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Cuộc gặp gỡ giữa Trump và
Putin tại thủ đô Helsinski của
Phần Lan ngày 16 tháng 7 sắp
đến này mang một ý nghĩa
quan trọng. Vì đây sẽ là cái
mốc thời gian đánh dấu cho
một trật tự thế giới mới.
Hơn 70 năm sau Đệ Nhị Thế
Chiến, thế giới đã ở trong một
trật tự sắp đặt bởi quốc gia
thắng trận là Hoa Kỳ. Và các
nước Tây Phương gồm Hoa Kỳ,
Tây Âu và Nhật Bản đã phát
triển và thịnh vượng trong chiều
hướng của ý thức hệ dân chủ
cấp tiến. Ngay cả các nước
thua trận của Thế Chiến như
Đức, Nhật đã tiến mạnh và phát
triển kinh tế mau chóng hơn ai
hết, phần lớn nhờ vào chương
trình viện trợ và tái thiết
Marshall của Hoa Kỳ.
Ý thức hệ dân chủ với chiều
hướng cấp tiến đã mang lại
những thành quả lớn lao cho
con người. Và thành trì của sự
thăng tiến xã hội, tự do, dân
chủ và nhân quyền vẫn là Hoa
Kỳ và các quốc gia Tây Âu.
Nhưng những sự tốt lành, đẹp
đẽ, hướng thượng có bao giờ
lâu bền! Như một kẻ ngủ quên
trong chiến thắng khi cuộc đấu
tranh giữa tư bản và cộng sản
đem lại thất bại hoàn toàn cho
ý thức hệ cộng sản và tưởng
rằng tự do, dân chủ, cấp tiến sẽ
chỉ là con đường thẳng tiến cho
nhân loại.
Tột đỉnh của ý thức hệ này là
khi một người da đen là Obama
đã thành tổng thống Hoa Kỳ,
kéo dài hai nhiệm kỳ, tạo thành

ảo tưởng thế giơi Tây Phương
đã vượt ra khỏi tất cả những sự
xấu xa của bản chất con người.
Và lịch sử thế giới sẽ chấm dứt,
khi nhân loại chỉ theo một con
đường tốt đẹp của tự do, dân
chủ, nhân quyền!
Nhưng kẻ ngủ vùi trong chiến
thắng đã bị giật mình đánh thức
khi Trump thắng cử, trở thành
tổng thống Hoa Kỳ một năm
rưỡi trước đây. Vì tất cả những
cơ cấu căn bản cho thế giới Tây
Phương đã bắt đầu hay sắp sửa
bị Trump phá bỏ, đập vỡ tan
tành!
Đầu tiên cho những hủy hoại
của Trump là việc Hoa Kỳ đơn
phương rút ra khỏi thỏa ước
toàn cầu Paris về khí hậu và
môi sinh, đe dọa cho tương lai
của cả quả địa cầu. Tổ chức
quân sự Liên Minh Bắc Đại Tây
Dương NATO cũng ở trong mục
tiêu phá hủy của Trump. Ngụy
trang bằng việc than phiền các
nước Tây Âu không chị chi tiêu
về quân sự, để Hoa Kỳ phải
gánh chịu hết, quá tốn kém cho
Hoa Kỳ. Không cần biêát rằng
nhờ có NATO, Âu Châu đã an
bình hơn 70 năm nay và đã
chặn đứng được tham vọng
bành trướng trước kia của Nga
Sô Viết. Đây cũng là dấu hỏi
đầu tiên về thái độ này của
Trump đối với NATO, khi triệt
hạ NATO chỉ đem lại lợi lớn cho
Putin của Nga,
khi Putin
thường xuyên chỉ trích NATO
bảo vệ và canh phòng cho các
xứ Baltic sát với Nga như
Lithuania, Estonia, Latvia.
Xứ Ukraine trước kia thuộc Sô
Viết nhưng lấy lại độc lập khi Sô
Viết tan rã, là món mồi ngon
cho Putin để tái tạo lại đế quốc
trước kia. Trump đã gần như

hoàn toàn theo Putin khi giải
thích là Nga chiếm Crimea là
hợp lý vì Crimea trước kia thuộc
về Nga và dân chúng nói tiếng
Nga. Dù cho Hoa Kỳ và Âu
Châu đã chế tài Nga về kinh tế
mấy năm nay vì tội Putin chiếm
bán đảo này.
Như vậy liên minh giữa Hoa Kỳ
và Tây Âu có thể nói đã không
còn nữa với Trump là tổng
thống Hoa Kỳ. Gần đây hơn,
Trump đã cạn tàu ráo máng với
Tây Âu về kinh tế khi cho đánh
thuế quan tariff lên thép và
nhôm lên các đồng minh gồm
Tây Âu, Canada, Mexico, Nhật.
Việc Trump gây ra chiến tranh
mậu dịch với Trung Hoa là việc
phải làm và đúng. Nhưng đối
với các đồng minh trung thành
trong thế giới Tây Phương,
Trump dở trò dùng lý do an ninh
quốc gia để đánh tariff lên tháp
và nhôm từ Tâu Âu là việc làm
ngu xuẩn và tự hại cho chính
Hoa Kỳ.
Vì Hoa Kỳ cần sự ủng hộ của
các quốc gia Tây Âu và Nhật
Bản để cùng hợp sức chơi
Trung Hoa và ngăn chặn xứ
này về kinh tế cũng như về
quân sự. Nay Trump đã tự cô
lập hóa Hoa Kỳ, coi đồng minh
như kẻ thù, khi có chuyện khó
khăn cần bạn, ai sẽ giúp cho
Hoa Kỳ để ngăn chặn Trung
Hoa. Không lạ gì chủ tịch của
Liên Hiệp Âu Châu là Donald
Tusk trong một buổi họp của
EU – Balkan tháng 5 vừa qua đã
tuyên bố:”Với bạn bè như Hoa
Kỳ bây giờ, ai còn cần có kẻ thù
làm gì nữa!”. Hay như bà thủ
tướng Merkel của Đức gần đây
đã cảnh cáo là Âu Châu phải tự
lực cánh sinh, không còn trông
mong gì được nơi Hoa Kỳ nữa!

Ngay Âu Châu hiện nay cũng
bắt đầu theo phong trào cực
hữu. Lý do chính vì dân tỵ nạn
và di dân từ các xứ Trung Đông
như Syria và Afghanistan cũng
như các xứ Phi Châu đổ vào Âu
Châu quá nhiều, tìm ccách
sang các xứ giàu có như Đức,
Anh, Pháp. Tại Đức, bà Merkel
bị suy yếu quyền lực vì không
lập nổi chính phủ sau kỳ bầu cử
vừa rồi vì đảng cực hữu chống
di dân được nhiều phiếu. Các
xứ như Hung Gia Lợi, Aùo và
vài xứ Đông Âu khác đã có
chính quyền cực hữu cấm di
dân ngoại quốc vào. Sau khi
Trump thắng cử tại Hoa Kỳ,
phong trào cực hữu tại Âu Châu
đã lên như diều và còn được
Trump ra mặt khuyến khích và
ủng hộ hết mình!
Ý thực hệ dân chủ, tự do, nhân
quyền như vậy đã lùi bước hoàn
toàn tại các quốc gia là cái nôi
như Hoa Kỳ và Tây Âu, để
nhường chỗ cho các phong trào
cực hữu, quốc gia quá khích, kỳ
thị và phát xít đang thu hút
nhiều thành phần của xã hội và
thắng cử trong các cuộc bầu cử
khắp nơi.
Đây là dấu hiệu đáng lo ngại. Vì
như thời của phát xít trong thập
niên 30’s khi Hitler, Mussolini
lên nắm quyền, những phong
trào chống di dân, kỳ thị, tự coi
dân da trắng là chúa tể,
supremacists, đã xảy ra trên
khắp Âu Châu. Và ai cũng biết
những chế độ phát xít này đã
dẵn dắt đến thảm họa cho nhân
loại là Đệ Nhị Thế Chiến.
Hiện nay tại Hoa Kỳ, Trump đã
ra mặt ủng hộ các nhóm kỳ thị
như trong vụ biểu tình tại
Charlottesville năm ngoái. Các
nhóm như Ku Klux Klan, white

supremacists coi trump như
thần tượng vì thấy theo chủ
trương của họ. Chính quyền
của Trump hiện nay cũng đầy
dẫy những kẻ nắm chức vụ
theo các phong trào cực hữu
quá khích này và công khai
nhận mình là kỳ thị, không cần
phải che dấu như trước kia.
Điều giản dị là những kẻ có tài,
có lòng, những người có tư
cách, không ai muốn làm việc
trong chính quyền của Trump vì
không chịu nổi. Điển hình như
cựu giám đốc CIA thời Bush là
Đề Đốc Michael Hayden đã
khuyên một đàn em thân tín
không nên nhận chức vụ gì với
chính quyền Trump. Lý do là
trẻ, có tài, có tư cách, không
nên tự đốt cháy mình khi làm
việc với chính quyền Trump.
Đợi vài năm qua thời của
Trump cũng chưa muộn gì.
Michael Hayden cũng đã ví
việc Trump làm chia rẽ gia đình
các người nhập cảnh lậu, bắt
trẻ con giam riêng không cho ở
chung với bố mẹ là việc làm
của Nazis, Đức Quốc Xã thời
trước.
Điều này cho thấy chính quyền
Trump với những kẻ nắm chức
vụ trọng yếu toàn là các thành
phần
kỳ
thị,
white
supremacists, sẵn sàng thi
hành những luật lệ vô nhân
đạo, tàn nhẫn, bất kể đến nhân
quyền, không khác gì những
người Đức của đảng Quốc Xã
của Hitler thời xưa. Con đường
của vô nhân, mất hết nhân tính
là con đường trơn tuột như vực
thẳm. Giống dân Đức được coi
như thông minh, trí tuệ cao,
nhưng một khi đã bị mê hoặc,
rơi xuống vực thẳm của vô
nhân tạo ra những thảm cảnh

như Holocaust, giết bao nhiêu
triệu dân Do Thái không gớm
tay. Với chính quyền Trump
hiện nay, điều gì cũng có thể
xảy ra, chuyện gì cũng có thể
làm được. Nên cựu giám đốc
CIA Đề Đốc Michael Hayden
đã ví với những người của đảng
Nazi Đức Quốc Xã là vì vậy!
Một cựu giám đốc CIA khác
dưới thời Obama là John
Brennan còn đi xa hơn.
Brennan trong một cuộc phỏng
vấn trên TV với đài PBS gần
đây đã tuyên bố là Putin phải
nắm tẩy được Trump điều gì
nên có thế đòn bẩy với Trump.
Điều này ngầm hiểu là Brennan
cho rằng Trump đã bị Putin sai
khiến, phải làm theo ý muốn
hay chương trình của Putin đặt
ra! Brennan là giám đốc CIA
ngay trước khi Trump đắc cử
nên phải có nhiều tài liệu hay
tin tức mật. Nên mặc dù
Brennan không xác định rõ
ràng, nhiều nghi vấn đã được
đặt ra về mối tương quan giữa
Trump và Putin.
Điều rõ ràng là từ khi lên làm
tổng thống một năm rưỡi nay,
Trump đã không tiếc lời để ngợi
khen Putin. Cũng như làm
nhiều chuyện có lợi cho Nga
trên chính trường thế giới. Việc
muốn phá hủy NATO là điều
Putin mong muốn đầu tiên vì
không còn thế lực quân sự nào
để ngăn cản Putin xâm chiếm
các nước nhỏ lân bang cũng
như kiềm chế cả Âu Châu.
Putin cũng khuyến khích việc
nước Anh rút ra khỏi Liên Hiệp
Âu Châu gọi là Brexit, Trump
cũng cùng tư tưởng và ủng hộ
chuyện này. Putin cho dùng
cyberattack để phá các vụ bầu
cử tại Âu Châu và ủng hộ các

đảng cực hữu quá khích, muốn
tách ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu
tại
Đức,
Ý,
Hungary,
Austria.v..v.. Trump cũng hô
hào yểm trợ các phong trào cực
hữu tại Âu Châu, rập theo
khuôn của Putin, đúng đường
đúng lối!
Ngay cả chuyện Trump bỏ thỏa
ước nguyên tử với Iran gần đây
cũng phải đặt dấu hỏi. Lấy cớ là
Obama đã cho Iran hưởng lợi
quá nhiều và Hoa Kỳ bị thiệt,
Trump hủy thoả ước ký kết hơn
hai năm trước. Và cho thi hành
chế tài kinh tế Iran còn khắt khe
hơn trước. Trump đe dọa xứ
nào mua dầu hỏa của Iran cũng
sẽ bị trừng phạt về kinh tế,
nhằm mục địch không cho Iran
bán ra một giọt dầu nào!
Điều này đã làm giá dầu hỏa
tăng vọt lên hơn 74 Mỹ Kim một
thùng dầu, so với hồi tháng
giêng 2017 khi Trump mới
nhậm chức là 53 Mỹ Kim. Tuy
nhiên quốc gia hưởng lợi nhiều
nhất do giá dầu tăng cao là
Nga. Xứ này sản xuất dầu hỏa
vào hàng đầu, ngang với Saudi
Arabia và kinh tế Nga lệ thuộc
vào dầu hỏa phần lớn. Nên khi
giá dầu cao, kinh tế Nga khá
hơn nhiều. Và dù Hoa Kỳ và
Tây Âu chưa bỏ chế tài về vụ
Crimea, với giá dầu cao, Putin
có thế mạnh hơn nhiều. Nên
chuyện Trump bỏ thỏa ước với
Iran và chặn Iran bán dầu đã
giúp ích cho Putin rất nhiều, tạo
nên nghi vấn phải chăng
Trump đã làm chuyện này theo
ý của Putin?
Tóm lại, cuộc gặp gỡ giữa
Trump và Putin tại Helsinski
vào ngày 16 tháng 7 đưa ra
nhiều nghi vấn. Phải chăng
hiện nay Hoa Kỳ đã bị Nga với

Putin khống chế? Và đây sẽ là
một trật tự thế giới mới? Hay sẽ
là một sự vô trật tự và hỗn loạn
cho toàn cầu xảy đến trong
tương lai gần? Chúng ta hãy
chờ xem!
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