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Cuộc chiến tranh mậu dịch 
giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa tiếp 
tục ở trạng thái dằng co và 
thương thuyết giữa 2 phe kéo 
dài mấy tháng nay khó lòng đi 
đến kết quả. 
Hai tuần lễ nữa, Trump sẽ gặp 
Tập Cận Bình tại Argentina 
trong cuộc họp thượng đỉnh 20 
quốc gia. Nhiều người đặt hy 
vọng cho cuộc gặp gỡ này, 
nhất là giới business và Wall 
Street của Hoa Kỳ, để giải 
quyết cuộc tranh chấp mậu 
dịch giữa 2 nước. Nhưng nhiều 
phần, cuộc gặp gỡ này sẽ 
không đi đến đâu vì cả Trump 
lẫn Tập Cận Bình đều đã ghìm 
nhau trong cuộc quyết chiến 
mậu dịch, không ai chịu 
nhường bước! 
Gần đây nhất, trong buổi họp 
của khối kinh tế Á Châu – Thái 
Bình Dương gọi là APEC gồm 
21 quốc gia vùng Thái Bình 
Dương, họp ngày thứ bảy  18 
tháng 11 vừa qua tại Papua 
New Guinea,  hai bên đều tiếp 
tục giữ thái độ hung hăng, 
không chịu hòa hoãn. Phó tổng 
thống Mike Pence, đại diện 
chho Trump, không thèm đi dự 
buổi họp của APEC, để dành 
súng đạn cho kỳ họp thượng 
đỉnh tại Argentina, Pence đã 
dọa tiếp Trung Hoa. Là Hoa Kỳ 
sẵn sàng để đánh thuế quan 
tariff gấp đôi trên số lượng hàng 
hóa Tàu bị tariff là 250 tỷ Mỹ 
Kim. Thực ra Pence chỉ nhắc lại 
lời dọa của Trump mấy ngày 
trước là nếu Trung Hoa không 

chịu mở cửa về mậu dịch, có 
nghĩa chịu thua Trump, trump 
sẽ quất thêm 267 tỷ Mỹ Kim đồ 
Tàu bị đánh thuế quan nữa, 
baotrùm toàn thể đồ nhập cảng 
từ Trung Hoa. 
Hiện nay, tariff chỉ là 10% trên 
số 250 tỷ đồ Tàu, nhưng đến 
ngày 1/1/2019, con số này sẽ là 
25%. Bộ trưởng thương mại 
Wibur Ross gần đây cũng đã 
tuyên bố dù cho Trump và Tập 
Cận Bình có đạt được thoả 
thuận gì đi nữa tại Argentina, 
tariff sẽ là 25% đầu năm 2019 
vì chương trình đã được đặt ra 
rồi, không thay đổi được! Dĩ 
nhiên Ross  phải được Trump 
cho phép để tuyên bố chắc như 
đinh đóng cột như thế, để làm 
đòn áp lực với Tập Cận Bình. 
Đây cũng là mánh lới làm ăn 
của Trump trước kia, mỗi khi 
thương thuyết với địch thủ trong 
thương trường! Có nghĩa dọa 
dẫm tối đa, rồi sau đó rút dần 
tới mức mình mong muốn! 
Nhưng Tập Cận Bình cũng 
không vừa! Tay này trong buổi 
họp của APEC tại Papua New 
Guinea, đã tuyên bố Trung Hoa 
chủ trương mậu dịch tự do và 
Trung Hoa đã mở rộng cửa cho 
nhập cảng, bảo vệ quyền lợi 
cho tài sản trí tuệ, có nghĩa 
không ăn cắp như trước kia 
nữa!  
Ho Tập cũng khoe đã giảm 
thuế quan cho 1449 hàng hóa 
tiêu thụ và 1585 hàng hóa kỹ 
nghệ. Về cuộc tranh chấp mậu 
dịch giữa Hoa Kỳ và Trung 
Hoa, Tập Cận Bình gọi đây là 
một sự chọn lựa giữa cùng 
nhau tiến bộ để cùng thắng lợi 
hay là một trò chơi cùng nhau 
thiệt hại! Họ Tập còn cao giọng 
thách thức Hoa Kỳ:”Muốn  chọn 

đường nào? Hợp tác hay chống 
đối? Mở rộng cửa hay đóng 
chặt cửa lại!?” 
Phó tổng thống Mike Pence 
ngoài chuyện công kích Trung 
Hoa về mậu dịch, còn dùng 
buổi hôi APEC để cảnh cáo các 
quốc gia đang mở mang không 
nên dính với Trung Hoa trong 
chương ttrình “Một vòng đai, 
một con đường” One belt, one 
road” , một công trình xây cất 
đường xá, cầu cống và thiết lập 
cơ sở hạ tầng cho các quốc gia 
kém mở mang. Đây là tham 
vọng của Trung Hoa muốn 
khuếch trương tầm ảnh hưởng 
và tạo thế liên minh với các 
quốc gia để chống lại với Hoa 
Kỳ và thế giới Tây Phương 
trong tương lai. 
Trung Hoa đã tung tiền vào 
việc xây cất hạ tầng cơ sở cho 
các quốc gia, nối liền từ vùng 
Đông Á sang Phi Châu, sang 
Đông Aâu theo con đường tơ 
lụa Silk Road khi xưa. Chương 
trình “Một vòng đai, một con 
đường “ này dự trù tổn phí từ 4 
đến 8 trillion Mỹ Kim, liên kết 70 
quốc gia, theo 6 hành lang, cả 
đường bộ lẫn đường hàng hải. 
Trung Hoa cho vay tiền để các 
quốc gia kém mở mang này có 
tiền xây cất, dùng nhân công 
Trung Hoa, vật liệu của Trung 
Hoa. Kết quả là các quốc gia 
này nợ ngập đầu, không xây 
cất theo nhu cầu của quốc gia 
mình, nhưng theo nhu cầu và 
mục tiêu chính trị địa dư của 
Trung Hoa. Nói cách khác, các 
quốc gia này vay những món 
tiền khổng lồ để xây đường xá, 
hải cảng, không đem lại lợi ích 
kinh tế cho dân xứ đó, nhưng 
xây đường nối từ Trung Hoa 
sang các xứ khác để Trung Hoa 



 

bán đồ! Cũng như xây hải cảng 
không phải cho nhu cầu vận tải 
của xứ mình nhưng là hải cảng 
để Trung Hoa có thể xử dụng 
về quân sự được! 
Điều tệ hại hơn cả là vì món nợ 
tiền của Trung Hoa quá lớn các 
xứ này, thí dụ như Tích Lan, 
Pakistan, các xứ Phi Châu, sau 
cùng phải ký cho không hải 
cảng này cho Trung Hoa dùng 
về quân sự! 
Phó tổng thống Mike Pence lên 
tiếng khuyến cáo các quốc gia 
đang bị Trung Hoa ve vãn để 
mở cửa cho Trung Hoa vào 
trong chương ttrình “Belt and 
Road”. Là hãy chọn Hoa Kỳ 
làm đồng minh thay vì Trung 
Hoa vì Hoa Kỳ không để đồng 
minh chui vào bẫy thòng lọng 
mắc nợ vĩ đại như Trung Hoa 
đang làm. Vì mắc nợ  Trung 
Hoa là bán chủ quyền của nước 
cho Trung Hoa, điều Hoa Kỳ 
không bao giờ làm đối với đồng 
minh! 
Điều này cho thấy Hoa Kỳ bây 
giờ đang hoảng sợ vì chương 
trình “Belt and Road” của Trung 
Hoa, sẽ tạo ra một thế liên minh 
các quốc gia cho Trung Hoa, 
tương tự như Pax Americana 
ngày xưa. Và nếu để Trung 
Hoa thành công trong việc 
quyến rũ các quốc gia Đông Á, 
Phi Châu và Đông Aâu vào 
tròng nợ nần và bán chủ quyền 
các cứ điểm quân sự cho Trung 
Hoa, đây sẽ là thế chiến lược 
địa dư khó gỡ cho Hoa Kỳ. 
Như vậy gần đây Hoa Kỳ đã ý 
thức được sự nguy hiểm khi để 
cho Trung Hoa tiếp tục hưởng 
lợi về mậu dịch, phát triển và 
giàu có nhờ sản xuất hàng hóa 
sang Hoa Kỳ. Và đã dùng tiền 
thặng dư do mậu dịch này để 

tiến tới trong tham vọng làm bá 
chủ toàn cầu và thay thế Hoa 
Kỳ trong ngôi vị siêu cường. Có 
nghĩa trong mấy chục năm nay 
Hoa Kyỳ đã đổ tiền sang cho 
Trung Hoa, để giờ đây Trung 
Hoa dùng tiền đó để xây dựng  
“Một vòng đai, một con đường” 
tạo dựng lên đế quốc Trung 
Hoa và bao vây và triệt hạ 
chính Hoa Kỳ! 
Đây là lý do chính để Hoa Kỳ 
giờ đây phải dùng mậu dịch để 
triệt hạ lại Trung Hoa và làm 
suy yếu Trung Hoa, để không 
cạnh tranh nổi với Hoa Kỳ. 
D$iều đó có nghĩa tất cả những 
thương thuyết giữa hai xứ nhằm 
giải quyết tranh chấp mậu dịch 
chỉ là bề mặt, bày vẽ. Nhưng 
bên trong là một cuộc quyết 
chiến, không bên nào có thể lùi 
bước. Vì nhương bộ có nghĩa 
hoặc Hoa Kỳ chấp nhận thua 
và sẽ phải để Trung Hoa qua 
mặt và lãnh đạo thế giới. Hoặc 
Trung Hoa phải chịu thua có 
nghĩa Tập Cận Bình sẽ bị mất 
chức, bị thanh trừng và Trung 
Hoa phải chấp nhận là quốc gia 
hạng nhì, không được cạnh 
tranh với Hoa Kỳ trên mọi lãnh 
vực. 
Vì thế không điều gì đáng ngạc 
nhiên khi chính quyền Trump 
lúc nói đang thương thuyết khả 
quan, lúc khác Trump tuyên bố 
là Trung Hoa chưa thỏa mãn 
những đòi hỏi của Hoa Køỳ. 
Như gần đây Trung Hoa đưa ra 
danh sách 140 điều khoản nói 
là sẽ nhượng bộ. Trump mới 
đầu nói là khá đầy đủ, nhưng 
sau đó nói ngược lại ngay là 
còn 4 hay 5 điều khoản lớn 
Trung Hoa không chịu nhượng 
bộ. Và không chấp nhận được! 
Một điều lớn là Trung Hoa có 

chương trình Made in China 
2025, nhằm nắm ngôi bá chủ 
trong các kỹ thuật tân tiến nhất 
như Thông minh nhân tạo, xe 
không người lái, robotics..v.v..,  
Có nghĩa những kỹ nghệ tân 
tiến của tương lai. Nhưng chính 
quyền Trump đòi Trung Hoa 
không được tài trợ cho các 
nghành kỹ nghệ này, điều Tập 
Cận Bình không bao giờ chấp 
nhận vì đây là tiến bộ cho tương 
lai! 
Cũng như Hoa Kỳ sẽ đòi hỏi 
Trung Hoa phải bỏ hay cắt bớt 
tham vọng của chương trình 
“Belt and Road”,  hoặc đòi 
Trung Hoa phải rút các căn cứ 
quân sự trên các đảo nhân tạo 
tại biển Đông, hay chấp nhận 
cho Đài Loan tự trị. Tất cả 
những điều này Tập Cận Bình 
dù chết cũng sẽ không bao giờ 
ưng thuận! Có nghĩa đánh tới 
cùng! 
Chủ trương của Tập Cận Bình 
hiện nay là trì hoãn, cố gắng 
kéo dài thêm 2 năm nữa cho 
Trump hết nhiệm kỳ, hy vọng 
chính quyền sau sẽ bỏ cuộc 
chiến mậu dịch. Trong kỳ bầu 
cử midterm bầu quốc hội vừa 
qua, Trung Hoa đã tìm cách để 
lung lạc về bầu cử nhưng đã bị 
Trump hô hoán lên ngay. 
Nhưng chắc chắn trong vòng 2 
năm đến, Trung Hoa sẽ nhảy 
vào cuộc tìm cách ảnh hưởng 
đến chuyện bầu tổng thống cho 
năm 2020, có thể sẽ còn mạnh 
hơn chuyện Nga đã làm năm 
2016. 
Tập Cận Bình cũng đang tìm 
cách chơi Trump trong vụ Bắc 
Hàn. Trong cuộc họp APEC thứ 
bảy 18 tháng 11 vừa qua, Tập 
Cận Bình đã nói riêng với Tổng 
Thống Đại Hàn Moon Jae-In là 



 

sẽ sang thăm viếng Bắc Hàn và 
gặp Kim jong Un vào đầu năm 
đến. Mặc dù Kim Jong Un đã 
sang Tàu và gặp Tập Cận Bình 
3 lần, họ Tập chưa bao giờ 
sang Bình Nhưỡng để gặp Kim 
Jong Un đáp lễ. Nhưng với 
chiến tranh mậu dịch với Hoa 
Kỳ sắp sửa gia tăng cường độ 
khi tariff tăng lên 25%, cũng 
như Trump đòi quất thêm 257 
tỷ nữa, Tập Cận Bình bắt đầu 
dùng lá bài Bắc Hàn để chơi lại 
Trump. 
Gần đây Bắc Hàn đã cho xúc 
tiến việc chế tạo bom nguyên tử 
và hỏa tiễn trở lại sau một thời 
gian tạm ngưng khi Kim Jong 
Un ggặp trump tại Singapore. 
Nhưng họ Kim bất mãn vì Hoa 
Kỳ vẫn chưa ngưng chế tài, 
cũng như không chịu ký hiệp 
ước chấm dứt chiến tranh Triều 
Tiên, mới chỉ có thoả ước 
ngưng bắn mấy chục năm 
ttrước. 
Ngoài ra với Trung Hoa thả 
lỏng chế tài kinh tế và tiếp tục 
mậu dịch với Bắc Hàn như 
trước, Kim Jong Un tỏ ra cứng 
rắn hơn và với khuyến khích 
của Tập Cận Bình đang trên 
đường cho thử bom nguyên tử 
và hỏa tiễn lại! 
Đây là đòn áp lực của Tập Cận 
Bình chơi Trump! Có nghĩa 
Trump tiếp tục chơi Tàu sẽ bị 
Tàu chơi lại bằng nhiều cách 
khác. Ngoài chuyện dùng lá bài 
Bắc Hàn, Tập Cận Bình có thể 
hại Hoa Kỳ bằng kinh tế như 
phá giá đồng quan, bán 
Treasury bonds làm lãi xuất 
lên, ngăn chặn các công ty 
đang làm ăn tại Trung Hoa, 
không bán cho Hoa Kỳ kim lọai 
hiếm earth metals làm các 
công ty điện tử không hoạt 

động được. Có nghĩa rất nhiều 
cách chơi để làm hại kinh tế 
Hoa Kỳ. 
Dĩ nhiên kinh tế Trung Hoa 
cũng đang dãy chết vì tariff và 
khủng hoảng kinh tế nặng cho 
Trung Hoa với các quả bóng tín 
dụng, nhà cửa và stocks sẽ vỡ 
tan tành.  
Điều này có nghĩa trong năm 
đến, nếu không có gì lớn lao 
thay đổi, hai nền kinh tế của 
Trung Hoa và Hoa Kỳ sẽ bị thiệt 
hại nặng nề, Trung Hoa dĩ 
nhiên bị nặng hơn. Và kinh tế 
toàn cầu sẽ rơi vào con đường 
lụn bại vì ảnh hưởng của cuộc 
quyết chiến giữa Trump và Tập 
Cận Bình, sẽ gây ra những 
phản ứng tai hại dây chuyền 
cho mọi quốc gia trên thế giới. 
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