
   Dân Tầu Hoa lục là chủng tộc thượng đẳng? 
  
Nguyễn Vĩnh Long Hồ        
 
 Tháng 6/2015 vừa qua, các trang mạng xã hội Trung Cộng đang lan truyền  video hoạt hình 
mang tựa đề xấc xược: 
> Việt Nam “Diễn biến lịch sử của   loài khỉ”. Đoạn video láo xược này được cho là của Công 
ty TNHH kỹ  thuật mạng Đào Mộng Bắc Kinh thực hiện 
> và đăng tải. Các trang mạng lớn  của Hoa Lục như “Sohu”, “Youku” và“Baidu” đều cho 
đăng tải hoạt hình   nầy. Video nầy mô tả người VN trong bộ dạng một con khỉ (từ thường 
dùng   của người Tàu Hoa Lục khinh khi miệt thị người VN) còn người Tàu trong   bộ dạng 
một dân tộc thượng đẳng), còn Hoa kỳ là con đại bàng gian ác.  
 Tính chất phân biệt chủng tộc, lăng mạ người Việt Nam được thể hiện rõ   trong các đoạn mô 
tả con khỉ ôm chân người siêu nhân xin viện trợ trong   chiến tranh Việt Nam. Có phải người 
Tàu Đại Lục căn cứ vào học thuyết   Darwin để miệt thị dân tộc Việt Nam? 
 
 HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ CỦA DARWIN: 
  Cho mãi đến năm 1858, hai nhà tự nhiên học người Anh là Charles Darwin   và Alfred 
Russel Wallace, cả hai quan sát thấy 
> những sự khác nhau được  thừa hưởng và có thể truyền lại cho 
> thế hệ sau. Sự kết luận nầy được  chứng minh từ những thí nghiệm nuôi trồng thực vật và 
động vật. 
   Trong cuộc hành trình huyền thoại vòng quanh thế giới giới trong suốt 5   năm trời trên con 
tàu BEAGLE, Charles Darwin 
 đã đi đến một học thuyết   làm chấn động nền tảng khoa học của 
 thế kỷ 19 rằng: “Loài người có  họ hàng với “LOÀI VƯỢN”!” Trong cuốn sách  “Nguồn gốc 
loài người” (The Origin of Species) ông đưa ra một   quan điểm có tính chất cách mạng nói 
rằng, tất cả các loài sinh vật, từ  con kiến cho đến con voi đều nằm trong vòng chọn tự nhiên. 
Những con vật   thích nghi với tự nhiên sẽ tồn tại; những loài vật không thích nghi sẽ  bị diệt 
vong. Nhà thờ và công chúng ngoan đạo đã bị sốc nặng qua cuốn  sách trên…cuối cùng thế 
giới khoa học đã đồng ý với Darwin. 
 Học thuyết của Darwin ngày nay, có lẽ đã được toàn thể cộng đồng khoa  học chấp nhận. 
Thực vậy, những nghiên cứu gần đây đã chứng tỏ rằng loài  người, xét cho cùng có chung 
một thủy tổ. Mặc dù “Học thuyết tiến hoá” của Darwin được coi như nền tảng của khoa học 
và nhận thức thế kỷ XX.  
 Thế nhưng, đến nay, nhiều luận điểm và bằng chứng được đưa ra để  chứng minh rằng, học 
thuyết này của Darwin không đúng. 
 Có tới 9 lý do chứng minh học thuyết tiến hoá của Darwin không  
đúng. Xin   tóm tắt, ngắn gọn: 
 Quy luật tạo sinh (the Law of Biogenesis) của Louis Pasteur.“Tế bào nhân sơ” không tiến hóa 
lên tế bào nhân chuẩn qua đột biến   (symbiosis). tế bào nhân sơ thật ra có cấu trúc phức tạp 
hơn Darwin   tưởng tượng nhiều. 
  Sự bùng phát trong “KỶ CAMBRI” (Cambrian Explosion). 
 Không có các nối kết trung gian. 
Tính bất chuyển, không thay đổi của sinh vật. Thông tin trong DNA. Norbert Weiner – Cha 
đẻ của ngành “điều khiển học” Cybermatics – nói rằng: “Thông tin là thông tin, chẳng phải là  
vật chất hay năng lượng. Chủ nghĩa vật chất nào cũng   thất bại nếu không nhận thức được 
> điều nầy, sẽ không sống sót nổi một  ngày”. Đấu tranh sinh tồn không phải là động lực 
chính cho tiến hoá. 
  Cây sự sống của Darwin không thể diễn tả đúng thực tế. 



   CON NGƯỜI KHÔNG TIẾN HOÁ TỪ VƯỢN: 
  Đây là phần kết luận của Sofpedia, tháng 11/20/2006: “Quan niệm  cho rằng DNA của vượn 
giống DNA của con người đến 99% không còn đúng nữa. Các nghiên cứu mới nhất cho thấy 
con số nầy chỉ còn 93%. Khác  biệt lớn xảy ra ở cấu trúc cơ thể, não bộ, trí khôn và hành 
vi…(How Much DNA Do We Share With Chimps). Như vậy, nhân loại nói chung và người 
VN không phải tiến hoá từ loài khỉ. 
Đại Lục là nước theo chủ nghĩa Cộng sản nên dân Tàu nhìn Việt Nam qua lăng kính chủ 
nghĩa biện chứng, họ gọi người Việt Nam tiến hóa từ khỉ?  
Còn dân Tàu là những siêu nhân tiến hoá“GIỐNG CHÓ” và người phương Tây so sánh dân 
Tàu Hoa Lục ngang hàng với “GIỐNG CHUỘT”.  
Nói có sách mách có chứng: 
 [1] Nước Trung Hoa trong thời kỳ bị Nhật Bản chiếm đóng, dân Tàu Hoa Lục được người 
Nhật Bản miệt thị thậm tệ và đặt ngang hàng với loài chó. Tại các công viên dành cho quan 
chức người Nhật đều có treo bảng cấm: “NO  DOGS AND CHINESE ALLOWED” và họ 
thuê người Ấn Độ canh gác. 
Một biến cố đầy bi thảm khác là cuộc“THẢM SÁT NAM KINH” (Nanking  Massacre) hay 
còn gọi là “CUỘC HIẾP DÂM Ở NAM KINH” (The rape of Nanking). Chỉ trong khoảng thời 
gian 6 tuần lễ, kể từ ngày 9/12/1937, sau khi quân đội Thiên Hoàng đánh chiếm được Nam 
Kinh, có trên 300.000  
nguời Tàu bị hành quyết tập thể. Những hình ảnh đưọc ghi lại, dân Tàu bị trói thúc ké và biến 
thành những “hình nhân sống” để quân đội Nhật thực  tập cách đâm lưỡi lê và có khoảng từ 
20 đến 80.000 phụ nữ Tàu bị họ hiếp  dâm tập thể. Ngày nay, nó đã trở thành“HỘI CHỨNG 
NAM KINH” vẫn  còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của bọn lãnh đạo Trung Nam Hải và dân 
Tàu  Hoa Lục. Hải quân & không quân TC lúc nào cũng tránh né, không dám đụng  chạm với 
tàu chiến và máy bay của Nhật Bản. 
[2] Người Châu Âu đã miệt thị, khinh dân tộc Trung Hoa bằng những lời lẽ  trịch thượng, chà 
đạp nhân phẩm Hán Tộc như “Trên thế giới nơi nào có CHUỘT là có người TÀU”. Vì sống 
chen chúc  ở những nơi thiếu điều kiện vệ sinh tối thiểu nên họ mắc bệnh ngoài da mà người 
ta gọi là  “ghẻ Tàu”. 
 [3] Mới đây ngày 22/5/2014, Bắc Kinh đã yêu cầu chính phủ Tây Ban Nha  phải có lời xin lỗi 
và sửa sai sau khi một kênh truyền hình tư nhân  Telecinco chiếu tập phim xuất hiện tấm 
bảng: “CẤM CHÓ VÀ CẤM NGƯỜI  TRUNG QUỐC”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao 
TQ Hồng Lỗi tuyên bố:  “Kênh truyền hình nầy thường xuyên chiếu các chương trình sỉ nhục 
người  Trung Quốc và nổi bật với việc vu khống người TQ…” 
 [4] Trên Facebook ngày 13/8/2013, ông Fuat Yalan, chính trị gia Đảng Dân Chủ Xã Hội tại 
thành phố Helsingor (Đan Mạch) viết: “Tôi ước gì thời tiết nóng 140 độ F (60 độ C) và tất cả 
người TQ sẽ bị thiêu chết mẹ  nó hết đi, để thế giới thoát khỏi những hành động rác rưởi của 
họ.”  Ông đưa ra lời bình luận nầy vào đầu tháng 8/2013, sau khi xem một  đoạn video trên 
Youtube thấy cảnh một số dân làng hành hạ một em bé dân tộc thiểu số. Ông kết luận: “Nếu 
người Trung Quốc đứng trước mặt tôi ngay bây giờ, tôi sẽ bắn người đó ngay lập tức.” 
Sự phẫn nộ của ông Fuat Yalan cũng có lý do vì Đảng CSTQ vứt bỏ hết đạo đức, tất cả dành 
cho phát triển kinh tế. Thực vậy, căn bệnh mất đạo đức  thực sự hết thuốc chữa, nhiều người 
lên án xã hội Trung Cộng. Xin dẫn chứng bằng câu chuyện thương tâm sau đây: 
“Nguồn BBC ngày 17/10/2011, tại thành phố Phú Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông, gần 20 người 
đi ngang qua bỏ mặc mộ bé gái 2 tuổi bị thương nặng vì tai  nạn lưu thông, đang nằm quằn 
quại ngay giữa lòng đường. Hãng Tân Hoa Xã  loan tin: “Các camera an ninh cho thấy cảnh 
hàng loạt người thờ ơ đi  ngang qua bé gái tên Yue Yue, sau khi bé bịmột chiếc xe tải nhỏ 
đụng  phải, ngã lăn ra mặt đường; rồi sau đó, lại bị một xe tải lớn hơn chạy ngang qua, cán em 
bé thêm một lần nữa. Kế đó, một chiếc xe tải thứ hai  kềnh càng chạy trong con phố nhỏ, tên 
tài xế đã chọn cách chạy thẳng  qua, cán ngang qua trên đôi chân bé nh của Yue Yue một lần 



nữa; thay vì  dừng lại hoặc né tránh nạn nhân. Sau đó, em bé đã chết khi được chở tới  bệnh 
viện địa phương. Nhiều người phản ứng giận dữ nói, xã hội TQ đã trở   thành một “THẾ 
GIỚI VÔ ĐẠO ĐỨC”. 
[5] Nghị sĩ Australia tên Clive Palmer vào ngày 18/8/2014 đã lên truyền   hình dùng những lời 
lẽ nặng nề nhắmvào chính phủ Bắc Kinh, thậm chí đã  dùng những lời miệt thị để nói chính 
phủ Trung Cộng “muốn chiếm trọn nước Úc”, theo AFP. 
Thật vậy, tham vọng của Bắc Kinh không những muốn chiếm trọn nước Úc của  quý vị. Họ 
đã mờ mắt vì tham vọng ở Biển Đông. Tập Cận Bình bất chấp mọi  phản đối của các quốc gia 
khu vực cũng như cộng đồng quốc tế hòng thực  hiện hóa cho bằng được tham vọng đòi hỏi 
chủ quyền phi lý tại Biển Đông. 
Lên tiếng tại Hội nghị lần thư 25, các quốc gia thành viên Công ước LHQ  về Luật Biển 
(UNCLOS) năm 1982 diễn ra tại trụ sở LHQ (New York), Đại diện Thường trực của 
Philippines, LourdesYparaguirre đã chỉ trích mạnh  mẽ việc Bắc Kinh ráo riết xây dựng,cải 
tạo bất hợp pháp các bãi đá ngầm ở Biển Đông. Sau khi nhấn mạnh: 
“Các hành động của Bắc Kinh trên  Biển Đông đe dọa đến việc tuân thủ UNCLOS và cam kết 
của các bên trên  đại dương,” bà Yparaguirre cho rằng. “Cần xem “chính sách bành trướng” 
của Bắc Kinh trên Biển 
 Đông là một vấn đề toàn cầu”.  Bà nêu rõ, bãi cạn Scarborough cách đảo Luzon của 
Philippines 124 hải lý về phía Tây và cách bờ biển gần nhấtcủa TC 800 hải lý về hướng 
Đông.  Bắc Kinh bất chấp mọi thủ đoạn nhằm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông  hòng hiện 
thực hóa yêu sách đòi hỏi phi lý chủ quyền theo “đường lưỡi bò  9 đoạn”. 
[6] Với sự hung hăng leo thang cao độ, trong vòng 18 năm từ 1995 – 2013  đã có hơn 500 
hành động gây hấn trên mọi lãnh vực liên quan đến Biển  Đông, TC trở thành nước hiếu chiến 
nhất, ỷ mạnh hiếp yếu ở vùng biển nầy. Theo nghiên cứu do Trung tâm Đông – Tây ở 
Honolulu (Hawaii) công  bố. 
Trên Biển Đông, Hải quân Trung Cộng là hiện thân của bọn “HẢI TẶC SOMALIA” giết 
người, cướp có. Gần đây, khi ngư dân VN hành nghề cá  truyền thống trên vùng biển thuộc 
chủ quyền của VN, ngư dân Quảng Ngải liên tục bị tàu Trung Quốc vô cớ tấn công, cướp hết 
ngư cụ, hải sản mà  họ đánh bắt được. Sau đây là những vụ điển hình vừa mới xảy ra: 
Ngày 25/5/2015, tàu của ông Nguyễn Sinh Bảnh ở thôn Định Tân, xã Bình Châu làm chủ 
phương tiện, tàu mang số QNg 90396-TS, đi trên tàu có 5 thuyền viên đang hành nghề cá tại 
quần đảo Hoàng Sa ở toạ độ 16’ 46’  vĩ Bắc và 111’35 kinh Đông hành nghề lưới, bị tàu Hải 
quân Trung Cộng mang biển số 37102 và 46001 chạy đến áp sát tàu của ông Bảnh và cướp  
20 tấm lưới cá và hải sản, xua đuổi tàu ông Bảnh rời khỏi khu vực. 
Ngày 9/6/2015, tàu của ông Phạm Trung Kiên ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu là chủ 
phương tiện, tàu mang số QNg 95193-TS đang hành nghề  tại đảo Hoàng Sa ở toạ độ 15’30 vĩ 
Bắc và 112’29’ kinh Đông đang hành  nghề khai thác hải sản, bị tàu Hải quân TC mang biển 
số 3402 chạy đến  tấn công tàu ông Kiên và dùng vòi rồng xịt nước vào tàu làm hư hỏng một 
số trang thiết bị trên tàu và đánh đập 2 thuyền viên bị thương là  ông Bùi Tấn Đoàn (1992) và 
Cao Xuân Lý (1973). 
 Ngày 10/6//2015, tàu của ông Nguyễn Văn Phú ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu làm 
chủ phương tiện, tàu mang số QNg 90657-TS đang hành nghề  tại đảo Hoàng Sa ở tọa độ 
16’01’ vĩ Bắc và 112’26 kinh Đông đang hành nghề khai thác hải sản, bị 4 tàu hải quân TC 
mang biển số 589, 3103, 6450 và 35101 chạy đến vây tàu ông Phú cướp hết thiết bị và hải sản  
trên tàu của ông Phú. 
Ngày 14/6/2015, tàu của ông Nguyễn Văn Quang ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu là 
chủ phương tiện, tàu mang số QNg 90205-TS đang hành   nghề tại đảo Hoàng Sa ở tọa độ 
16’46’ vĩ Bắc và 112’23’ kinh Đông đang  hành nghề khai thác hải sản, bị tàu hải quân TC 
mang biển số 3103 chạy đến áp sát tàu ông Quang và cướp hết trang thiết bị và hải sản trên  
tàu. 



Ngày 18/6/2015, tàu cá của bà Võ Thị Diệu Ninh tại thôn Châu Thuận Nông cho biết tàu cá 
QNg 95431 TS của chồng bà là Nguyễn Văn Tần, vào  tối ngày 17/6/2015 đã bị tàu hải quân 
TC mang số hiệu 4044 và 3103 chạy đến cướp sạch hết tài sản. Rồi bà Ninh kể thêm: “Mỗi 
lần bị nó gặp là nó cướp sạch, không chừa một thứ gì từ máy móc, đồ lặn chặt tan  nát, nước 
ngọt thì nó đổ đi. Thậm chí con cá để mấy người trên tàu nấu  ăn, xắt một nửa, còn một nửa 
bỏ thùng đá để nấu lần sau, nó cũng cướp  hết. Mình xin nửa con cá nầy lại, nó cũng không 
cho.” 
Mới đây, quyết định của Bắc Kinh ngang ngược đưa giàn khoan Hải Dương-981 trở lại vùng 
biển ngoài khơi Duyên hải VN đã khiến cho nhân  dân VN vô cùng phẫn nộ. Hãng tin Reuters 
ngày 30/6/2015 tường thuật  rằng, Cục An Toàn Hàng Hải Trung Cộng cho biết giàn khoan 
Hải Dương –  981 trị giá 1 tỷ USD, sẽ tiến hành các cuộc thăm dò để tìm dầu khí trong  thời 
gian 2 tháng từ ngày 25/6 đến 20/8/2015, tại một địa điểm nằm cách thành phố Sanya trên đảo 
Hải Nam của TC khoảng 75 hải lý và cách bờ biển  VN 100 hải lý về hướng Đông, bên trong 
thềm lục địa thuộc vùng đặc quyền  kinh tế của Việt Nam. 
Theo công Ước Quốc Tế về Luật Biển 
> năm 1982, vùng đặc quyền kinh tế của  VN bao phủ một vùng biển nằm trong phạm vi 200 
hải lý tính từ bờ biển VN. Bắc Kinh còn ngang ngược yêu cầu các tàu bè trong khu vực nầy 
hãy  tránh xa giàn khoan này ít nhất là 2.000 thước. 
QĐNDTQ (PLA) MỘT LOẠI RỢ HUNG NÔ THẾ KỶ XX: 
  Hãy nhìn lại cuộc chiến biên giới phía Bắc ngày 17/2/1979, khi QĐNDTQ  (PLA) vượt 
biên giới xâm lược Việt Nam. Nhân dân VN mới thấy rõ bản chất  tàn bạo, man rợ của 
QĐNDTQ (PLA) không kém RỢ HUNG NÔ thời Trung Cổ. 
Trên đường tấn công cũng như lui binh, quân TC nã đạn bừa bãi không chừa  bất cứ 
người già, đàn bà, trẻ con mà họ gặp trên đường tiến quân. Sư  đoàn 163 TC nhận được 
lệnh từ cấp chỉ huy là “SÁT CÁCH VÔ LUẬN”  (giết người không bị buộc tội); do vậy, 
lính TC đã thẳng tay sử dụng  súng tiểu liên, đại bác, hỏa tiển, súng phun lửa…để tiêu 
diệt con người và tài sản từ làng nầy sang làng khác, số thường dân VN bị giết trên  
hàng ngàn người.Tại Bát Xát thuộc Lào Cai, hàng trăm phụ 
 nữ bị đạo quân thổ phỉ Trung  Cộng, một loại rợ Hung Nô của thế kỷ XX, hiếp dâm tập 
thể rồi bị giết dã  man trong những ngày đầu vượt biên giới Việt – Trung. 
Tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hoà An thuộc tỉnh Cao Bằng trong  ngày 
9/3/1979. Trước khi rút lui, quân Trung Cộng đã giết 43 người gồm  phụ nữ, 20 trẻ em 
(trong số nầy có 7 phụ nữ đang mang thai). Tất cả bị giết bằng mã tấu, 10 người bị ném 
xuống giếng, hơn 30 người khác, xác bị  chặt ra nhiều khúc, vứt hai bên bờ suối… 
Lịch sử đã chứng minh, Trung Hoa ví như người khổng lồ chân đất sét, to con lớn xác 
nhưng không mạnh, bằng chứng là Trung Hoa đã bị Mông Cổ và Mãn Thanh là những 
nước nhỏ thống trị hơn 500 năm. Người Tàu không phải  là một dân tộc thuần chủng 
như ta tưởng. Thực chất, trong huyết thống  của dân tộc Trung Hoa đã lai giống với 
những dân tộc đã cai trị họ, đó  là “Dòng máu rợ” mà trước đó, họ đã miệt thị là “Rợ 
Hồ”, Rợ Hung  Nô”, “Rợ Kim”, “Rợ Mông Cổ.nên bản chất của cái gọi là Quân Đội 
Nhân Dân Trung Hoa  ngày nay  rất dã man, tàn bạo đối với với những bị họ thống trị 
hoặc xâm lược; bởi  vì trong huyết thống của họ đã pha trộn dòng máu rợ từ thời trung 
cổ. 
         
DÂN TỘC TRUNG HOA LÀ CHỦNG TỘC THƯỢNG ĐẲNG?: 
Đó là nội dung bài phát biểu của Trì Hạo Điền – cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng  TC – tại hội 
nghị các tướng lãnh TrungCộng về “Chiến lược chiến tranh  tương lai”, cho thấy viên tướng 
diều hâu nầy đề cao dân Tàu là “Chủng  tộc thượg đẳng nhất thế giới” và họ có sứ mạng phải 
quét sạch nước Mỹ để  làm bá chủ thế giới. 



 Yếu tố cơ bản làm nên những chủng tộc thượng đẳng là trình độ dân số của  quốc gia đó 
“HỌC THỨC CAO”. Theo Wall Street 24/7, tổ chức Phát  triển và Hổ Tương Kinh Tế 
(OECD) vừa công bố một bản khảo cứu cho biết  là trong vòng 50 năm qua, số sinh viên đại 
học ở các quốc gia phát triển  gia tăng gần 200%. Bản công bố này cũng liệt kê danh sách 10 
quốc gia trên thế giới có cư dân học thức nhất trên thế giới: 
10-PHẦN LAN:  với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 37%. Sản lượng quốc gia GDP tình 
theo đầu người là 36.585 USD. 
9-AUSTRALIA: với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 37%. Sản lượng quốc gia GDP tính  
theo đầu người là 40.719 USD. 
8-ANH QUỐC:  với tỷ lệ dân số có bằng cấp cũng ở mức 37%. Sản lượng quốc gia GDP tính  
theo đầu người là 35.504 USD. 
7-NA UY:  là quốc gia đứng hàng thứ 7 trong bảng sắp hạn với sản lượng GDP ở mức 56.617 
USD tính theo đầu người. 
6-NAM HÀN: là quốc gia đứng hàng thứ 6 với tỷ lệ dân số có bằng đại học là 39%, Sản  
lượng mỗi đầu người ở mức 29.101 USD. 
5-NEW ZEALAND: là quốc gia đứng hàng thứ 5 với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 40%. 
Sản lượng GDP mỗi đầu người chỉ ở mức 29,871 USD. 
4-HOA KỲ: là quốc gia đứng hàng thứ 4, với dân số có bằng đại học ở mức 41%. Trong  khi 
sản lượng GDP mỗi đầu người là 51.248 USD. 
3-NHẬT BẢN:  là quốc gia đứng hàng thứ 3, với dân số có bằng đại học ở mức 44%. Sản  
lượng GDP mỗi đầu người ở mức 33.751 USD 
2-DO THÁI:  là quốc gia đứng hàng thứ 2, với 45% dân số có bằng đại học. Sản lượng GDP 
mỗi đầu người chỉ ở mức 28.596 USD. 
-CANADA:  Là quốc gia đứng hàng đầu về trình độ trí thức, với 50% dân số có bằng  đại học. 
Sản lượng GDP đầu người ở mức 39.070 USD.Nước Đức tuy không nằm trong danh sáchnày, 
nhưng tất cả sản phẩm mang  nhãn hiệu “Made in Germany” được người tiêu thụ trên khắp 
thế giới ưa  chuộng vì phẩm chất cao. Còn GDP đầu người Trung Hoa Lục Địa lần đầu  tiên 
vượt mốc…6.629 USD/ năm (đứng hạng 86 trên thế giới). 
 
NHỮNG QUỐC GIA CHIẾM GIẢI NOBEL NHIỀU NHẤT:   
Theo trang The Richest đã tổng kết 10 quốc gia chiếm giải NOBEL nhiều   nhất thế giới như 
sau: 
 ITALY – 20 giải:  
 Với những tên tuổi như Guglielmo Marconi và Enrico Fermi đã đoạt giải  Nobel vật lý cho 
phát minh về bom nguyên tử. 
  ÁO – 21 giải:  
 Với nhà khoa học gia nổi tiếng như Erwin 
 Schrodinger và Friedrich Hayek  với Khám phá  về tiền tệ và nền kinh tế, giúp Châu Âu cải 
tổ nền kinh tế  những năm 1970. 
CANADA – 22 giải:  
 Với tên tuổi lẫy Sir Frederick Banting(1891-1941) đã phát minh  “insulin” cứu giúp hàng 
triệu người mắc bệnh tiểu đuờng. 
 NGA – 23 giải:  
Với tên tuổi Dostoyevsky, Pushkin và nhà sử học Aleksandre Solzhenitsyn.  Nước Nga vẫn tự 
hào là quốc gia sở hữu những thành tựu văn học lớn nhất  của nhân loại. 
THỤY SĨ – 25 giải:  
 Thụy Sĩ là quốc gia có tỷ lệ giải Nobel trên tổng số dân cao nhất thế giới, đánh bật Nga và 
Canada. Nhà khoa học vĩ đại nhất của Thụy Sĩ là  EINSTEIN. Mặc dù ông sinh ra tại Đức, 
nhưng phần lớn cuộc đời ông sinh  sống tại Thụy Sĩ, hưởng nền giáo dục của Thụy Sĩ. 
THỤY  ĐIỂN-29 giải:  



 Đây là quê hương của Alfred Nobel. Nhà khoa học nổi bật là Hannes Alfven  phát hiện về từ 
trường của trái đất. 
PHÁP – 59 giải:  
Người Pháp có rất nhiều giải Nobel trên nhiều lĩnh vực khác nhau như:  nghệ thuật, triết học, 
văn học, y học…Marie Curie là người phụ nữ Pháp đầu tiên và duy nhất giành giải Nobel trên 
hai lĩnh vực Vật lý (1903)  Hoá học (1911).          
ĐỨC – 104 giải:  
 Người Đức khiến cả thế giới nể phục về trình độ phát minh cơ khí. Tiêu  biểu là Max Planck, 
Milton Friedman, người có ý tưởng thực tế cải thiện  chính sách kinh tế châu Âu năm 1980. 
ANH – 59 giải:  
 Hầu như năm nào người Anh cũng giành được một giải Nobel. Các nhà văn  như Rudyard 
Kipling, Bertrand Russell, William Golding…đã đóng góp những  thành tựu văn học cho 
nước Anh. Thủ tướng Winston Churchill giành giải Nobel văn học & lịch sử. Peter Higgs 
giành giải Nobel vật lý hiện đại và Ronal Ross đã giúp nhân loại thoát khỏi bệnh sốt rét. 
HOA KỲ – 356 giải:  Mỹ đang nắm giữ 1/3 số giải Nobel đã được trao. Không một ai có thể 
phủ  nhận sự đóng góp của người Mỹ đối với nhân loại như Martin Luther King  Jr, Sinclair 
Lewis, Ernest Hemingway, Richard Feynman, Francis Crick và  James Watson phát hiện ra 
DNA là những phát minh vĩ đại của người Mỹ  đóng góp cho nhân loại. 
TẠI Á CHÂU:    -NHẬT BẢN – 22 giải:  
Từ năm 1949 cho tới nay đã có 22 ngườiNhật được trao giải Nobel gồm 19  giải Nobel Khoa 
học: 
10 người giải vật lý.07 người giải hoá học.02 người giải y học. 02 người giải văn học01 người 
giải hoà bình Nhật xếp thứ 11 giành được giải Nobel trên thế giới, tương đương với  Nga, tuy 
chưa phải là cao so với Hoa Kỳ. 
Nhưng với 22 người được trao  giải Nobel khoa học, nước Nhật đang dẫn đầu Á Châu về 
khoa học tự nhiên,  bỏ xa Trung Cộng có trên 1,3 tỷ người mà chỉ có 2 người được trao giải  
Nobel: Mạc Ngôn, Nobel Văn học (năm 2012) và Lưu Hiểu Ba, Nobel Hòa Bình  (năm 2010). 
Theo như dự kiến của tôi, nếu có giải Nobel làm “HÀNG NHÁI” thì  chắc chắn Trung Cộng 
sẽ được giành được nhiều giải Nobel nhất thế giới… 
DO THIẾU “VĂN HÓA & GIÁO DỤC” KHÁCH DU LỊCH TQ – CƠN ÁC MỘNG CỦA 
THẾ  GIỚI:  
          
 [1] Ngày 11/12/2014, trên chuyến bay của Thai AirAsia từ Bangkok đi  thành phố Nam Kinh, 
một nữ hành khách Hoa Lục đã hất nước nóng và tô mì  vào mặt một tiếp viên Thái Lan vì cô 
nầy cứ theo số ghế, không chịu đổi  chỗ cho 4 người cùng nhóm được ngồi gần nhau. 
 [2] Tờ Nhân dân Nhật Báo Oline của TC cho biết: Đền Wat Rong, ngôi đền nổi tiếng nhất ở 
Chang Mai, Thái Lan vào ngày 3/5/2015 đã từ chối đón  tiếp khác du lịch Hoa Lục. Theo 
trang mạng xã hội có tên Thailand  Headlines, nguyên nhân là do người Hoa Lục 
 sử dụng không đúng cách nhà  vệ sinh của đền, đặc biệt chiều hôm trước có một nữ du khách 
Hoa Lục bỏ giấy vệ sinh mà cô đã dùng vào bồn nước trong toilet rồi bỏ đi; mặc dù  đã được 
nhân viên của đền thờ nhắc nhở là phải nhặt ra và làm sạch bồn  cầu. 
 [3] Ngày 28/02/2015, một người phụ trách của Đền Trắng than phiền về  chuyện du khách 
Hoa Lục: “Họ phóng uế bừa bãi cả trên sàn nhà vệ sinh,  tiểu tiện ở tường bên ngoài nhà vệ 
sinh và dùng giấy vệ sinh xong thì  vứt bừa bãi vô tội vạ”. 
[4] Hồi tháng 2/2015, theo Daily Mail, các trang mạng Thái Lan đã lan   truyền một đoạn 
Video quay cảnh một anh Hoa Lục dùng chân đá vào dàn  chuông thiêng ở chùa Wat Phra 
That Doi Suthep, gần Chiang Mai, rồi cười  lớn với nhau trước khi quay đi. Hành vi bất kính 
đó khiến dân chúng Thái  Lan vô cùng phẫn nộ và cảnh sát khẳng định họ sẽ truy lùng các du 
khách  này để trừng phạt  [5] Ngày 19/12/2014, trên chuyến bay của hãng China Airlines từ 
Trùng  Khánh đi Hồng Kông có một hành khách Hoa Lục định mở cửa thoát hiểm “cho 



thoáng”. May là tiếp viên đã ngăn lại kịp thời, nhưng hành khách đó cũng  bị cột cả 2 tay vào 
thành ghế và lập biên bản cấm kể từ nay không được  đi máy bay của bất cứ một hảng hàng 
không nào nữa. 
Cũng trên chuyến bay nầy, có hai người phụ nữ Hoa Lục đang thiu thiu ngủ  thì bị đánh thức 
bởi tiếng khóc của trẻ con. Họ phàn nàn với người mẹ là  Chan Juan Sung. Lời qua tiếng lại, 
chẳng hiểu sao bà Chan juan Sung (27  tuổi) lại nổi cáu, tung chưởng đánh một trong hai phụ 
nữ kể trên và cuộc  hỗn chiến đã xảy ra. Các tiếp viên nam nữ phải nhào vô lôi kéo họ ra,  bấy 
giờ trật tự mới được vãn hồi. 
[6] Mới đây, một đài truyền hình Nhật Bản đã ghi lại hình ảnh một phụ nữ  Hoa Lục cho con 
mình đi tiểu ngay trước Trung tâm Thương mại ở khu  Ginza, Tokyo. Ngay cả khi đi vào các 
trung tâm thương mại tại Nhật Bản,  du khách Hoa Lục vẫn bị tố không chịu tuân thủ các quy 
định và thường  xuyên bóc mở các gói thực phẩm trong siêu thị, chê thì bỏ lại trước khi trả 
tiền. Nhiều người Nhật Bản không muốn tới những khu vui chơi tràn  ngập du khách người 
Hoa Lục. 
[7] Trong số 6,1 triệu du khách Hoa Lục tới thăm Nam Hàn, gần một nữa  trong số đó tới 
thăm đảo Jeju. Jeju là một hòn đảo tuyệt đẹp, có các nhà  vệ sinh kín đáo, sang trọng và giá vé 
chỉ tương đương 01 NDT (16 xu Mỹ),  nhưng du khách Hoa Lục tiết kiệm, thường tìm chỗ 
khuất sau các lùm cây,  tảng đá ngay tại bãi biển để tiểu tiện hoặc phóng uế làm các du khách  
nước khác ghê tởm và bất mãn. Việc chống du khách Hoa Lục lên cao, đến  nỗi nhiều khách 
sạn ở vùng đảo Jeju phải treo bảng thông báo, họ không  liên quan gì tới du khách Hoa Lục.8] 
Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng, dẫn lời một hướng dẫn viên du lịch tên Linda Li kể lại: 
“Một đoàn xe chở khách du lịch Hoa Lục dừng chân tại  trại nghỉ trên đường cao tốc ở 
Franfurt, Đức Quốc. Khi cô thông báo lệ  phí đi nhà vệ sinh công cộng là 0,5 NDT (8 xu Mỹ), 
hầu hết du khách Hoa  Lục đều phản đối dữ dội. Thậm chí, nhiều nam du khách đã tiểu tiện 
ngay  ngoài trời,” cô Li nói. “Tôi đã bị choáng, nhiều người ăn mặc bảnh bao,  giàu có cũng 
không chịu bỏ ra 0,5 NDT để đi vệ sinh trong khi họ có thể  chi hàng ngàn Euro để mua một 
chiếc đồng hồ hàng hiệu Vacheo  Constantin”. [9] Mới đây, Channel New Asia đưa tin, người 
dân Hồng Kông tham gia vào  những cuộc biểu tình phản đối du khách đến từ Hoa Lục, họ cứ 
đổ tới đặc  khu mua sắm khiến giá cả nhiều mặt hàng 
 tăng chóng mặt, ảnh hưởng tới  cuộc sống thường ngày của người dân Hồng Kông. Các mặt 
hàng sửa bột trẻ em, mỹ phẩm, dược phẩm và hàng hóa cao cấp được người dân Hoa Lục mua  
nhiều nhất khi vừa đặt chân tới Hồng Kong. 
Tóm lại, du khách Hoa Lục thường bị chỉ trích là không biết giữ vệ sinh  nơi công cộng như 
khạc nhổ, xả rác bừa bãi. Thậm chí sau khi đi đại,  tiểu tiện cũng không giựt nước. Chẳng hạn 
như tại bảo tàng viện Louvre ở  Paris, người ta còn thấy những tấm bảng viết bằng tiếng Hoa: 
“Yêu  cầu khách Tàu không được tiểu tiện hay đại tiện trong các hành lang của  viện bảo 
tàng.” 
 [10] Nhân loại đã bước vào thế kỷ 21, nhưng tại Hoa Lục còn giữ “tập quán ăn thịt người”, 
chỉ cần bỏ ra từ 3 tới 4.000 NDT (khoảng 400 USD)  là có thể thưởng thức món canh thai nhi 
được chế biến từ thai nhi có từ  6 tới 7 tháng , được người Tàu Hoa Lục ca ngợi là món “tráng 
dương  thượng phẩm” có tác dụng bổ khí dưỡng huyết để trường thọ. 
Để thỏa mãn nhu cầu tình dục lúc tuổi già, các đại gia Đài Loan loại   biến thái thường tới lui 
thành phố Fo Shan, tỉnh Quảng Đông có nhà hàng  chuyên phục vụ món canh thai nhi nổi 
tiếng do ông LÝ làm chủ. Loại hàng  nầy không thể đông lạnh, phải ăn tươi mới tốt. Phần lớn 
canh thai nhi  làm từ thai nhi gái. Đây có phải là tác hại của chính sách một con mà  phải là 
con trai hay tập quán ăn thịt 
 người của người Trung Hoa? 
 
KẾT LUẬN: 



Dân tàu Hoa Lục có phải là chủng tộc thượng đẳng? Để trả lời câu hỏi   nầy, xin quý vị người 
hãy xem mô tả những thước phim: “FREE CHINA:  THE COURAGE TO BELIEVE” do 
Micheal Perlman đạo diễn và đồng sản xuất   bởi New Tang Dynasty Television, phim đã đoạt 
giải nhất về thể loại phim  tài liệu của Awareness Film Festival tại Hollywood và Worldfest 
Houston  Film Festival tại Texas hồi tháng 4/2012.“Free China” phơi bày những sự thật kinh 
hoàng đã và đang diễn ra trên  Trung Hoa Lục Địa, từ thành tích vi phạm nhân quyền như bắt 
giam người  bất đồng chính kiến và khủng khiếp hơn nữa là “MỔ SỐNG” (không  gây mê) 
các tù nhân chính trị để lấy nội tạng của họ đem bán được cao  giá hơn là gây mê, chánh sách 
cưỡng bách lao động để phát triển kinh tế.   Cuốn phim cũng đưa ra những hình ảnh sống 
động nói lên cuộc đấu tranh ôn  hòa, nhưng kiên trì và quyết liệt của những người Hoa Lục 
đòi “tự  do – dân chủ”. Một số nhân chứng kể lại những thành tích kinh  hoàng của nhà cầm 
quyền Bắc Kinh đã giết hàng chục ngàn tù nhân lương  tâm để lấy nội tạng đem bán, phần lớn 
là nạn nhân Pháp Luân Công. 
         
  Dân biểu Chris Smith đã phải buộc miệng tuyên bố rằng: “Khó có  ngôn ngữ nào diễn tả nổi  
những tội ác đó, vì nếu dùng chữ “dã man” còn   quá nhẹ, dù có gọi là “tội ác chống nhân 
loại” cũng vẫn chưa nói lên đầy  đủ mức độ khủng khiếp”. Tóm lại, “Free China: The 
Courage To   Believe” đã nói lên đầy đủ ý nghĩa là ĐCSTQ đã đưa dân tộc Trung Hoa  xuống 
cấp hạ đẳng và cái gọi là QĐNDTQ (PLA) trở lại thời đại “RỢ  HUNG NÔ” thời trung cổ… 
         
          
Nguyễn Vĩnh Long Hồ 
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