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Nhiều chuyện sẽ xảy ra vào
tháng 3 này! Chưa đến tháng 3
hẳn, nhưng hai ngày cuối của
tháng 2, thứ tư 27 và thứ năm
28, Trump sẽ gặp Kim Jong Un
tại Hà Nội lần thứ hai, sau kỳ
gặp năm ngoái tại Singapore.
Tuần lễ trước, trong cuộc điều
trần trước Quốc Hội của các tay
chủ chốt của Hoa Kỳ về tình
báo như Dan Coats, giám đốc
Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia và
bà Gina Haspel, giám đốc CIA,
nhận định chung của tình báo
Hoa Kỳ là Bắc Hàn sẽ không
bao giờ từ bỏ vũ khí nguyên tử.
Nhưng Trump phủ nhận ngay,
cho rằng các giám đốc tình báo
của Hoa Kỳ ngây thơ, dốt nát,
cần đi học lại! Có nghĩa Trump
đã mắc phải bả của Kim Jong
Un, vào mê hồn trận đặt ra bởi
họ Kim và Trump đi ngược với
những khuyến cáo của các tay
tổ tình báo của chính Hoa Kỳ,
đặt hết lòng tin vào Kim Jong
Un!
Lý do là Trump tự nhận đã
thành công trong việc giải
quyết chuyện Bắc Hàn để quốc
gia này giải giới vũ khí nguyên
tử, không còn đe dọa chuyện
có khả năng để bắn tới lục địa
Hoa Kỳ bằng hoả tiễn ICBM
gắn hạt nhân nguyên tử. Nhưng
từ hơn nửa năm nay, sau ngày
Trump gặp Kim Jong Un tại
Singapore và ký kết một bản
thỏa ước mơ hồ, vô giá trị, Bắc
Hàn vẫn tiếp tục phát triển về
vũ khí nguyên tử, tuy không còn
cho thử bom hay cho bắn hoả
tiễn thêm nữa. Trong khi đó

Hoa Kỳ vẫn đòi Bắc Hàn phải
cho công bố tất cả các địa
điểm, kho chứa bom, dàn
phóng hỏa tiễn.v.v.. trước khi
giải tỏa lệnh cấm vận kinh tế.
Và Hoa Kỳ cũng không theo đòi
hỏi của Bắc Hàn là ký kết hiệp
ước hoà bình thay cho thỏa ước
ngưng bắn sau cuộc chiến
Triều Tiên, để chính thức hóa
chấm dứt chiến tranh gần 70
năm trước!
Chỉ mới vài ngày trước đây, một
bản tường trình mật của Liên
Hiệp Quốc nhưng lộ ra ngoài,
đã cho biết tất cả khả năng về
nguyên tử của Bắc Hàn còn
nguyên vẹn, không suy suyển
gì. Điều này chứng tỏ cuộc họp
giữa Trump và Kim Jong Un tại
Singapore trước đây đã hoàn
toàn thất bại và chỉ có một mình
Trump không chịu nhận điều
này và vẫn dương dương tự đắc
là đã giải quyết được chuyện
Bắc Hàn! Trump còn tự khen là
nếu không có Trump, giờ này
Hoa Kỳ đã lâm vào một cuộc
chiến tranh lớn với Bắc Hàn
rồi!!!
Nhưng tại sao lại cần có thêm
cuộc gặp lần thứ hai giữa
Trump và họ Kim tại Hà Nội? Lý
do chính là Bắc Hàn vẫn chưa
được hưởng lợi gì nhiều về kinh
tế sau kỳ gặp tại Singapore.
Mặc dù Trung Hoa gần như đã
bình thường hóa việc mậu dịch
với Bắc Hàn và giúp trở lại viện
trợ thực phẩm và năng lượng,
họ Kim muốn xúc tiến nhanh
hơn về phát triển kinh tế. Và
điều này chỉ xảy ra khi Hoa Kỳ
bỏ cấm vận hoàn toàn và bật
đèn xanh cho Đại Hàn với tổng
thống Moon giúp đỡ Bắc Hàn
nhiều hơn. Họ Kim gần đây đã
đi xe lửa từ Bình Nhưỡng sang

Bắc Kinh để gặp Tập Cận Bình
và bàn về chuyện gặp lại
Trump lần thứ nhì. Họ Tập đã
ưng thuận để Kim Jong Un đưa
ý kiến gặp Trump lần nữa. Lý
do là Tập Cận Bình muốn dùng
chuyện Bắc Hàn để làm đòn
bẩy trong việc thương thuyết về
mậu dịch với Hoa Kỳ và ngăn
chặn chuyện Trump sẽ cho
tăng tariff từ 10% lên 25% vào
đầu tháng 3. Tập Cận Bình
muốn nhắc nhở Trump là muốn
giải quyết chuyện vũ khí
nguyên tử của Bắc Hàn, phải
cần đến bàn tay của Trung
Hoa. Và nếu Trump nhất định
tiến tới trong việc tăng tariff
hàng hóa của Trung Hoa, họ
Tập sẽ dùng chuyện Bắc Hàn
để chơi lại Hoa Kỳ không nương
tay!
Nhiều phần cuộc gặp của
Trump với Kim Jong Un tại Hà
Nội hai ngày 27 và 28 tháng 2,
sẽ không đi đến đâu. Vì cố vấn
an ninh quốc gia cho Trump là
Bolton thuộc loại diều hâu hiếu
chiến hạng nặng, không bao
giờ tin tưởng chuyện Bắc Hàn
sẽ giải giới nguyên tử, cho rằng
phải dùng đến chiến tranh để
tiêu diệt Bắc Hàn.
Bolton
không dễ vào tròng của họ Kim
như Trump nên sẽ phá cho
bằng được mọi chuyện thương
thuyết và thỏa thuận giữa họ
Kim và Trump. Có thể Kim jong
Un sẽ nhử tiếp, cho phá hủy cơ
sở nguyên tử tại Youngbion, cũ
kỹ và không còn dùng đến,
cũng như cho phá vài hỏa tiễn
ICBM để đổi lại là Hoa Kỳ bỏ
cấm vận và bắt đầu viện trợ
kinh tế cho Bắc Hàn. Nhưng dù
cho Trump và họ Kim có ký kết
gì thêm nữa, hậu quả cũng
không đi đến đâu vì Trump sẽ

bị tay dưới là cố vấn an ninh
Bolton cũng như các cơ quan
tình báo phá để không thực
hiện được!
Biến chuyển lớn kế tiếp trong
tháng 3/2019 là việc Trump có
cho tăng thuế quan tariff lên
200 tỷ Mỹ Kim hàng hoá của
Tàu lên thành 25% hay không?
Những thương thuyết mậu dịch
giữa phó thủ tướng Liu He của
Trung Hoa và bộ trưởng tài
chánh Mnuchin cùng Uûy Viên
Mậu Dịch Lighthizer gần đây
không đi đến đâu, dù hai bên
có đi qua đi lại tiếp tục thương
thuyết cũng đều vô ích.
Lý do là Trung Hoa sẽ không
bao giờ chịu bỏ chương trình
làm bá chủ về các kỹ thuật tân
tiến như đặt ra trong Made in
China 2025. Trong khi đó
Trump bị bó tay vì thị trường
chứng khoán. Nếu Trump nhất
định chơi Tàu thẳng tay đánh
tariff 25% ngày 2 tháng 3 này,
stock sẽ crash lập tức và chỉ số
Dow Jones sẽ mất đi vài ngàn
điểm dễ dàng. Tập Cận Bình
tính toán là Trump sẽ không
dám làm mạnh vì sợ thị trường
chứng khoán sụp nên sẽ không
bao giờ chịu nhượng bộ. Nhiều
phần Trump sẽ cho kéo dài
thêm vài tháng nữa, chỉ giữ
tariff ở 10% và thương thuyết
tiếp!
Tuy nhiên một đặc điểm của
Trump là khó lường trước và dễ
thay đổi như chong chóng! Nếu
cuộc họp với Kim Jong Un tại
Hà Nội bị thất bại, Trump sẽ đổ
tội lên đầu Tập Cận Bình là chơi
Trump. Và dù biết stock có
xuống, Trump cũng mặc kệ để
chơi lại Tập Cận Bình cho bõ
ghét! Khi đó Trump sẽ cho
đánh tariff lên cả 500 tỷ đồ Tàu

lên 25% hay hơn nữa, muốn ra
sao thì ra. Dĩ nhiên Wall Street
sụp, kinh tế Hoa Kỳ sẽ đi vào
suy thoái vì các công ty sẽ gặp
khó khăn vì thiếu đồ từ Trung
Hoa để sản xuất khi các hệ
thống cung cấp từ Trung Hoa bị
gián đoạn.
Nhưng bù lại kinh tế Trung Hoa
sẽ rơi vào khủng hoảng kinh tế
vĩ đại vì mọi sự sẽ sụp đổ theo
dây chuyền. Từ các công ty chế
tạo sản xuất, hệ thống xuất
cảng, các ngân hàng, mọi dịch
vụ tín dụng của Trung Hoa lúc
đó sẽ thi nhau vỡ nợ và phá
sản. Dù cho chính quyền cộng
sản Trung Hoa có bơm tiền vào
bao nhiêu đi nữa, làn sóng thần
của sụp đổ kinh tế tại Trung
Hoa sẽ tràn ngập và lôi cuốn,
phá vỡ tất cả để cho toàn thể
kinh tế Trung Hoa chìm sâu
dưới đáy biển, khó lòng ngóc
đầu lên nổi.
Dĩ nhiên ảnh hưởng ttrên kinh
tế toàn cầu không phải nhỏ. Vì
Trung Hoa là quốc gia thứ hai
về kinh tế, chỉ sau Hoa Kỳ. Và
Trung Hoa đã chiếm hết các thị
trường về sản xuất cho cả toàn
cầu. Nên không phải chỉ riêng
Hoa Kỳ nhưng Aâu Châu, các
nước Á Châu khác, vùng Nam
Mỹ cũng như Phi Châu đều bị
ảnh hưởng dây chuyền nặng và
khủng hoảng kinh tế sẽ lan tràn
khắp toàn cầu.
Thực sự tuy Trump là tai họa
cho Hoa Kỳ khi thành tổng
thống, chỉ mình Trump khi ra
tranh cử có ý thức đủ về nguy
hiểm do Trung Hoa đem lại. Bất
cứ một tổng thồng Hoa Kỳ nào
khác có lẽ cũng sẽ không có
đủ ý muốn và điên cuồng
không tính toán để chơi Tàu. Lý
do là thiệt hại về kinh tế cho

Hoa Kỳ sẽ quá nặng nề. Nhưng
vấn đề là Trump có điên loạn
đủ để chơi Tàu xả dàn, muốn ra
sao thì ra hay không? Hay sẽ
chùn tay và tiếp tục để kéo dài
và thương thuyết vô bổ, biết
rằng Tập Cận Bình không bao
giờ chịu nhượng bộ! Phải đợi
đến tháng ba, 2019 này, mọi
sự mới rõ ràng hơn được!
Nhưng tháng 3 cũng còn nhiều
chuyện khác! Ngày thứ sáu 29
tháng 3 này là ngày nước Anh
sẽ đi ra khỏi Liên Hiệp Aâu
Châu gọi là Brexit. Những cuộc
thương thuyết giữa Anh và Liên
Hiệp Aâu Châu gọi là EU,
European Union, để có một
cuộc rút khỏi khối trật tự đã gặp
nhiều khó khăn. Thủ tướng
Theresa May của Anh gần đây
đưa ra bản dự thảo Brexit ký kết
với EU sau hơn 2 năm thương
thuyết để Quốc Hội Anh bỏ
phiếu. Nhưng bà May đã bị
thảm bại nặng nề nhất ttrong
lịch sử Anh khi bị thua đến 230
phiếu hồi tháng 1/2019 vừa
qua.
Mặc dù có thể thương thuyết lại
hay sẽ cho trưng cầu dân ý lại
xem dân Anh còn muốn rút khỏi
EU hay không. Nhưng nhiều
phần đến ngày 29 tháng 3 này,
nước Anh sẽ chính thức ra khỏi
Liên Hiệp Aâu Châu và sẽ gây
ra xáo trộn kinh tế nặng nề cho
toàn thể Aâu Châu. Dĩ nhiên
nước Anh sẽ bị nặng hơn cả vì
ngay bây giờ rất nhiều công ty
đã muốn rời khỏi Anh để sang
Pháp, Đức hay xứ Tây Aâu
khác. Nhưng hậu quả cho các
xứ trong EU cũng sẽ rất rộng
lớn về kinh tế và sẽ ảnh hưởng
ngay cả đến Hoa Kỳ hay cả
toàn cầu.

Thực sự ngay bây giờ dù chưa
có Brexit, kinh tế Aâu Châu
cũng đang trên đà xuống dốc.
Nước Đức là nước có kinh tế
mạnh nhất đã bị hai tam cá
nguyệt có mức tổng sản lượng
quốc gia GDP trở thành số âm,
có nghĩa không tăng trưởng mà
còn đi xuống. Lý do là Đức sản
xuất máy móc, dụng cụ bán
nhiều cho Tàu. Trung Hoa giờ
đây kinh tế xuống, không nhập
cảng nhiều như trước nên đức
không bán được cho Tàu nên
cũng đi xuống.
Kinh tế của Ýù cũng quá yếu
kém, nợ nần ngập đầu. Chính
quyền bị khủng hoảng nặng vì
đảng cực tả nắm quyền. Trong
khi đó gần đây, phó thủ tướng
Luigi Di Maio của Ý chơi tổng
thống Pháp Macron bằng cách
gặp thủ lãnh của nhóm Yellow
Vests (Gilets Jaunes), kêu gọi
dân Pháp ủng hộ nhóm chống
đối này. Pháp mấy tháng nay bị
biểu tình khắp nơi do nhóm dân
nghèo chống chính phủ mặc áo
an ninh màu vàng, xuống
đường mỗi cuối tuần chống
chính phủ Macron.
Macron bị Di Maio cực tả của Ý
chơi khi ủng hộ nhóm Yellow
Vests nên nổi điên triệu hồi đại
sứ Pháp tại Ý về, chuyện chưa
bao giờ xảy ra từ hồi Đệ Nhị
Thế Chiến đến giờ. Điều này
cho thấy 3 quốc gia Anh,
Phháp, Ý, sáng lập viên của
Liên Hiệp Aâu Châu hiện nay
đều lâm vào tình trạng khủng
hoảng nặng và dễ gây ra tan vỡ
của chính EU trong tương lai!
Tóm lại tháng 3/2019 là tháng
sẽ có nhiều biến chuyển khắp
nơi trên toàn cầu. Hoa Kỳ với
Trump điên loạn, tiếp tục gây ra
nhiều biến động khó ngờ đến.

Tập Cận Bình độc tài cuồng
loạn, thống lãnh Trung Hoa
cũng sẽ làm nổi sóng cả toàn
cầu. Tây Aâu với Brexit của
Anh, Yellow Vests của Pháp và
cực tả nợ nần ngập đầu của Ý,
dễ làm tan vỡ cả Aâu Châu
tháng 3 này.
Có nghĩa toàn cầu đang bắt
đầu đi vào giai đoạn của tai
ương và nhiều sóng gió. Những
điều này có xảy ra hay không?
Thời gian sắp đến sẽ cho
chúng ra biết rõ hơn.
Khuất Phong Nguyễn Đình
Phùng
www.nguyendinhphung.com

