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Trong tất cả những hứa hẹn khi ra
tranh cử của Donald Trump, hầu như
tất cả những điều này đều là những
chuyện không tưởng, đi ngược với
truyền thống của Hoa Kỳ và chỉ có
mục đích kiếm phiếu nơi những kẻ
bảo thủ cực đoan, một điều có lẽ
đúng và hữu ích hơn cả là chuyện
chơi Tàu nếu Trump đắc cử. Vì như
Trump đã tuyên bố, Trung Hoa đã
“hãm hiếp” Hoa Kỳ và thu tất cả lợi
lộc về mậu dịch, làm dân Mỹ mất
việc và thiệt hại lớn cho Hoa Kỳ.
Trump đề nghị đánh thuế quan tariff
lên hàng hóa Tàu 45% trong ngày
đầu nhậm chức. Cũng như sẽ cứng
rắn với Trung Hoa về quân sự.
Nhưng đã mấy tuần lễ sau khi lên
nhậm chức, Trump đánh bài phe lờ,
hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện
đánh thuế nhập cảng hàng hóa của
Tàu nữa! Hơn nữa, Trump còn làm
lợi cho Tàu hơn khi ký sắc lệnh hành
pháp executive order hủy bỏ hiệp
ước TPP, hiệp ước mậu dịch tổng
thống Obama đã khổ công để
thương lượng với các nước Á Châu
vùng Thái Bình Dương ngoại trừ Tàu
trong nhiều năm. Nhưng bị Quốc Hội
dưới phe Cộng Hòa ngâm lại không
chịu thông qua và không thành luật
được trước ngày Obama về vườn.
Hiệp ước TPP có mục đích chính là
giúp Hoa Kỳ và các nước Á Châu
giao thương với nhau và hủy bỏ thuế
quan, để ngăn chặn ảnh hưởng kinh
tế của Trung Hoa lên các nước lân
bang. Đây sẽ là cách thức chơi Tàu
về kinh tế hữu hiệu nhất và danh
chính ngôn thuận, nhằm kiềm tỏa
Trung Hoa về mặt kinh tế. Đồng thời
giúp quốc gia lân bang như Việt Nam
thoát khỏi quỹ đạo của Tàu, cũng
như thúc đẩy Việt Nam phải mở rộng
cho tự do nghiệp đoàn, bảo vệ lao
công và dân chủ nhiều hơn. Có
nghĩa TPP là hiệp ước kinh tế lợi cho
Hoa Kỳ và 16 quốc gia khác. Nhưng
đem lại nhiều hại lớn cho Trung Hoa.
Sự việc Trump ký sắc lệnh hủy bỏ
TPP và không giữ đúng lời hứa khi
tranh cử là đánh thuế quan 45% lên
hàng hóa Tàu, đã làm lợi cho Trung
Hoa quá nhiều. Nhiều dấu hỏi đã

được đặt ra về việc tại sao Trump
làm ngược lại những điều hô hào về
chuyện chơi Tàu khi tranh cử. Câu
trả lời giản dị nhất là Trump thấy rét
khi mới lên nhậm chức, lại phải dính
vào một cuộc chiến tranh kinh tế với
Trung Hoa. Vì nếu đánh thuế quan
lên 45% trên đồ Tàu nhập cảng vào
Hoa Kỳ, Tàu sẽ chơi lại và ảnh
hưởng dây chuyền bùng nổ sẽ dẫn
dắt đến suy thoái kinh tế lớn lao cho
toàn cầu ngay. Ngoài ra là chuyện
Trump nghe lời khuyên của ai về
kinh tế và mậu dịch. Trump đề cử bộ
trưởng thương mại là Wilbur L. Ross
Jr, một tay tỷ phú rất ghét Tàu và đòi
đánh thuế nặng lên hàng hóa Tàu.
Trump cũng cử Peter Navarro, một
giáo sư đại học về kinh tế, tác giả
cuốn sách Death by China, cho rằng
Tàu giết Hoa Kỳ về kinh tế, lên nắm
giữ một văn phòng tại tòa Bạch Cung
để giám sát các chính sách mậu
dịch và kỹ nghệ của Hoa Kỳ. Hai tay
Ross và Navarro này đã thúc đẩy
Trump mạnh trong việc ngày đầu
nhậm chức phải đánh thuế lên hàng
hóa Tàu 45% ngay.
Nhưng sau khi tuyên thệ nhậm chức,
Trump đã tỏ ra chịu nghe lời khuyên
về kinh tế của Gary Cohn hơn! Cohn
nguyên là chủ tịch công ty về đầu tư
Goldman Sachs, đã nhận lời làm
giám đốc National Economic Coucil
cho chính quyền Trump. Gary Cohn
chủ trương mậu dịch tự do, dĩ nhiên
sợ nếu Trump nghe lời hai tay Ross
và Navarro, sẽ làm kinh tế khủng
hoảng ngay và làm stock xuống ào
ào, thiệt hại nặng cho Goldman
Sachs và cho cá nhân của Gary
Cohn. Hiện nay mỗi ngày Cohn gặp
Trump 5 lần để cho ý kiến mọi
chuyện về kinh tế. Dĩ nhiên Trump
nghe lời khuyên của Cohn để gạt bỏ
việc đánh thuế hàng hóa Tàu như bộ
trưởng thương mại Ross và Navarro
đã đòi hỏi!
Vì thế sau cùng Trump không những
đã không chơi Tàu về mậu dịch như
trước kia đã hứa hẹn. Lại còn hủy bỏ
hiệp ước TPP để làm lợi về kinh tế
cho Trung Hoa hơn nhiều! Có nghĩa
một điểm Trump đúng duy nhất trong
những hô hào sai lầm của Trump khi
tranh cử, nay đã bị chính Trump
quay mặt hủy bỏ và làm ngược lại.
Là làm lợi cho Tàu nhiều hơn!

Một điểm quay chiều 180 độ của
Trump về Trung Hoa là chuyện chính
sách “Một Trung Hoa”, One China
policy. Khi Trump nhận cú điện thoại
chúc mừng của tổng thốngĐài Loan
là bà Tsai, Trump đã nói đến chuyện
không công nhận chính sách chỉ coi
Trung Hoa cộng sản là đại diện cho
toàn cõi Trung Hoa. Đây là chính
sách Hoa Kỳ đã chấp nhận từ nhiều
thập niên qua do Kissinger và Nixon
đặt ra khi mở cửa cho Trung Hoa
cộng sản của Mao Trạch đông.
Trump tuyên bố là muốn dùng
chuyện thay đổi chính sách One
China này để làm đòn bẩy thương
lượng với Tập Cận Bình. Nhưng phản
ứng của họ Tập rất mạnh, chỉ nói
chuyện với Trump một khi Trump
thay đổi thái độ và xác định lại là
Hoa Kỳ vẫn giữ chủ trương One
China. Từ khi Trump nhậm chức đến
nay, Tập Cận Bình giữ thái độ im
lặng, không muốn nói chuyện với
Trump! Ngoài ra còn đe dọa là sẽ đi
đến chiến tranh với Hoa Kỳ nếu Hoa
Kỳ đòi bao vây các đảo nhân tạo
Trung Hoa cho xây trên biển Đông
Hải.
Ngoại trưởng Rex Tillerson của
Trump mới đầu hung hăng đòi cứng
rắn với Trung Hoa về vụ biển Đông
khi ra trước Thượng Viện để được
xác nhận làm ngoại trưởng. Nhưng
khi bị Tập Cận Bình làm hung hơn,
Tillerson đã nhún lại ngay. Và cùng
với bộ trưởng quốc phòng Mattis,
Tillerson đã khuyến cáo Trump là bỏ
chuyện chơi Tàu bằng vụ One China
policy và chịu nhún để gọi cho Tập
Cận Bình, tỏ thái độ hòa hoãn.
Trump đã ngoan ngoãn làm theo lời
khuyên của hai bộ trưởng ngoại giao
và quốc phòng. Lý do là Trump
không muốn mới nhậm chức đã dính
vào một cuộc phiêu lưu quân sự là
gây chiến với Trung Hoa ngay! Tối
thứ năm 9 tháng 2, 2017 trump đã
gọi điện thoại nói chuyện với Tập
Cận Bình, chính thức xác nhận là
Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tôn ttrọng One
China policy, chỉ coi trung Hoa cộng
sản là đại diện duy nhất của toàn cõi
Trung Hoa và không xác nhận đài
Loan có chủ quyền. Có nghĩa sau
cùng Trump đã phải muối mặt qui
hàng Tập Cận Bình. Cả về phương
diện mậu dịch, không dám đánh thuế

quan lên hàng hóa Tàu. Cũng như
về ngoại giao và quân sự, là không
dám đụng đến Tàu nữa!
Những hung hăng của Trump mấy
tuần lễ đầu nhậm chức gần như đã
tiêu tan cả trong những ngày gần
đây! Trump khi tranh cử đã nói đến
chuyện Nhật Bản và Đại Hàn muốn
được bảo vệ của Hoa Kỳ phải trả tiền
cho những phí tổn Hoa Kỳ trước giờ
gánh chịu. Cũng như Nhật và Đại
Hàn có thể phải chế bom nguyên tử
để tự bảo vệ. Nhưng cuối tuần qua,
Trump đã đón tiếp thủ tướng Nhật
Shinzo Abe với thái độ khác hẳn.
Trump tuyên bố Hoa Kỳ tiếp tục
chính sách trước kia là bảo đảm an
ninh cho Nhật, không hề nhắc nhở gì
đến chuyện Nhật phải trả tiền nữa!
Trump hứa hẹn là sẽ gia tăng chặt
chẽ hợp tác an ninh giữa hai quốc
gia và làm mạnh hơn thế đồng minh.
Trump cũng mời thủ tướng Abe về
dinh thự của mình tại Palm Beach là
Mar-a-Lago để ăn tối và chơi golf
cuối tuần!
Ngay cả chuyện Bắc Hàn cho bắn
phi đạn để chọc tức Trump cuối tuần
qua, bắn hỏa tiễn tầm xa rơi xuống
Sea of Japan, nhưng không phải loại
liên lục địa có thể bay tới Hoa Kỳ.
Trump lờ chuyện này đi trái ngược
với lúc trước, hùng hổ đe dọa Bắc
Hàn bằng Twitter!
Điều này cho thấy tất cả những hô
hào, hứa hẹn và tuyên bố hung hãn
của Trump về mọi chuyện khi tranh
cử nhiều phần sẽ được gạt bỏ hết khi
Trump thấy mọi sự khó khăn hơn
mình tưởng. Và những chính sách
quá đáng sẽ không thể thực hiện
được!
Như chuyện nội địa là vụ cấm nhập
cảnh dân Hồi Giáo từ 7 nước, kể cả
người có thẻ xanh, không cho vào lại
Hoa Kỳ do Trump ký sắc lệnh hành
pháp, đã bị tòa án gạt bỏ. Chánh án
Hobart ra lệnh tòa án không cho áp
dụng vụ travel ban này. Chính quyền
Trump kiện lên toà kháng cáo
Appeals Court của liên bang đã bị
thua. Nếu đưa lên Tối Cao Pháp
Viện, hiện chỉ có 8 ngưới, nếu xử huề
4-4, lệnh của tòa dưới sẽ được thi
hành, có nghĩa việc travel ban này
của Trump không thi hành được.
Như thế nhành tư pháp sẽ là nơi để
triệt hạ các sắc lệnh hành pháp quá

đáng, cực hữu và vi phạm hiến pháp
do Trump ký. Đây là chương trình
của cố vấn Stephen Bannon của
Trump, được coi như quá khích hạng
nặng. Bannon năm 2014 làm một
diễn văn tại Rome, nhận mình là đệ
tử của Julius Evola, một tư tưởng gia
phát xít cực đoan của Ý hồi thế
chiến, được Mussolini ca tụng.
Bannon theo chủ trương của Evola,
đòi rửa sạch giòng giống, cleansing,
chỉ còn dân da trắng gọi là white
supremacists. Bannon là cố vấn thân
cận nhất của Trump vì có công làm
campaign manager cho Trump giúp
Trump thắng cử về ngược.
Bannon đã soạn khoảng 250 sắc
lệnh hành pháp loại cực đoan để
Trump ban hành dần. Nhưng những
vụ chống đối sắc lệnh cấm dân Hồi
và bị toà án hủy bỏ vừa qua đã làm
Trump nhụt chí phần nào. Có thể
trong tương lai Trump phải loại bỏ
Bannon vì tay này cực đoan quá
khích sẽ làm hại cho Trump nhiều
hơn.
Chỉ trong vài tuần lễ sau khi Trump
làm tổng thống đã thấy Trump xơ
xác nhiều vì bây giờ Trump mới nhận
ra làm tổng thống không ngon lành
gì vì stress quá nhiều! Chưa bao giờ
trong lịch sử Hoa Kỳ có một chính
quyền gây ra nhiều chia rẽ và bị
chống đối nhiều như Trump hiện
nay. Cả ngàn nhân viên làm việc tại
bộ Ngoại Giao đã ký vào một tuyên
ngôn lên án sắc lệnh cấm dân
Muslim của Trump. Các công chức
làm việc tại mọi bộ, mọi ngành đã
nói đến chuyện làm cách mạng,
kháng chiến chống lại Trump! Có thể
nói trong hai triệu người làm việc
trong chính quyền, đa số theo Dân
Chủ, căm hận chuyện Trump thắng
cử về ngược. Nên sẽ làm đủ cách để
Trump không thể thực hiện được
những sắc lệnh executive orders quá
khích cực hữu của mình. Cộng thêm
với ngành tư pháp ngăn chặn Trump,
điều rõ ràng là chính quyền Hoa Kỳ
sẽ lâm vào thế tê liệt, không còn làm
được việc gì hữu hiệu nữa.
Chính quyền Trump có thể là chính
quyền đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ,
chỉ sau một tháng nắm quyền đã trở
thành chính quyền vịt què, lame
duck, ngồi chơi xơi nước, không làm
được việc gì trong 4 năm đến. Trong

khi đó những khó khăn trên toàn cầu
về mọi mặt sẽ ùn ùn đổ ập đến. Và
Trump sẽ chỉ còn cách về lại Mar-aLago đánh golf để quên đi những
phiền nhiễu của cuộc đời!
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