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Sau khi thu thập được kỹ thuật và sản xuất của Tây Phương, Trung Cộng đã 
chế tạo và bán hàng hoá ra khắp thế giới mà không có đối thủ cạnh tranh, còn
về quân lực TC đứng hàng thứ 2 thế giới chỉ thua Hoa Kỳ. (Đó cũng là câu 
hỏi tại sao một nước CS độc tài tụt hậu, mà sau khi  thoả thuận ngầm với 
Nixon năm 1972, đã giúp cho họ, ngày nay trở thành cường quốc số 2 trên 
thế giới? Phải chăng Hoa Kỳ đã giúp họ?)

Đến nay 2015, Trung Cộng ( TC) cho là họ có đủ xức mạnh để xâm chiến các
nước láng giềng Châu Á.

Phần 1 :  Thử thách.

Họ khởi sự bằng cách đánh chiếm các hòn đảo nhỏ của Việt Nam, và các bãi 
đá nổi trên biển cả. Họ hối lộ và hủ hoá các vị lãnh đạo các nước  để làm ngơ,
chỉ phản đối chiếu lệ, không dám thưa kiện ra Toà Án Quốc Tế, không dám 
cho nhân dân lên tiếng bảo vệ....

Tại các hòn đảo và bãi đá nầy họ xây dựng nhà cửa, cộng sự, rồi tuyên bố 
theo Luật Biển Quốc Tế thì chung quanh  các đảo nầy 12 hải lý là lãnh thổ 
của họ không ai được đi vào hay bay qua. Họ  chế tạo các bãi nhân tạo xung 
quanh các nước nhỏ yếu, hay nước hủ hoá được nhà cầm quyền, qua một thời
gian thăm chừng phản ứng thế giới, cho người đi khắp nơi hối lộ bọn cầm 
quyền tham nhũng để lơ làng cho là những việc nhỏ nhặt, như khi Trung 
Cộng đem giàn koan khổng lồ 981 vào thềm lục địa của Việt Nam khai thác,  
thăm dò phản ứng; mà thấy phần đông các nước đều làm lơ.

Qua một thời gian ngắn Trung Cộng sẽ tuyên bố chung quanh các đảo nhân 
tạo nầy 12 hải lý, sau đó 200 hải lý, là lãnh thổ của họ, dặt máy nhận dạng 
phòng không, báo động không máy bay hay tầu thủy nào được đi ngang mà 
không được cho họ phép.



Các đảo nầy như vậy đã kết hợp thành một đường lưỡi bò chiếm hết Biển 
Đông, đặc biệt là cái lưỡi bò nầy bao vây gần hết bờ biển Việt Nam không 
cho tàu bè và phi cơ liên lạc với thế giới bên ngoài. Biển Đông trở thành cái 
ao nhà của Trung Cộng, ai ra vào phải có phép, phải đóng thuế lộ trình. và 
không ai được đánh cá tại đây trừ dân Trung Cộng. 

Dần dần vì sở hữu toàn thể Biển Đông, thụ hưởng dồi dào tài nguyên của 
Biển Đông, Trung Cộng sẽ trở thành cường quốc số một, không đối thủ trên 
thế giới. Họ có thể đến bờ biển gần  bất cứ nước nào, đóng vài cọng bê tông 
xuống biển, xây lên một cái công sự rồi tuyên bố xung quanh chòi nầy 12 hải 
lý, sau đến 200 hải lý, là lãnh thổ của họ “theo đúng Luật Biển”, ai đi ngang 
ra vào phải đóng thuế, như vậy họ chinh phục và đô hộ cả thế giới, 

Mục tiêu đầu tiên của xâm lăng Trung Cộng  là Việt Nam, vì VN có vị trí 
thuận lợi giao thông trên biển và  các căn cứ hải quân, quân sự tốt. Nước 
Nhật, Mỹ, Anh, Pháp ở  quá xa, tàu đi đến nơi tranh chấp là hết nhiên liệu, 
còn các nước phiá Nam chẳng có lực lượng quân sự nào đáng kể.

 Chiếm VN là có các căn cứ quân sự, kinh tế, quan trọng để dành quyền làm 
chủ toàn thể biển Đông, đô hộ các nước Lào, Cao Mên, Thái và Miến Điện....
và mươi năm sau sẽ dư sức chinh phục thế giới  để trở thành một Đế quốc 
Đại Hán. 

Năm 2014 Trung Cộng cho dàn khoan 981 vào kiêu khích có tầu chiến bảo 
vệ, chờ đợi tiếng súng nổ ra là đổ quân chiếm luôn tất cả các hải đảo còn lại 
của VN tại Trường Sa,  chiếm luôn các đảo Côn Sơn và Phú Quốc. (Họ muốn
bắt chước Mỹ, LB Johnson, tạo ra “Sự kiện Gulf of Tonkin” để thả bom 
BắcVN hồi năm 1964). Nhưng may cho VN sự đụng độ đã không xảy ra.

Lịch sử chứng minh người Tàu đã xâm chiếm VN rất nhiều lần. Đời vua nào 
từ thời Nguyên, Minh, Thanh cũng đem quân xâm chiếm VN cho đến khi bị 
đánh bại mới rút về. Gần đây 1946 Tưởng Giới Thạch cũng theo Đồng Minh 
cho quân vào miền Bắc, nhưng viên tướng Lư Hán, sau khi nhận mấy mâm 
vàng của cp HCM lo lót, ông ta vội vã rút quân về để hưởng thụ kẻo ở lại lâu 
ngày bọn lính vô kỷ luật biết được trộm cắp mất hết.



 Âm mưu cố vấn để nướng hết các đoàn quân tinh nhuệ của Tướng VNG vào 
lò biển người Điên Biên Phủ 1954 không thành, nên Tầu không đưa được 
quân vào miền Bắc VN yểm binh. Năm 1979 hợp tác với Mỹ, Trung Cộng    
xúi Pol Pốt Cao-Miên đánh vào miền Nam, nhưng bị thua. TC xua quân vào 
miền Bắc, nhưng họ cũng bị đánh thảm bại phải rút về chỉ trong 1 tháng. 
Quân đội của TC lúc đó thiếu tinh thần, trang bị vũ khí lỗi thời, nên dù đông 
đảo cũng không thắng được hàng phòng thủ của du kích địa phương VN. 
(Cho bọn CS đánh giết lẫn nhau, ta đứng ngoài hưởng lợi!).

Sau 35 năm nín thở qua sông, bán rẻ tài nguyên thiên nhiên và nhân lực để 
phục vụ sản xuất cho Tư Bản, đến nay  2015, TC trở thành một nước tư bản 
bóc lột nhân công, hủy hoại tài nguyên sông núi  để sản xuất hàng rẻ tiền 
tung ra khắp thế giới, trở thành một nước mạnh về kỹ nghệ, và về quân sự TC
đứng hàng thứ hai thế giới chỉ thua có Mỹ.
  
Thấy các hàng hóa của mình đã chinh phục cả thế giới vì giá rẻ, TC bước 
theo giấc mộng chinh phục lãnh thổ theo từng giai đơạn. Họ đã âm thầm canh
tân quân đội, mua sắm, chế tạo vũ khí tối tân, sao chép kỹ thuật của Nga, Mỹ 
để tự chế tạo súng ống, xe tăng, tàu chiến … rồi năm 2011-2014  săn đuổi tàu
bè  đaánh cá VN trên biển Đông, rồi đưa dàn khoan khổng lồ 981 và chiến 
hạm vào hải phận VN để thăm dò và kiêu khích, chờ đợi có tiéng súng nổ là 
tấn công. Nhưng may là VN chịu nhẫn nhục, và  thế giới phản ứng nên TC 
tạm thời rút dàn khoan, nhưng sau đó lại đến chiến dịch tạo các bãi đá trên 
biển thành căn cứ quân sự,.

Phần 2 :  Hành động.

Lịch sử đã chứng minh từ ngàn năm VN là nút chặn con đường xâm lăng của 
TC xuống Đông Nam Á, VN là nước gần nhất và là nơi TC có thể xâm lăng 
bằng đường thủy và đường bộ, nên VN phải là nước đầu tiên mà TC phải 
xâm chiếm.... và việc xâm lăng nầy sẽ phải xảy ra trong tương lai, 1, 2 năm, 
hay 5 năm, 10 năm, 20 năm sau,...nó sảy ra càng sớm thì càng dễ giải quyết, 
để lâu thì thế trận xoay chiều khó thể đoán được kết quả, vì TC quá mạnh 
không nước nào dám đụng tới ông khổng lồ có số dân bằng 20 lần, và đất đai 
bằng 30 lần VN, chưa kể các dân binh và tài sản sống rải rác khắp thế giới. 



1- TC hối lộ, hủ hoá quan chức các nước lớn, yêu cầu các ông muốn phản đối
la lối thế nào cũng được nhưng đừng vội hành động gì, vì tôi chỉ cho VN một
bài học;  ngày xưa ông vua VN nào lên ngôi cũng phải dâng sớ lên Trung 
Hoa để xin tấn phong, chúng tôi cũng chỉ muốn họ như vậy thôi, cùng lúc đó 
các ông tha hồ bán các vũ khí lỗi thời cũ kỹ cho các nước láng giềng Châu Á,

2- Đến lúc thuận lợi, như là cận ngày bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ.... TC đem 
toàn thể bộ binh và hải quân tấn công vào VN. Bộ binh tiến công vào các tỉnh
miền Bắc và bên hông Miên-Lào, thủy quân đánh vào Thanh Hoá, Hải 
Phòng, Saigon, Hà Tiên, có cả máy bay yểm trợ..... và có thể chỉ trong vòng 3
tháng, binh lực TC sẽ chiếm được Hà Nội, các vua quan ta phải ra hàng, theo 
lời hứa của TC, thì sẽ được bảo toàn tinh mạng, tài sản và chức vụ.

Rồi lịch sử tái diễn – ngày xưa cảnh vua Tự Đức, Khải Định được giữ lại 
ngai vua để ký các hiệp ước nhường lãnh thổ cho Pháp, và sau đó ký nhận 
quyền bảo hộ của nước Pháp. Tuy nước Việt vẫn còn đó, vẫn còn vua quan 
độc lập tự do, tại chức oai quyền trên đám dân đen, nhưng vua quan nầy chỉ 
là đám bù nhìn phải tuân  lệnh các quan Toàn Quyền, Thống sứ, Công sứ  
người Pháp.- ngày nay là các ông người Tầu.

Hiệp ước Tàu-Việt sẽ được hình thành tương tợ, hơn nữa người Tàu lại có 
quyền tràn ngập vào đất Việt, sanh con đẻ cái, chiếm giữ các vị thế quan 
trọng về chính trị, kỹ nghệ, thương mãi, kinh tế …. và đợi khi khá đông đảo  
người Tàu cư ngụ tại VN, TC sẽ truyền cho Trưng cầu dân ý, xin nhập nước 
Việt vào Trung Hoa Đại Hán. Lúc bấy giờ còn đâu nữa đâu là VN???....

Phần 3 -  Vì sao mà VN mất nước nhanh thế.

Làm sao VN có thể bị mất nước cho Tầu được?, chúng tôi có thành tích 
chống ngoại xâm như vua Quang Trung đuổi Tàu khi chúng chiếm Hà Nội, 
nào là kháng chiến chống Pháp, đánh Mỹ, đánh đuổi bọn TC-Cao Miên năm 
1979 và cầm chân chúng nó tại biên giới suốt gần 12 năm từ 1979 đến 1990., 
và dù trong thời gian nầy VN đang bị Mỹ bao vây kinh tế bằng chánh sách 
cấm vận từ 1974-1994. 

Cân trả lời rất dản dị : Tại vài nước thật sự dân chủ, quyền hành được thay 



đổi bằng các cuộc bầu cử, người nào được đa số phiếu là được lên nắm quyền
và họ phải cai trị bằng sự công bằng tuân theo pháp luật , rồi vài năm sau lại 
có các cuộc bầu cử mới để dân chúng quyết định nhóm nào tốt thì giữ. xấu thì
loại. 

Còn tại các nước quân chủ độc tài quyền hành dành được bằng sức mạnh, 
người nào hay nhóm nào được số đông quần chúng đóng góp sức mạnh thì 
thắng loại bỏ nhóm thiểu số mà tóm thâu được ngôi bá chủ.

 Lịch sử VN cho thấy các Chuá Trịnh – Nguyễn đã cai trị bằng tham nhũng 
bóc lột, nên dân chúng hùa với Nguyễn Huệ lật đổ lập ra nhà Tây Sơn. Vua 
Quang Trung chết yểu và lại sảy ra tình trạng tranh dành quyền lực, chia 
nước ra làm nhiều sứ quân tham ô tài sản. Vua Gia Long sau đó được lưạ 
chọn làm chủ, nhưng các đời sau tham nhũng bóc lột lại tái diễn, nên khi giặc
Pháp xâm lăng, thì số đông dân oan hợp tác với giặc, nên chỉ cần vài ngàn 
quân Pháp dẫn đầu chỉ huy bọn Việt gian là chiếm được cả nước.

Sau 80 năm đời lệ thuộc ngoại bang, bị khai hóa bóc lột, đến khi bị chết đói 
trên 2 triệu người riêng ở miền bắc, vì sự sống còn, dân chúng mới sáng mắt, 
theo Việt minh cướp phá các kho thóc,  rồi đảo chính dành lại quyền cai trị. 

Hết thế chiến II, người Pháp đem quân trở lại VN để tái lập quyền đô hộ. Một
số người theo Pháp làm vua làm quan danh vọng giàu có, một số đông theo 
kháng chiến hy sinh tất cả để được tự do và độc lập. 

Sau hai cuộc chiến 10 năm chống Pháp, 20 năm đánh Mỹ, công thêm 12 năm 
chống Tàu-Miên, VN được độc lập dưới quyền cai trị của Đảng VN Cộng 
Sản, nhưng vẫn bị bao vây kinh tế bằng luật cấm vận của Hoa Kỳ.

Hoa kỳ cũng tự mâu thuẫn, tự cho là đem quân đánh VN là bảo vệ tự do cho 
thế giới chống Cộng Sản, nhưng họ lại bắt tay với CS Trung Cộng và ủng hộ 
CS Pol-Pốt Cao-Miên, xâm chiếm VN. Mỹ chỉ đòi lại tù binh người Mỹ mà 
không cần biết gì đến nhũng tù binh VNCH đã từng sát cánh hợp tác với 
mình suốt 20 năm qua, họ đòi hòa hợp hòa giải nhưng lại cấm vận bao vây 
kinh tế làm dân VN phải chịu bao năm thiếu thốn, người lính CS không còn   
đử ăn thì người tù chắc ăn không đủ sống. Họ tạo đủ lý do để quên những 



người đồng minh của họ.

Đế quốc Nga Sô và Yougoslavia học theo tự do dân chủ không xong lại biến 
thành vài chục nước nhỏ với lan tràn tham nhũng. VN và TC thấy bài học 
không hay nầy thì vội vàng biến thành hai nước mang danh là CS nhưng thực
ra họ là Tư Bản độc tài chuyên quyền,...  Ngược lại  Hoa Kỳ và Tư Bản Tây 
phương lại sanh ra  chế độ  CS  “làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu” 
bằng các trợ cấp rộng rãi welfare, footstamp cho những người thiếu thốn khả 
năng nghèo khổ như vậy họ đã đánh bại CS không cần chiến tranh. 

VN ngày nay là một nước mang danh là CS Xã Hội, nhưng thực ra là một 
nước Tư Bản thuộc quyền các lãnh chúa chuyên quyền giống như thời Trung 
cổ, mỗi ông chiếm cứ một vùng, trên bảo dưới chẳng nghe.

Vùng nào có ông quan tốt thì dân sống được an nhàn thoải mãi, còn chẳng 
may gặp quan tham thì tha hồ bị áp bức, cưỡng chiếm, tham nhũng, khổ sở vì
nạn hối lộ bôi trơn.

Các công trình đấu thầu ăn chia, thì đương nhiên phải bị rút ruột, rồi đội giá 
làm tiêu hao ngân sách, thiếu công minh, công bằng...tạo một xã hội gian dối.
Chỉ có ở VN là có chuyện dấu thầu rồi đội giá lên cao hơn giá đã đấu, như 
vậy còn gì mà phải đấu giá.  Có nơi nào chống tham nhũng lại có luật bỏ tù 
người tố cáo tham nhũng? Có nước nào mà nhà báo đăng tin tài sản khổng lồ 
của ông tham quan lại bị truy tố về tội xâm phạm bị mật nhà nước?
 
Các hành động tham ô, hối lộ, bôi trơn của các quan chức tạo nên một  xã hội
bóc lột, gian lận, lường gạt, dối trá. Con người phải hùa theo gian lận lường 
gạt dối trá mới sống được, tiếp đến là người lại giết người để sống còn như 
thời Thượng cổ. 

Phần 4 – Khi TC xâm lăng thì chống bằng cách nào.

  1 – Trước hết là phải có dân ủng hộ và sự hy sinh.

Người dân bị tham nhụng cưỡng đoạt bóc lột, họ còn có tinh thần ủng hộ 
chính phủ đương thời hay là họ lại muốn cho tụi tham nhũng bị tiêu diệt rồi 



sẽ tính sau, may ra còn đõ khổ hơn. Còn có ai muốn hy sinh xương máu và 
đời sống của mình để bảo vệ một chính quyền tham nhũng đã gây khổ sở khó
khăn cho đời sống. Nhưng anh hùng đánh Pháp chông Mỹ đa số đã hy sinh số
còn lại già yếu còn làm được gì. Bọn trẻ thừa hưởng cơ nghiệp cha ông quá 
sung sướng có dại gì mà hy sinh, đầu hàng địch để giữ địa vị mà hưởng thụ.

2- Về khí giới :

Về chiến hạm  và tầu ngầmVN chỉ có mươi chiếc mỗi thứ, trong khi TC có 
mấy trăm chiếc mỗi thứ. Ta có tài hay, đánh đổi một đánh chìm 3, thì TC vẫn 
tràn ngập, cùng cả ngàn tàu đánh cá chở đầy quân đổ bộ, không còn đạn để 
ngăn cản, nhất là số đạn phát cho lính đã bị rút ruột.

Máy bay chiến đấu, thì có thể như hai máy bay SU-30 trong tháng vừa qua, 
cả hai vừa bay lên đều rớt giết cả hai phi công, phải chăng thùng săng cũng bị
rút ruột thay bằng nước và tạp chất, hay thiếu bảo trì?. Các xe tăng, xe pháo, 
xe vận hành để lâu đem ra xử dụng chắc phải gặp sự cố mới rút kinh nghiệm.

3- Các nước trên thế giới.

Các nước lân bang lo sợ tung tiền ra mua vũ khí phòng thủ làm giàu cho con 
buôn. Các cường quốc khác đua nhau chỉ trích, hội họp, ký kết, nhưng chẳng 
nước nào dám đụng đến ông khổng lồ TC, họ chỉ lo bán vũ khí, phi cơ, tàu 
chiến. 

Giống như hồi Pháp chiếm thuộc địa, khi VN bị chiếm đóng thì các nước Cao
Miên, Lào xin quy thuận dễ dàng, còn Thái, Miến sẽ xin được trung lập, cho 
quân đội TC tự do trên đất của họ. Nước Nhật sợ hãi vì không đủ quân lực, 
và sợ TC nhân thể đem bom nguyên tử ra trả thù. Chỉ còn có Hoa Kỳ là có 
khả năng ngăn chận TC, nhưng một số dân cử của họ bị phản gián mua 
chuộc, hủ hóa, nên họ cứ họp đi họp lại, hết fillibuster đến phủ quyết, rồi trì 
hoãn.... đến khi TC chiếm được VN và thành lập xong chính phủ bù nhìn 
dưới quyền chỉ đạo của mình, TC tuyên bố rút quân, tuyên bố là đã cho VN 
một bài học rồi:  Thế là đã đáp ứng nguyện vọng các cường quốc và Hoa Kỳ.

Phần 5 – VN dưới sự đô hộ của TC.



TC áp dụng  phương pháp của Pháp khi chinh phục VN vào thuở thế kỷ 18 
ngày xưa.  

– giữ nguyên các vua quan và đảng, cho họ được độc lập tự do và có 
quyền thế trên đám dân đen nhưng phải làm theo chỉ thị của quan thái 
thú TC, các vua quan nầy thưc ra chỉ là đám bù nhìn che đậy sự cướp 
nước của TC, .

– TC bắt chuyển nhượng cho họ các địa giới quan trọng như các đảo Côn 
Sơn, Phú Quốc, Trường Sa để lập thành chuỗi ngọc trai đến Ấn Độ.

– Cho dân Tầu được di cư sang sinh sống tại VN, cung cấp trợ cấp và đất 
đai cho dân di cư (giống  như dân Bắc di cư vào Nam năm 1954).

– dễ dãi cho dân Tầu giữ độc quyền về thương mãi, kinh doanh....
– gây ra các nạn đói bằng cách đầu cơ, tích trữ, chuyển đổi canh tác, ngăn

sông cấm chợ.... mục đich làm cho dân VN chết đói từng loạt hàng triệu
một, hay chết bệnh vì ăn các thức có chất độc do TC cố tình đầu độc và 
dân thì quá đói khổ phải ăn bất cứ cái gì để sống qua ngày.

 Qua một thời gian ngắn, số dân Tầu tăng lên gấp bội, chúng được cử giữ các 
điạ vị quan trọng trong nước. Chúng nó tổ chức “trưng cầu dân ý gia nhập 
nước VN vào Đế quốc Trung Công”. Theo các cách bầu cử tại VN xưa nay 
(gian lận, áp lực, độc diễn) thì kết quả là 99,99% là gia nhập vào Đại Hán 
thăng thế. Thế là lại ngàn ngàn năm đô hộ giặc Tầu, còn đâu nữa là VN??

Phần 6 – Kháng Chiến chống TC và Thế Giới Chiến Tranh thứ III.

1- Kháng chiến – Giống như thời chống Pháp, dân chúng chịu đựng không 
nổi nên tổ chức kháng chiến chống TC và bọn bù nhìn tay sai. Chống TC 
nguy hiểm gấp ngàn lần chống Pháp, vì TC chủ trương chiếm đứt đất và tiêu 
diệt dân Việt. Chúng đi đến đâu tàn sát toàn thể  người Việt kể cả đàn bà trẻ 
con, để chiếm đất đai vườn ruộng, rồi đưa dân Tàu đến định cư tiếp nhận nhà 
cửa đất đai vườn ruộng, đào xới mồ mả đền chùa xoá tiêu di tích dân Việt. 
Chứng đã làm như vậy đối với dân Bách Việt ngàn năm về trước.

Thấy sự tàn bạo của TC và lo sợ cho chính mình, Nhật và các nước Đông 



Nam Á chơ viện trợ cho kháng chiến. Quốc Hội Mỹ thôi  bàn cãi, và quyết 
định cùng Liên Minh Pháp Anh Nhật, Nga, Úc, Ấn.... chuyền vũ khí tối tân 
cho kháng chiến. TC ngăn chặn và đánh chìm các tàu tiếp tế nầy, thế là thành 
chiến tranh với Đồng Minh.

Chỉ trong vài tuần là hải quâm TC bị tan tành, rồi Liên Minh bao vây bờ biển 
TC, đánh chìm các tàu quân sự và tịch thâu các tàu dân sự. Họ bao vây rồi 
chiếm đảo Hải Nam, làm căn cứ và nơi chưá tù binh và dân TC tỵ nạn, rồi lập
ra một nước độc lập trả lại cho thổ dân Hải Nam đang bị TC đô hộ.

Còn lại thì cho máy bay, hoả tiễn oanh tạc các căn cứ và hải cảng.
Liên Minh không đổ bộ lên đất TC vì TC có rât nhiều lính và đông dân, TC 
lại thường dùng chiến thuật biển người thì rất tổn thất, mà TC có trên 1,6 tỷ 
dân số. Liên Minh chỉ bao vây, một thời gian không được tiếp tế lương thực 
và nhiên liệu  dân sẽ bị đói khổ, rồi nổi loạn, đòi tự trị độc lập.  

Để giải quyết sự thiếu thốn, TC lùa quân xuống phiá Nam để cướp bóc lương
thực  và nhiên liệu, nhưng các nơi nầy đã thấy sự tàn bạo diệt chủng của TC, 
và với vũ khị viện trợ của Liên Minh họ tổ chức các cứ điểm kháng cự. Riêng
tại VN, quân TC bị bao vây tại vài cứ điểm tương tự như  Điên Biên Phủ, 
Khe Sanh.... sắp sửa phải đầu hàng. TC nho nhoe dùng bom nguyên tử để cứu
vãn tình thế, thả bom vào nơi bị bao vây, giết quân lính và dân quân của cả 
hai bên.

Như dã chuẩn bị trước, chỉ vài giờ sau là có cả trăm hoả tiễn đem bom 
nguyên tử đánh vào các căn cứ của TC, tàn phá khủng khiếp biến các nơi nầy
thành bãi sa mạc, và các tên chỉ huy tan tành theo mây khói theo luật nhân 
quả.  TC xin đầu hàng và chịu chia nước ra làm bảy mảnh, trả độc lập cho các
nước dân thiểu số. VN may ra có thể đòi lại các đất đai ngày xưa đã mất.

Chiến tranh là tàn phá mất mát, nhưng bảo vệ được dân tộc với tự do độc lập,
Hòa bình hèn nhát chịu đựng sẽ mất cả dân tộc cho TC, như lịch sử đã chứng 
minh bao nhiêu dân tộc đã bị Đại Hán xóa nhoà trên trái đất.
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