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Mặc dù còn một tháng rưỡi nữa trước 
khi Donald Trump chính thức nhậm 
chức tổng thống Hoa Kỳ, Trump đã 
tạo ra một khủng hoảng ngoại giao 
ngay, không cần đợi đến khi vào tòa 
Bạch Cung. Ngày thứ sáu 2 tháng 12 
vừa qua, Trump đã nói chuyện bằng 
điện thoại với tổng thống của Đài 
Loan là bà Tsai Ing-wen, gọi chúc 
mừng Trump thắng cử. 
Đây là một vi phạm ngoại giao nặng 
nề cho một tân tổng thống Hoa Kỳ 
đã từ  hơn 40 năm nay, kể từ khi tổng 
thống Jimmy Carter chấm dứt ngoại 
giao chính thức với Đài Loan năm 
1979, theo chính sách của Hoa Kỳ 
vạch ra từ thời Nixon và Kissinger, là 
chỉ công nhận Trung Hoa lục địa là 
đại diện cho một xứ Trung Hoa. 
Mặc dù Hoa Kỳ tiếp tục bảo vệ Đài 
Loan và bán vũ khí tối tân cho Đài 
Loan, trên phương diện ngoại giao, 
Đài Loan gần như không được quốc 
gia nào khác công nhận, cũng như 
đã bị đuổi ra khỏi Hội Đồng Bảo An 
của Liên Hiệp Quốc, nhường chỗ cho 
Trung Hoa! Chính quyền Bắc Kinh 
coi Đài Loan là một vùng thuộc vào 
Trung Hoa và thường xuyên đe dọa 
sẽ dùng vũ lực để chiếm lại Đài 
Loan.  Hoa Kỳ không công nhận chủ 
quyền của Trung Hoa trên lãnh thổ 
của Đài Loan và tiếp tục ủng hộ xứ 
này trên đường dân chủ. Trước đây, 
nhiều căng thẳng đã xảy ra khi Bắc 
Kinh cho thao diễn quân lực gần Đài 
Loan để đe dọa và cho lập các dàn 
phóng hỏa tiễn ngoài eo biển nối 
lieên với hòn đảo này để sẵn sàng 
tấn công. 
Năm 1996, tổng thống Bill Clinton đã 
phái hai hạm đội với hàng không 
mẫu hạm tiến vào eo biển Đài Loan 
để dằn mặt Trung Hoa khi xứ này 
cho bắn thử hỏa tiễn nhằm khủng bố 
tinh thần dân chúng Đài Loan. Với 
lực lượng hải quân hùng hậu của 
Hoa Kỳ thao diễn và phô trương lực 
lượng ngay vùng eo biển sát với 
Trung Hoa, Bắc Kinh đã xuống nước 
và nhục nhã cho ngưng các vụ bắn 
thử hoả tiễn. Cũng vì mối nhục này, 
cộng sản Trung Hoa đã nhất quyết 
tạo ra một hải quân hùng mạnh với 

tầm hoạt động viễn dương và cố 
gắng để mua và trang bị hàng không 
mẫu hạm Liaoning và đang xây cất 
thêm chiếc thứ nhì tại vùng Dalian. 
Tuy bảo vệ Đài Loan về quân sự và 
bán vũ khí cho xứ này, trên phương 
diện ngoại giao , Hoa Kỳ chỉ có một 
trung tâm gọi là American Institute 
bán chính thức thay vì tòa đại sứ, ở 
Đài Loan. Ngoài ra để giữ giao hảo 
với Trung Hoa, Hoa Kỳ tránh hết sức 
để không có liên lạc ngoại giao nào 
khác. Vụ căng thẳng với Trung Hoa 
thời Bill Clinton xảy ra chỉ vì Hoa Kỳ 
năm 1995 cấp giấy thông hành cho 
tổng thống Đài Loan lúc đó muốn 
ghé thăm Hoa Kỳ, dù chỉ là bán 
chính thức. Nhưng cộng sản Tàu lúc 
đó chỉ vì chuyện này đã nổi khùng 
lên và cho bắn dọa hỏa tiển qua eo 
biển Đài Loan ngay, buộc lòng Bill 
Clinton phải cho hàng không mẫu 
hạm tiến vào để trấn lại! 
Việc Trump nhận cú điện thoại chúc 
mừng của bà Tsai Ing-wen rất quan 
trọng và có tầm mức biểu tượng lớn 
lao. Trước hết, khi Trump nhận lời 
chúc tụng của bà Tsai và đáp lại với 
lời mừng bà ta đắc cử chức vụ tổng 
thống Đài Loan mấy tháng trước, 
Trump đã mặc nhiên coi bà Tsai là 
nguyên thủ của một quốc gia, ngang 
hàng với các nguyên thủ quốc gia 
khác như Putin hay như Tập Cận 
Bình đã gọi điện thoại sau ngày bầu 
cử để chúc mùng Trump. Điều quan 
trọng khác là Trump và ban cố vấn 
cho việc chuyển tiếp chính quyền đã 
không hề nhắc đến chính sách gọi 
là”One China” Hoa Kỳ đã theo từ 
năm 1979, có nghĩa Trump không 
muốn tôn trọng chính sách này nữa, 
dù biết Trung Hoa sẽ lồng lộn lên về 
chuyện này! 
Đáng chú ý là sau cuộc đàm thoại 
với bà Tsai, Trump đã viết trong 
Twitter là mình vừa nói chuyện với 
“tổng thống của Đài Loan”. Trên 
phương diện ngoại giao, khi công 
nhận bà Tsai là tổng thống của một 
quốc gia độc lập, Trump đã tuyên bố 
là Đài Loan độc lập với Trung Hoa 
lục địa, một điều ngay chính Đài 
Loan chưa dám ngang nhiên chính 
thức nói ra! Lý do là chính quyền 
cộng sản Trung Hoa từ trước đến 
nay đã giữ một lập trường kiên quyết 
là khi nào Đài Loan chính thức tuyên 

bố đòi độc lập, Bắc Kinh sẽ ra lệnh 
tấn công Đài Loan ngay tức khắc! 
Bà Tsai Ing-wen là tổng thống thuộc 
đảng Democratic Progressive Party 
được bầu lên vì chủ trương muốn độc 
lập với Trung Hoa lục địa. Trước đây 
các chính quyền của Đài Loan đều 
do Quốc Dân Đảng Kuomingtang là 
đảng của Tưởng Giới Thạch sau khi 
thua Mao Trạch đông chạy ra Đài 
Loan, nắm quyềân từ nhiều thập 
niên.  Nhưng sau này các chính 
quyền Kuomingtang muốn đi sát với 
Trung Hoa lục địa hơn để phát triển 
kinh tế cho Đài Loan. Đảng của bà 
Tsai Ing-wen đi ngược lại với chủ 
trương muốn thành quốc gia độc lập, 
không dính líu gì đến rung hoa lục 
địa nữa và muốn mở rộng vòng 
ngoại giao với các quốc gia khác, 
đặc biệt là Hoa Kỳ. Vì thế mới có 
chuyện bà Tsai gọi sang chúc mừng 
Trump! 
Nhiều người công kích cho rằng 
Trump lỡ bước, sai lầm khi nhận lời 
chúc tụng của tổng thống Đài Loan. 
Nhưng Trump không hề tỏ ra là mình 
lỡ bước gì cả, dùng Twitter tuyên  bố 
: ”Tại sao Hoa Kỳ bán cho Đài Loan 
cả tỷ đô la vũ khí mà tôi không được 
phép nhận lời chúc mừng là làm 
sao?!!!” Dĩ nhiên đặc điểm của 
Trump từ trước đến giờ là không bao 
giờ nhận là mình làm sai điều gì! 
Có thể đây là cố tình của Donald 
Trump làm chuyện này để chơi Tàu 
ngay, dù chưa nhậm chức hẳn! Một 
số các nhân vật Cộng Hòa loại cứng 
rắn, muốn Trump chơi Tàu bằng 
cách dùng lá bài Đài Loan để ra mặt 
trấn áp Tàu khi chọc thẳng vào 
nhược điểm cấm kỵ nhất của Tàu là 
chuyện Đài Loan đòi độc lập. Như 
Thượng nghị Sĩ Tom Cotton của tiểu 
bang Arkansas đã ra thông cáo khen 
ngợi Trump là đã “tái xác nhận quyết 
tâm của Hoa Kỳ cho nền dân chủ 
duy nhất trên đất của Trung Hoa” 
Phản ứng chính thức của chính 
quyền Trung Hoa về việc này có thể 
nói là ngỡ ngàng, không ngờ đến và 
không biết phải đối phó ra sao! Mới 
đầu, ngoại trưởng Trung Hoa là 
Wang Yi, đổ lỗi cho Đài Loan, coi 
đây là một hành động loại điếm đàng 
của Đài Loan, như một thứ đánh lừa 
Trump, nhưng sẽ không ảnh hưởng 
gì đến lập trường “One China” có từ 



 

bấy lâu nay. Nhưng chỉ vài giờ đồng 
hồ sau đó, bộ Ngoại Giao Trung Hoa 
chính  thức lên tiếng than phiền với  
chính quyền Obama, yêu cầu xử sự 
về chuyện Đài Loan cẩn thận và 
không tạo ảnh hưởng tai hại đến 
quan hệ mật thiết giữa Trung Hoa và 
Hoa Kỳ.  Điều khôi hài là than phiền 
với chính quyền của Obama, sắp về 
vườn, không hề nói đến chuyện 
Trump gây ra khủng hoảng ngoại 
giao! 
Nhưng một điều đặc biệt cho thấy có 
lẽ Trump đã tính toán trước để gây ra 
chuyện này với Trung Hoa. Vì chỉ vài 
tiếng đồng hồ trước khi Trump nhận 
cú điện thoại của bà Tssai, Henry 
Kissinger , lúc đó đang ở Bắc Kinh 
và gặp Tập Cận Bình, sau đó đã họp 
báo. Kissinger, năm nay đã 93 tuổi, 
là người tạo dựng ra chính sách “One 
China” cho Nixon trước kia và rất 
được các nhà lãnh đạo Trung Hoa từ 
trước đến nay trọng nể. Kissinger 
hiện giờ đang làm cố vấn cho Trump 
và đã gặp Trump trước khi sang Bắc 
Kinh. Nhiều phần Kissinger đã mang 
một thông điệp riêng của Trump đòi 
hỏi Tập Cận Bình phải nhượng bộ về 
các đòi hỏi của Trump cho các tranh 
chấp về mậu dịch, cũng như các vụ 
hung hăng của Trung Hoa trên biển 
Đông. Tập Cận Bình dĩ nhiên đã từ 
chối và trong cuộc họp báo chung 
với Kissinger chỉ nói là Trung Hoa 
đang quan sát tình hhình rất sát và 
chúng ta đang ở giai đoạn chuyển 
tiếp. 
Điều này có nghĩa Tập Cận Bình 
không hề nhượng bộ điều gì, dù có 
lời khuyến cáo của Kissinger! Và 
Trump đã trả đũa ngay bằng cách 
nhận cú đieên thoại của tổng thống 
Đài Loan, để dằn mặt Tập Cận Bình 
và chọc vào nhược điểm của trung 
Hoa là việc Đài Loan đòi độc lập. 
Ngoài chuyện Đài Loan, một điểm 
khác cho thấy Trump đang nhắm 
mũi dùi vào Trung Hoa ngay khi lên 
nhậm chức. Là Trump đã nói chuyện 
với tổng thống Phi Luật Tân là 
Rodrigo Duterte, tay này cũng là loại 
tổng thống bặm trợn của Phi như 
Trump,  gây nên đủ chuyện xáo trộn. 
Duterte gần đây muốn đuổi Mỹ ra 
khỏi các căn cứ quân sự như Subic 
Bay, mới sang Tàu và thương thuyết 
để nhận viện trợ của Tàu, muốn đi 

với Tàu thay vì với Mỹ! Duterte cho 
biết Trump đã khen Duterte là làm 
đúng khi cho bắn giết loạn lên các 
tay ghiền và buôn ma tuý, cũng như 
mời Duterte sang Hoa Kỳ gặp 
Trump. Điều này có nghĩa Trump 
muốn ve vuốt Duterte để đi lại với 
Hoa Kỳ thay vì ngả sang Trung Hoa. 
Có nghĩa Trump đã tính đến chuyện 
chiến tranh với Trung Hoa và sẽ cần 
các căn cứ quân sự hiện nay quân 
lực Hoa Kỳ đang đóng tại Phi khi 
cuộc chiến xảy ra trên vùng bieên 
Thái Bình Dương. 
Hiện nay Trump đang thành lập 
chính quyền và trong số các nhân 
vật được chọn, đáng chú ý nhất là bộ 
trưởng quốc phòng, Trump chọn 
tướng James N Mattis, về hưu năm 
2013, sau khi chỉ huy Central 
Command trong 3 năm. Mattis thuộc 
Thủy Quân Lục Chiến là tay tướng 
cứng rắn, diều hâu hạng nặng. Chọn 
một tướng lãnh làm bộ trưởng quốc 
phòng, là điều ít xảy ra vì thông 
thường các tổng thống muốn dân sự 
nắm đầu bộ Quốc Phòng. Muốn một 
tướng lãnh lên nắm chức này, Quốc 
ội phải chuẩn y đặc biệt gọi llà 
waiver, nếu chưa hồi hưu trên 7 năm.  
Mattis được Thượng nghị Sĩ McCain 
rất trọng nể nên nhiều phần sẽ được 
Thượng Viện thông qua trường hợp 
đặc biệt này. Nhưng khi Trump chọn 
một tướng lãnh lên làm bộ trưởng 
quốc phòng, điều đó có nghĩa Trump 
đã tính llà chiến ttranh sẽ xảy ra, 
không sớm thì muộn! 
Một tướng lãnh khác cũng đã được 
Trump đưa vào nắm chức cố vấn An 
Ninh Quốc Gia National Security 
Adviser, là tướng Michael T Flynn, 
trước kia chỉ huy tình báo của bộ 
Quốc Phòng gọi là DIA, Defense 
intelligence Agencyy. Tay này còn là 
diều hâu quá khích hạng nặng hơi ai 
hết. Một khi là cố vấn an ninh quốc 
gia, có nghĩa sẽ là người quyết định 
hộ cho Trump về các biến động khắp 
nơi, cũng như quyết định chiến tranh 
hay không, sẽ do Flynn định đoạt! 
Với tướng Flynn cố vấn an ninh, 
tướng Mattis là  bộ trưởng quốc 
phòng, Trump sẽ giao hết các quyết 
định chiến tranh cho cặp bài trùng 
diều hâu quá khích tối đa này. Và có 
nghĩa chiến tranh với Trung Hoa sẽ 
xảy đến, không tránh khỏi được. 

Trump chưa chọn bộ trưởng ngoại 
giao. Nhưng một nhân vật tướng lãnh 
khác là tướng Petraeus, chỉ huy trận 
chiến Iraq, Afghanistan và cựu giám 
đốc CIA, cũng đang được nhắc đến. 
Nếu Petraeus làm bộ trưởng ngoại 
giao, các vai ttrò quan ttrọng nhất 
của chính quyền Trump đều do các 
tướng lãnh nắm giữ, có nghĩa chiến 
tranh  với Trung Hoa có thể sẽ xảy ra 
trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ  
chính quyền Trump! 
Dân Mỹ khi bỏ phiếu cho Trump lên 
thành tổng thống, đã muốn có nhiều 
thay đổi. Nhưng không hiểu dân Mỹ 
đã sửa soạn tinh thần chưa cho một 
cuộc chiến tranh toàn cầu  khi 
Donald Trump sẽ lên nhận chức hơn 
một tháng sắp đến đây? 
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