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Donald Trump đã bắt đầu tỉnh ngộ
về người bạn tốt Tập Cận Bình, sau
khi đã tỏ ra thân thiện và thán phục
Tập Cận Bình sau lần gặp gỡ tại Mar
a Lago, dinh thự nghỉ mát của Trump
tại Florida mấy tháng trước đây.
Trước khi đắc cử, Trump là người to
tiếng nhất về chuyện phải chơi Tàu,
qui tội cho Trung Hoa đã “hãm hiếp”
Hoa Kỳ về kinh tế và làm thiệt hại
cho công nhân Hoa Kỳ, mất hết công
việc chế tạo sản xuất cho Trung
Hoa. Trump hứa hẹn ngày đầu tiên
nhậm chức sẽ liệt kê Trung Hoa là
quốc gia lũng đoạn tiền tệ, để lấy cớ
đánh thuế quan nặng lên hàng hóa
Trung Hoa và ngăn chặn nhập cảng
đồ của Tàu vào Hoa Kỳ. Nhưng sai
khi thắng cử, Trump im rơ, không hề
nhắc đến chuyện này nữa! Cũng như
trước khi vào Bạch Cung, Trump
nhận lời chúc mừng của bà tổng
thống Đài Loan, coi xứ này là quốc
gia độc lập, không công nhận
chuyện Trung Hoa cộng sản chỉ coi
Đài Loan là phụ thuộc vào lãnh thổ
Trung Hoa, gọi là “One China
policy”.
Đã tưởng Trump sẽ cứng rắn với
Trung Hoa và chơi Tàu về kinh tế.
Nhưng sự thực khác hẳn, Trump
nhậm chức thấy chơi Tàu khó khăn
và sẽ ảnh hưởng nặng nề đến chính
kinh tế Hoa Kỳ nên chùn tay, không
dám làm gì động đến Tàu nữa! Ngoài
ra Trump còn mời Tập Cận Bình
sang Hoa Kỳ và tiếp đón trọng thể tại
Mar a Lago. Trong buổi này, Trump
được Tập Cận Bình dạy dỗ cho về
lịch sử và tương quan giữa Bắc Hàn
và Trung Hoa và Trump tuyên bố
một cách ngây thơ là đến bây giờ
nhờ Tập Cận Bình chỉ dạy nên mới
biết chuyện Bắc Hàn phức tạp như
vậy!!!
Đối với Trump, việc Bắc Hàn tiếp tục
phát triển về nguyên tử và phi đạn
tầm xa là mối đe dọa nặng nề nhất
cho Hoa Kỳ. Nên Trump đã bị Tập
Cận Bình cho vào tròng ngay lập tức,
mắc hỡm họ Tập khi tay này hứa hẹn
sẽ áp lực lên Bắc Hàn để ngăn chặn
Bắc Hàn thử bom nguyên tử và bắn

phi đạn tầm xa. Dĩ nhiên để đổi lấy
việc Trung Hoa kiềm chế Bắc Hàn,
Trump phải trao đổi bằng chuyện
không nhắc gì đến việc chơi Tàu về
kinh tế nữa. Cũng như phải trở lại
chính sách “One China” về chuyện
Đài Loan. Cũng như để mặc Trung
Hoa chiếm cứ vùng biển Đông, xây
các đảo nhân tạo trên các quần đảo
Trường Sa và Hoàng Sa. Quả thật,
chính quyền Trump đã ra lệnh cho
hải quân Hoa Kỳ không được lại gần
trong vòng 12 hải lý các hòn đảo
nhân tạo này của Trung Hoa, dù
dưới thời Obama, các chiến hạm Hoa
Kỳ thường xuyên chạy đến sát các
hòn đảo này để chứng tỏ Hoa Kỳ
không công nhận chủ quyeên của
trungt Hoa trên vùng này, cũng như
để thám thính và dằn mặt hải quân
Trung Hoa.
Sau lần Tập Cận Bình gặp Trump tại
Mar a Lago, hải quân Hoa Kỳ đã bị
bó tay và đương nhiên coi như giao
phó cả vùng biển Đông cho Trung
Hoa, không được thi hành các
chuyến hải hành gọi là “Freedom of
Navigation”, để đối đầu với Trung
Hoa. Có nghĩa Tập Cận Bình đã cho
Donald Trump ăn bánh vẽ, hứa hẹn
về chuyện ngăn chặn Bắc Hàn, và
họ Tập đả đoạt được bao nhiêu
thắng lợi chỉ vì đã đưa được Trump
vào tròng, mắc bẫy là Trung Hoa sẽ
giải quyết chuyện Bắc Hàn cho
Trump!
Đây có thể coi như một sự lừa bịp
thành công nhất trong lịch sử cận
đại, khi họ Tập chỉ nhử nhử Trump
một chút bằng chiếc bánh vẽ Bắc
Hàn, Trump đã vội vàng cắn câu
ngay! Một hành động của Trump đã
làm thiệt hại nặng nề cho Hoa Kỳ và
đem lại lợi lớn lao cho Trung Hoa. Đó
là việc Trump dùng sắc lệnh hành
pháp, executive order, để hủy bỏ
hiệp ước TPP, Trans Pacific
Partnership. Đây là hiệp ước về kinh
tế ký kết giữa Hoa Kỳ và các nước Á
Châu, ngoại trừ Trung Hoa, nhằm
mục đích mở mang về mậu dịch tự
do giữa Hoa Kỳ và 12 quốc gia như
Việt Nam, Uùc, Nhật, các nước Đông
Nam Á khác. Đây là hiệp ước chính
quyền Obama đã khổ công hàng
mấy năm trời để thỏa thuận được, sẽ
giúp các quốc gia Á Châu mở mang
hơn về kinh tế, trong khi ngăn chặn

được Trung Hoa không tung hoành
làm bá chủ kinh tế của cả vùng nữa.
Trung Hoa rất sợ hiệp ước TPP này
vì sẽ làm ảnh hưởng nặng nề đến
kinh tế của Trung Hoa và làm suy
thoái kinh tế xứ này dễ dàng. Theo
một số ước tính, Hoa Kỳ cũng sẽ
hưởng lợi hàng vài trăm tỷ Mỹ Kim
một khi hiệp ước TPP này được thi
hành và đem lại nhiều viẹc làm tốt
cho ngay chính công nhân Hoa Kỳ.
Đặc biệt cho Việt Nam, với thỏa
thuận về TPP, chính quyền cộng sản
sẽ phải mở rộng về các quyeên tự
do cá nhân và quyền lập hội, nghiệp
đoàn, sẽ phải cởi mở nhiều hơn.
Có nghĩa TPP sẽ đem lợi cho tất cả
các quốc gia thành viên, kể cả Hoa
Kỳ. Nhưng sẽ đem lại thiệt hại nặng
nề cho Trung Hoa. Đây là cơ hội duy
nhất để ngăn chặn kinh tế và tham
vọng về bành trướng lãnh thổ của
Trung Hoa. Nhưng sự thiển cận của
phe Cộng Hòa tại Thượng Viện đã
làm cho hiệp ước TPP này không
thông qua được Quốc Hội dưới thời
Obama. Và khi Trump lên nhậm
chức, Tpp đã bị Trump ký sắc lệnh
hủy bỏ ngay!
Theo Thomas Friedman, bình luận
gia và ký giả nổi tiếng về chính trị
toàn cầu, các giới có thẩm quyền và
lãnh đạo của các quốc gia Á Châu
đã gọi hành động hủy bỏ hiệp ước
TPP này là một hành động ngu
xuẩn, làm thiệt hại nặng cho chính
Hoa Kỳ và các quốc gia Á Châu.
Trong khi đó Tập Cận Bình xoa tay
khoan khoái vì thấy Trump đã chui
vào tròng, mắc mưu Tàu một cách
dễ dàng, giúp cho Tàu mạnh hơn và
suy yếu chính Hoa Kỳ.
Tuy nhiên có thể chính Tập Tập Cận
Bình cũng đã tính toán nhầm khi
khinh miệt Donald Trump quá ngây
thơ và ngu xuẩn mắc mưu mình quá
dễ dàng. Vì trong vụ Bắc Hàn, Trung
Hoa đã không làm điều gì để ngăn
chặn được xứ này trên con đường
nguyên tử và chế tạo hoả tiễn liên
lục địa. Kim Jong Un tiếp tục cho
bắn thử hỏa tiễn tới tấp, càng lúc
càng tỏ ra tiến bộ hơn và chỉ cần thời
gian ngắn để bắn được phi đạn
nguyên tử đến lục địa Hoa Kỳ. Thực
sự Trung Hoa viện trợ thực phẩm và
nhiên liệu cho Bắc Hàn, chỉ cần
ngưng cung cấp, Bắc Hàn sẽ đổ vỡ

ngay. Nhưng Trung Hoa không muốn
thấy Bắc Hàn sụp hoàn toàn, sẽ đem
lại tình trạng dân Bắc Hàn tỵ nạn
tràn ngập sang biên giới. Cũng như
hai xứ Bắc và Nam Hàn thống nhất
dưới quyeên cai trị của miền Nam sẽ
đem quân lực Hoa Kỳ đến ngay cửa
ngõ của Trung Hoa. Nên họ Tập chỉ
làm vài trò hình thức như ngăn chặn
không mua than của Bắc Hàn, không
có ảnh hưởng gì đáng kể, trong khi
việc mậu dịch giữa Trung Hoa và
Bắc Hàn còn tăng lên thay vì giảm
đi. Một lý do khác nữa có thể là chính
Bắc Hàn giờ đây đã blackmail Trung
Hoa, phi đạn nguyên tử của Bắc Hàn
có thể bắn đến Bắc Kinh dễ dàng vì
quá gần! Tập Cận Bình như vậy đã
không làm gì cả với Bắc Hàn như đã
hứa hẹn với Trump tại Mar a Lago.
Kết quả là Donald Trump giờ đây
bắt đầu tỉnh ngộ, thấy mình bị họ
Tập lừa, cho vào tròng quá dể dàng.
Trump nổi khùng tuần lễ vừa qua,
tuyên bố bằng Twitter là Trung Hoa
đã không giúp ích gì trong vụ Bắc
Hàn.
Trump cũng cho chơi Tàu sơ khởi
bằng vài đòn nhẹ trước! Ngày thứ
năm 29 tháng 6 vừa qua, chính
quyền Trump công bố bán vũ khí tối
tân trị giá 1.4 tỷ Mỹ Kim cho Đài
Loan. Điều này được coi như một cái
tát khẽ vào mặt Tập Cận Bình, biết
rằng khi nào Hoa Kỳ bán vũ khí cho
Đài Loan, Trung Hoa sẽ giận điên
lên! Đồng thời bộ trưởng Tài Chánh
Steven T. Mnuchin họp báo tại tòa
Bạch Cung cho biết Hoa Kỳ đã cho
chế tài một ngân hàng của Trung
Hoa là Bank of Dandong, ngân hàng
này tuy nhỏ nhưng được Bắc Hàn
dùng để rửa tiền kiếm được do
những chuyện mờ ám, phạm pháp.
Một khi ngân hàng này của Trung
Hoa bị Hoa Kỳ chế tài, không cho
liên lạc với hệ thống ngân hàng và
tín dụng của Hoa Kỳ, các ngân hàng
khác trên thế giới cũng sẽ ngưng
không cho ngân hàng Dandong này
xử dụng hệ thống tiền tệ tín dụng
quốc tế. Có nghĩa ngân hàng
Dandong của Tàu này sẽ bị cô lập
hoàn toàn, không hoạt động được
nữa!
Ngoài ra một công ty Trung Hoa là
Dalian Global Unity Shipping và hai
công dân Trung Hoa giúp cho Bắc

Hàn rửa tiền cũng bị chế tài. Dĩ nhiên
đây chỉ là một cảnh cáo sơ khởi của
chính quyền Trump. Tòa Bạch Cung
còn cho biết trong vài ngày đến, sẽ
cho công bố bản điều tra về kỹ nghệ
thép là nghành đang bị cạnh tranh
nặng nề do việc Trung Hoa bán thép
dưới giá vốn gọi là dumping để
chiếm thị trường. Hoa Kỳ có thể sẽ
dựa vào bản điều tra này và bắt đầu
đánh thuế quan nặng trên thép nhập
cảng, mở đầu cho một cuộc chiến về
mậu dịch với Trung Hoa. Tất nhiên
đây chỉ là một điều hù xuông, chưa
phải như lúc Trump khi ra tranh cử
đòi đánh thuế quan 45% lên tất cả
hàng hóa Tàu. Đã lỡ nuối lời hứa này
nên Trump giờ đây chỉ còn đường hù
và dọa nhẹ, chưa dám tạo ra một
cuộc leo thang đánh thuế quan tariff
đưa đến chiến tranh kinh tế ngay!
Ngày Chủ Nhật 2 tháng 7 vừa qua,
hải quân Hoa Kỳ cũng xác nhận là
đã cho chiến hạm USS Stethem là
một loại guided-missile destroyer
đến trong phạm vi 12 miles của đảo
Triton nằm trong quần đảo Hoàng
Sa, là nơi Trung Hoa đang cho xây
cất đảo nhân tạo và tạo phi đạo lên
xuống cho trực thăng trên đảo này.
Điều này cho thấy bây giờ hải quân
Hoa Kỳ đã bắt đầu cho các chiến
hạm đi lại gần các hòn đảo nhân tạo
Trung Hoa đòi chủ quyền và cho vào
trong phạm vi 12 dặm. Điều này để
chứng tỏ là vùng biển Đông thuộc
quốc tế, không quốc gia nào có thể
đòi chủ quyền và tự do đi lại hàng
hải, freedom of navigation, là điều
hải quân Hoa Kỳ có toàn quyền,
không ngăn cản được.
Sự cứng rắn này khác hẳn lúc mấy
tháng đầu tiên khi Trump mới lên
nhậm chức, không muốn đụng với
Tàu ngay và Trump mắc bẫy vào trò
bịp bợm của Tập Cận Bình, hứa hẹn
xuông về việc Bắc Hàn.
Sự tỉnh ngộ của Trump và nổi khùng
vì thấy Tập Cận Bình lừa mình có thể
dẫn dắt đến một cuộc chiến tranh
mậu dịch với Trung Hoa hay một
đụng độ hải quân trên vùng biển
Đông Hải hay không? Điều đó khó
tiên đoán được. Nhưng cũng như
việc Trump thành tổng thống Hoa
Kỳ, chuyện gì cũng có thể xảy ra! Kể
cả việc Hoa Kỳ và Trung Hoa đi vào
chiến tranh. Hay Hoa Kỳ tấn công

Bắc Hàn để diệt họa nguyên tử, lôi
kéo thành cuộc chiến mở rộng với
Trung Hoa. Chỉ thời gian mới trả lời
điều này được!
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