: Tiêu chuẩn kép phân biệt đối xử? 

Vì:           

- Khi vẫn còn đang mùa dịch bệnh mà anh da đen 

George Floyd lại được tổ chức một đám ma lớn 

như vậy! 

- Khi khám nghiệm tử thi, anh ta có nồng độ rượu 

cao trong máu, có chất ma túy và hiện đang bị 

nhiễm Covid-19.               

- Nhìn vào tiểu sử của anh ta ngoài việc ngày hôm đó anh ta bị bắt vì cửa hàng phải kêu cảnh sát vì 

anh ta đã dùng tờ bạc $20 giả.    

- Anh ta đã từng dùng súng dí vào bụng một người đàn bà đang có thai để ăn cướp v.v... Nghĩa là 

anh ta có đầy đủ thành tích chẳng ra gì. 

Vậy mà chỉ khi anh ta đã chỉ bị chết vì một người cảnh sát da trắng thì:  

- Có một số người đã xúm lại la làng, họ DÙNG LÁ BÀI MÀU DA để gây quỹ được 12 triệu 

dollars           

-  Gây nên tình trạng bao người có sản nghiệp bị tiêu tan     

- Các thành phố bị thiêu cháy         

- Cướp trộm khắp nơi          

- Đám ma ở nhà thờ chật ních chiếu lên truyền hình v..v...     

Trong khi bao nhiêu người chết vì Covid mấy tháng qua thì     

- Phải mang đi thiêu          

- Người thân không được gặp mặt đưa tiễn lần cuối. 

Trong khi Cảnh Sát Viên David Dorn, 77 tuổi người Mỹ đen nằm giẫy chết khi bị bắn bởi bọn ăn 

cướp mà chỉ có người cầm phone quay mà chả ai cứu. Cũng chẳng ai quyên tiền đám ma cho.  

       Không ai nói là Black Lives Matter. 

Peggy còn kể ra nhiều cái chết của: Cảnh sát viên, lính cứu hỏa, thường dân Mỹ đen từ già đến trẻ 

trong các cuộc bạo loạn mà đâu có ai nhắc đến...Đáng lý ra người ta PHẢI TRUY RA là: Trong 2 

tuần qua George Floyd đã gặp những ai để theo dấu truy lùng lây lan của bệnh dịch. 



- Anh ta không bị thiêu như các bệnh nhân Covid khác      

- Mà đám ma đầy chật nhà thờ         

- Trong khi người dân thường thì bị cấm đến nhà thờ để đi lễ cầu nguyện.  

- Còn tội phạm thì được thả ra hàng loạt, toàn thứ tội phạm ghê gớm. 

Bà ta kể ra đủ thứ chuyện về việc LÁ BÀI MÀU DA được mang ra dùng để:   

- Chửi Ông Trump và không kể gì đến nước Mỹ.       

Và bà ta không thể tiếc thương cho anh chàng George Floyd mà      

-  Bà chỉ tiếc thương cho nước Mỹ. 

         (Các Bạn Mình có thể đánh tên Peggy Hubard để đọc bài bằng tiếng Anh) 

 

   

   Chiếc quan tài mạ vàng và các lãnh tụ chính trị quỳ & cúi để tôn vinh George Floyd. Đặc biệt 

mang những chiếc khăn dùng trong đám cưới để đi đám tang! 

Các Bạn Mình thân mến,     

Đáng lẽ mình không nên viết những điều mà có lẽ một số Các Bạn Mình cho là “chính chị chính 

em”. Không phải đâu! Những chuyện đang diễn ra trước mắt Các Bạn Mình trong suốt mấy tháng 

qua như Tàu@virus và rồi cái chết của một công dân da đen đem đến những cuộc bạo loạn đốt phá 

cướp của ngay trên đường phố thì thử hỏi tất cả những chuyện đó có liên quan đến gia đình, đến 

công ăn việc làm của Các Bạn hay của con cháu của Các Bạn hay không? Theo mình, mọi biến 

động chung quanh chúng ta đều có tác động không ít thì nhiều (và rất nhiều) đến chúng mình. Vậy 

đây là chuyện thuộc phạm trù đời sống chứ chẳng phải “chính chị hay chính em” gì đâu. Mong Các 

Bạn Mình hiểu cho. 

 

Phong Châu              

Tháng 6 - 2020 

                    (*) Tàu@virus là tên do mình đặt, không giữ bản quyền 


