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(Cảnh báo: Khi đọc bài này không nên ăn hay uống, coi chừng chết 
sặc!!) 
 
Trong mục Khoa học - Nghệ thuật Quân sự của báo Quân đội nhân dân 
của đảng CSVN có 1 bài, dưới tiêu đề "Ông cha ta đánh giặc" mà đọc 
vào cái tựa đã muốn té ngửa "Dùng cung nỏ bắn hạ... máy bay"!!! Đọc 
vào nội dung thì càng choáng váng hơn nữa khi bài báo cho biết Mỹ - 
Ngụy dùng "trực thăng đi bắn trâu, bò, lợn để cướp về ăn"!!! 
 

 
Má ơi, công nhận Mỹ Ngụy chơi sang thiệt! Bỏ tiền triệu ra sắm trực thăng, tốn tiền xăng, tốn công, tốn lính 
bay vào vùng miền núi để "săn" trâu bò về ăn thịt?? Giá 1 con trâu 1 con bò là bao nhiêu so với phí tổn cho 1 
chuyến bay như vậy? Hay là "nhân dân ta" lúc ấy toàn nuôi trâu bò Kobe, cho ăn nhân sâm và nghe nhạc giao 
hưởng nên quý hiếm và mắc tiền đến nỗi Mỹ Ngụy phải tốn ngần ấy tiền và liều mạng vô cướp?  
 
Chưa kể con trâu, con bò Kobe của họ bao lớn? Bên trong khoang của 1 chiếc trực thăng nhỏ xíu, chỉ ngồi 
vừa 4 người kể cả phi công, cửa khoang cũng chỉ vừa 1 người chui lọt, chỗ đâu mà nhét cả con trâu vô hả 
trời??? Đã thế lại còn cần thêm "1 bọn lính" để "khiêng trâu" nữa mới ác!!!  
 
Đọc tiếp xuống dưới thì xuýt xỉu vì thấy kể "đồng bào ta" dùng cung và nỏ tự chế, bắn trọng thương phi công 
đang ngồi trong buồng lái khiến "phi công loạng choạng, điều khiển máy bay đâm vào núi, nổ tung..."!!! 
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Thiên địa quỷ thần ơi! Cung và nỏ tự chế của "nhân dân" làm bằng cái thứ chi mà kinh khủng vậy trời? Bắn 
theo kịp cả tốc độ trực thăng và xuyên thủng cả kính chống đạn để làm trọng thương phi công?? 
 
Đề nghị đảng cho bà con dân tộc Tà Ôi này chế thêm cung nỏ đi, đem ra bắn tàu Trung Quốc xâm lược coi bộ 
hiệu quả hơn mấy con Kilo với tuần dương hạm á!! 
 
Cái này là bó toàn thân luôn rồi!! 
 

 
Ngoc Nhi Nguyen 
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