
 

Tập Cận Bình trở mặt 
 
Khuất Phong Nguyễn Đình 
Phùng 
 
Cuộc thương thuyết mậu dịch 
giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa, kéo 
dài cả năm trời,  họp qua họp 
lại cả chục lần giữa phái đoàn 
của Trung Hoa do phó thủ 
tướng Liu He, cánh tay mặt của 
Tập Cận Bình về kinh tế, cầm 
đầu và phái đoàn của Hoa Kỳ 
với bộ trưởng tài chánh 
Mnuchin và Uûy viên mậu dịch 
Lighthizer, sau cùng đã thất 
bại! 
Lý do của sự bế tắc là bản dự 
thảo cho thỏa ước mậu dịch, 
dày vài trăm trang, sẵn sàng để 
cho Trump và Tập Cận Bình ký 
kết trong một cuộc họp thượng 
đỉnh dự trù vào tháng sáu này, 
vào phút chót đã bị Tập Cận 
Bình bôi xóa gần hết những 
điều khoản quan trọng nhất đã 
được thỏa thuận trước đây. 
Đây là những điểm bắt buộc 
phải có cho những đòi hỏi của 
Hoa Kỳ, nhắm vào việc ngăn 
chặn Trung Hoa ăn cắp hay 
chiếm đoạt những kỹ thuật tân 
tiến. 
Từ trước đến nay, chính quyền 
Trung Hoa bắt các công ty Hoa 
Kỳ muốn làm ăn tại Trung Hoa 
phải hợp tác với một công ty 
của Trung Hoa và chuyển 
nhượng kỹ thuật của mình. Có 
nghĩa lấy hết những bí mật về 
kỹ thuật sản xuất của công ty 
Hoa Kỳ, sau đó công ty của 
Trung Hoa ra riêng và sản xuất 
cạnh tranh với công ty Hoa Kỳ 
với giá rẻ hơn. Những mánh lới 
này của Trung Hoa đã làm xứ 
này phát triển nhanh và lấy hết 
được các nghành kỹ nghệ sản 

xuất của Hoa Kỳ từ mấy chục 
năm nay! 
Bản dự thảo về mậu dịch cấm 
những chuyện này, bắt chính 
quyền Trung Hoa phải mở rộng 
cửa cho các công ty Hoa Kỳ 
làm ăn mà không bị những 
ngăn trở trên. Cấm Trung Hoa 
không được dùng cyberattacks 
ăn cắp các bí mật kỹ thuật tân 
tiến. Bắt chính quyền Trung 
Hoa không được tài trợ các 
công ty về các nghành tối tân 
nhất hiện nay như thông minh 
nhân tạo, vô tuyến 5G, xe hơi 
điện, người máy robotics..v.v.. 
Có nghĩa bắt Trung Hoa phải 
dẹp bỏ chương trình Made in 
China 2025, làm bá chủ thế giới 
với các nghành này. 
Ngoài ra phái đoàn thương 
thuyết của Hoa Kỳ còn đòi hỏi 
Trung Hoa phải soạn thành luật 
và thông qua những thỏa thuận 
khắt khe trên, không phải chỉ 
hứa xuông, hứa cuội! Và sẽ 
phải chịu sự kiểm soát của các 
ủy ban canh chừng xem trung 
oa có giữ đúng và thi hành 
những điều khoản đã thỏa 
thuận hay không. Nếu không 
Hoa Kỳ sẽ có quyền đánh thuế 
quan tariff lại trên hàng hóa của 
Trung Hoa mà Trung Hoa 
không có quyền trả đũa lại! 
Dĩ nhiên những điều kiện khắt 
khe trên của Hoa Kỳ đã phải 
chịu những thương thuyết gay 
go, kéo dài cả năm trời. Nhưng 
Uûy viên mậu dịch Lighthizer 
nổi tiếng là bài Trung Hoa đã 
đòi hỏi phải theo đúng vì không 
tin tưởng là Trung Hoa sẽ giữ 
lời! Điều ngạc nhiên là những 
thương thuyết đã tiến hành khả 
quan đến mức bộ trưởng tài 
chánh Mnuchin đã tuyên bố là 
mọi sự đều tốt đẹp và sửa soạn 

để Trump và Tập Cận Bình ký 
kết vào tháng 6 tới! 
Nhưng sự ngạc nhiên về 
thương thuyết quá trôi chảy đã 
nhường chỗ ngay cho sự nhận 
thức là Trung Hoa đã cố tình 
chơi trò câu giờ kéo dài cuộc 
thương thuyết. Nhưng không hề 
có ý tưởng là sẽ có một sự thoả 
thuận nào cho việc Trung Hoa 
phải theo những điều kiện khắt 
khe Hoa Kỳ đã đưa ra. Có 
nghĩa Tập Cận Bình đã cho 
Trump vào tròng, kéo dài 
thương thuyết để câu giờ, chờ 
cho Trump bị hạ bệ và không 
bao giờ chịu những điều kiện 
của Hoa Kỳ. 
Và trước ngày Liu He sang lại 
Hoa Kỳ để họp tiếp vào hai 
tuần trước, phía Trung Hoa đã 
cho gửi lại bản dự thảo bị sửa 
đổi, với tất cả những thỏa thuận 
của các điều kiện khắt khe Hoa 
Kỳ đưa ra và được Liu He ưng 
thuận trước đây, giờ đã bị xoá 
bỏ hết! 
Dĩ nhiên chỉ có Tập Cận Bình 
giữ quyền tối thượng mới có thể 
sửa đổi như vậy. Và họ Tập, 
thấy đã đi đến giai đoạn chót và 
dự thảo thành hình để thành 
thỏa ước mậu dịch chính thức, 
đã lòi mặt chuột để trở mặt 
ngay, xoá bỏ hết những đòi hỏi 
của Hoa Kỳ, coi như vi phạm 
đến chủ quyền của Trung Hoa! 
Có nghĩa Tập Cận Bình đã chơi 
trò câu giờ, ra lệnh cho Liu He 
phải kéo dài thương thuyết 
càng lâu càng tốt, hy vọng 
Trump sẽ bị bản tường trình của 
Mueller làm cho Trump buộc tội 
và sẽ bị truất phế, giải quyết 
vấn đề giùm cho Trung Hoa, 
không còn bị chiến tranh mậu 
dịch với Hoa Kỳ nữa khi Trump 
bị hạ bệ. 



 

Nhưng Trump không bị ảnh 
hưởng gì nặng với tường trình 
của Mueller và được bộ trưởng 
tư pháp Barr tha bổng về 
chuyện ngăn chận công lý. Nên 
họ Tập phải ra mặt phủ nhận 
bản dự thảo của thỏa ước mậu 
dịch và trở mặt trắng trợn với 
Trump! 
Trump nổi điên vì thấy bị Tập 
Cận Bình cho vào tròng, ra lệnh 
tuần qua cho tăng thuế quan 
tariff từ 10% lên 25% trên 200 
tỷ Mỹ Kim hàng hóa nhập cảng 
từ Trung Hoa. Ngoài ra còn sửa 
soạn để  cho đánh nốt tariff 
25% lên hơn 300 tỷ còn lại của 
hàng hoá Trung Hoa chưa bị 
đánh tariff. 
Trung Hoa cũng trả đũa lại 
ngay bằng cách cho tăng tariff 
lên 25% trên 60 tỷ hàng hóa 
nhập cảng từ Hoa Kỳ và hứa 
hẹn sẽ còn những biện pháp 
khác tuy chưa rõ sẽ chơi tiếp ra 
sao. Lý do là Trung Hoa nhập 
cảng có hơn 100 tỷ từ Hoa Kỳ, 
trong khi bán sang Hoa Kỳ hơn 
500 tỷ! Nhưng không chịu thua 
và sẽ chơi lại Hoa Kỳ đến cùng! 
Dĩ nhiên cả hai xứ đều sẽ bị 
thiệt hại một khi chiến tranh 
mậu dịch kéo dài và gia tăng 
hơn nữa. Nhưng Trung Hoa sẽ 
bị ảnh hưởng nặng nề gấp bội. 
Lý do là vì kinh tế Hoa Kỳ hiện 
nay rất mạnh, mức thất nghiệp 
thấp nhất từ 50 năm nay, kinh 
tế phát triển nhanh hơn ở mức 
3-4%. Trong khi đó kinh tế 
Trung Hoa đang đi xuống, mức 
phát triển giảm đi nhiều so với 
những năm trước. 
Ngoài ra trung Hoa đang ở 
trong trạng thái quả bóng căng 
phồng về tín dụng, có thể vỡ nổ 
bất cứ lúc nào. Mức nợ của 
quốc gia trên mức tổng sản 

lượng GDP là 400%. Một quốc 
gia có tỷ lệ món nợ trên GDP ở 
mức 100% là dễ đi vào khủng 
hoảng kinh tế. Huống hồ Trung 
Hoa hiện nay lên tới 400%, có 
nghĩa một khi chính quyền 
Trung Hoa không kiểm soát nổi 
nữa, quả bóng tín dụng vở tan, 
sẽ đi vào thảm hhọa kinh tế dễ 
dàng. 
Với chiến tranh mậu dịch với 
Hoa Kỳ, chính quyền trung Hoa 
phải bơm tiền vào hệ thống tín 
dụng, ra lệnh cho các ngân 
hàng phải gia tăng cho vay cho 
các công ty, xí nghiệp để kích 
thích kinh tế. Nhưng với tình 
trạng nhiều xí nghiệp của 
Trung Hoa trong trạng thái dở 
sống dở chết gọi là zombie như 
các hãng sản xuất thép hay các 
công ty xây cất, bơm tiền cho 
các công ty này sẽ kéo dài tình 
trạng sống dở chết dở còn làm 
trì trễ kinh tế nhiều hơn. 
Một khi Hoa Kỳ đánh tariff lên 
tất cả hàng hóa Trung Hoa với 
540 tỷ đồ Tàu bị tariff 25%, rất 
nhiều công ty sản xuất của 
Trung Hoa sẽ bị vỡ nợ vì không 
thể bán đồ sang Hoa Kỳ được 
như trước. Tình trạng các công 
ty này bị vỡ nợ sẽ tạo ra phản 
ứng dây chuyền kéo theo các 
công ty khác bị vỡ nợ theo. 
Cũng như các ngân hàng cho 
các công ty này vay tiền, bị các 
công ty vỡ nợ chạy làng, cũng 
sẽ làm các ngân hàng phá sản 
và dẫn dắt dây chuyền đến các 
ngân hàng lớn khác. 
Sau cùng toàn thể hệ thống tín 
dụng của Trung Hoa sẽ lâm 
vào tình trạng rơi tự do, dù 
chính quyền trung ương có bơm 
bao nhiêu tiền vào cứu cũng 
không xuể vì tầm mức quá rộng 
lớn. Mức khủng hoảng kinh tế 

do quả bóng tín dụng Trung 
Hoa vỡ tan sẽ gấp bội lần cuộc 
khủng hoảng và Đại Suy Thoái 
tại Hoa Kỳ năm 2008. 
Tập Cận Bình và ngay cả dân 
chúng Tàu có ảo tưởng là 
Trung oa hiện đã quá mạnh về 
kinh tế, cuộc chiến mậu dịch 
với Hoa Kỳ sẽ không làm suy 
suyển gì. Thực sự Trung Hoa 
còn quá lệ thuộc vào Hoa Kỳ. 
Lý do là kinh tế Trung Hoa dựa 
vào xuất cảng,  thị trường chính 
là Hoa Kỳ. Nên kinh tế có phát 
triển và giàu mạnh là do sản 
xuất và bán hàng hóa sang 
Hoa Kỳ. Khi bị chặn đứng, tất 
nhiên nền kinh tế xuất cảng sẽ 
bị ngã gục dễ dàng. 
Ngoài ra, tuy Trung Hoa ăn cắp 
được kỹ thuật của Hoa Kỳ và 
Tây Aâu, Nhật Bản, mức tiến 
bộ nội địa cũng chưa đủ để 
Trung Hoa tự lực cánh sinh, 
không cần đến ngoại quốc. 
Bằng chứng là hiện nay Hoa Kỳ 
đang tìm cách chặt công ty 
Huawei của Trung Hoa vì sợ 
công ty này sản xuất điện thoại 
và các hệ thống truyền thông 
vô tuyến 5G, làm gián điệp cho 
chính quyền cộng sản Trung 
Hoa. Gần đây Trump mới ký 
sắc lệnh hành pháp không cho 
các công ty làm chip của Hoa 
Kỳ như Qualcom cung cấp 
chips  cho Huawei. Ngăn chặn 
chuyện bán chips cho Huawei 
này có thể sẽ làm công ty này 
gục ngã và triệt tiêu được tham 
vọng làm bá chủ hệ thống vô 
tuyến 5G tân tiến trên toàn cầu 
của Huawei và của Tập Cận 
Bình. 
Điều sai lầm của Tập Cận Bình 
là đã tỏ lộ tham vọng muốn 
Trung Hoa làm bá chủ toàn 
cầu, qua mặt Hoa Kỳ quá sớm 



 

và quá lộ liễu. Vì điều giản dị là 
kinh tế Trung Hoa vẫn là kinh tế 
dựa vào xuất cảng. Và sự tiến 
bộ của Trung Hoa mới chỉ 
khoảng 30 năm nay, chưa đủ 
để tạo ra kinh tế nội địa và tiêu 
thụ rộng lớn đủ để thay thế cho 
kinh tế xuất cảng. Có nghĩa 
Trung Hoa vẫn phải lệ thuộc 
vào Hoa Kỳ để bán đồ cho Hoa 
Kỳ. Nếu Hoa Kỳ không mua đồ 
của Trung Hoa nữa, kinh tế xứ 
này sẽ gục ngẵ! Chiến tranh 
mậu dịch là phương ccách tốt 
nhất để triệt hhạ Trung Hoa và 
tham vọng bá chủ của xứ này. 
Hơn nữa chương trình “Một 
vòng đai, một con đường”, One 
belt, One road của Tập Cận 
Bình muốn tái tạo lại con đường 
tơ lụa Silk Road thời xưa, có thể 
sẽ là dây thòng lọng thắt cổ 
Trung Hoa và đưa đến sự tiêu 
diệt của họ Tập. Lý do là Trung 
Hoa đã tung ra hàng trillions Mỹ 
Kim để xây cất hạ tầng cơ sở 
cho nhiều quốc gia tại Á Châu, 
Phi Châu và các quốc gia 
Central Asia của con đường 
Silk Road. Hàng ngàn tỷ Mỹ 
Kim phung phí không đi đến 
đâu, xây cất cho các quốc gia 
không bao giờ có thể trả nợ nổi 
này sẽ làm Trung Hoa mất tài 
nguyên và mất đi phương tiện 
để tự giúp kinh tế mình khi bị 
sụp đổ.  
Cuộc chiến tranh mậu dịch với 
Hoa Kỳ sẽ là giai đoạn đầu cho 
sự đổ vỡ của kinh tế Trung Hoa. 
Sự nổ tung của quả bóng tín 
dụng tại Trung Hoa trong tương 
lai gần sẽ đưa đến khủng 
hoảng lớn lao và nổi loạn của 
dân Tàu mất hết tiền của. Sự 
phung phí tài nguyên quốc gia 
trên những công trình xây cất 
bỏ hoang, thành phố ma tại 

khắp nơi trên toàn cõi Trung 
Hoa, cũng như tham vọng One 
Belt One Road một khi bị tỉnh 
ngộ và tiêu tan sẽ làm số phận 
Tập Cận Bình bị dính chặt với 
sự đổ vỡ và suy tàn cho Trung 
Hoa trong một tương lai sắp 
đến. 
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