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Trump đã trở thành hoàn toàn 
điên loạn khi mở rộng chiến 
tranh mậu dịch với thêm nhiều 
quốc gia khác trên toàn cầu! 
Thay vì chú tâm vào cuộc chiến 
mậu dịch với Trung Hoa, là điều 
xứng đáng và nên làm, Trump 
đã dùng đòn mậu dịch để chơi 
nhiều quốc gia đồng minh của 
Hoa Kỳ. 
Ngày thứ năm 30 tháng 5 vừa 
qua, Trump tuyên bố sẽ đánh 
thuế quan tariff lên tất cả hàng 
hóa của Mexico vì muốn 
Mexico phải ngăn chặn di dân 
từ vùng Trung Mỹ không cho 
nhập cảnh lậu vào Hoa Kỳ. 
Trump kết tội chính quyền xứ 
Mễ để mặc cho dân của các xứ 
như Guatemala, El Salvador, 
Honduras..v.v., kéo nhau từng 
đoàn đi băng ngang qua 
Mexico,  đến biên giới giữa Mễ 
và Hoa Kỳ và xin tỵ nạn 
asylum, lấy cớ vì chính trị hay vì 
sợ bị băng đảng ma tuý giết để 
xin tỵ nạn vào Hoa Kỳ. Đây là 
vấn đề xin tỵ nạn hợp pháp, 
chưa kể đến việc nhập cảnh 
lậu, trèo tường hay vượt sông 
Rio Grande băng ngang sa 
mạc vào lậu Hoa Kỳ bất hợp 
pháp. 
Con số này càng ngày càng 
nhiều thành kỷ lục trong 2 năm 
Trump nắm quyền. Dù cho 
Trump có bắt giam nhiều người 
tại biên giới, tạo nên những 
chuyện vô nhân đạo vì hàng 
trăm ngàn người Nam Mỹ bị tập 
trung, phân chia gia đình với 
cảnh con nít bị giựt khỏi tay mẹ, 

bắt giam riêng.  Hoặc nhiều 
người bị chết vì bị bệnh và 
không được chữa chạy kịp thời 
tại biên giới. Những đối xử tàn 
nhẫn của chính quyền Trump 
với các người di dân đã bị lên 
án nhiều. Nhưng chính quyền 
Trump vẫn tìm đủ cách để 
thẳng tay ngăn chặn những 
người di dân khốn khổ này. 
Nhưng điều làm Trump nổi điên 
lên là dù cho có ra lệnh để đối 
xử tàn nhẫn thế nào chăng nữa, 
những người di dân này vẫn liều 
chết bỏ xứ ra đi để tìm cách 
nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Vì tình 
trạng tại các xứ vùng Trung Mỹ 
đã quá tồi tệ, quá nghèo đói với 
nạn băng đảng ma tuý giết 
chóc vô tội vạ. Chính quyền các 
xứ này đều tham nhũng, khốn 
nạn không thua gì các băng 
đảng, làm cho người dân tuyệt 
vọng. Và chỉ còn đường liều 
chết bỏ xứ ra đi, may ra tới được 
Thiên Đường là Hoa Kỳ! Vì thế 
số dân vùng Trung Mỹ tìm cách 
băng ngang Mexico đến biên 
giới Mễ – Hoa Kỳ càng ngày 
càng gia tăng trầm trọng. 
Cho đến năm 2014, mỗi năm 
có khoảng từ 250,000 đến 
300,000 người dân Trung Mỹ 
xin nhập cảnh. Nhưng từ tháng 
10, 2018 đến tháng 2, 2019, 
con số này tăng lên gấp đôi, dù 
Trump có tìm cách ngăn chặn 
tàn nhẫn đến đâu chăng nữa. 
Và ước tính cho cả năm 2019 
này, số dân Trung Mỹ bỏ xứ 
băng ngang Mễ đến tại biên 
giới Hoa Kỳ sẽ lên đến 700,000 
người! Con số này có thể còn 
thấp vì chỉ nội trong tháng 4, 
2019, Border Patrol đã bắt 
99,000 người ở biên giới, chưa 
bao giờ nhiều như vậy! 

Để thực hiện lời hứa khi ra tranh 
cử là sẽ ngăn chặn di dân, 
Trump đòi xây bức tường biên 
giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. 
Nhưng bị phe Dân Chủ nắm đa 
số tại Hạ Viện chống đối, dự 
định này của Trump thất bại, dù 
cho đã đóng cửa chính quyền 
kéo dài lâu nhất trong lịch sử, 
Trump đã phải chịu thua về 
chuyện xây tường biên giới. 
Trước viễn ảnh dân Trung Mỹ 
ùn ùn kéo sang, chỉ tăng chứ 
không giảm, Trump sau cùng 
nổi điên và đang say máu về 
chuyện chiến tranh mậu dịch 
với Tàu, Trump áp dụng ngay 
chuyện đánh tariff lên Mexico 
để buộc xứ này phải chặn dân 
các xứ vùng Trung Mỹ không 
thể băng ngang được xứ Mễ dễ 
dàng như trước. 
Trump tuyên bố sẽ đánh thuế 
quan tariff lên tất cả hàng hóa 
từ Mexico sang Hoa Kỳ bắt đầu 
ngày 10 tháng 6 này, sẽ phải 
chịu tariff là 5%. Sau đó mỗi 
tháng sẽ tăng dần lên thành 
10%, 15%, 20% và đến tháng 
10, 2019 này sẽ lên tối đa là 
25%. Thuế quan tariff sẽ đánh 
hoài cho đến khi nào Mexico 
ngăn chặn được dân Trung Mỹ 
không cho qua biên giới phía 
Nam của Mễ nữa và sau cùng 
không lọt đến biên giới Hoa Kỳ 
được. Tuy nhiên ngăn chặn đến 
mức nào và tỷ lệ số di dân tới 
biên giới Hoa Kỳ xuống được 
bao nhiêu, Trump cố tình 
không nói rõ, để còn thương 
lượng! 
Tuyên bố đe dọa Mexico, một 
đồng minh và quốc gia biên giới 
với số lượng mậu dịch giữa hai 
nước cao nhất chỉ sau Canada, 
đã đến một cách bất ngờ. Vì đa 
số các cố vấn của Trump đều 



 

khuyến cáo không nên làm 
chuyện này, sẽ mang lại quá 
nhiều tai hại. Bộ trưởng tài 
chánh Mnuchin cũng như Uûy 
Viên Mậu Dịch Lighthizer đều 
chống việc này. Ngay cả con rể 
Trump là Kushner, cố vấn cho 
bố vợ và có nhiều ảnh hưởng 
với Trump cũng chống việc 
đánh tariff lên Mexico nhưng 
Trump gạt đi!  
Số cố vấn ủng hộ Trump trong 
việc chơi Mexico là đổng lý văn 
phòng, chief of staff Mulvaney 
và cố vấn mậu dịch Peter 
Navarro. Navarro còn tuyên bố 
bợ đỡ Trump đay là nước cờ 
khởi sắc của Trump để ép buộc 
Mexico và khuyến cáo thị 
trường chứng khoán đừng có la 
hoảng!! 
Những nhân vật khác ủng hộ 
Trump trong việc này còn có 
Stephen Miller là cố vấn trưởng 
về chính sách, cũng như  Pat 
Cipollone, luật sư cho tòa Bạch 
Cung. Tuy nhiên nhiều Thượng 
Nghị Sĩ phe Cộng Hòa đã 
chống đối Trump ra mặt về 
chuyện này. Đặc biệt là 
Thượng Nghị Sĩ  Charles 
Grassley của Iowa,  lên án việc 
đánh tariff lên Mexico, gọi 
Trump là lạm dụng quyền hành 
pháp, đi ngược lại ý muốn của 
Quốc Hội! Lý do là Grassley sợ 
Mexico chơi lại sẽ đánh tariff 
lên sản phẩm canh nông của 
Iowa bán sang Mexico. Tiểu 
bang này đang chới với vì 
chuyện chiến tranh mậu dịch 
với Trung Hoa, bị Tàu ngưng 
không mua đậu nành. Nay bị 
bồi thêm chuyện Mexico trả 
đũa lại bằng cách chơi nhà 
nông, kỹ nghệ canh nông sẽ 
sụp luôn! 

Mậu dịch giữa Hoa Kỳ và 
Mexico rất quan trọng vì sự mật 
thiết và lệ thuộc lẫn nhau có 
tầm mức có thể còn hơn cả 
mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung 
Hoa. Trong năm 2018, Hoa Kỳ 
xuất cảng sang Mễ 345 tỷ Mỹ 
Kim và Mexico xuất cảng sang 
lại Hoa Kỳ là 265 tỷ. Quan trọng 
nhất là kỹ nghệ xe hơi. Hãng xe 
GM có 3 xưởng sản xuất xe tại 
Mexico làm những xe pich up 
trucks hay SUV, 25% số lượng 
xe GM sản xuất làm tại Mexico. 
Hãng Ford có 10% số xe hơi 
làm tại Mễ. Các công ty như 
Nissan sản xuất nửa số xe cho 
Hoa kỳ từ Mexico, hãng 
Volswagen làm các xe hơi bán 
tại Hoa Kỳ từ Mexico. Ngoài ra 
các đồ phụ tùng xe hơi đều làm 
hoặc tại Hoa Kỳ hoặc tại 
Mexico, có nghĩa việc sản xuất 
xe hơi gần như không phân biệt 
giữa Hoa Kỳ và Mexico nữa. 
Các phần ráp nối chạy qua 
chạy lại giữa hai xứ cả hàng 
chục lần và sau cùng được ráp 
thành xe hoặc tại Hoa Kỳ hoặc 
ngay Mexico và mang sang 
Hoa Kỳ, không còn phân biệt 
được nữa. 
Vì thế việc đánh thuế quan tariff 
các đồ từ Mexico sẽ tạo ra 
chuyện ác mộng cho ban quản 
trị các hãng sản xuất xe. Vì 
không biết đồ nào sẽ bị thuế, 
đồ nào không, khi chạy qua 
chạy lại cả chục lần giữa hai xứ! 
Chỉ biết chắc chắn một điều là 
giá cả xe hơi sẽ tăng lên nhiều 
với trariff này của Trump! 
Kỹ nghệ dầu hỏa và khí đốt 
cũng sẽ bị ảnh hưởng tai hại 
của tariff của Trump với 
Mexico. Hoa Kỳ nhập cảng 
700,000 thùng dầu từ Mexico 
mỗi ngày. Đánh thuế quan 5% 

sẽ làm tăng 3 Mỹ Kim một 
thùng và sẽ làm tăng giá xăng, 
chưa kể nếu tăng lên 25% tariff. 
Ngoài ra Hoa Kỳ lọc dầu thô 
thành xăng và bán lại cho 
Mexico, cũng như bán khí đốt  
với mức 5 tỷ cubic feet một 
ngày. Nếu Mexico trả đũa và 
đánh tariff lại trên các sản 
phẩm này, các kỹ nghệ Hoa Kỳ 
sẽ bị thiệt hại nhiều. Có nghĩa 
người tiêu thụ và kỹ nghệ dầu 
hỏa của Hoa Kỳ đều bị ảnh 
hưởng nhiều với tariff của 
Trump. 
Nghành canh nông dĩ nhiên bị 
nặng và ảnh hưởng trực tiếp, 
thấy ngay với người tiêu thụ khi 
đi chợ. Hoa Kỳ nhập cảng 28 tỷ 
Mỹ Kim thực phẩm của Mexico. 
Đánh tariff lên các đồ này sẽ 
làm giá trái cây, rau lên ngay 
lập tức sau ngày 10 tháng 6 khi 
tariff của Trump bắt đầu. Ngược 
lại,  khi Mexico trả đũa lại, đánh 
tariff lên các sản phẩm canh 
nông của Hoa Kỳ như bắp, đậu 
nành, sữa, thịt bò, thịt heo, các 
nhà canh nông của Hoa Kỳ tại 
các tiểu bang ủng hộ Trump 
như Iowa, Kansas, Nebraska 
.v.v.. sẽ thấy ngay thiệt hại. Vì 
bị Tàu không mua đậu nành và 
các sản phẩm khác là nhà nông 
Hoa Kỳ đã quá mệt, nay lại còn 
thêm Mexico, rất nhiều người 
làm nghề nông sẽ phá sản, dù 
Trump hứa hẹn sẽ tăng tiền trợ 
cấp lên vài chục tỷ Mỹ Kim. 
Có nghĩa chiến tranh mậu dịch 
của Trump sẽ tai hại nhất cho 
các thành phần dân chúng là 
căn bản ủng hộ Trump trong kỳ 
bầu cử 2016 giúp Trump thành 
tổng thống. Một số vẫn còn 
trung thành với Trump nhưng 
đa số các người này giữ thái độ 
chờ đợi. Nếu ảnh hưởng quá 



 

nặng đến túi tiền của họ, Trump 
sẽ mất phiếu của những người 
dân này dể dàng! 
Với chiến tranh mậu dịch giữa 
Hoa Kỳ và Mexico bắt đầu vào 
ng7y 10 tháng 6 này, gần như 
chắc chắn thỏa ước mậu dịch 
giữa ba xứ Hoa Kỳ, Mexico và 
Canada để thay thế NAFTA 
thời Clinton, sẽ không thông 
qua được tại Quốc Hội của 3 
xứ. Phe Dân Chủ tại Hạ Viện 
chống thỏa ước mậu dịch gọi là 
USMCA này. Mexico dĩ nhiên 
bị tariff của Trump sẽ không 
thông qua với quốc hội của Mễ. 
Canada chưa rõ. Nhưng như 
thế tình trạng mậu dịch của 3 
xứ sẽ ở trạng thái không tốt đẹp 
khi không có thỏa ước để thay 
Nafta và sẽ ảnh hưởng nhiều 
đến kinh tế cả 3 quốc gia. 
Cũng trong tuần lễ qua, chính 
quyền Trump cũng chơi luôn 
Ấn Độ về mậu dịch. Xứ này 
xuất cảng sang Hoa Kỳ 83.2 tỷ 
Mỹ Kim hàng hóa và một phần 
không bị đánh thuế quan tariff 
vì Ấn Độ được coi như thiếu mở 
mang. Nay Trump hủy bỏ 
chuyện này, có nghĩa Ấn Độ sẽ 
bị tariff nhiều hơn.  
Những quốc gia như Đại Hàn, 
Nhật và Đức xuất cảng sang 
Hoa Kỳ nhiều về xe hơi cũng bị 
Trump đe dọa đánh tariff 25% 
lên xe nhập cảng từ các xứ này 
và cho hạn 6 tháng để thương 
thuyết! Có nghĩa Trump không 
từ ai, đồng minh cũng chơi hết 
về tariff không khác gì chơi Tàu! 
Đây là một sai lầm lớn của 
Trump. Vì với Trung Hoa trả 
đũa lại ráo riết, không chịu lùi, 
Hoa Kỳ cần sự ủng hộ của các 
đồng minh để áp lực lên Trung 
Hoa. Nay với chiến tranh mậu 
dịch Trump mở rộng khắp nơi 

trên toàn cầu, Hoa Kỳ sẽ bị cô 
lập trong cuộc chiến với Tàu. 
Có nghĩa toàn cầu đang trên đà 
chia làm 2 phe, một phía là Hoa 
Kỳ, phe kia là Trung Hoa đang 
mở rộng tìm đồng minh. Với 
chuyện Trump mở rộng chiến 
tranh mậu dịch lên cả các đồng 
minh của mình, đây chính là 
phương cách tốt nhất để đẩy 
bạn mình sang kẻ thù Trung 
Hoa và sẽ làm thiệt hại lớn 
trong tương lai trên thế chiến 
lược địa dư toàn cầu. 
Thị trường chứng khoán gần 
đây đã xuống nhiều vì cuộc 
chiến mậu dịch của Trump với 
Trung Hoa. Nay bồi thêm chiến 
tranh mậu dịch với Mexico, Ấn 
Độ và các đồng minh Canada, 
Tây Âu, Nhật Bản, Đại Hàn, 
nhiều phần stock market sẽ đi 
vào thị trường gấu, bear 
matket, hay có thể sẽ sụp đổ, 
stock crash, trong tương lai.  
Trump coi kinh tế mạnh, stock 
lên là ưu điểm của mình. Nay 
với cuộc chiến mậu dịch mở 
rộng khắp nơi của Trump sẽ 
làm stock sụp đổ nay mai, câu 
hỏi được đặt ra là phải chăng 
Trump đã không còn tin tưởng 
mình có thể thắng trong kỳ bầu 
cử 2020 sắp đến? Và Trump 
không còn giữ gìn gì nữa, tung 
hê tất cả, làm những chuyện gì 
mình muốn làm, bất chấp hậu 
quả, muốn ra sao thì ra. Nước 
Mỹ có tiêu hay không cũng mặc 
kệ. Hay cả toàn cầu có tiêu 
tùng luôn, cũng ráng mà chịu! 
Miễn Trump làm được theo ý 
mình muốn làm từ bấy lâu 
nay!!! 
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