
Israel đất nước và con người.
Lam Le

Israel có diện tích hơn 22 nghìn km vuông, tức là
hơn gấp ba lần tỉnh Đồng nai ,nhỏ hơn Việt Nam
gần 15 lần.
Dân số Israel hơn 9 triệu người tức là ít hơn VN
gần chục lần.
Chúng ta hãy so sánh một vài nước trong đó có VN
thứ xem sao.
Israel hoàn toàn làm chủ công nghệ điện tử , vi
mạch trong nhiều lĩnh vực bởi vì họ tự nghiên cứu
ra . Trong đó có vi mạch điện tử trong vũ khí, vi
mạch điện tử trong điện thoại, vì mạch điện tử cho

xe ô tô.
Đây là thứ cực kỳ quan trọng trong ngành công nghiệp ôtô, đây là thứ khác hoàn toàn
so với những sản phẩm khác những thứ có thể mua nước nào cũng được nhưng với
điện tử mà phụ thuộc thì chẳng khác gì sống nhờ quả tim người khác.
Israel làm chủ công nghệ cơ khí chế tạo máy cũng tự nghiên cứu ra trong nhiều lĩnh
vực khác nhau, đặt biệt là xe tăng Merkava, máy bay Thunder, súng trường Tavor....
Kết hợp điện tử và công nghệ cơ khí họ làm chủ súng đạn, bom, tên lửa đạn đạo độ
chuẩn xác cao đến những vũ khí của Nga, Mỹ.. phải kiên nể. Israel tuy không công bố là
có bom nguyên tử nhưng chỉ có những cường quốc hạt nhân hiểu rõ nhất nếu ngày lập
quốc với hơn 300.000 người với vũ khí viện trợ chấp vá mà họ đã thắng một lúc liên
quân arap thì ngày nay họ đã làm chủ công nghệ sản xuất vũ khí , xe tăng, máy bay
chiến đấu cơ thì sức mạnh của Israel như thế nào ?

Jordan hiểu rõ điều đó nên bình thường hóa quan hệ cho lành cơm. Ai cập phải nhờ
đến Mỹ để lấy lại bán đảo Sinai đổi lấy hòa bình mặt dù rất ấm ức, như vậy ai cập cũng
ngậm bồ hòn để có cái bình yên. Sau cuộc chiến đó đến khi TT Trump lên ngôi thì các
nước ma rốc, UAE, baranh, quata ,arap Saudi bình thường hóa quan hệ để lấy bình yên.
Giờ còn lại Palestine, Syria,lybang, Iran chất chứa các thành phần chống đối thì chỉ lấy
thân tàn ma dại.
( Nếu israel nằm ở vị trí địa lý của đất nước hình chữ S này thì liệu tq có dám vào biển
Đông hay không. Cái này hơi khó trả lời nhưng hy vọng là không)
Bởi vì israel có vũ khí rất hiện đại do tự mình sản xuất và rất có thể có cả vũ khí hạt
nhân. Israel có sự đoàn kết ,trung thành với tổ quốc thì thử hỏi kẻ nào dám xem
thường.

Khi nào mà thành phố Jerusalem chưa thuộc về Israel thì Palestine ,hamas chớ nên
đụng vào. Cao nguyên golan trên danh nghĩa là của Syria nhưng người syrỉa hiểu nó đã
không còn nữa.
Những thế mạnh khác.
Israel làm chủ công nghệ Sinh học, nông nghiệp, mặc dù họ ở vùng đất sa mạc nhưng
sản lượng nông nghiệp xuất khẩu vào châu âu , các nước vùng ârap... VN cũng đã từng
cử chuyen gia học hỏi..
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Israel là một dân tộc đoàn kết và tự cường. Có nền văn hóa lâu đời ngang với ai cập và
hy Lạp. Họ sống rất thực tế không hảo huyền, thông minh vượt trội so với các dân tộc
khác trên thế giới.
Với trình độ khoa học như Nhật Bản, Mỹ, Đức, Pháp,Anh không dám xem thường
Israel . Chính vì vậy Israel diện tích nhỏ bé nhưng tỷ lệ nghịch với bản lĩnh ,tiếng nói
và uy tín là vậy.

Phần phụ .
Israel đã mất quốc hơn 2000 năm, họ sống khắp nơi trên thế giới, trong đó phần lớn
họ ở Đức, trong thế chiến thứ hai họ bị phát xít Đức tiêu diệt trên hai triệu người số
sống sót sau đó di cư đến Mỹ, achentina, khu vực trung, nam mỹ, một số sống ở phía
đông âu...
Vào niên đại trước công nguyên khoảng 500 đến 700 năm họ bị mất quốc và làm nô lệ
cho ai cập 430 năm sau khi quay về phục quốc một thời gian thì họ lưu đày ở Babylon
ở xứ ba tư nay là irăn, Iraq. Chúng ta hãy tưởng tượng xem trên thế giới này có dân tộc
nào mất quốc với thời gian hơn 2000 năm dám nắm tay nhau về lại vùng đất tổ mà kẻ
thù đã ở với từng ấy thời gian?. Đó là vùng đất hoang mạc một phần ít giáp với ly bang,
Syria là đất màu mỡ. Nhưng ẩn sau câu chuyện phục quốc ấy là một câu chuyện huyền
bí mà rất ít ai nghe mà tin, với dân tộc Do Thái họ tin đó là vùng đất hứa. Thật ra mà
nói Do Thái và người Arap nguyên tổ họ cũng là anh em ruột mà ra. Vì lòng ganh tị mà
chia rẽ ra thành hai nhánh.
Người Do Thái họ luôn tập luyện không ngừng vì xung quanh họ là những thành phần
chống lại họ vì sự thông minh...
Về lĩnh vực vật lý, toán học thì các nhà khoa học là phần lớn có nguồn gốc là người Do
Thái như Newton, anstanh,....
( Viết với quan điểm cá nhân, còn nhiều thiếu sót và mang tính bình luận )


