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Buổi họp thượng đỉnh 20 quốc 
gia gọi là G-20 tại thủ đô 
Buenos Aires của Argentina 
ngày thứ bảy 1 tháng 12 vừa 
qua, được coi như tối quan 
trọng cho kinh tế thế giới. Điểm 
chính là cuộc gặp gỡ  bên lề 
giữa Trump và Tập Cận Bình 
trong bữa ăn tối thứ bảy, để 
thảo luận về cuộc chiến mậu 
dịch giữa 2 nước. 
Kết quả của cuộc gặp này có 
thể mô tả giản dị là Trump đã 
chịu thua Tập Cận Bình! Vì 
Trump đã bằng lòng để ngưng 
lại chuyện đánh gia tăng thuế 
quan tariff trên hàng hóa của 
Tàu trị giá 200 tỷ Mỹ Kim, từ 
hiện nay là 10% lên 25% vào 
ngày 1/1/2019. Đổi lại Trung 
Hoa hứa hẹn là sẽ mua lại đậu 
nành của Hoa Kỳ và dầu hỏa, 
tuy số lượng không nói là bao 
nhiêu.  
Đậu nành là đòn độc của Tàu 
để trả đũa việc đánh tariff của 
Trump. Lý do là phần lớn đậu 
nành do nhà nông của Hoa Kỳ 
sản xuất là để xuất cảng sang 
Trung Hoa. Vì cuộc chiến mậu 
dịch, Trung Hoa đã đánh tariff 
lại 25% trên đậu nành của Hoa 
Kỳ, cũng như chuyển sang 
nhập cảng đậu nành từ Brazil 
và các nông phẩm khác từ các 
xứ Nam Mỹ cũng như từ Uùc. 
Đòn này của Tàu rất độc vì hiện 
nay 98% số lượng đậu nành 
của nhà nông Hoa Kỳ xuất 
cảng sang Trung Hoa đã bị 
ngưng lại, phải tồn kho và sẽ hư 
hỏng phải đổ đi, gây ra khánh 

tận cho giới nhà nông Hoa Kỳ 
tại các tiểu bang như Iowa, 
Kansas.v.v., vốn là cứ điểm 
của Trump vì dân các tiểu bang 
này bỏ phiếu cho Trump đa số! 
Tuy Trump dành 12 tỷ Mỹ Kim 
để giúp cho các nhà nông bị 
thiệt hại, nhưng con số này 
không thấm thía gì và dư luận 
của dân chúng tại các tiểu bang 
này đã bắt đầu trở thành bất lợi 
cho Trump.  Kết quả của cuộc 
bầu cử Quốc Hội tháng 11 vừa 
qua với Dân Chủ thắng lớn, lấy 
lại Hạ Viện đã làm Trump sợ 
hãi và phải lo bảo vệ thành 
phần nòng cốt sống chết với 
Trump. Những nhà nông của 
các tiểu bang vùng Trung Mỹ  
đều thuộc bảo thủ quá khích và 
bỏ phiếu cho Trump. Nhưng khi 
đụng chạm đến túi tiền và 
quyền lợi, nếu cuộc chiến mậu 
dịch kéo dài, nhóm dân này sẽ 
không chịu làm dê tế thần nữa 
và sẽ quay mặt chống trump 
trong tương lai dễ dàng.  
Chính vì ý thức được điều này, 
Tập Cận Bình đã dùng độc 
chiêu chơi lại trên việc nhập 
cảng đậu nành của Hoa Kỳ và 
sau cùng đã áp lực được với 
Trump. Là dùng ngón đòn nhử 
đậu nành để Trump không dám 
mạnh tay chơi 25% tariff lên đồ 
Tàu ngày 1/1/2019 sắp đến. 
Lý do khác không kém quan 
trọng, có thể còn hơn nữa! Là 
thị trường chứng khoán mấy 
tháng nay đi xuống nhiều. Ai 
cũng đặt hy vọng vào cuộc họp 
giữa Trump và Tập Cận Bình 
thứ bảy 1tháng 12 vừa qua. 
Nếu buổi họp thất bại và Trump 
nhất định tiến tới để tăng tariff 
lên 25% và đánh luôn trên 256 
tỷ Mỹ Ki đồ Tàu còn lại, stock 
sẽ mất ngay vài ngàn điểm và 

thị trường chứng khoán nhiều 
phần sẽ crash, gây ra náo loạn 
kinh tế.  
Các tay đầu tư gộc trên Wall 
Street đã dùng bộ trưởng tài 
chánh Steve Mnuchin và cố 
vấn kinh tế Larry Kudlow, vốn 
là những người xuất thân từ 
Wall Street, để khuyến cáo 
Trump phải lùi lại trong việc 
đánh tariff. Vì nếu không sẽ làm 
thị trường chứng khoán Hoa Kỳ 
sụp đổ, cũng như tất cả các thị 
trường khác trên toàn cầu. 
Aùp lực của Wall Street đối với 
Trump không phải nhỏ. Ngay 
chính Peter Navarro, cố vấn về 
mậu dịch cho Trump, trong một 
bài diễn thuyết trước buổi họp 
kinh tế, đã tố cáo các tay chủ 
trương toàn cầu hóa, gọi là 
globalists, cũng như chủ trương 
tự do mậu dịch của Wall Street, 
đặc biệt từ đại công ty đầu tư 
Goldman Sachs, đang áp lực 
trên Trump trong việc thương 
thuyết với Tập Cận Bình. Ngay 
sau đó, Navarro đã bị Larry 
Kudlow, cố vấn kinh tế cho 
Trump đả kích ngay, gọi 
Navarro là nói bậy, không có 
thẩm quyền! Navarro cũng bị 
gạt ra không cho đi sang 
Argentina trong phái đoàn của 
Trump. Nhưng vào phút chót, 
Uûy Viên Mậu Dịch Lighthizer 
can thiệp nên Navarro có mặt. 
Tuy nhiên sau cùng Trump vẫn 
nghe theo lời khuyên của 
Mnuchin và Kudlow, không 
nghe theo phe diều hâu về mậu 
dịch là Navarro và Lighthizer! 
Đối với Trump, chuyện stock 
market lên xuống rất quan 
trọng và Trump theo dõi mỗi 
ngày. Một điều Trump hay khoe 
khoang là trong một năm sau 
ngày nhậm chức, chỉ số Dow 



 

Jones đã tăng 31%, chỉ thua 
thời của tổng thống Roosevelt 
khi xưa. Hiện nay, cho năm 
2018, chỉ số Dow Jones gần 
như không thay đổi,  nhất là từ 
khi Trump đánh Tàu bằng mậu 
dịch, bao nhiêu điểm tăng từ 
đầu năm 2018 đã tiêu tan, còn 
có triển vọng đi xuống nhiều 
nếu tariff tăng lên 25% vào đầu 
năm 2019. Chính vì chuyện sợ 
Dow Jones tuột dốc không 
phanh, hay nặng hơn thành 
crash đã làm Trump nghe lời 
phe bồ câu của Wall Street, đại 
diện bởi bộ trưởng tài chánh 
Mnuchin và cố vấn Kudlow để 
ngưng lại chuyện dánh tariff 
thành 25%. Cộng thêm với đòn 
nhử mua lại đậu nành của Tập 
Cận Bình đem làm mồi thả 
trước miệng Trump, đã làm 
Trump nhắm mắt gạt lệ để chịu 
thua Tập Cận Bình kỳ này! 
Thực sự, trong bản tường trình 
của tòa Bạch Cung về thỏa 
thuận giữa Trump và Tập Cận 
Bình này, Trump nhận là sẽ 
không tăng tariff lên 25% ngày 
đầu năm 2019, chỉ có giá trị 
trong 90 ngày,  trong khi Hoa 
Kỳ và Trung Hoa tiếp tục 
thương thuyết. Sau 90 ngày, 
nếu không có thỏa hiệp chính 
thức, tariff sẽ thành 25%. 
Nhưng đây chính là đòn của 
Tập Cận Bình, trì hoãn, kéo dài 
việc tăng tariff lâu chừng nào 
tốt chừng đó, để đợi Trump bị 
rắc rối với Dân Chủ nắm đa số 
tại Hạ Viện sẽ đưa ra  chuyện 
truất phế. Hay bị công tố viện 
Mueller đưa ra các yếu tố buộc 
tội Trump về thông đồng với 
Nga và ngăn chặn công lý trong 
biên bản  Mueller sắp hoàn tất 
và đưa ra Hạ Viện. 

Điều hiển nhiên là Tập Cận 
Bình không bao giờ thỏa thuận 
cho việc ngăn chặn Trung Hoa 
không được phát triển các kỹ 
nghệ tân tiến của tương lai như 
trong chương trình “Made in 
China 2025” do Bắc Kinh đặt ra 
mấy năm trước. Cũng như 
những điều kiện chính quyền 
trump đưa ra Trung Hoa coi 
như xâm phạm đến chủ quyền 
của Trung Hoa. Căn bản những 
điều khoản phe diều hâu trong 
chính quyền Trump đòi hỏi Tàu 
đáp ứng đều được Bắc Kinh coi 
là việc phá hại nền kinh tế 
Trung Hoa, nhằm vào sự kiềm  
tỏa kinh tế. Nên Tập Cận Bình 
dù chết, cũng sẽ không bao giờ 
ưng thuận. Chiến thuật hiện 
nay của họ Tập là câu giờ, nhử 
dần dần bằng những món mồi 
nho nhỏ như mua lại đậu nành 
một số lượng ít rồi tăng dần nếu 
Hoa Kỳ cắn câu! Còn những 
điều khoản lớn, nhằm ngăn 
chặn kinh tế Trung Hoa, sẽ 
không bao giờ chịu ưng thuận. 
Những diễn biến trong cuộc 
điều tra của Mueller trong mấy 
ngày gần đây cho thấy Tập 
Cận Bình đã lợi dụng được 
những rắc rối đang xảy đến cho 
Trump để thắng được Trump 
trong kỳ họp vừa qua tại 
Buenos Aires, Argentina. Vì 
Mueller đã áp lực được Michael 
Cohen, tay chân thân tín của 
Trump, nhận tội là đã làm 
chứng dối trước Quốc Hội khi 
trả lời những câu hỏi về việc 
xây cất Trump Tower tại 
Moscow. Trump đã chối hàng 
một hai chục lần là không bao 
giờ dính líu với Nga, không có 
chuyện làm ăn nào với Nga khi 
chưa ra ứng cử. Không hề có 
thông đồng với Nga gì hết. Có 

nghĩa là Trump chối hết, cái gì 
cũng chối, hỏi gì về chuyện 
thông đồng với Nga đều chối và 
chối! 
Nhưng Cohen bây giờ đã nhận 
tội và khai ra hết là đại diệân 
cho tổ chức Trump 
Organization để thương lượng 
với viên chức cao cấp của Nga 
về việc xây cất Trump Tower tại 
Moscow. Ngay cả đến tháng 6, 
2016 là khi Trump đã thắng sơ 
bộ và trở thành ứng cử viên của 
đảng Cộng Hòa, Cohen vẫn 
tiếp tục liên lạc với viên chức 
Nga về việc xây cất Trump 
Tower.   
Điều này có nghĩa các lời chối 
của Trump về chuyện không có 
làm ăn với Nga, đều là những 
lời nói láo. Cũng như chuyện 
Michael Cohen đã nhận tội 
trước kia là trả tiền cho các cô 
đóng phim porno Stormy 
Daniels và người mẫu khỏa 
thân Playboy Karen McDougal 
là để bịt miệng các cô này. 
Trong khi Trump chối hết là 
không biết các cô này là ai, dĩ 
nhiên là những lời nói láo! 
Những chuyện gái ghiếc và làm 
bậy về chuyện trả tiền bịt miệng 
vi phạm luật ttranh cử là chuyện 
nhỏ. Nhưng chuyện Cohen 
nhận tội là đại diện cho Trump 
Organization để thương lượng 
với Nga trong khi Trump chối 
hết sẽ là chuyện lớn. Vì đây là 
trọng tâm của cuộc điều tra của 
Công Tố Viện Mueller về việc 
Trump thông đồng với Nga. 
Trump dĩ nhiên hiện nay phải lo 
đối phó với chuyện này nên 
không còn lòng dạ nào trong 
cuộc họp tại Buenos Aires vừa 
qua. Trump đã hủy bỏ cuộc họp 
chính thức với Putin, lấy cớ là vì 
Nga bắt giữ hai chiến hạm của 



 

Ukraine khi đi ngang bán đảo 
Crimea. Nhưng thực ra Trump 
đang bị chuyện Cohen nhận tội 
liên lạc với Nga nên không 
muốn gặp Putin để làm lớn 
chuyện giữa Trump và Putin 
như thời họp tại Helsinski năm 
ngoái.  
Cuộc điều tra của Mueller hiện 
đang vây bủa lấy Trump và 
những kết án và nhận tội của 
các người thân cận hay cố vấn 
của Trump đang được Mueller 
dùng như tơ nhện để kết thành 
sợi buộc chặt và bọc kín lấy 
Trump, không đường cục cựa. 
Không lạ gì Trump không còn 
chút hăng hái và mục đích gì để 
tranh đấu với Tập Cận Bình, 
trong khi lo âu và sợ hãi vì 
Mueller đang thành công trong 
việc thắt dây treo cổ Trump! 
Việc Trump cho đuổi bộ trưởng 
tư pháp Jeff Sessions và cho 
tay chân thân tín là Matthew 
Whitaker  lên làm quyền bộ 
trưởng là chuyện Trump đang 
sửa soạn để cho đuổi Mueller 
và chấm dứt cuộc điều tra về tội 
thông đồng với Nga. Nhiều 
phần Trump sẽ ra lệnh cho 
Whitaker để ký giấy đuổi 
Mueller trước ngày 1/1/2019, 
trước khi phe Dân Chủ chính 
thức nắm đa số tại Hạ Viện và 
sẽ bắt đầu tiến ttrình truất phế 
Trump. Chưa hiểu đến lúc đó 
phản ứng của Mueller sẽ ra sao 
và những sửa soạn của ông 
này sẽ như thế nào để bảo vệ 
những hồ sơ và bằng chứng 
đang có trong việc buộc tội 
Trump. Và cuộc khủng hoảng 
về hiến pháp sẽ xảy ra như thế 
nào khi Trump cho đuổi 
Mueller? 
Những việc này sẽ làm Trump 
không còn lòng dạ nào để theo 

đuổi chương trình chơi Tàu 
bằng mậu dịch. Và đây sẽ là 
điều đáng tiếc. Vì tuy Trump lên 
làm tổng thống là một đại họa 
cho Hoa Kỳ và cho thế giới, tất 
cả những chuyện làm của 
Trump trong hai năm qua đều 
sai quấy và đưa lại nhiều hạu 
quả tai hại cho toàn cầu trong 
tương lai. Nhưng điểm duy nhất 
là điểm son và gỡ lại cho Trump 
phần nào là ý muốn chơi Tàu 
bằng mậu dịch và kiềm toả 
Tàu.  
Tuy nhiên việc chịu thua Tập 
Cận Bình trong buổi gặp tại 
Argentina cho thấy, việc làm 
duy nhất của Trump có thể đem 
lại hữu ích cho Hoa Kỳ và cho 
thế giới, sau cùng cũng như 
nước lã ra sông, vô ích và 
không có chút hiệu quả nào 
đáng kể! Cũng là điều đáng 
buồn và là kiếp nạn của Hoa Kỳ 
cũng như cho toàn cầu vậy thôi! 
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