Trung Cộng và Việt cộng
Có thể nào một cuộc chiến khốc liệt giữa Trung Cộng và Việt cộng sẽ đưa đến
nay mai vì tranh chấp những đảo nằm trong vùng chủ quyền của Việt Nam mà
Tàu cộng khẳng định những đảo ở Biển Đông thuộc Trung cộng từ thời cổ đại.

Một điều rất ngộ, Phóng Viên báo Tuổi Trẻ tường trình từ Hoàng Sa ngày 23
tháng 06 năm 2017 về vụ việc tàu Kiểm Ngư 951 của Việt cộng bị tàu Hãi Cảnh
của Tàu cộng đâm nát một phần lan can bên trái của tàu cách giàn khoan 11,5
hãi lý. Phóng Viên báo Tuổi Trẻ không còn gọi tàu của Trung Cộng là ´´tàu lạ´´
nữa mà đã dùng từ chính xác là tàu ´´Trung Quốc´´. Có thể từ này được thay đổi
tùy theo từng nhiệm kỳ của Tổng Thống Mỹ chăng ? Dưới thời Obama, Việt
cộng gọi là tàu lạ, nay Ông Trump thì gọi chính xác tàu ´´Trung Quốc´´.Sự thay
đổi cách dùng từ này không phải là vô tình mà là một việc làm đầy chủ ý của Bộ
Chính Trị Trung Ương đảng Việt cộng. Phải chăng Trung Cộng và Việt cộng
hoảng hốt trước lời tuyên bố của Tổng Thống thứ 45 của Mỹ ,Ông Donald
Trump: ´´vì lợi ích nước Mỹ - Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại ´´. Mà Biển Đông là
một trong những mấu chốt lợi ích và làm cho nước Mỹ Vĩ Đại.
Nước Mỹ hay Trung cộng ´´vĩ đại´´ được quyết định bởi nhiệm kỳ của Tồng
Thống thư 45 của Hoa Kỳ và cũng là thời gian dành cho Việt cộng thực thi
những gì đã ´´mật ước´´ với Trung cộng tại Hội Nghị Thành Đô Thủ Phủ tĩnh
Tứ Xuyên bên Tàu năm 1990.
Biển Đông, hướng mặt trời mọc là con đường duy nhất cho sự sống còn và thực
hiện mộng bá chủ toàn cầu của Trung cộng.Với chính sách cứng rắn của Nội
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Các Trump, cùng với sự đu dây của Việt cộng đã đặt Trung Cộng vào thế khó
xử. Chờ đến năm 2020 ư ? sẽ quá muộn không ?
Đảng Việt cộng xuất thân từ hang Pắc Pó, cội nguồn là một loài khỉ đột, leo trèo
tinh nghịch và ´´đu dây´´ là món nghề sở trường của loài khỉ. Vì đường ´´lưởi
bò´´chín đoạn của Trung cộng liếm gần hết Biển Đông nên Hoa Kỳ đã gởi tặng
cho Việt cộng một ´´Dây Đu được dát vàng´´. Sợi dây này là nguyên nhân cho
những hăm he của Trung cộng với ´´thằng con hoang´´Việt cộng.
Phó Chủ Tịch Quân Ủy Trung cộng Phạm Trường Long bất chợt rời Việt Nam
hủy bỏ chương trình các hoạt động giao lưu biên giới giữa Trung cộng và Việt
công dự kiến vào ngày 20 đến 22 tháng 06 năm 2017 tại Việt Nam, và ngày 23
chỉ cách vài ngày sau, tàu Hãi Cảnh của Trung cộng đã đâm nát sườn tàu Kiểm
Ngư của Việt cộng.

Sự kiện này chỉ là một báo hiệu cho cuộc xung đột tranh chấp về chủ quyền
Biển Đông hay một cuộc chiến quy mô kể từ sau ´´mật ước´´ Thành Đô?
Trở về giai đoạn của thập niên bảy mươi, trước Hội Nghị Thành Đô tại Tĩnh Tứ
Xuyên. Năm 1979 ,Trung cộng đánh phủ đầu vào sáu Tĩnh biên giới phía Bắc
buộc Quân Đội Nhân Dân của Việt cộng phải rút khỏi Campuchia, đây là một
cuộc chiến thảm khốc, thiệt hai nặng nề cho cả đôi bên , đồng thời nền kinh tế
của Việt Nam từ đó đã suy thóai trầm trọng mà mấu chốt của cuộc chiến được
xuất phát từ hai người Anh Em ´´đồng sàng dị mộng´´ Liên Bang Sô Viết và Tàu
cộng.Vào thời điễm này Việt cộng chỉ là con chốt để tiến lên thế giới ´´đại
đồng´´ của một chủ thuyết hoang tưởng, chủ nghĩa Xã Hội.
Và năm 1988, để thực thi những gì Thủ Tướng Việt cộng Phạm Văn Đồng và
Bộ Chính Trị Trung Ương đảng Việt cộng đã ký kết với Trung cộng, Đại Tướng
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Việt cộng Lê Đức Anh đã thí mạng của 64 chiến sỹ lính thủy để giao Gạc Ma
cho Trung cộng mà nhà cầm quyền Việt cộng gọi là trận Hãi Chiến tại đảo Gạc
Ma.
Từ sau Hội Nghị Thành Đô năm 1990, Việt cộng đã từng bước gần như giao
trọn đất nước Việt Nam cho Tàu cộng. Từ chính trị, kinh tế đến Quốc Phòng hầu
như đã nằm gọn trong lòng bàn tay của giặc Tàu phương Bắc. Điều này không
thể phủ nhận được.
Những diễn biến từ sau năm 1990 tại Quốc Nội đã quá rỏ ràng cho ´´Mật Ước´´
Thành Đô. Đảng Việt cộng không muốn sự căm thù của lòng dân dâng trào, cố
ý dấu nhẹm và bịt miệng người dân qua những sự đàn áp dã man trong những
cuộc biểu tình chống Tàu cộng về Hoàng Trường Sa. Một điều bỉ ổi hơn, là sự
ngăn cản người dân làm lễ Tưởng Niệm những Chiến Sỹ Bộ Đội đã hy sinh bảo
vệ sáu tĩnh phía Bắc năm 1979. Bộ giáo dục đưa chương trình tiếng Tàu và buộc
học sinh cấp một phải học chữ Tàu, tháng 12 năm 2014 Học Viện Khổng Tử
được khai trương tại Đại Học Hà Nội. Cửa Biên Giới đã rộng mở để sẳn sàng
đón nhận mỗi ngày hàng ngàn người Anh Em ´´môi hở răng lạnh´´ vào quậy phá
và lủng đoạn kinh tế. Những vị trí chiến lược quan trọng đã hoàn toàn thuộc về
Tàu cộng, những cao điễm ở biên giới sáu Tĩnh phía Bắc; Bauxite Tây Nguyên;
Đà Nẳng là Thành Phố cảng, làm chủ Đà Nẳng hầu như kiểm soát được đường
hàng hãi qua Biển Đông; Formosa Vũng Áng triệt đường sống của Ngư Dân hầu
phong tỏa và kiểm soát vùng Hãi Phận của Việt Nam trong mưu đồ chiếm trọn
Biển Đông và tận diệt nguồn sinh lực của dân tộc.
Chính vì ´´sợi dây được dát vàng ´´ bửu bối của Việt cộng mà Thượng Tướng
Phạm Trường Long Phó Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương Trung cộng đã cảnh
báo đảng Việt cộng ´´thằng con hoang´´một thời lưu lạc qua vụ việc tàu Hãi
Cảnh đâm vào sườn tàu Kiểm Ngư vào ngày 23 tháng 06 năm 2017 nằm trong
Hãi Phận của Việt Nam. Đây cũng chỉ là một sự nhắc nhở của thằng cha với
thằng con, sự việc rồi đâu cũng vào đấy. Ngoan ngoản như con cừu non, chờ
ngày hạ cánh an toàn, bải đáp đã dọn sẳn.
Tuy nhiên sinh mạng của hơn 90 triệu dân đang bị ảnh hưởng giữa hai thế lực
lớn Hoa Kỳ và Trung cộng. Cuộc chiến trên Biển Đông bắt buộc phài xẩy ra :
´´Biển Đông là con đường sống duy nhất và tham vọng của Tàu cộng- Biển
Đông là lợi ích cốt lỏi và làm cho nước Mỷ lớn mạnh trở lại.´´Ngoài ra, Nội Các
của Tổng Thống Donald Trump sẽ không nuôi dưỡng cho sự lớn mạnh và trổi
dậy của Trung cộng – Death by China, Ông Peter Navarro tác giả và cũng là
người trong Nội Các của Tổng Thống Trump.
Trước tình thế nguy ngập của đất nước, trong lúc nhà cầm quyền Việt cộng lại
nhởn nhơ ăn mày khắp thế giới, lại một mực trung thành với Hán cộng để giử
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đảng; 90 triệu dân phải tự quyết định lấy vận mệnh của mình , đừng để trâu bò
húc nhau ruồi muổi chết.
Hãy nhìn về Venezuela, một quốc gia kém văn minh, cuộc sống của họ, tư duy
của họ không thể so sánh với dân tộc Việt Nam, một dân tộc luôn tự hào đánh
thắng giặc Pháp, giặc Mỹ.

Venezuela: 200000 người Biểu Tình chống Chính Phủ Maduro
Hảy nhìn và quyết định sớm , đừng để quá muộn.
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Lê Trung Ưng
Odw, Đức Quốc
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