
Có thể nói ĐCSTQ là quốc gia duy nhất phát động cuộc chiến tranh
chân thực của thế kỷ 21.

Vũ khí của họ không phải là súng,
đạn, thậm chí không phải là đầu đạn
hạt nhân, vũ khí của họ là dùng tiền
bạc và công nghệ để mua sức ảnh
hưởng. Trong cuộc chiến tranh này,
người nào cũng là binh lính."
"Ông Robert Spalding nói về câu
chuyện của chính mình, hồi còn ở

Nhà Trắng, ông gọi điện cho luật sư, các trung tâm nghiên cứu cho biết rằng bản
thân cần giúp đỡ để tiết lộ về các hành vi của ĐCSTQ, hoặc là cần giúp đỡ chế
định chính sách khả dụng trong thực tế để ngăn chặn ĐCSTQ. Họ đều hồi đáp
rằng: “Xin lỗi, chúng tôi không giúp nổi, bởi vì chúng tôi không muốn chọc giận
các nhà đầu tư Trung Quốc hoặc khách hàng Trung Quốc của chúng tôi”.
....
"Kim tiền của ĐCSTQ đã thâm nhập toàn bộ xã hội Mỹ, bao gồm hệ thống Đại
học Mỹ, những trung tâm nghiên cứu chủ yếu của Washington (thành viên hội
đồng của những trung tâm nghiên cứu này rất nhiều người có mối quan hệ với
ĐCSTQ), mua chuộc cựu chính khách của chính phủ để tiến hành vận động hành
lang, dùng truyền thông tiếng Trung để tẩy não người Mỹ gốc Hoa. Hầu như mỗi
một cơ cấu chủ yếu mà Mỹ dựa vào để hỗ trợ xã hội tự do và nguyên tắc dân chủ,
trên thực tế họ đã cùng ĐCSTQ xây dựng mối quan hệ về kinh tế và tài chính."
.....
"DCSTQ coi Mỹ là cái gai trong mắt, vì sao lại như thế? Thống trị độc tài mà
ĐCSTQ muốn duy trì khác với ý thức hình thái của nước Mỹ. Bắt đầu từ thảm
sát Thiên An Môn, ĐCSTQ đã bắt đầu tiến hành “miễn dịch” cho xã hội Trung
Quốc, bắt đầu từ thế hệ mầm non, trẻ em mỗi cấp học đều bị tẩy não: ĐCSTQ
quan trọng như thế; phương Tây tàn ác như thế nào; Nhật Bản tàn ác như thế nào;
“nỗi nhục trăm năm” của Trung Quốc, giáo dục yêu nước; xây dựng “tường lửa”
chặn Internet, rồi lại dùng truyền thông và truyền thông mạng xã hội để oanh tạc;
giám sát người dân, v.v. "
....
NÓI VỀ MẠNG "5G"
" ĐCSTQ rất thông minh, khi nền tảng 5G được xây dựng lên, bạn chỉ cần ra
ngoài, tất cả các cỗ máy đó (Internet vạn vật) bắt đầu thu thập dữ liệu của bạn,
khiến cuộc sống của bạn rất tiện lợi, nhưng họ cũng biết bạn rốt cuộc là ai, đang
làm gì.

Điều này có nghĩa là ĐCSTQ có thể nhìn thấy mọi thứ trên phạm vi toàn thế giới.
Hiện tại, doanh nghiệp Mỹ đã không đưa ra bất kỳ đề xuất nào cho các cơ quan thiết



lập tiêu chuẩn ngành 5G, điều này hoàn toàn bị ĐCSTQ chi phối, không chỉ là tiêu
chuẩn 5G, mà còn bao gồm cả bản quyền công nghệ cơ sở hạ tầng 5G. Do đó, dù
bạn là công ty của quốc gia nào, nếu bạn xây dựng mạng 3GPP thì bạn chính là
đang xây dựng mạng Internet Trung Quốc. Nếu họ làm được, ĐCSTQ sẽ không phí
một viên đạn, một khẩu súng nhưng đã chiếm lĩnh thành công toàn thế giới."


