
Mỹ có đánh Trung Cộng không? 
 

 

 

Ông Bút 

 Gần đây máy bay Mỹ vần vũ trên bầu trời biển Đông, khiến nhiều người hỏi nhau: Mỹ 

có đánh Trung Cộng không? Đem câu hỏi nay bình luận, khác gì: 

“Việt Nam ăn sắn, ăn mì, 

bay lên vũ trụ làm gì Tuân ơi!?” 

Hay: Ăn mắm tôm bình luận sao hỏa, sao khuê. Tuy nhiên trước thế cuộc, ai có căn cứ, 

người đó thuyết phục. Hoặc ít nhất mua vui cũng được vài trang báo. 

Sự thể thế giới ngày nay cũng như thời Đông Chu Liệt Quốc, Trung Hoa, lịch sử xảy ra 

cuộc chiến dài tới 400 trăm năm, từ thế kỷ VI, V, IV, III trước Công Nguyên. 

Nhà Chu trị vì được 8,9 đời vua, sau đó suy yếu dần, tới U Vương đúng là U mê Bao 

Tự, đốt phong hỏa đài, cốt tìm nơi khóe miệng Bao Tự một nụ cười, đến nỗi U Vương 

mất nước rồi mất mạng, Bao Tự thuộc về rợ Nhung, giao hoan vui vầy suốt đêm. Từ 

đây thiên hạ đại loạn, Trung Hoa bị chia xé nhỏ hơn trăm nước, để rồi gôm lại “Lục 

Quốc”, Đứng đầu lục quốc, có nước Tần, Tần thực sự hùng mạnh, khi Tần Vương 

Chính lên ngôi, sách sử ký của Tư Mã Thiên cho rằng Tần Vương Chính, con của nhà 

buôn lỗi lạc Lã Bất Vi. 

Trước hết Tần chiếm những nước gần, để mở mang bờ cõi, sau đó đánh những nước xa 

lớn mạnh, như: Hàn, Triệu, Ngụy, Sở và nhà Chu (bị diệt năm 249 TCN). Trước tình 

thế này, các nước nhỏ liên kết cùng bảo vệ trước hiểm họa Tần thực, nhưng kết lại chưa 

bao lâu, họ rời ra như thau các, để Tần thôn tính, tiêu diệt. Trái lại Tần liên kết thành 

công. Nước Tề rất mạnh, Tần cho sứ giả cầu hòa kết nghĩa, Tề tưởng thật, không cứu 

nước nhỏ, mỗi khi bị Tần xâm lấn, cuối cùng thành Lâm Tri kinh thành của nước Tề bị 

quân Tần, do đại tướng Vương Bí đánh chiếm. Tề, một quốc gia cuối cùng bị nhà Tần 

thu phục, kết cuộc: Tề, Sở, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy, bị Tần xóa sổ, sau 400 năm chinh 

chiến! 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0n_%28n%C6%B0%E1%BB%9Bc%29
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http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%9F_%28n%C6%B0%E1%BB%9Bc%29
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Chu


Người Tàu. 

Khi nói đến chiến tranh, nhiều người nghĩ đến số dân Tàu quá đông, hiện tại hơn 1 tỷ 3 

dân số. Theo các lần thống kê dân số, thông thường sai biệt được cho phép từ 4 – 5%. 

Nhưng với nước Tàu tỷ lệ sai biệt rất lớn, do đó 1 tỷ 3 là con số có phần “khiêm tốn” so 

với con số thực. Tuy vậy mật độ dân số, Tàu và Ấn Độ chưa phải đứng vị trí đầu bảng, 

vì đã có Sigapore 7301 người/km2, Bangladesh đứng thứ ba 1034 người/km2, vì vậy 

dân số không phải là động lực chính để đi đến chiến tranh. Mặc dù người Tàu có mặt 

khắp nơi trên địa cầu, từ cùng trời đến cuối đất, quê tôi nơi thâm sơn cùng cốc, cũng có 

người Tàu tới ở từ nhiều đời trước, họ hòa quyện cùng niềm vui, nỗi buồn với quê 

hương, với phong tục tập quán, nên không ai coi họ là “ngoại lai” hặc “khách trú” mà 

coi họ như người bà con của xóm làng thân thương, vì họ rất hiền hòa, chân thực, thân 

thiện. 

Phần đông họ đã đến nước mình vì hoàn cảnh, nơi quê cha đất tổ của họ có chiến tranh, 

loạn lạc, hoặc vì “tha phương cầu thực” mang tính tự phát, hoàn toàn không giống với 

“chủ trương của đảng” như ngày nay. 

Xâu chuỗi từ chiến tranh Đông Châu Liệt Quốc, Nhà Tần trị vì được 2 đời vua, đưa tới 

Hán Sở Tranh Hùng, sau đó Tam Quốc Diễn Nghĩa, toàn những trang sự đẫm máu lệ. 

Từ đó chúng ta có thể hiểu được Trung Quốc luôn có tham vọng bành trướng. Thuở xa 

xưa tham vọng bá chủ, đã làm cho người dân của họ điêu đứng, lầm than, ngày nay ý đồ 

bành trướng đem đặt ngoài biên cương của Trung Quốc, hiểm họa chiến tranh khó thoát. 

Khắp nơi đều có một câu hỏi xuôi: “Liệu, Mỹ có đánh Trung Cộng không?” 

Chưa ai đặt ngược câu hỏi: Trung Cộng có đánh Mỹ không? 

Vì ai cũng thấy hiện nay Trung Cộng chỉ hơn Mỹ ở dân số, song với vũ khí hiện đại chỉ 

trong khoảnh khắc, số dân to lớn kia không phải trở lực đáng gờm. Đồng minh của 

Trung Cộng ở khu vực, chỉ có Bắc Triều Tiên và Việt Nam, hai anh này luôn luôn thuộc 

diện khó khăn, xóa đói giảm nghèo, điều đáng sợ cả hai anh đều theo Cộng Sản, mức độ 

thủy chung với “anh em” có trời mà biết, lúc khai hỏa, biết nó chĩa nòng súng về đâu!? 

Nói anh em cho nó sang, trừ thằng bé Ủn bắc Triều Tiên, nó ngổ ngố, không hề sợ Tàu, 

chỉ có đảng CSVN mới cúi đầu thần phục, mai kia Mỹ Trung đánh nhau CSVN, gởi 

năm sáu trăm ngàn bộ đội đi làm bia đỡ đạn, mấy “nhà ngoại cảm” tha hồ hốt bạc. 

Cùng một khu vực phía Mỹ có những đồng minh đáng tin cậy: Nhật, Nam Hàn, Thái 

Lan, Philippines, đối lại với Việt Nam và Triều Tiên hai nước anh em này làm Trung 

Cộng bối rối, chưa hết láng giềng, tới Đài Loan người anh em cùng cha, cùng mẹ với 

Trung Cộng, mới ngày hôm nay 26/5/2015, mua thêm (nên nhớ là mua thêm) thần sấm 

A10, để “chọi” lại lực lượng ven bờ của Trung Cộng. 



Ngoài ra Nga Xô, chưa chắc yểm trợ Trung Cộng, dù có ca cẩm, kể lễ tình xưa nghĩa 

cũ, cùng con cháu Mac, Lê… 

Nhưng Anh, Pháp, Úc, sẽ yểm trợ Mỹ khi chiến Tranh với Trung Cộng xảy ra, riêng với 

Úc Đại Lợi, dù Tập Cận Bình hết sức ưu đãi chiều chuộng, bằng cách Úc xuất qua TC 

85% hàng hóa không phải đóng thuế, các sản phẩm khác sẽ giảm hoặc miễn thuế trong 

vòng 10 năm tới, giá trị song phương hằng năm lên tới 130 tỷ USD, tuy nhiên bao nhiêu 

cũng không thể mua đứt anh bạn Úc, đứng về phía TC 

Vũ khí hiện đại, Trung Cộng còn lâu mới đua kịp với Mỹ. 

Trung Cộng mỗi ngày không ngừng bành trướng, trong khi đó kho vũ khí của Mỹ, 3 

hoặc 5 năm đầy ứ, TC xâm chiếm biển Đông, có thể một cơ hội tốt để họ làm sạch kho 

đụn, Trung Cộng đất rộng, người đông, thiết tưởng đây là nơi đắt địa để Mỹ “gởi” hàng. 

Mỹ không hành động, vị thế siêu cường sẽ sụt xuống nhiều nấc thang, chẳng những với 

những nước đang trông cậy: Nhật, Nam Hàn, Phi, có thể toàn thế giới sút giảm niềm tin. 

Nhiều người trả lời rằng: Không đời nào Mỹ đánh Trung Cộng, nhưng xét 2 điềm: 

– Trung Cộng phải bành trướng. 

– Kho vũ khí của Mỹ đã quá ngày, phải làm sạch. Hai điều này dẫn đến chiến tranh Mỹ 

Trung. 

Vũ khí càng thô sơ, cuộc chiến càng kéo dài, cung tên giáo mác, cuộc chiến dài cả trăm 

năm, vũ khi tiến bộ chỉ dài mấy năm, như thế giới chiến tranh lần 1, lần 2 chỉ có 4 năm. 

Ngày nay vũ khí siêu hiện đại, có thể kết liễu trong vòng vài ba tháng. 

Tỷ lệ Mỹ đánh Trung Cộng không lớn lắm, cỡ trên trung bình, nhưng nếu đánh, Mỹ sẽ 

thắng Trung Cộng, tỷ lệ cao ngút. 

Nói như vậy để Nguyễn Tấn Dũng, Trọng lú chuẩn bị diễn văn thật “hoành tráng” chửi 

Trung Cộng “bá quyền, xâm lược… ca ngợi Mỹ dân chủ, văn minh, từ thời khai sinh 

nước, bác Hồ Tập Chương của chúng tôi từng trích dẫn trong tuyên ngôn độc lập…” 

Phùng Quang Thanh, chuẩn bị nước hoa thật thơm, để ôm hôn ông Át hôn Cặt teo, bộ 

trưởng bộ quốc phòng (Ashton Carterl), Tương Tấn Sang, lo massage cái cần cổ cho 

thật dẻo, để cúi cái đầu cho thật sát, trước quân đội Hoa Kỳ. 

Mẫu Quốc của đảng CSVN sắp thua tới nơi rồi. 

Mỹ chắc sẽ đánh Trung Cộng, có như thế Việt Nam mới có cơ hội thoát ách nô lệ Bắc 

thuộc lần thứ 3. 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ashton_Carterl&action=edit&redlink=1


Vái trời, một hôm nhìn lên TV, thấy Mỹ trút bom xuống Trung Cộng, như từng trút 

xuống Afghanistan, Iraq trước đây, vái trời đất xứ Hoa Kỳ linh thiêng. Mỹ không diệt 

nó, nó cũng làm điêu đứng, khổ đau cho nhân loại. 

Mỹ có đánh Trung Cộng không? 

Bây giờ, xin được thêm một chữ vào câu hỏi: 

Mỹ có NÊN đánh Trung Cộng không? 

 

27/05/2015 

Ông Bút 
Theo Dân Làm Báo 
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Lời bàn : 

Tập Cận Bình và Vladimir Putin bắt mạch được  Barack Obama là chicken 

(chết nhát) nên Putin lấy Crimea và miền đông Ukraine , còn Tập thì lấy 

biển Đông của Việt Nam. Các quan sát viên thời cuộc ai cũng thấy điều nầy  

cho nên Obama đánh võ mồm để vuốt ve Nhật và Phi Luật Tân. 

 Tư bản Mỹ chưa cho phép Obama động binh, vì hàng trăm công ty Mỹ 

đang làm ăn ở Tàu, chẳng hạn như Apple đang tạo hơn 40 ngàn việc làm 

cho người Tàu. Ngược lại Trung Cộng không dại gì đụng tới Mỹ, vì hai lý 

do: (1) Tương quan lực lượng thì Tàu thua xa. (2) Số tiền đầu tư ở Mỹ hàng 

trăm tỷ Mỹ kim sẽ bị mất hết. 

Tàu cộng chỉ hung hăn đè đầu tập đoàn Hán nô (Việt cộng) mà thôi !. 

Rồi đây biển Đông trở thành chuyện đã rồi. Việt Nam đã thuộc Tàu lần thứ 

3 hơn 30 năm rồi !!!. 

Nam Phong 
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