
Địa Cầu Chính Trị Thế Giới Hiện Nay  
Tam Quốc tranh thủ : Mỹ – Nga – Trung Cộng 
Trịnh Khải 
 
 
I-   Mở đầu. 
 
Mọi người đều nhận thấy tình trạng chính trị và quân sự của thế giới : 
 
* * Âu Châu : vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế vì các nuớc Euros (khôi Âu Châu) không đồng thuận về 
lên xuống euros. Hiện nay Pháp đang gặp nhiều kho khắn lắm. Âu Châu rất yếu về quân sự vì ngân quỹ quốc 
phòng rất thấp : bom nguyên tử của Pháp và Anh chả có tác dụng gì khi Nga chuyển quân xâm lăng Georgie 
và Chiếm Crimée của Ukraine. Với OTAN (cái dù Mỹ) chảng ai đánh chiếm mình. Cuối cùng  Âu Châu thờ ơ 
với Đông Nam Á 
 
* *  Mỹ thì đang tiếp tục chuyển hứơng lực lượng kinh tế và quốc phòng qua Thái Bình Duơng 
 
* *  Nga cũng đang huớng về Thái Bình Duơng qua chuơng trình kinh tế và quân sự 
 
* *  Trung Cộng (TC) đang gặp khó khăn kinh tế nội địa (mặc dù lúc nào cũng tung ra thống kê láo phét – Thủ 
Tuơng Anh Disraeli đã nói : « les statistiques ce ne sont que les plus hautes formes de mensonge » nên họ 
càng chuyển khó khăn này qua chuyện « yêu nuớc » của dân với xáo trộn biên giới do chính TC tạo ra. Đây là 
đường lối chính trị ngoại giao nguy hiểm của CS Tầu. Do đó TC đang tìm cách lấn áp các nuớc lân cận : Ấn 
Độ – Birmanie – Lào – Cao Miên – VN – Nhật – Đại Hàn và các nuớc ASEAN...và chiếm biển Đông. 
 
II-   Trung Cộng 
 
A-   Kinh tế. 
Kinh tế TC là nô lệ, Đảng trị, mục đích chính : thống trị độc ác để Đảng và Đảng viên giầu – Dân nô lệ. Theo 
Giáo Sư đại học Pháp J. Barrat (đã qua TC nhiều lần làm việc): « TC có dân số ít nhất là 1 tỷ 700 triệu.  1 tỷ 
300 đã có vào thời Mao. » thế mà báo chí vẫn liếm chân TC với tuyên truyền bịp bợm. 
 
Mưu thâm hiểm của Mỹ:  
1.   Để dân nô lệ Tầu sản xuất đồ rẽ tiền + ô nhiểm không khí, nuớc, thực phâm, nuớc uống ….. + bệnh hoạn 
vv..... Ví du : hãng Foxconn (Taiwan) với 100.000 nhân công sản xuất cho Apple : mỗi (Ipad..) hãng này lời 6$, 
Taiwan 7$, Nhật 8$ (phụ tùng điện tử) …... Mỹ từ 80$ (dollars) trở lên (lúc mới tại Pháp Ipad gía 600€ 
=600x1,35 = 810 $). 03 tháng đằu năm 2012 Apple đã có dự trữ tiền mặt 31 tỷ dollars ( đừng nên lẫn lộn cán 
cân mậu dịch  hàng hóa (-) và tiền tệ (++) của Mỹ). Với ô nhiểm này kéo dài sẽ có đại họa cho dân Tầu, TC sẽ 
không có khả năng tài chánh để giải quyết. 
 
2.   Mỹ đầu tư vào TC nhiều nhất thế giới, nên cần kéo dài tình trạng càng có lợi này và TC không thể tiến hơn 
đuợc vì phuơng thức – nhân công làm nô lệ – không vuợt lên đuợc nữa và vì bị chận bởi các nuớc khác kể cả 
Mỹ. Mỹ để cho TC huênh hoang, đe dọa, bành truớng ….. nên các nuớc Á Châu càng phải hợp tác kinh tế, 
quân sự với Mỹ. 
 
TC (CSVN cũng thế) sẽ đi đến kết quả : 

Khai thác, Khai thác, đại  Khai thác 
Thất bại, Thất bại, đại Thất bại,  

(Đảng, một số Đảng viên, một số tài phiệ, tư bản… làm giầu …... còn lại gần 02 tỷ nguời … bi khai thác như 
nô lệ truớc khoe khoang của Nhà nuớc độc Đảng trị) 

 
3.  Để dân giầu Tầu và TC mua ngân khố phiếu Mỹ: 1.300 tỷ  dollars. Báo chí Xã HCN và CS Pháp la làng : 
Mỹ sẽ nguy khốn vì TC, mà không hiểu gì cả. Dollar là của Mỹ, Ông Bernanke (FED) đã tung ra QE : Chính 
phủ Mỹ đã mua vào hay đã in tiền mới là 95 tỷ dollars  mỗi tháng (95x12 = 1.140 tỷ / năm) ….. chỉ một năm kể 
như hết nợ. Chuơng trình QE qua mấy năm vẫn chưa hoàn toàn ngưng. Theo các ngân hàng quốc tế chính 



phủ TC và các đia phuơng đang nợ hơn 4.000 tỷ dollars chưa kể các ngân hàng tư bán chính thức cho muợn 
các hãng xuởng tư : lời hàng tháng 3 %  (3x12=36% mỗi năm) ! - lời hàng năm Mỹ 0,5 %. 
 
B-   Quân sự. 

 1. TC đâu có khả năng đánh đấm gì ? Dự trữ nguyên vật liệu không đuợc một tháng. Nếu eo biển (détroit 
de Malacca) Mã Lai bị chận thì : TC không có xăng dầu – không điện – không nuớc – không thực 
phẩm........ dân sẽ nổi loạn không thể chấn áp đuợc gần 2 tỷ nguời – quân đội lấy gì tác chiến ?. Nếu 
Mỹ và Brésil ngưng bán ngũ cốc cho TC thì nguời và vật cũng không có ăn. Nuớc Pháp còn có 06 
tháng dự trữ. 

 2. Quân sự TC toàn láo phét : Báo Pháp khoe khoang tầu chở máy bay TC. Sự thật là cái võ Hàng Không 
Mẫu Hạm của Liên Sô bỏ lại cho Ukraine, rồi đuợc bán như sắt vụn cho TC. Sau 15 năm sữa chữa (tất 
cả máy diện tử, vi tính, máy móc,.....đã bị Liên Sô lấy đi) không có khả năng phóng Máy bay tác chiến 
vì không có máy Phóng (Catapulte – máy bay tác chiến hiện nay quá nặng chỉ có 02 nuớc có khả năng 
chế ra máy phóng này: Mỷ và Liên Sô, họ đâu chịu bán cho TC). Thảm hại, Tầu chở máy bay TC  chạy 
bằng dầu thô ! 

 3. Hỏa tiển liên lục đia và không gian ….. đều xử dụng máy vi tính của Mỹ (processeurs et 
microprocesseurs) chắc chắn đều đã chứa virus. Khi có chiến tranh trực tiếp Mỹ có khả năng ra lệnh 
cho các virus làm việc ….. thì các hỏa tiễn sẽ thành cục sắt mà thôi ! 

 4. Hải quân TC. Tất cả trung tâm, đầu não nằm trong hầm đào duới đảo Hải Nam. Tomahawk Mỹ(có cả 
đầu đạn nguyên tử) tầm bắn 2.500 km, độ chính xác = 01m, chỉ cần 12 tiếng đồng hồ thì tất cả hải 
quân TC sẽ chìm hết và đảo Hải Nam sẽ thành đống đá vụn. Tầu lặn TC (diesel + điện : lặn một thời 
gian ngắn là phải nổi lên... dù cách hơn 100 Km chỉ một phát Tomahawk là xong) so với tầu lặn nguyên 
tử là tệ hơn so gà với đại bàng 

 
III-    Nga  
 
A-  Chính trị. Mục đích chính: 

 5. Cũng cố liên bang Nga. Các nuớc trong liên bang đang bị áp lực rất mạnh : Georgie – Ukraine. Nên 
Nga cũng sẽ gặp khó khăn kinh tế vì áp lực của Âu Châu và Mỹ 

 6. Tránh bớt ảnh huởng Âu Châu đối với Liên bang Nga. Tuy nhiên thuơng mãi vẫn gia tăng 
 7. Hiểm họa TC : Chèn lấn các quốc gia Á Châu – chiếm biển Đông sẽ có ảng huởng tại hại cho Liên 

bang Nga về mọi mặt : phát triển, kinh tế, quân sự, bang giao.... Để chận V/Đ này Nga gia tăng hợp tác 
với VN, Bắc Hàn ; Ấn Độ …. TC rất sợ phản ứng Nga.... lúc nào cũng mạnh cả (Ví dụ : TC không bao 
giờ quên cái gía phải trả qua trận chiến ở vùng sông Amour giữ Liên Sô và TC – Cuớp biển Somalie bị 
bắt sau đó được thả ra, tầu Nga đã bắn chìm hết tầu họ cho chết hết... và hết cuớp biển luôn)  

 
B-  Kinh tế 
Mỹ là nuớc đầu tư nhiều nhất tại Nga và liên bang, liên hệ đến nhiều mặt. Vào thời Boris Eltsine gặp khó khăn, 
Mỹ đã giúp Nga rất nhiều kể cả thực phẩm. Ngày nay Kinh tế Nga tuỳ thuộc rất nhiều về xuất cảng dầu+gaz 
và đang trên đà phát triển tuy bị ánh huởng nhiều ở Mỹ 

 
C-  Hợp tác ngầm với Mỹ 
Qua vụ lộn xộn ở Ukraine, nguời ta mới nhìn ra sự hợp tác quân sự giữa 2 bên. Nghĩa là chỉ có chiến tranh 
lạnh giữ 2 phe : (Mỹ+Nga) và TC 

*   Mỹ đã và đang cung cấp cho Nga vũ khí, kỹ thuật, phụ tùng …..(qua xác nhận Mỹ) 

  Mỹ (không cần dầu của Trung Đông) đã bớt can thiệp, bớt lo đến eo biển Ormuz. TC đang lo lắm vì 
dầu hôi và gaz của họ đều qua đó. Hải quân TC chưa đủ khả năng để đuơng đầu vũ khí Mỹ và Nga 
cung cấp cho các nuớc Á Rập, khi các nuớc này (Iran) chận eo biển Ormuz. 

  Hồ Cẩm Đào đã mấy lần qua Nga xin xây ống dẫn dầu qua TC nhưng Nga chưa chịu. Không phải tiền 
bạc mà là Quân sự. Nếu có trắc trở ở một trong 2 détroits de Malacca và d’Ormuz thì TC hoàn toàn bị 
chi phối bởi Nga. 

  Mỹ và Nga ủng hộ Ấn Độ truớc sự lấn áp của TC 

  Mỹ  ủng hộ Nga trở lại VN và Bắc Hàn dể chận TC. Hiện nay TC bị chận do : Ấn Độ, Birmanie, Thái 
Lan, Lào, VN, Asean, Đài Loan, Nhật, Nam Hàn, Liên Bang Nga 

 
D-  Quân sự 



Về mặt này Nga còn quá mạnh nhất là không quân và hải quân so với TC nên dễ bề ăn nói. Vì hăm dọa TC 
các hãng dầu Mỹ không giám khai thác mõ dầu VN ở biển Đông, vừa qua VN ký kết với Gazprom của Nga thì 
thấy TC cúp đuôi không giám phản kháng. Vũ khí TC đều xuất xứ ở Nga : hoặc chép lại, hoặc ăn cắp kỹ thuật, 
hoặc sữa đổi ….. nên TC rất sợ phản ứng Nga lúc nào cũng rất mạnh. Mỹ cũng như Nga, Nhật, Đại Hàn …. 
không bao giờ để TC chiếm biển Đông : đây là cái mộng ngu xuẩn của TC.  
 
IV-   Mỹ 
 
A-  Quân sự.  
Xin miễn bàn vì TC còn quá non nớt chỉ láo phét tuyên truyền bịp bợm  -  Âu Châu đang gặp khó khăn kinh tế, 
ngân quỹ quốc phòng xa sút nặng, quân sự đang giậm chân tại chỗ (đang đuợc che chở qua cái “dù” OTAN) – 
Nga đang dồn sức vào phát triển kinh tế, cũng cố liên bang Nga và hiện đại quân sự.  
Các nuớc Ấn Độ,  Đài Loan,  Nhật, Nam Hàn vv đều là đồng minh cũa Mỹ nên đuợc che chở, giúp khí giới tối 
tân và chuyển giao kỹ thuất vũ khí tân tiến nên họ trang bị số luợng tuy ít nhưng rất hiện đại so với TC... nhất 
là Nhật 
 
B-  Kinh tế. 
Mỹ là một trong các nuớc có : 

 1. Công nghệ, vi tính và kỹ thuật tân tiến nhất thế giới 
 
2.  Nhiều tiền nhất thế giới vi Dollars của Mỹ cho nên để trả lời chỉ trích của Âu Châu, Bộ Truởng tài chánh (JB 
Connally) duới Nixon đã nói, “Dollar là tiền của chúng tôi và là khó khăn của quý vị” (“Le dollar est notre 
monnaie et votre problème » - « The dollar is our currency and your problem »). Đây ưu thế cực kỳ quan trọng 
của Mỹ. Càng suy nghĩ mới thấy được lợi thế của Mỹ : Mỹ có khả năng đầu tư mạnh nhất thế giới – Điển 
hình : nhất ở Nga, TC, Nhật vv.... 
 
3. Với dầu + Gaz schiste, nguyên vật liệu: năng luợng, chuyên chở, nguyên liệu plastique (PVC , polyéthylène, 
produits pharmaceutiques, nguyên liệu để chế biến của hóa học hữu cơ …..) rẻ nhất thế giới. Âu Châu và 
Nhật không thể cạnh tranh lại đuợc. Ví dụ Gaz schiste Mỹ rẽ gấp 03 với Âu Châu,  gấp 05 với Nhật … để giữ 
lợi thế này Mỹ có chuơng trình xuất cảng rất hạn chế vì xử dụng gaz này tại Mỹ có nhiều lợi hơn. 
 
4.  Tài nguyên quá nhiều. Với các thuận tiện trên Mỹ sẽ còn tiếp tục giầu mạnh qua chế độ dân chủ thật sự. 
Mỹ lại càng cần đến mấy trăm triệu dân TC nô lệ để sản xuất rẽ tiền và dơ bẩn cho môi truờng. Dân Mỹ không 
phải làm các việc này. Nhật, Singapour, Đài Loan, Âu Châu vv … cũng rất cần các nô lệ trên. Mỹ và đồng minh 
đã ngăn chận bành truớng quân sự TC, nay cũng đang chận kinh tế đễ giữ tình trạng bất động này (statut quo) 
nhưng Mỹ và đồng minh không để TC suy sụp sẽ gây thiệt hại cho Mỹ và các nuớc khác. Hồ Cẩm Đào đã 
tuyên bố : “Nếu Tổng Sản Luợng gia tăng duới 7 %, TC sẽ bi loãn xã hội » …. với gần 02 tỷ nguời thì thật 
khủng khiếp cho nhân loại ….nên Mỹ sẵn sàng giúp TC để không bi xáo trộn và TC sẽ là đất có nhiều nhất thế 
giới về nô lệ dễ dàng khai thác vì đã Đảng CS sẵn sàng trừng trị (cá nhân và gia đình) đễ giữ kỹ luật.  
 
Đây thật là giấc mơ không tuởng đã thành sự thật cho Chủ Nghĩa Tư Bản Dân Chủ (và tài phiệt) đang đuợc 
XHCN và CS (độc tài - Đảng trị) hầu hạ và tiếp tay. (thật ra còn thuận lợi hơn thời thuộc đia phải đem nguời và 
quân đội đến để trị dân bản xứ). Theo bình diện chính trị hiện nay sẽ không bao giờ có chiến tranh lạnh hay 
nóng giữa Mỹ (quá nhiều quyền lợi kể cả với đồng minh lúc nào cũng cần dù che chở Mỹ) và TC (Đảng CS 
càng vững chắc, giầu to vì dân nô lệ rất dễ khai thác, trừng trị). Đất nuớc VN Cộng Sản cũng không ra ngoài 
đuờng lối Mỹ này. 

 
C- Chính trị toàn cầu. 
 

 1.  Các nuớc Hồi Giáo. 
Mỹ không muốn can thiệp vào các nuớc này vì không có ích lợi gì cả. Tham chiến Irak : 1.000 tỷ dollars và bao 
nhiêu xuơng máu đổ ra  không có kết qủa. Afghanistan cũng vậy thôi….. các nuớc Trung Đông cũng thế thôi. 
Hiện nay các nuớc này họ đang giết dã man lẫn nhau vi tôn giáo : Bangladesh – Pakistan -   Afghanistan – 
Syrie – Iran – Égypte – Sahara – Tunisie – Algérie – các nuớc Phi châu. Mỹ không còn cần dầu + gaz của các 
nuớc này, Mỹ và  Nga cũng sẵn sàng bán vũ khi cho các nuớc này 
 



2.  Âu Châu. 
Qua OTAN Mỹ hợp tác với các nuớc Âu Châu là tạm đủ rồi, nên sự tốn kém bớt đi rất nhiều vì không còn 
chiến tranh lạnh như xưa nữa 
 
3. Thái Bình Duơng. 
Qua nhận xét trên Mỹ rãnh tay nên đã chuyển V/Đ quân sự và kinh tế qua  Thái Bình Duơng để đuợc huởng 
nhiều quyền lợi như đã nói về TC. Tất cả Á Châu đều dựa vào Mỹ về  quân sự và kinh tế, đây là thắng thế rất 
là quan trọng đối với Mỹ về mọi mặt : Nhật, Nam Hàn, Philippines … đang mở cửa để đón tiếp lại Mỹ. CSVN 
có 02 con đuờng để chọn : hoặc nô lệ cho TC và tài phiệt, Mỹ sẻ không dính vào – hoặc Trung Lập Dân Chủ 
thì Mỹ sẽ trực tiếp đối đãi như Nhật, Nam Hàn...Miến Điện vv... 
 
V-    Kết luận. 
 
Trên địa cầu thế giới, chính trị đang chuyển sang Tam Quốc tranh thủ : 
 
Nga :  với Liên Bang có một diện tích to lớn nhất thế giới. Nuớc này có trình độ khoa học, văn hóa.... rất cao, 
các truờng đại học rất có gía trị. Với các hầm mõ lớn nhất thế giới, nguyên vật liệu rất đầy đử. Hiện nay Nga 
có một nền quân sự tân tiến và hùng mạnh hạng nhì trên thế giới sau Mỹ. Nếu đuợc lãnh đạo gía trị thì tuơng 
lai của Nga sẽ huy hoàng, trở thành một đại cuờng quốc. 
 
TC : đang có 02 xích sắt và 01 cũi sắt:  

 1. gần 02 tỷ dân số (trục lợi lớn là khai thác nô lệ nhưng phương thức này đã tới giới hạn)  
 2. Đảng CS (lỗi thời, không lý tuởng, không tự do, độc ác, khai thác, tham nhũng …. mâu thuẫn : CS 

trừng trị dân để tư bản và tài phiệt bóc lột …..)  
 3. Cũi sắt : Đảng CS tài phiệt độc ác lãnh đạo. Họ không ra đuợc cũi vì sẽ tự sát lẫn nhau như đàn chó 

sói, và nếu rời cũi «bảo vệ » ra họ sẽ bị hủy diệt …. đua đến tan rã TC thành  nhiều nuớc : Mãn thanh 
– Nội Mông – Tây Tạng – Hồng Kông – Lưỡng Quảng - Bắc Kinh …. và TC may ra thoát đuợc nội 
chiến, nếu không sẽ đại họa cho nhân loại. 

 
Như đã ghi ở trên, bành truớng TC đã hoàn toàn bi chận đứng – Phát triển kinh tế đang di đến dậm chân tại 
chỗ (bế tắc) vì mấy cái xích sắt và còn bị Mỹ và Nhật chận lại (containment is a United States Policy) … nhưng 
họ không để TC suy sụp mà còn trợ lực để tiếp tục khai thác... dài dài. Đấy là cái hợp lý (logic) mâu thuẫn, 
nguợc xuôi nhưng rất lợi của Mỹ … mà nhiều nhà báo, trí thức, khoa bảng .. đang cong lưng chỉ trích thế yếu 
Mỹ và đang tôn vinh TC đã quá hay trong việc khai thác dân nô lệ đễ sẽ qua mặt Mỹ trong một hai năm tới ? !.  
 
Mỹ : Trong thế cờ hiện nay về Quân sự Mỹ không có địch thủ mà còn có quá nhiều đồng minh rất mạnh về 
Quân sự và Kinh tế nhờ cái xuẩn của «mộng» TC muốn chiếm Biển Đông (Luỡi Bò) : một con gà thiến nặng 
nề, béo bở - qua tuyên truyền bịp bợm, láo phét - lại tuởng mình hơn cả đại bàng. 
 
Thế cờ «Tam Quốc tranh thủ : Nga – TC - Mỹ» sẽ còn kéo dài dài vì chưa có Nuớc nào phá đuợc nuớc cờ của 
Mỹ ngoài trừ truơng hợp bất ngờ có thể xảy ra ở TC do xáo trôn kinh tế như Hồ Cẩm Đào đã nói. Ví dụ : do 
biến động ở Ukraine, TC thiệt hại nặng: 

 1. Bớt xuất cảng (công nhân nô lệ bớt việc ….)  
 2. Nhập cảng đắt (gía thực phẩm, ngũ cốc … nhiên liệu lên rất cao – đời sống công nhân quá cao (mấy 

trăm triệu nạn nhân) …... đây là quả bom xã hội rất là nguy hiểm vì khi nó nổ ra thì không thuốc chữa 
…. làm cho Mỹ cũng rất lo ngại. 

 
Paris, tháng Năm 2014 
Trinh Khai * 

 
*  Nguyên Thanh Tra Trung Ưong Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH 
*  Nguyên Kỹ Sư đặc trách dự án của Schlumberger Industries (Pháp) 
* Thành viên Hiệp Hội – AEC – Association des Anciens Combattants – fondée en 1919 reconnue d'utilité 
publique (France) 
 
Tái Bút. 



 
VNCS. Quá đáng tiếc cho đất nuớc VN, thật đáng thuơng cho dân tộc Việt : Đảng Cộng Sản VN đả trở thành 
Đảng CƯỚP Sản, rồi thành Đảng Tài Phiệt Mafia, rồi thành Đảng Độc Ác Bán Nuớc Hại Dân. Pháp đã có 
châm ngôn «Ta tự giúp Ta truớc, Trời sẽ giúp Ta sau » (Aide-toi, le Ciel t'aidera). Nếu VN CS chịu đi con 
đường Birmanie (Miến Điện : Trung Lập – Hòa Bình – Không chém giết) thi Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Nga, Australie 
… sẽ không bao giờ đễ TC dùng quân đội xâm lăng VN và TC cũng không có khả năng để đuơng đầu – vì 
còn khoảng 2.000.000.000 dân phải nuôi (02 xích sắt + 01 cũi sắt), quân sự còn non nớt quá (chỉ toàn tuyên 
truyền láo phét) – Nếu không nuớc cờ của Mỹ  sẽ còn kéo dài dài.......  Tôn Vũ Tử đã nói : « Biết người biết 
Ta, trăm trận đều thắng ». Chủ truơng của H.C. Minh : lãnh đạo của Nhà Nước CS phải thuộc « Tam Đại Bần 
Cố Nông » nghĩa là cặn bã độc nhất của xã hội VN. Đúng là « lưu xú vạn niên » và « ngàn năm ai có khen 
đâu giặc HỒ »                                             
 


