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Chuyến du hành Á Châu của Trump 
tuần lễ trước đây, bắt đầu bằng thăm 
Nhật, Đại Hàn, rồi sang Trung Hoa. 
Kế tiếp là Việt Nam để dự buổi họp 
của  Liên hiệp kinh tế Á Châu – Thái 
Bình Dương (Asia- Pacific Economic 
Cooperation, viết tắt là APEC). Sau 
cùng Trump sang Phi Luật Tân để 
gặp nhà độc tài Duterte của xứ này 
Trump công khai ngưỡng mộ thành 
tích giết cả vài ngàn dân ghiền ma 
túy, bất kể luật pháp và nhân quyền! 
Hai điểm nổi bật nhất trong chuyến 
du hành này của Trump. Là để mong 
Tập Cận Bình gia tăng áp lực trên 
Bắc Hàn và hy vọng chặn được phần 
nào đe dọa của Bắc Hàn về bắn phi 
đạn nguyên tử thẳng tới Hoa Kỳ. 
Trump đã nhục nhã muối mặt nịnh 
bợ Tập Cận Bình hết mức! Khi còn ra 
tranh cử, Trump đã hô hào nếu đắc 
cử, ngày đầu tiên nhậm chức sẽ ký 
sắc lệnh để đánh thuế quan lên hàng 
hóa Trung Hoa tối đa, nhằm  giảm 
thiểu đồ nhập cảng của Trung Hoa 
và đem lại việc làm cho dân chúng 
Hoa Kỳ. Nhưng khi thành tổng thống, 
Trump không còn nhắc nhở gì đến 
chuyện này nữa, lấy cớ là việc đối 
phó với Bắc Hàn là điều cần phải 
làm ngay và Hoa Kỳ phải nhờ Trung 
Hoa để áp lực lên Kim Jong Un. 
Nhưng điều tệ hại hơn cả là không 
những Trump không dám đá động 
đến việc Trung Hoa đã “hãm hiếp” 
Hoa Kỳ, chữ Trump dùng khi ra tranh 
cử. Nhưng Trump đã nịnh bợ, khen 
ngợi Trung Hoa đã thành công trong 
việc chiếm lấy ưu thế khi mậu dịch 
với Hoa Kỳ trong một diễn văn 
Trump đọc khi sang Trung Hoa vừa 
rồi. Có nghĩa Trump công nhận 
Trung Hoa đã qua mặt được Hoa Kỳ, 
quá giỏi khi chiếm hết thị trường về 
sản xuất của Hoa Kỳ, gây ra yếu 
kém về kinh tế cho Hoa Kỳ trong khi 
Trung Hoa phát triển mạnh. Nhưng 
Trump không dám nói gì về chuyện 
ngăn chặn hàng hóa xuất cảng Hoa 
Kỳ của Trung Hoa, điều hứa hẹn 
chắc như đinh đóng cột của Trump 
những ngày vận động tranh cử! 

Để thưởng cho Trump, Tập Cận Bình 
đã cho ký những giao kèo giữa 
những công ty của Trung Hoa và 
Hoa Kỳ lên đến hàng trăm tỷ Mỹ 
Kim. Nhưng thực sự đây chỉ là những 
giao kèo đang nhẽ đã ký kết từ lâu, 
nhưng để lại đợi đến ngày Trump 
sang Hoa Kỳ. Hoặc những giao kèo 
vài tháng nữa mới ký kết nhưng đã 
được đưa lên sớm cho đúng ngày 
Trump sang, để kết quả thấy có 
nhiều giao kèo trong dịp này. Ngoài 
ra tuy nói cả trăm tỷ Mỹ Kim nhưng 
thật ra đây là những khế ước cho cả 
hàng mười hay hai mươi năm. Có 
nghĩa tuy là trăm tỷ nhưng kéo ra 20 
năm nên giá trị hiện tại chỉ có vài tỷ 
Mỹ Kim. Nhưng khi đưa ra báo chí, 
con số đã được bịp bợm thổi phồng, 
để cho thấy là Tập Cận Bình đã 
tưởng thưởng cho sự cúi đầu thán 
phục của Trump bằng vài cục xương 
thừa, nhưng ngụy trang và đánh 
bóng là sơn hào hải vị,  ban thưởng 
cho Tổng Thống của Hoa Kỳ! 
Đối với Trung Hoa, Trump quỵ lụy 
như thế. Nhưng hai ngày sau tại Đà 
Nẵng,  trước 20 nhà lãnh đạo các 
quốc gia của vùng Á Châu – Thái 
Bình Dương, Trump đổi giọng khác! 
Trump dùng chiêu bài tranh cử trước 
kia của mình,  tuyên bố đặt Hoa Kỳ 
lên trên tất cả, America First, và sẽ 
không bao giờ ký kết một thỏa ước 
kinh tế trong vùng nào khác khi 
không đem lại lợi lộc cho Hoa Kỳ. 
Trong văn bản  đồng ký kết ngày thứ 
bảy 11 tháng 11 vừa qua của 20 
quốc gia APEC,  nguyên tắc của tự 
do mậu dịch được xác nhận như sau: 
“Chúng tôi công nhận việc làm của 
tổ chức mậu dịch quốc tế WTO là giữ 
đúng luật lệ mậu dịch để giữ cho tự 
do, cởi mở, bình đẳng, rõ ràng, theo 
nề nếp và bao trùm cho mọi quốc 
gia”. Nhưng Trump đã phản pháo, 
than phiền là Tổ Chức Mậu Dịch 
Quốc Tế  đã làm thiệt hại cho Hoa 
Kỳ, không giữ nguyên tắc tự do gì cả, 
nhưng đã lợi dụng dân chúng Hoa 
Kỳ, làm mất công việc, làm hãng 
xưởng và cả nhiều kỹ nghệ phải dời 
ra khỏi xứ Hoa Kỳ. 
Như thế, không những với việc 
Trump rút lui ra khỏi thỏa ước kinh tế 
TPP, Trans Pacific Partnership, khi 
mới lên nhậm chức vào đầu năm, 
nay Trump còn ra mặt đi vào con 

đường cô lập hóa cho Hoa Kỳ trong 
buổi họp các quốc gia Á Châu – Thái 
Bình Dương APEC tại Đà nẵng vừa 
qua. Có nghĩa Trump đã hai tay 
dâng cả miền Á Châu cho Trung 
Hoa của Tập Cận Bình.  Vì hiện nay 
Trung Hoa  đang tìm cách để thay 
thế Hoa Kỳ và lập ra những khối mậu 
dịch liên kết các quốc gia của vùng Á 
Châu - Thái Bình Dương, gồm 16 
nước, trong đó có Nhật,  Đại Hàn và 
Aán Độ. 
Cũng ttrong buổi gặp gỡ tại thành 
phố Đà Nặng của Việt Nam vừa qua, 
11 quốc gia trong thỏa ước kinh tế 
TPP, ngoại trừ Hoa Kỳ đã họp và đi 
đến một thỏa thuận để hồi sinh lại 
thỏa ước kinh tế TPP giữa các quốc 
gia còn lại. Các xứ này gồm Nhật, 
Uùc, Canada, Mexico, Singapore, 
Mã Lai, Việt Nam, Chí Lợi, Peru, Tân 
Tây Lan và Brunei. Thỏa thuận này 
gọi là Comprehensive and 
Progressive Agreement for Thans-
Pacific Partnership, đã được chấp 
nhận trên nguyên tắc và sẽ được ký 
kết vào đầu năm 2018. Công lao cho 
việc hồi sinh TPP là nhờ thủ tướng 
Shinzo Abe của Nhật. Oâng này hy 
vọng là tiếp tục với việc ký kết giữa 
11 quốc gia, sẽ tạo ra cái sườn để 
sau này Hoa Kỳ có thể sẽ gia nhập 
trở lại sau. Điều này còn có nghĩa thủ 
tướng Shinzo Abe cho rằng Trump 
nhiều phần sẽ không tồn tại lâu với 
chức vụ tổng thống Hoa Kỳ. Hoặc 
Trump sẽ bị truất phế  với cuộc điều 
tra của Công Tố Viện đặc biệt 
Mueller. Hoặc nếu không, Trump 
cũng chỉ có một nhiệm kỳ và người 
khác lên sẽ thấy tầm quan trọng của 
thỏa ước TPP và lúc đó Hoa Kỳ sẽ 
xin gia nhập lại TPP sau này. 
Thực sự dù không có Hoa Kỳ, thỏa 
ước TPP với 11 quốc gia còn lại cũng 
sẽ là thỏa ước mậu dịch lớn nhất 
trong lịch sử. Con số thương vụ mậu 
dịch của 11 quốc gia này tổng cộng 
sẽ là 1/6 của tổng số mậu dịch toàn 
cầu. Một khi xong xuôi vào đầu năm 
đến 11 quốc gia này sẽ có tự do mậu 
dịch với nhau mà không còn thuế 
quan nào cả giữa các nước. Ngoài ra 
những xứ như Việt Nam sẽ phải tôn 
trọng quyền nhân công hơn và sẽ 
giúp cải thiện nhân quyền. Theo 
Rufus Yerxa, chủ tịch Hội Đồng Mậu 
Dịch, một cơ quan đại diện nhiều 



 

công ty lớn của Hoa Kỳ như 
Walmart, Microsoft, Ford và nhiều 
đại công ty khác, việc Trump cho 
Hoa Kỳ rút lui khỏi TPP là một sai 
lầm chiến lược lớn lao và sẽ làm hại 
chính công nhân Hoa Kỳ. 
Nhưng điều đáng lo ngại hơn cả là 
Hoa Kỳ đã nhường hẳn vai trò lãnh 
đạo cho Trung Hoa.  Theo Jayant 
Menon, kinh tế gia của Ngân Hàng 
Phát Triển Á Châu Asian 
Development Bank: “Hoa Kỳ đã mất 
chức vụ lãnh đạo. Và Trung Hoa  đã 
nhanh chóng thay thế Hoa Kỳ ngay 
lập tức!” 
Trung Hoa đã hưởng lợi lớn khi 
Trump rút lui khỏi TPP. Vì thoả ước 
này do chính quyền Obama bỏ công 
tạo dựng, có mục đích chính là ngoại 
trừ Trung Hoa khỏi mậu dịch của 
vùng Thái Bình Dương và ngăn chặn 
xứ này không dùng sức mạnh kinh tế 
để lấn áp và bành trướng lãnh thổ. 
Đây cũng là chiến lược quay trục 
pivot của Hoa Kỳ về Á Châu dưới 
thời Obama. Nhưng chưa thực hiện 
được đã bị Trump lên thay thế và 
ngu xuẩn hủy bỏ ngay. Lý do chỉ vì 
Trump muốn phá tất cả những gì là 
thành quả của Obama, bất kể đến 
chuyện đó có hại cho quyền lợi của 
Hoa Kỳ đến mức nào chăng nữa! 
Với thỏa ước TPP bị hủy bỏ do 
Trump,  cũng như thấy mục tiêu của 
Trump là kéo về cô lập hóa Hoa Kỳ, 
không muốn giữ vai trò lãnh đạo toàn 
cầu, Tập Cận Bình đã cho bung ra 
ngay về kinh tế. Ngoài việc dụ 16 
quốc gia Á Châu ký kết thỏa ước 
kinh tế với Trung Hoa, họ Tập còn 
cho tái tạo lại con đường Silk Road 
của thời xa xưa. Con đường này đi 
qua các quốc gia trước kia có mậu 
dịch với Trung Hoa bằng việc mua 
bán lụa. Tập Cận Bình đã cho đầu tư 
và xây cất lên đến hàng ngàn tỷ Mỹ 
Kim, có tham vọng nối liền Trung 
Hoa với Aâu Châu bằng con đường 
mậu dịch cổ xưa Silk Road này. 
Điều này chứng tỏ tham vọng của 
Trung Hoa đang muốn bành trướng 
trên toàn cầu và sẵn sàng để thay 
thế vai trò siêu cường của Hoa Kỳ 
trên mọi phương diện.  Cái may của 
Tập Cận Bình là Hoa Kỳ đã bầu cho 
Trump lên thành tổng thống,  quá 
phù hợp với những ước muốn, để họ 
Tập có thể thực hiện những tham 

vọng lớn lao là thay thề hẳn Hoa Kỳ 
trong vai trò lãnh đạo toàn cầu. 
Hiện nay Tập Cận Bình đang dùng 
ngón đòn Bắc Hàn để quay Trump 
mòng mòng như quay dế.  Hoa Kỳ 
hiện giờ không có phương cách nào 
để giải quyết mối đe dọa nguyên tử 
của Bắùc Hàn, chỉ còn những hứa 
hẹn bánh vẽ của Tập Cận Bình đưa 
ra trong mấy tháng đầu năm 2017 
khi Tập Cận Bình và Trump gặp 
nhau tại Mar a Lago ở Florida. 
Trump đã dễ dàng mắc vào lưỡi câu 
của Tập Cận Bình nhử, bỏ hết những 
hứa hẹn khi tranh cử là sẽ gây ra 
cuộc chiến mậu dịch với Trung Hoa 
để ngăn chặn xứ này. Nhưng Trung 
Hoa thực sự cũng không áp lực lên 
được Bắc Hàn nhiều và có thể ngay 
chính bây giờ đang bị Kim Jong Un 
đe dọa là sẽ quay đầu hỏa tiễn có 
đầu đạn nguyên tử về Bắc Kinh nếu 
họ Tập dở trò hạ bệ và diệt Kim Jong 
Un.  Nhưng dù sao đi nữa, Trung 
Hoa vẫn là nguồn tiếp tế thực phẩn 
và nhiên liệu dầu hỏa cho Bắc Hàn 
nên Trump vẫn bám víu vào hy vọng 
là cầu khẩn Tập Cận Bình giải quyết 
chuyện Bắc Hàn hộ cho mình! 
Và để trao đổi, Trump đã sẵn sàng  
hai tay dâng hiến cả vùng Á Châu 
cho Trung Hoa, đã không nhắc nhở 
gì đến chuyện biển Đông, nơi Trung 
Hoa đã chiếm trọn và đã quân sự 
hóa hầu hết các hòn đảo tại Trường 
Sa và Hoàng Sa.  Cũng như nhường 
hẳn việc mậu dịch của cả vùng Á 
Châu Thái Bình Dương cho Trung 
Hoa thao túng. 
Có nghĩa với Trump còn làm tổng 
thống ngày nào, Hoa Kỳ sẽ chỉ còn 
là một quốc gia tầm thường, tự cô lập 
hóa, đi vào con đường suy thoái, tự 
hủy hoại. Quả là điều đáng buồn cho 
một cựu siêu cường quốc,  nay đã 
phải nhường chức cho Trung Hoa lên 
làm lãnh đạo cho cả toàn cầu. Và 
cũng là một viễn ảnh kinh hoàng và 
điều thảm khốc cho nhân loại trong 
thế kỷ 21 này. 
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