
Mạng Lưới Gián Điệp Tàu Cộng Quá Nguy Hiểm  
Donald Trump Cần Được Bầu thêm vài Lần Nữa 
Nguyễn Cao Quyền 
 
 
Trung Cộng đã tiến hành “Chiến Tranh Lạnh” chống lại Hoa Kỳ từ nhiều thập kỷ trong khi Hoa Kỳ vẫn giữ suy 
nghĩ không tưởng về cách Trung Quốc sẽ biến đổi. Cho đến ngày TT Trump được bầu lên nắm chính quyền, 
không hiểu sao người Mỹ không muốn đối mặt với thực tế đang diễn ra trước mắt. Trước khi D. Trump 
lên nắm chính quyền nước Mỹ mỗi ngày một yếu đi. Vị thế bá chủ tưởng chừng như sắp mất vào tay Tầu 
Cộng. Thế nhưng, chỉ cần bốn năm chấp chính D. Trump đã làm cho nước Mỹ vững chắc lại như xưa. 
Do vậy thêm một nhiệm kỳ bốn năm chưa đủ. Còn phải cho Trump thêm nhiều năm nữa để ông duy trì 
lâu dài cái vị thế mà toàn dân mong đợi. 
 
Bài viết này sẽ trình bày một số hành động “chiến tranh lạnh” mà Trung Cộng đang thực hiện để chống lại Hoa 
Kỳ.  
 
Thứ nhất : Hoạt động gián điệp lớn nhất từ xưa tới nay  
 

Có ít nhất 50.000 người đang thu nhập thông tin tình báo cho Trung 
Cộng trên đất nước này. Thật ra con số có thể gấp đôi như thế. Mỗi 
khi nào nói chuyện với cơ quan phản gián Hoa Kỳ thì con số nói trên 
được coi là quá thấp. Vậy thực tế, con số đó còn phải cao hơn nứa. 
Có hơn 350.000 sinh viên Tàu tại đất nước này. Trong một năm người 
Tầu thực hiện 5000 chuyến thăm tới các phòng thí nghiệm tại Mỹ lâu 
từ hai tuần đến hai năm. 
Không hiểu tại sao người Mỹ 
cứ để họ làm như vậy. 
Người Mỹ cứ để cho họ 
thoải mái lấy cắp, và thực tế 
là người Mỹ đã đưa cho họ 

những gì họ muốn. Chúng ta đã cố tình hỗ trợ cho Trung Cộng 
khoảng 10.000 kỹ thuật công nghệ khác nhau. Chúng ta đã xây 
dựng Trung Cộng thành một siêu cường để chống Liên Xô nhưng 
đồng thời cũng biến Trung Cộng thành một sức manh chống sự tồn 
tại của chính chúng ta. Đây là một sự ngộ nhận vừa về đạo đức vừa 
về chiến lược. 
 
Thư hai :  Với sự giùp đỡ của Mỹ, Tàu Cộng đang xây dựng một lực lượng quân sự khổng lồ, bao gồm 
cả vũ khí không gian. 
 
Nhiều người cho rằng Tàu Cộng đang đi trước Mỹ về vũ khí không gian. Vào năm 2007 họ đã thử  nghiệm 
một loại “laser” chống vệ tinh của Hoa Kỳ. Như vậy, ho đã có vũ khí chống vệ tinh của ta trong khi ta chưa có 
cái gì để chống lại loại vũ khí này. Họ đang nỗ lực tăng cường hải quân với tốc độ rất nhanh trong khi các hạm 
đội của Hoa Kỳ đang bị thu hẹp.  
 
Thứ ba : Tàu Cộng đang xây dựng một Vạn Lý Trường Thanh Ngầm 
 
Đó là một hệ thống đường hầm bằng bê tông cốt sắt trong đó các xe tải có thể tránh nhau, 
nghĩa là có thể di chuyển dễ dàng. Còn lớn cỡ nào thì ước tính nhiểu xác tín nhất cho đến 
nay là 3000 dặm đường hầm. 
Tàu Cộng cũng đã chế tạọ được và phát triển một loại “bom neutron”. Họ cũng đã tiến bộ và 
có khả năng quét sạch lưới điện của Hoa Kỳ. 
 
Thứ Tư : Tàu Cộng đã có những hoạt động tuyên truyền lớn, hoạt động trên khắp thế giới. 
 



Tính ra họ đã cho hoạt động, 3000 đài truyền hình, 2500 đài phát thanh, hàng ngàn tờ báo trong đó có 6 từ 
báo tiếng Anh. Họ đang phát sóng trong lòng đất nước Hoa Kỳ. Họ lũng đoạn truyên thông của Hoa Kỳ bằng 
cách đưa ra 4 điều cấm kỵ đối với báo chí Hoa Kỳ, nhất là đối với tờ Washigton Post và New York Times. 
Bốn điều cấm kỵ đó là:  

 không đước viết về quân đội của Trung Quốc,  

 không được viết về gián điệp của Trung Quốc,  

 không đước viết về tuyên truyền của Trung Quốc,  

 không được viết về vi phạm nhân quyền của họ.  
Nếu ai tuân hành bốn điều cấm kỵ đó thì có thể được thưởng hàng triệu đô la Mỹ còn nếu không thì có thể 
gặp nhiều khó khân trong nghề nghiệp. 
 
Thứ năm : Những viện Khổng Tử  trên toàn nước Mỹ 
 
Bắc kinh có 107 học viện Khổng Tử trên toàn nước Mỹ do Trung Cộng 
kiểm soát. Đây là những trung tâm tuyên truyền của Tàu Cộng nhằm 
tiêu diệt những chỉ trích của nước ngoài. Mỹ cũng có 20 Trung Tâm 
Văn Hóa ở Trung Cộng do Trung Cộng kiểm soát chứ không phải Mỹ, 
 
Thứ sáu : Trung Cộng đang cho các đại học của Mỹ rất nhiều tiền 
 
Họ đã tặng 250 triệu đô la cho Harvard, hàng triệu đô la cho Stanford. Ngoài hai đại học trên, dính vào tiền 
của Tàu Cộng còn có Atlantic Council, Quỹ Carnegie, The Carter Center. The Brookings Institution, John 
Hopkins….. 
 
Thứ bảy : Tàu Cộng đang cố gắng hủ hóa các chính trị gia của Hoa Kỳ 
 
Có tài liệu đầy đủ về sự đóng góp của họ trong các mùa tranh cử tại Mỹ từ thập niên 1990. Họ nhằm vào các 
thành phần Quốc Hội Mỹ và các chính trị gia thích làm giàu. Đây là một hiện tượng có ý nghĩa chiến lược nhất 
mà chúng ta cần quan tâm nhiều nhất. Người Tàu Cộng đang sử dụng phương tiện truyền thông xã hội như 
một phần trong công cụ tuyên truyền. Nỗ lực của họ cũng lớn như nỗ lực của Nga trong dĩ vãng. Vậy mà ít ai 
quan tâm đến vấn đề này. Người Tàu Cộng xâm nhập cộng đồng người Mỹ gốc Tàu trên khắp thế giới để thao 
túng. Họ đã ảnh hưởng nhiều đến Hollywood.  
 
Sau cùng là mối đe dọa 5G mà sự tổn thương của thế giới chưa biết đâu mà tính trước.  
 
 
Đối mặt với với nguy hiểm nói trên chúng ta phải làm gì ?  
 
Điều thứ nhất chúng ta phải khôi phục lại lực lượng vũ trang của chúng ta.  
Điều thứ hai là phải tiến hành họat động phản gíán.  
Điều thứ ba là phải sớm triển khai và sử dụng vũ khí không gian. 
 
Hoa Kỳ không bao giờ được rời mắt quan sát Trung Cộng dù thời gian chỉ là một giây hay một phút. 
 
Viết xong ngày 16/9/2020. 
Nguyễn Cao Quyền 
 
 


