
Tội Phạm Học Luận Chứng (phần 6) 

 

Ở đây, địa ngục chín tầng mây 

Cả giống nòi câm lặng gục đầu 

Cắn chết hàm răng, ứa máu mắt 

Chung xiềng nhưng chẳng dám nhìn nhau. 

(Mùa hạn, Tô Thùy Yên). 

 

Tội phạm học xâm lược 

(Tàu tặc-Tàu phỉ-Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoạn-Tàu phạm-Tàu tà) 

ĐCSTQ không ngừng ở ý đồ xâm lấn đất, biển, đảo của Việt tộc; không ngừng ở 

thâm đồ xâm lược để áp đặt sự thống trị bằng đô hộ rồi nô lệ hóa Việt tộc như 

Tàu tặc đã thực hiện nhiều lần trong Việt sử. Chúng cũng sẽ không tự ngừng lại 

ở hiểm ý xâm lăng trọn vẹn đất nước Việt, mà còn biến Việt tộc thành một nô 

tộc tật nguyền ở mọi mức độ từ thiên nhiên tới tài nguyên, từ thể lực tới trí 

lực, để các thế hệ Việt tương lai mang đầy khuyết tật của một sắc tộc đã bị 

thuần hóa. Từ thượng nguồn của ý đồ xâm lấn tới hạ nguồn của thâm đồ xâm 

lược, để vĩnh viễn nô lệ hóa Việt tộc thì từ sách lược tới chiến lược hiểm ý của 

Tàu thực hiện một quá trình tội ác tổng hợp (trộm, cặp, cướp, giựt đất biển 

đảo; ô nhiễm môi trường, hủy diệt môi sinh; đầu độc thực phẩm, buôn người, 

lấy nội tạng…). 

 

Tàu tặc cướp đất, biển, đảo bằng tội ác 

Tàu tặc đã chiếm đất, chiếm đảo, chiếm biển, rồi còn bắn giết, sát hại ngư dân 

Việt trước một ĐCSVN nhắm mắt-cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước Tầu tặc. Từ 

ngày quy hàng ĐCSTQ qua mật ước Thành Đô, từ đó cho tới nay Tầu tặc đã nắm 

dao đằng chuôi để ĐCSVN phải đứng trước mũi dao để ngày ngày phải: hèn với 

giặc-ác với dân. Chất tặc của Tàu đã là chất độc sẵn sàng chế ra chất ác, xem 

mạng sống của Việt tộc không có một giá trị đạo lý gì với chúng, nên chúng 

ngày ngày bắn giết ngư phủ Việt, chúng vào hoạn lộ của cái ác mà không có 

một chút lương tâm. 

 



Ngữ pháp Tàu tặc chỉ bọn cướp có phản xạ giết người để đoạt của, chiếm đất, 

biển, đảo. Ngữ pháp này dựng nên mô thức giải luận để phân tích và giải thích 

các quá trình mà tội phạm học phải điều tra, phải khảo sát, phải nghiên cứu sau 

đó về : Tàu nạn, Tàu hoạn, Tàu họa, để đi đến mô hình diễn luận thế nào là Tàu 

tà nơi mà thâm, độc, ác, hiểm xuất hiện để biến thành hành động hại, hủy, giết, 

diệt dân tộc Việt như chúng đã làm liên tục từ nhiều ngàn năm qua trong xâm 

lược, trong đô hộ, trong đồng hóa, trong ý đồ diệt vong Việt tộc. 

Một kẻ thù truyền kiếp, mà tổ tiên dặn dò con cháu không được quên, vì chúng 

có dịp là lập lại tội ác ăn tươi nuốt sống dân Việt, để lấy đất Việt, vậy mà ĐCSVN 

gọi tên chúng là bạn vàng, láng giềng tốt, vừa đồng chí vừa là anh em. Việt tộc 

đừng trong chờ gì ở ĐCSVN đã quy phục để được-và-bị ĐCSTQ thuần hóa. Quy 

phục qua cúi đầu-khoan tay-quỳ gối để được bảo kê bởi ĐCSTQ, thuần hóa chỉ 

biết thẩm-bẩm-dạ-vâng trước đàn anh Tàu, vì đàn anh này biết thâm tâm, ưu 

tiên số một của bọn lãnh đạo ĐCSVN vẫn là cứu chúng, tức là cứu đảng, chớ 

không phải là cứu dân, hay cứu nước ; đây là một tội ác ngầm đặt Việt tộc 

trước diệt vong trong nanh vuốt của Tàu tặc. 

Các chủ thể của độc lập dân tộc, các phong trào đấu tranh cho toàn vẹn lãnh 

thổ không trông chờ gì vào chính quyền độc đảng-toàn trị, mà phải nhận lấy 

trách nhiệm : khoa học để khách quan mà xây dựng các định hướng cho nghiên 

cứu, khảo sát, điều tra, điền dã về tội phạm học trong phạm trù Tàu tặc: 

Nghiên cứu về quá trình mất đất, biển, đảo từ địa lý thực địa tới địa dư chính 

trị để nhận ra sự lệ thuộc của ĐCSVN trước ĐCSTQ, từ khi lập ĐCSVN 1930 tới 

hiệp định Genève 1954, ma thuật đầy tội ác của Tàu tặc đã cụ thể hóa bằng 

cách chia cắt Việt Nam qua vĩ tuyến 17. Đây là một tội ác lịch sử sẽ giúp tội 

phạm học lập nên sử kiện, để hiểu sử tính tội phạm của Tàu tặc, từ đó gây 

dựng lên sử luận với chứng từ, chứng nhân của tội ác này. 

Khảo sát từ tư duy của các lãnh đạo ĐCSVN khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã 

ký công hàm giao Hoàng Sa cho Tàu tặc, cho tới quá trình gây tội ác liên tục của 

Tàu tặc để chiếm luôn Trường Sa, với hành vi ăn hiếp ĐSCVN, với hành động để 

giết ngư dân Việt trên lãnh hải của Việt tộc. 

Điều tra về những bước lùi của ĐCSVN từ mật ước Thành Đô tới nhiều thoái bộ 

đã nhường đất, biển, đảo, cùng lúc mở cửa cho công nghệ Tàu, xí nghiệp Tàu, 

công nhân Tàu, hàng hóa Tàu… tràn lan trên đất Việt, để thảm trạng hiện nay là 

chế độ độc đảng-toàn trị lệ thuộc vào ĐCSTQ và kinh tế Việt Nam ngày càng lệ 

thuộc vào Tàu tặc. 



Điền dã qua điều tra thực địa về các công nghệ bẩn của Tàu nạn đang gây 

những tội ác về môi trường, cùng lúc khảo sát thực trạng di dân của Tầu tặc tới 

đất Việt, để toan tính không những ăn nằm ở dề, mà còn lấy vợ Việt để tạo ra 

một thành phần lai mới mà ý đồ mai phục lâu dài để xâm lược cho bằng được 

đất nước ta. 

Tội phạm học khi liên kết được các kết quả của nghiên cứu, khảo sát, điều tra, 

điền dã về Tàu tặc phải nhận ra thâm tính làm nên ý đồ của một mô hình tội ác 

có xếp đặt trên một không gian dài thường xuyên, trong một không gian rộng 

từ vĩ mô (từ chế độ, cơ chế, hành chính tới sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội tới) 

tới vi mô (từ các huyện, xã, vùng, miền, thành phố tới cá nhân, gia đình, thân 

tộc). Tàu tặc luôn thực hiện tội ác của chúng bằng mua chuộc qua tham nhũng, 

thao túng thị trường qua tham ô, đầu cơ tích trữ qua môi giới với các tham 

quan, vì tham tiền mà rơi vào tà lộ của buôn dân bán nước! 

 

Tàu phỉ buôn lậu, hối lộ, bài bạc, ma túy…ung thư hóa đời sống xã hội 

Ngữ pháp Tàu phỉ dựa trên thực tế lịch sử có cùng với sự xuất hiện và có mặt 

người Tàu trên quê hương Việt bao thế kỷ qua, họ tới nơi nào là họ tổ chức : 

Buôn lậu, bất chấp luật pháp quốc gia và địa phương mà họ đang định cư. 

Hối lộ, có tổ chức để điều khiển bọn tham quan, rồi lũng đoạn cơ chế tại chỗ. 

Bài bạc, tổ chức các khu bài bạc, tổ chức mạng đánh bạc qua công nghệ truyền 

thông trong nhiều thành phố của Việt Nam. 

Ma túy, được tổ chức trên quy mô rộng lớn, từ vận chuyển tới phân phối, mà 

hệ lụy không những trên thể lực của thanh thiếu niên Việt, mà còn trên rất 

nhiều thành phần xã hội. 

Đây là tiền đề để tạo tội ác của Tầu tặc đặt lên toàn sinh hoạt xã hội, đời sống 

xã hội, quan hệ xã hội, với sự bất lực của chính quyền trung ương. Khi các quan 

tham địa phương đã nhận hối lộ qua tham nhũng tới từ Tàu phỉ, đã vô tình và 

gián tiếp mở cửa để Tàu tà xâm nhập vào mọi cơ chế tổ chức quốc gia, tạo ra 

một không gian ngầm chính là nền cho Tàu tặc thực hiện âm mưu thôn tính đất 

nước Việt, vì Tàu phỉ trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ cho : 

Tàu nạn đầu cơ nông phẩm, thao túng nông dân. 

Tàu họa ô nhiễm môi trường, hủy diệt môi sinh. 

Tàu phạm buôn người, lấy nội tạng. 



 

Tội phạm học giải luận về các định đề của tội ác để nhận ra tội phạm đề nghị : 

 

Tội phạm trực tiếp gây ra tội ác (Tàu tặc-Tàu phỉ-Tàu nạn–Tàu họa-Tàu hoạn-

Tàu phạm- Tàu tà) 

Đồng phạm, gián tiếp tham gia vào tội ác (bạo quyền lãnh đạo trung ương, tà 

quyền tham quan sống bằng tham nhũng, ma quyền môi giới nhận hối lộ) để 

mở cửa cho các tội đồ thâm nhập, đột nhập vào các tổ chức của sinh hoạt xã 

hội, đời sống xã hội, quan hệ xã hội của Việt tộc. 

 

Tội phạm học được nghiên cứu nghiêm túc, khảo sát khách quan trong điều tra 

trong sạch để có các dữ kiện, sự kiện, sự cố được khoa học công nhận. Từ đây, 

các chuyên gia, các trí thức, các thanh niên, cùng mọi thành phần khác trong xã 

hội phải nhận trách nhiệm của một xã hội dân sự, trong đó các thành viên là 

những chủ thể yêu nước thương nòi, trong tự do-công bằng-bác ái, vì dân chủ 

và nhân quyền để xây dựng được một hệ thức : có kiến thức và tri thức về ý đồ 

của Tàu tặc, có ý thức sâu rộng để có nhận thức sâu xa về Tàu phỉ-Tàu nạn–Tàu 

họa-Tàu hoạn-Tàu phạm- Tàu tà. 

 

Tàu nạn đầu cơ nông phẩm, thao túng nông dân, truy hủy nông thôn 

Tàu nạn, đã có mặt và đang hằng ngày đe dọa Việt tộc với ô nhiễm môi trường, 

nơi mà môi sinh bị truy diệt bởi chính các tập đoàn mang công nghiệp bẩn của 

Tàu sang đất Việt. Các nhà máy luyện thép tới các nhà máy điện than, đang tạo 

ra các làng ung thư tới Tây nguyên bị khai thác vô tội vạ, bầy nhầy nhiễm ô. Ta 

không được quên thực phẩm bẩn với hóa chất độc tới từ Tầu tạo ra ung thư 

cấp quốc gia mà các cơ quan y khoa quốc tế đã xếp Việt Nam là một quốc gia 

đang trong vòng tử nạn của ung thư hóa cao, một chuyện chưa bao giờ có tại 

Việt Nam, và không thể tưởng tượng được trong tư duy bình thường của các 

công dân các quốc gia văn minh. Tàu nạn chính là hệ quả của hành vi và động 

thái cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối của ĐCSVN trước ĐCSTQ, chính là hệ lụy của 

chuyện mở cửa tràn lan cho doanh nhân Tàu, thương gia Tầu tới đầu cơ nông 

phẩm, thao túng nông dân, làm điêu đứng nông nghiệp Việt. Hệ quả và hệ lụy 

này đưa về hệ kết là ý đồ xâm lấn-xâm lăng-xâm lược của Tàu tặc làm bất cứ 

hành động tội ác nào để đạt được mục đích cướp đất Việt và diệt dân Việt. 



 

Các chủ thể yêu nước thương nòi, các phong trào đấu tranh để bảo vệ đất 

nước cũng không trông mong gì vào chính quyền độc đảng-toàn trị hiện nay- 

đang trong vòng kềm tỏa của Tàu tặc mà phải nhận lấy bổn phận khoa học để 

tìm, thâu, nhận, phân, giải một cách khách quan, định hướng cho nghiên cứu, 

khảo sát, điều tra, điền dã về tội phạm học. Nơi mà hậu quả của Tàu nạn được 

tính toán từ thượng nguồn bên Tàu tà Bắc Kinh, qua các tác nhân Tàu tặc ngay 

trên đất nước Việt. Tàu tặc báo với cấp trên của chúng là: quan chức Việt hầu 

hết là tham quan, chúng tham quyền để tham tiền, quyền lực sánh vai cùng 

quyền lợi. Chúng dễ dàng bị mua chuộc bởi đồng tiền rồi rơi vào đường tội 

phạm, nhưng thường được bảo kê bởi độc đảng-toàn trị bất chấp luật pháp của 

chúng. Nông dân Việt cũng dễ dàng bị chiêu dụ trước cái lợi trước mắt, nhắm 

mắt chạy theo lợi nhuận tức thì, nên rất dễ bị phản bội trong hợp đồng, và sau 

đó để doanh nhân Tàu, thương gia Tàu sẽ thao túng giá cả, o ép mặt hàng. Tàu 

tà sẽ thực hiện các chính sách thay đổi liên tục để tạo ra các bất lợi, cũng như 

để xáo trộn thị trường thương mại của Việt Nam.  

 

Chính quyền Trung ương của ĐCSVN lại sợ Tàu qua chính trị, nên sợ mất lòng 

Tàu qua trao đổi thương mại, qua xuất nhập khẩu. Nhắm mắt mà mở cửa, câm 

miệng để Tàu tuôn hàng độc hại cùng lúc chính quyền Tàu đặt ra những chính 

sách thuế quan để chèn ép, hạ giá nông phẩm, sản phẩm của Việt Nam. Chính 

các tội lỗi ngấm ngầm này luôn được "bật đèn xanh" bởi hệ thống trung ương 

lệ thuộc ĐCSTQ về chính trị, song hành tham ô trong cơ chế địa phương tạo ra 

môi trường thuận lợi để tội lỗi ngầm này được sánh đôi rồi chung sức cho các 

tội ác trắng trợn khác của Tàu tặc. 

 

Tàu họa ô nhiễm môi trường, hủy diệt môi sinh 

Tàu họa, vì đúng là họa: họa mất nước, họa nô lệ, họa diệt vong… tất cả từ Tàu 

tặc, dưới bóng đêm của bọn âm binh buôn dân bán nước, có mặt trong trung 

tâm của bạo quyền độc đảng tới tham quan địa phương. 

Bắt đầu là Tàu trúng thầu qua tham nhũng để tham quan vơ vét trước, sau đó 

chính dân tộc Việt lãnh mọi hậu nạn, với các công trình đội vốn, rồi dân Việt 

còng lưng để trả thuế, lẫn nợ công đã ngập đầu, ngập mặt. Dưới độc quyền của 

một ĐCSVN dẫn dắt dân tộc trong nheo nhóc trong mê lộ, với một tập đoàn 



lãnh đạo mà thực chất là một tập đoàn tội phạm đã có nhà, có của, có thẻ 

xanh, có thẻ cư trú tại phương Tây. 

Trong hệ lụy của Tàu họa, điều tra của tội phạm học phải phân loại các tội 

phạm trong quan hệ cặp đôi, song hành với nhau, tội phạm gây tội ác trực tiếp 

luôn có sự thông đồng của đồng phạm tại chỗ, có mặt trong guồng máy quốc 

gia, có quyền lực trong chính quyền địa phương : 

Các công nghệ bẩn của Tàu cùng hóa chất độc làm ô nhiễm môi trường, truy 

diệt môi sinh luôn có sự thông đồng qua hối lộ với các tham quan địa phương 

cấp xã, huyện, tỉnh, vùng, thành phố. Formosa là một thí dụ rất rõ về quá trình 

tham nhũng của chính quyền Hà Tĩnh được "đèn xanh" của những nhân vật 

trong Bộ Chính trị. 

Các công nghệ của Tàu khai thác tài nguyên trong một không gian rộng, vừa 

làm ô nhiễm môi trường, vừa hủy hệ sinh thái tới tận gốc rễ. Diệt quá tình tái 

tạo lại rừng, tái tạo môi trường xanh có sự thông đồng ngay trong chính sách 

cấp cao nhất của ĐCSVN. Khai thác boxite tại Tây Nguyên là thí dụ mà Tàu họa 

được cõng, bồng, bế, nâng bởi chính Trung ương ĐCSVN. 

Các chính sách xuất nhập khẩu tối đa có lợi cho Tàu, cùng lúc hại tối đa cho kinh 

tế, thương mại, xã hội… của Việt Nam được mở cửa, được thực hiện, được tạo 

điều kiện bởi bọn Hán gian. Bọn này có chức năng nội gián, có địa vị gián điệp, 

có vai trò dắt voi dày mả tổ, có hành tác cõng rắn cán gà nhà. Tướng Trương 

Giang Long thuật lại là “chúng không ít”, "vì trăm này sinh ra trăm kia" để buôn 

dân bán nước, đẩy Việt tộc vào tội ác của Tàu nạn, đưa Việt tộc vào chốn diệt 

vong qua xâm lược của Tàu nạn. 

Với một ĐCSVN vẫn cúi đầu-khoán tay-quỳ gối trước ĐCSTQ, thì vai trò của xã 

hội dân sự phải xuất hiện với sự trợ lực của các chuyên gia, của các nhà khoa 

học của các chủ thể dân chủ, của các hội đoàn nhân đạo, của các phong trào 

thiện nguyện, phải làm được ít nhất các điều tra và khảo sát sau đây : 

Hệ thống hóa các sự cố về ô nhiễm môi trường, từ đại nạn kiểu Formosa tới các 

tai nạn trong sông ngòi, đồng ruộng, thành phố… mà không quên các hậu nạn 

do hàng loạt các nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá do Tàu chủ thầu. 

Thống kê hóa từ sự kiện tới sự cố, tất cả các thiệt hại về môi trường, môi sinh, 

bệnh tật… qua các thế hệ, từ cấp xã, huyện, tỉnh, vùng, thành phố tới cấp quốc 

gia. 

Tư liệu hóa có hệ thống tất cả các thiệt hại mà trước mắt nạn nhân chính là môi 

trường, trực tiếp là con người, và lâu dài trên nhiều thế hệ. Kinh nghiệm cho 



thấy là hóa học da cam mà quân đội Mỹ đã dùng trong chiến tranh tại Việt 

Nam, với hậu nạn mà dân chúng vẫn phải lãnh chịu qua các thế hệ sinh ra sau 

chiến tranh làm thí dụ. 

 

Tàu hoạn đầu độc thực phẩm 

Tàu hoạn, dựa vào bọn phản dân hại nước ngay trên đất nước ta, mà Việt tộc 

gọi chúng là: nội xâm! Ngoại xâm Tàu hoạn và nội xâm buôn dân bán nước 

tham ô (tham quyền để tham tiền, tham quan để tham nhũng), đã và đang biến 

dân Việt thành lao nô, nô tỳ thấp kém nhất cho chúng sỉ nhục ngay trên đất 

Tàu, bị hành hạ như loại nô lệ giữa thế kỷ XXI này. Chưa hết, chúng còn tổ chức 

bắt cóc người Việt từ trẻ con tới phụ nữ để mổ mà cướp nội tạng, cái hoạn của 

Tầu là cái hèn của ĐCSVN làm nên cái nhục cho Việt tộc.  

Trước sự nhắm mắt trong câm miệng, cúi đầu trong vô trách nhiệm của ĐCSVN 

đối với các hóa chất độc hại có trong thực phẩm từ rau quả tới thịt cá… không 

được kiểm duyệt an toàn thực phẩm, không kiểm dịch trước khi tới tay người 

tiêu dùng, tồn tại trong các chợ, siêu thị, trong các cửa hàng, trong nhà hàng 

Việt… là nguồn cơn của bạo bệnh tật, mà thảm họa chính là ung thư người tiêu 

dùng Việt. 

Xây dựng một tội phạm học để điều tra và nghiên cứu về các tội ác do hóa chất 

độc gây ra bệnh tật, tạo ra ung thư, rồi dẫn tới chết người qua thực phẩm, thì 

các chuyên gia cần sự hỗ trợ của nhiều thành phần xã hội, từ người tiêu dùng là 

nạn nhân tới các nhà khoa học, từ hóa học tới sinh học. Hệ dây chuyền này phải 

trở lên thượng nguồn của tội ác là : 

Chính sách của Tàu hoạn có âm mưu chính trị song hành cùng các tội phạm là 

tác nhân chế tác ra các hóa chất độc được dùng từ chăn nuôi qua trồng trọt. 

Chính sách có chủ mưu của bọn lãnh đạo ĐCSTQ song lứa với đường dây nhập 

cảnh các hóa chất độc do các doanh nghiệp Tàu sản xuất và do các tội phạm 

Việt phân phối từ cửa khẩu tới các trung gian là con buôn đồng lõa với tội ác 

này. 

Chính sách có ý đồ của tội ác được ngụy trang qua buôn bán với phương cách 

của Tàu hoạn: "vừa nhiều, vừa rẻ" để "dễ mua, dễ dùng", nơi mà sự túng nghèo 

của dân chúng đã dễ dàng đưa họ dùng hóa chất độc hại gây bệnh rồi chết 

người. 

 



Khi xây dựng mạng lưới điều tra và điền dã của tội phạm học về các thực phẩm 

độc hại với ý đồ truy diệt một dân tộc ở cấp quốc gia của Tàu hoạn, các chuyên 

gia phải lưu ý để có định hướng hiệu quả trong thu thập số liệu, trong phân tích 

các dữ kiện, trong giải thích các hậu quả, nơi mà tội ác được thực hiện với sự 

thông đồng của một mạng lưới đồng lõa : 

Đồng lõa với tội ác ở cấp chính quyền, nơi mà mức độ và số lượng ung thư 

đang ở cấp cao nhất, thì chính phủ không hề có một chính sách gì hiệu quả để 

ngăn chặn, ngăn cấm tự nhập khẩu tới tiêu dùng để bảo vệ người dân. 

Đồng lõa với tội ác ở cấp địa phương,với các tham quan bị mua chuộc bởi tham 

nhũng đã để các hóa chất không những có trong thực phẩm, mà còn có ngay 

trên thượng nguồn nuôi gia súc và trồng cây trái. 

Đồng loã với tội ác ở cấp phân phối,với các con buôn Việt chỉ thấy lợi nhuận 

nhiều và dễ qua đường dây buôn bán hóa chất độc trong phân phối thực phẩm 

và trong chế biến ẩm thực. 

Tội phạm học về các thực phẩm độc hại với ý đồ truy diệt một dân tộc, một sắc 

tộc, một quần chúng tiêu dùng là loại tội phạm học hiện đại. Nó phải đi tìm cho 

ra đường đi, nước bước đa dạng và phong phú với các phương pháp luận, lý 

thuyết luận. Nó phải cân, đo, đong, đếm không những các hậu quả trước mắt 

trong ngay trong thế hệ hiện nay của người tiêu dùng, mà mà nó còn phải 

nghiên cứu, khảo sát, điều tra về các hệ luỵ làm nên nhiều hệ quả cho các thế 

hệ tương lai.  

Một xã hội thật sự văn minh vì nhân quyền trong đó có tính mạng con người 

được xem như vô giá. Một dân tộc có văn hiến biết chuộng tiến bộ trong đó an 

toàn thực phẩm phải được kiểm soát, kiểm tra bằng sức mạnh của dân chủ. 

Trong đó, người tiêu dùng là chủ thể của nhận thức biết tự bảo vệ mình trong 

mọi công đoạn sản xuất thực phẩm và chế biến ẩm thực, không những bằng 

hành pháp, lập pháp, tư pháp mà còn biết vận động xã hội dân sự, với các 

phong trào an sinh xã hội, với các tập thể biết bảo vệ thể lực cho cộng đồng và 

cho dân tộc. 

 

Tàu phạm buôn người, lấy nội tạng 

Tàu phạm với tội phạm lúc trắng trợn, lúc công khai, lúc lén lút để buôn người 

với dụng ý là lấy nội tạng, thì đây chính là tội ác ! Tội phạm học hình sự song 

hành cùng tội phạm học phân tích gọi tên ngắn gọn là : giết người-cướp mạng, 



để lấy nội tạng là truy diệt mạng sống, hủy sự sống, hại chất sống của con 

người.  

Hiện nay, ĐCSTQ đã làm chuyện này trên quy mô lớn đối với các dân tộc thiểu 

số, như tại Tân Cương, với các đạo giáo không phục tùng độc tài-toàn trị 

ĐCSTQ, như tôn phái Pháp Nhân Công, đều là nạn nhân của hệ thống tội ác : 

mổ nạn nhân để lấy nội tạng. Chính đây là sự tàn ác mà thế giới hiện nay đang 

ngạc nhiên trong sửng sốt và trong hốt hoảng, vì không ngờ chính quyền Tàu 

phạm có thể đi tới loại tội ác này. Nhưng với Việt tộc, qua bao kinh nghiệm với 

Tàu tặc làm nên Tàu tà-Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoạn-Tàu phạm, thì chúng ta 

không mấy ngạc nhiên khi biết trong tư duy, chúng tự xem mình là "thiên 

triều". Ở đây, đối phương hoặc đối thủ của chúng chỉ là thú vật, mục súc, để 

chúng muốn lấy mạng bao giờ thì lấy, cướp mạng của đối phương, đối thủ để 

phục vụ cho thân thể, cho thể lực của chúng. 

Trong quá trình điều tra, thì tội phạm học hình sự song hành cùng tội phạm học 

phân tích phải đi sâu vào : 

Các lứa tuổi của nạn nhân Việt bị mổ để cướp nội tạng, trong các lứa tuổi 

không những có người lớn từ thanh niên tới trung niên, mà còn có các lứa tuổi 

rất thấp từ thiếu nhi tới thiếu niên. 

Các trường hợp bị thương tật nặng, hoặc bị tử vong sau khi mất nội tạng, trong 

đó có các nạn nhân bị mất mạng ngay bên Tàu, có người bị mất mạng sau khi 

trở về Việt Nam. 

Các đường dây buôn nội tạng có khi lén lút, có khi bán công khai, ít nhiều xuất 

hiện trên các mạng xã hội một cách trá hình vì để buôn bán nội tạng phải được 

thông báo tới các hội đoàn, các phong trào, các tổ chức bảo vệ sức khoẻ và 

nhân quyền trên toàn bình diện quốc tế. 

Riêng tại Việt Nam hiện nay, các chuyên gia điều tra về tội phạm học vềtội ác 

mổ người lấy nội tạng phải : 

Lập chứng cớ, chứng từ, chứng tích, chứng nhân ngay các đường dây mà bọn 

Tàu cùng bọn buôn người gốc Việt, thông đồng với nhau để bắt cóc các nạn 

nhân. 

Lập dữ kiện, sự kiện, sự cố về các đường dây mà bọn Tàu cùng bọn buôn người 

gốc Việt thông đồng với nhau để chiêu dụ phụ nữ Việt mang thai rồi sinh đẻ 

mướn cho các gia đình Tàu, sau đó là nạn nhân bị mổ để lấy nội tạng. 

 



Tàu tà trong tội ác được nối giáo 

Quá trình tội ác của Tàu họa phải được tội phạm học nghiên cứu trên tổng thể 

của một âm mưu xâm lược, sẵn sàng dẫn Việt tộc tới diệt vong bằng cách vây 

bủa toàn bộ các lối thoát của Việt Nam : 

Phía Bắc, thì Tàu tặc trực tiếp chiếm đất, đổi đường biên giới thuận lợi cho 

chúng, rồi bắt buộc các lãnh đạo của ĐCSVN phải thuận phục chúng. 

Phía Đông, thì Tàu tặc trắng trợn chiếm biển, cướp đảo, ngày ngày giết hại ngư 

dân Việt, tự ý xây các căn cứ quân sự để quân sự hóa biển đông bằng bạo lực. 

Phía Tây Nam, thì giật dây Lào, thao túng Campuchia, không những chặn dòng 

chẩysông Mékong để tiêu diệu đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của đất 

nước, giờ lại cho phép Tàu lập căn cứ quân sự ngay trên đất Campuchia. 

Các điều kiện dẫn tới tội ác của Tàu tà càng được phát huy thuận lợi, khi ĐCSVN 

hoàn toàn bị cô lập, vì phải làm theo lệnh của ĐCSTQ đàn anh xâm lược là : 

Không được theo một liên minh quân sự nào để tạo đồng minh chiến đấu cạnh 

mình. 

Không được chấp nhận một căn cứ quân sự nước ngoài nào đặt trên lãnh thổ 

Việt Nam 

Không được kiện cáo Tàu tặc qua tòa án quốc tế như Philippines đã thực hiện. 

Cái tròng đã mở, đang đặt vào vào cổ của dân tộc Việt, để tội ác của Tàu tặcdễ 

dàng diễn ra với một ĐCSVN : 

Tha hóa trong tham nhũng, với những lợi ích nhóm mà thực chất là những tập 

đoàn tội phạm đi từ sâu dân mọt nước tới buôn dân bán nước. 

Sa lầy trong độc tài nhưng bất tài, không biết tự chuyển mình theo tiến bộ, 

theo văn minh, theo nhân quyền và dân chủ. 

Chối từ đa nguyên để tạo nên đa lực, đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu, chấp nhận 

đa dạng, đa phương với các đảng phái, đoàn thể, phong trào để cùng bảo vệ 

dân tộc và đất nước. 

Nên khi tội phạm học khi phân tích và giải thích về các tội ác của Tàu tà, thì 

không được quên trách-nhiệm-trong-vô-trách-nhiệm của các lãnh đạo ĐCSVN 

hiện nay đã tạo những điều kiện quá thuận lợi để tội ác của Tàu tà được thực 

hiện dễ dàng trong thảnh thơi. 


