
Nghị sĩ Mỹ: Phương Tây không thể tiếp tục hèn nhát nữa,
cần đoàn kết để chống lại ĐCSTQ

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Neely Kennedy vào
hôm 26/5 cho biết, trước mối đe dọa của Đảng
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Hoa Kỳ nên
phân biệt rõ người Trung Quốc và ĐCSTQ, mọi
thời khắc đều phải cảnh giác, tránh để ĐCSTQ
đánh lừa. Ông còn nói rằng, thế giới phương
Tây không thể tiếp tục hèn nhát nữa, mà phải
đoàn kết để chống lại ĐCSTQ.
Ông Kennedy nói: “Trước hết, cần phải phân
biệt giữa người Trung Quốc và ĐCSTQ. ĐCSTQ
là một băng đảng lưu manh, điều này cực kỳ
quan trọng. Thứ hai, tuyệt đối không tin vào
ĐCSTQ, vĩnh viễn không thể tin tưởng được.
Cho dù ĐCSTQ có chết 2 ngày rồi, chúng ta vẫn

phải cảnh giác”.
Ông nói tiếp: “Thứ ba, sức mạnh và sự ức hiếp có được hiện nay của ĐCSTQ là do sự nhu
nhược của các nhà lãnh đạo toàn thế giới tạo nên. Trong hơn hai thập kỷ, các chuyên gia
và các nhà lãnh đạo thế giới luôn nói rằng chúng ta phải kiên nhẫn với ĐCSTQ, một nền
kinh tế tự do sẽ khiến nó thay đổi, nhưng kết quả là nó đã thay đổi nền kinh tế tự do.
Nước Anh vốn dĩ không nên trả lại Hồng Kông (cho chính phủ Trung Quốc) vào năm
1997”.
“Thứ tư, cá lớn nuốt cá bé là phương châm của ĐCSTQ. Chúng ta nhất định phải chống
lại ĐCSTQ. Chúng ta cần phải đoàn kết với các nước khác trên thế giới và khuyến khích
họ cùng nhau chống lại ĐCSTQ, bao gồm cả một số biện pháp trừng phạt.
Có lẽ chúng ta phải hủy bỏ vị trí thương mại đặc thù của Hồng Kông. Người Hồng Kông
do vậy phải đối mặt với lựa chọn khó khăn, họ có thể rời Hồng Kông hoặc chiến đấu đến
phút cuối cùng. Bây giờ ĐCSTQ đang chiếm đóng Hồng Kông”.
Khi một phóng viên hỏi chính phủ Mỹ có biện pháp cụ thể nào đối với ĐCSTQ không,
Kennedy trả lời: “Trước hết, chúng ta nên đoàn kết với các nước đồng minh, như Úc,
Nhật Bản, Ấn Độ, Châu Âu… Nếu như họ dám đứng lên, còn có Canada nữa, chúng ta cần
phải cùng nhau chống lại Trung Quốc, xin lỗi, là ĐCSTQ”, ông cố ý sửa lại lời của mình.
“Thứ hai, gây áp lực lên các lệnh trừng phạt (đối với ĐCSTQ); thứ ba, chúng ta có thể
phải hủy bỏ ưu đãi đối với Hồng Kông. Nếu Hồng Kông không khác biệt với các địa điểm
còn lại trên bản đồ của Trung Quốc thì tại sao chúng ta phải đối đãi khác biệt với Hồng
Kông?.
Nhưng trên cơ bản, đây là điều chúng ta phải làm. Các nhà lãnh đạo trên thế giới tin vào
những giá trị quan kia của phương Tây, ít nhất là những người bảo vệ chủ quyền của họ,
cần phải dũng cảm đứng lên”.
Ông cũng đặc biệt đề cập: “Chính trị gia duy nhất mà tôi biết có thể chống lại ĐCSTQ,
chính là Trump. Đây là sự thật. Ông ấy là người duy nhất có thể đối mặt với ĐCSTQ và
nói ‘các người không thể tiếp tục bắt nạt thế giới nữa, các người không thể lại bắt nạt



nước Mỹ nữa’. Chúng ta và những người khác, không thể lại giống như những kẻ hèn
nhát nữa!”.
Theo Tinh Hoa


