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Trong một phúc trình gửi cho Quốc Hội ngày 1 tháng 9 vừa qua, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã nhận định rằng 
Trung Cộng đang trên đường tăng gấp đôi kho hỏa tiễn đầu đạn nguyên tử trong khi mở rộng các căn cứ quân 
sự ở ngoại quốc có khả năng tấn công nước Mỹ, cho thấy địa vị siêu cường của Hoa Kỳ trên thế giới hiển 
nhiên đang bị đe dọa. Lực lượng vũ khí nguyên tử của Trung Cộng gồm số lớn hỏa tiễn tầm xa tại những căn 
cứ tàu ngầm và di chuyển trên bộ liên lục địa cùng hàng loạt những vũ khí cao kỹ như những hỏa tiễn mang 
nhiều đầu đầu đạn nguyên tử và xe phóng hỏa tiễn siêu cao tốc. Những hệ thống tân kỳ khác gồm những hoả 
tiễn nguyên tử tấn công chính xác có tác dụng chống lại những hỏa tiễn phòng thủ tầm xa của Mỹ, những hệ 
thống tình báo hiện đại và những vũ khí tấn công chính xác. 
  
Đây là lần đầu tiên Ngũ Giác Đài đã công bố phúc trình của tình báo Hoa Kỳ về con số đầu đạn nguyên tử của 
Trung cộng. Chad  Sbragia, phó phụ tá bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, nói với các phòng viên báo chí:  

- Chúng tôi rất quan tâm tới những con số. Ngoài những con số về đầu đạn nguyên tử và vũ khí, cũng 
còn những dấu hiệu đáng lo ngại về mục tiêu khó hiểu của sự phát triển vũ khí nguyên tử của nước 
Tàu. Sự tăng cường vũ khí nguyên tử liên hệ tới những tiến trình, công cụ và khả năng mới để đạt tới 
400 đầu đạn nguyên tử. Vậy cho nên đây không phải chỉ là sự chấm dứt sản xuất. Đây là vấn đề toàn 
bộ tiềm năng để làm điều đó. 

  
Phúc trình của Ngũ Giác Đài cho biết mục tiêu dài hạn của Trung cộng là phát triển một lực lượng quân sự 
tầm cỡ thế giới vào năm 2049 đẻ có thể tạo ra một môi trường thuận lợi cho hệ thống cộng sản chủ nghĩa của 
nước Tàu. Phúc trình nói rằng giới lãnh đạo đảng Cộng sản Tàu đã bác bỏ ý  kiến cho rằng đảng cầm 
quyền đã từ bỏ ý thức hệ cộng sản sau khi đổi mới kinh tế theo đường lối thị trường kinh doanh. 
Một số lượng với hơn 400 đầu đạn nguyên tử trong kho còn thua xa 1,550 đầu đạn nguyên tử chiến lược của 
Mỹ hiện đang được bố trí tại nhiều nơi. Tuy nhiên, phúc trình cho biết Trung cộng đang thay đổi chiến lược 
nguyên tử, từ không biết ai là người sử dụng vũ khí nguyên tử trước trong một cuộc xung đột, sang chiến lược 
phóng để cảnh cáo: bắn những hỏa tiễn nguyên tử cho biết một cuộc tấn công nguyên tử sẽ tiếp theo sau. 
  
Phúc trình cũng nói rằng Trung cộng đang mở rộng căn cứ quân sự duy nhất ở hải ngoại tại Djibouti trên 
vùng Sừng Phi Châu chiến lược và đang cứu xét việc mở những căn cứ khác có thể dùng để mở rộng 
quyền lực quanh thế giới. Trong đó, những địa điểm có thể được dùng là Thái Lan, Miến Điện, Singapore, 
Indonesia, Pakistan, Siri Lanka, Kenya, Angola… Không thấy nói tới Việt Nam, mà theo mật ước Thành 
Đô ký ngày 4.9.1999 giữa Giang  Trạch Dân (Tổng bí thư đảng cộng sản Tàu) và Nguyễn Văn Linh (Tổng bí 
thư đảng cộng sản VN khi ấy), thì tới năm nay (2020) Việt Nam sẽ trở thành một quận huyện của Tàu (?). 
Đây là một dấu hỏi lớn. Phải chăng CSVN đang muốn dựa vào Hoa Kỳ để không thi hành “mật ước Thành 
Đô”? 
  
Trong phúc trình hàng năm mới nhất cho thấy một sư tương phản rõ rệt với các phân tích trước đây của Ngũ 
Giác Đài trong đó đã lập luận rằng việc gia tăng tiềm lực quân sự của Trung cộng chỉ có tính cách phòng vệ và 
giới hạn sự phát triển lực lượng để tái chiếm Đài Loan. Phúc trình mới cung cấp những chi tiết về kho vũ khí 
rộng lớn những hỏa tiễn tầm xa có hướng dẫn của Quân đội Trung cộng. Thí dụ,  phúc trình cho thấy Quân 
đội Trung cộng đã nhanh chóng sản xuất số lớn hỏa tiễn DF-26 bắn tới mục tiêu xa 4,000 dặm.  Quân đội 
Trung cộng hiện có 200 hỏa tiễn DF-26 với khả năng bắn đi những đầu đạn quy ước hay nguyên tử chống 
những chiến hạm của Hải  quân Mỹ trên Thái Bình Dương.  
 
Trong tuần vừa qua Trung cộng đã thực hiện một cuộc phóng thử 4 hỏa tiễn tầm xa tới vùng Biển Đông đang 
tranh chấp, trong đó có một DF-26 và một DF-21D, hỏa tiễn tầm xa chống chiến hạm có trong kho vũ khí. DF-
26 là một trong nhiều vũ khí mà Quân đội Trung cộng mong đợi sẽ nắm ưu thế đối với Hoa Kỳ và các quốc gia 
khác trong vùng. 
  
Phúc trình của Ngũ Giác Đài năm nay nói rằng sự phát triển những lực lượng nguyên tử của Trung cộng trong 
năm vừa qua cho thấy Bắc Kinh đang gia tăng sự chuẩn bị sẵn sàng trong thời bình của sức mạnh 
nguyên tử bằng cách tiến tới một tư thế “phóng để cảnh cáo” (launch-on-warning), viết tắt là LOW, với 
sự bành trướng của lực lượng tiềm ẩn. 



  
- Trung cộng đã qua mặt Hải quân Hoa Kỳ về số lượng chiến hạm và bây giờ khoe khoang có lực lượng 

hải quân lớn nhất thế giới với 350 chiến hạm, trong đó có 130 chiến hạm lớn chiến đấu trên mặt biển. 
Hải quân Hoa Kỳ có một lực lượng chiến đấu với 293 chiến hạm. 

  
- Lực lượng hỏa tiễn quy ước của Trung cộng gồm hơn 1,250 hỏa tiễn tầm xa phóng từ các căn cứ trên 

mặt đất với tầm tác xạ từ 310 dặm tới 3,410 dặm. Hoa Kỳ có một loại hỏa tiễn quy ước tầm ngắn và 
không có hỏa tiễn điều hướng (cruise missile) phóng từ mặt đất. 

  
Đồng thời với phúc trình của Ngũ Giác Đài, Giám đốc Tình báo Quốc gia (Director of National Intelligence) 
John Ratcliffe cũng lên tiếng báo động Trung cộng đang dùng mọi phương tiện để can thiệp vào cuộc 
bầu cử 2020 tại Mỹ và Trung cộng là kẻ thù số một đe dọa tư thế siêu cường của Hoa Kỳ trên thế giới. Còn 
ông Trump thì thẳng thừng hơn, với tư cách tổng thống và ứng cử viên nhiệm kỳ hai:  

- Nếu Joe Biden thắng cử vào tháng 11 tới đây thì Trung cộng sẽ làm chủ đất nước này. 
Và:  

- Joe Biden chỉ là một bù nhìn của cánh cực tả trong đảng Dân Chủ. 
  
Thật ra, trừ những kẻ đầu óc đặc sệt tinh thần phe đảng, hay có “lý do thầm kín nào khác”, một người bình 
thường với suy nghĩ vô tư không thể không đồng ý với TT Trump.  Xin đọc đoạn dưới đây, tạm dịch từ 
đoạn mở đầu cho bài “The Chinese Communist Party’s ideology and global ambitions” của Robert C. O’ Brien, 
phụ tá an ninh quốc gia tại Tòa Bạch Ốc: 
  

Trong nhiều thập niên qua, chúng ta đã nghĩ rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi nước Tàu trở nên tự 
do hơn, đầu tiên là về thương mại và rồi tới chính trị. Chúng ta càng mở rộng thị trường cho Tàu, tư 
tưởng càng được giải phóng. Chúng ta càng đầu tư tiền bạc vào nước Tàu, chúng ta càng có cơ hội 
huấn luyện cho cán bộ hành chánh, khoa học gia, kỹ sư, và ngay cả cấp chỉ huy quân đội của nước 
Tàu cộng, nước này càng trở nên giống chúng ta hơn. Trước khi Donald Trump nhậm chức tổng thống, 
dưới tiền đề ấy mà năm 2001 chúng ta đã nhận nước Tàu cộng vào Tổ chức Mậu dịch Thế giới (World 
Trade Organization, hay WTO) với những nhượng bộ to lớn, bỏ qua những vi phạm nhân quyền 
khủng khiếp và giả đui trước sự trộm cắp kỹ thuật tràn lan. Khi nước Tàu trở nên giàu hơn và 
mạnh hơn, chúng ta đã tin rằng, đảng Cộng sản Tàu sẽ tự do hóa để đáp ứng những ước mơ gia tăng 
của nhân dân. 
  
Chúng ta đã không thể sai lầm hơn – và sự suy xét lầm lẫn này đã là thất bại lớn nhất của chính 
sách ngoại giao Mỹ kể từ thập niên 1930. Làm cách nào chúng ta đã phạm lỗi lầm tai hại như vậy? 
Chúng ta đã phạm những lỗi lầm như vậy bởi vì chúng ta đã làm ngơ không cần biết tới ý thức hệ 
của đảng Cộng sản Tàu. Thay vì lắng nghe những gì các lãnh tụ của họ nói, đọc những tài liệu căn 
bản của họ, chúng ta đã tin những gì chúng ta muốn tin tưởng -  rằng họ chỉ cộng sản ở cái tên mà 
thôi. Cần làm sáng tỏ điều này: Đảng Cộng sản Tàu tự xưng là một tổ chức Mác-Lênin. Tổng bí thư 
Tập Cận Bình tự coi mình như thừa kế của Josef Stalin. Thực ra, như Nhà báo kiêm cựu viên chức 
chính quyền Úc John Garnaux đã nói, “đảng Cộng sản Tàu là đảng cộng sản cầm quyền cuối cùng 
không bao giờ tách khỏi Stalin, với một phần ngoại lệ của Bắc Hàn”.  

(ngưng trích) 
  
Dưới phần dẫn nhập như trên. Ông O’Brien viết về tham vọng của Tập Cận Bình kiểm soát và lèo lái tư tưởng 
không chỉ dân Tàu ở trong nước mà ở khắp mọi nơi trên thế giới: 
  

“Người Mỹ nên quan tâm, tham vọng kiểm soát tư tưởng con người của Tâp Cận Bình không chỉ giới 
hạn cho người dân của chính ông ta. Nỗ lực cộng sản Tàu để kiểm soát thông tin và sự phát biểu trên 
toàn cầu đang diễn ra một cách trơn tru. Hầu như tất cả tin tức bằng tiếng Tàu lưu truyền trên 
nước Mỹ đều do đảng Cộng sản Tàu kiểm soát.” 

  
Không chỉ báo chí, đảng Cộng sản Tàu còn dùng sức mạnh của đồng tiền để can thiệp vào sự phát biểu 
quan điểm chính trị trong xã hội Mỹ. Ông O’Brien dẫn chứng nhiều vụ mới xảy ra gần đây.  



- Thí dụ khi tổng quản lý đội bóng rổ Rockets của Houston tweet sự ủng hộ của ông ta đối với cuộc đấu 
tranh bất bạo động đòi tự do của dân Hong-Kong, tức thì đảng Cộng sản Tàu loan báo những trận đấu 
của đội Rockets sẽ không được chiếu trên các hệ thống truyền hình tại nước Tàu. 

  
- Những thí dụ khác, như dưới áp lực của đảng Cộng sản Tàu,các hãng hàng không American, Delta và 

United Airlines đã phải lấy những gì liên hệ đến Đài-Loan ra khỏi website của các hãng này. Mercedes 
Benz đã xin lỗi vì đã trích dẫn một câu nói của Dalai  Lama. 

  
Ông O’Brien cho biết  

- đảng Cộng sản Tàu cũng thu thập các dữ kiện cá nhân của dân Mỹ - bạn nói gì, mua món gì, đang ở 
đâu, hồ sơ y khoa, post, text và mạng xã hội… Những dữ kiện này được tạo thành sản phẩm mà 
những tổ hợp kinh doanh của Tàu cộng như Huawei và ZTE bán ra trên khắp thế giới. 
Chỉ từ năm 2014 tới 2019 qua vài vụ trộm lớn đã đổ bể, Tàu cộng đã thu thập được dữ kiện cá nhân 
của hơn 300 triệu dân Mỹ, gồm có tên họ, ngày sinh, số an-sinh xã-hội, thẻ tín dụng, hồ sơ y tế, 
số thẻ thông hành và những bí mật đời tư khác. 

Những dữ kiện này đã được Tàu cộng sử dụng như một loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm, cũng như đối với người 
dân trong nước, để tạo áp lực buộc “đối tượng” phải nói hay làm những gì để phục vụ lợi ích của Tàu cộng. 
  
Một câu hỏi không thể không đặt ra ở đây: Không kể việc hối lộ, mua chuộc bằng tiền (nghề riêng của các chú 
Ba), trong số hơn 300 triệu người Mỹ bị trộm dữ kiện cá nhân nói trên, có bao nhiêu người (chính trị gia, nhà 
báo, tai to mặt lớn...) đã và đang là những con tin của cộng sản Tàu và những gì họ nói và làm là theo lệnh 
của cộng sản Tàu? Mối đe dọa âm thầm trong bóng tối này và sức mạnh quân sự của cộng sản Tàu mà Ngũ 
Gíác Đài vừa lên tiếng báo động đã cho thấy nước Mỹ đang ở trong tình trạng hết sức nguy hiểm mà cuộc 
bầu cử vào tháng 11 tới đây sẽ quyết định vận mạng của siêu cường Hoa Kỳ. 
  
Thật vậy, cuộc tổng tuyển cử ngày 3.11.2020, nhất là cuộc bầu cử tổng thống, tại Mỹ không giống bất cứ cuộc 
bầu cử nào trong lịch sử Hoa Kỳ. Đây không phải là một cuộc tranh cử giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ 
như trong quá khứ, vì đảng Dân Chủ đã biến chất, nay chỉ còn lại cái tên, và bị khống chế bởi thành 
phần cực đoan thiên tả trong đảng.  Vì vậy, cuộc bầu cử tại Mỹ năm nay sẽ là sự chọn lựa giữa dân chủ tự 
do và xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa, cuộc bầu cử này không phải chỉ là chuyện nội bộ nước Mỹ. 
  
Phúc trình của Ngũ Giác Đài và bài phân tích của ông O’Brien được trích dẫn ở phần trên đã cho ta một cái 
nhìn rộng hơn và xa hơn, để thấy rằng nước Mỹ và cả thế giới đã vô cùng may mắn khi trong cuộc bầu cử bốn 
năm trước đây bà Hillary Clinton đã...không trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Thật vậy, nếu bà Clinton đắc cử như 
kết quả thăm dò của các “polls” trước ngày bầu cử thì bốn năm vừa qua cũng chỉ là tiếp nối những gì ông 
Obama đã làm trong tám năm, và những gì ông Clinton, chồng bà, đã làm trong tám năm trước nữa... Và, có 
lẽ hôm nay Hoa Kỳ không còn là nền kinh tế số 1 thế giới, cũng không còn là siêu cường quân sự 
hùng mạnh nhất trên hành tinh này. Hải quân Tàu cộng đã hoàn toàn khống chế Biển Đông và kiểm 
soát các vùng biển trọng yếu trên quả địa cầu. 
  
Chỉ còn không tới hai tháng nữa, cử tri Mỹ sẽ tới phòng phiếu. Cuộc tranh cử đang diễn ra rất gay go vì sự 
bùng  phát của nạn dịch Tàu COVID-19 và  “du kích trong thành phố” BLM. Kết quả các polls cũng lại cho 
thấy cặp Biden-Harris đang dẫn trước Trump-Pence và khoảng cách đang được thu hẹp dần..  
  
Lịch sử sẽ tái diễn hay không? Nếu lịch sử không tái diễn thì bốn năm trước mặt sẽ là một đêm tối hãi hùng, 
không chỉ riêng cho nước Mỹ. Nếu trời còn thương dân Mỹ và hại kẻ gian tà mà cho... ngựa về ngược một lần 
nữa thì đúng là trời có mắt. 
Và, “mật ước Thành Đô” sẽ có cơ hội...trở thành giấy lộn? 
  
Ký Thiệt – Sơn Tùng 
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