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Ngày thứ sáu 23 tháng 8 vừa 
qua, một biến chuyển mới trong 
cuộc chiến tranh mậu dịch Hoa 
Kỳ – Trung Hoa đã làm gia tăng 
cường độ cuộc chiến lên nhiều. 
Trong buổi sáng thứ sáu, tin tức 
cho biết Trung Hoa đã quyết 
định trả đũa lại đe dọa của 
Trump đánh thuế quan tariff 
10% lên 300 tỷ Mỹ Kim còn lại 
của hàng hóa Trung Hoa vào 
đầu tháng 9 này. Hiện nay 250 
tỷ Mỹ Kim đồ Trung Hoa đã bị 
tariff 25%, hầu hết là hàng hóa 
cho kỹ nghệ, không phải vật 
dụng của người tiêu thụ, nên 
ảnh hưởng trên túi tiền người đi 
mua đồ chưa thấy nhiều. 
Nhưng 300 tỷ Mỹ Kim hàng hóa 
Tàu Trump định đánh thuế 
quan 10% là những đồ tiêu thụ 
người dân Hoa Kỳ đi mua sắm 
mỗi ngày ở WalMart hay những 
tiệm khác, như quần áo, giày 
dép, đồ chơi, TV, điện thoại, vật 
dụng thông thường mua ở chợ 
búa đều nhập cảng từ Trung 
Hoa. Với 300 tỷ Mỹ Kim đồ Tàu 
bị đánh thuế quan này, cộng 
thêm với 250 tỷ hàng hóa trước 
kia, tất cả nhập cảng của Tàu 
như vậy bị đánh thuế hết. Mặc 
dù một số hàng hóa như đồ 
chơi, TV, phone v.v.. đã được 
dời ngày đánh thuế sau ngày 
lễ, qua ngày 31 tháng 12 để 
dân chúng đi mua sắm dịp lễ 
đến đỡ bị ảnh hưởng. Nhưng 
cũng chỉ là hoãn tạm, sau đó sẽ 
bị đánh thuế. 
Trump chơi đòn này để áp lực 
lên Tập Cận Bình phải chịu 
ngồi vào bàn thương thuyết trở 

lại. Trump cũng tính rằng họ 
Tập không dám trả đũa trở lại vì 
Tàu trước kia đã cho đánh thuế 
tariff lên gần hết hàng hóa nhập 
cảng từ Hoa Kỳ, chỉ khoảng 
hơn 100 tỷ Mỹ Kim, so với Hoa 
Kỳ nhập cảng đến 550 tỷ đồ 
Tàu! 
Nhưng Tập Cận Bình đã làm 
Trump sững sờ và nổi điên khi 
Trung Hoa kiếm ra thêm 75 tỷ 
hàng hóa Hoa Kỳ để đánh thuế 
quan đáp lễ với đòn của Trump. 
Ngoài ra Trung Hoa cho ngưng 
hết chuyện nhập cảng đậu 
nành,  mấy tháng trước họp ở 
Osaka, Tập Cận Bình đã hứa 
với Trump là sẽ mua lại đậu 
nành để giúp nhà nông Mỹ.  
Không những thế, Trung Hoa 
cho đánh thuế tối đa lên xe hơi 
nhập cảng từ Hoa Kỳ, đòn này 
nhắm vào các vùng sản xuất xe 
hơi của Hoa Kỳ như Detroit, 
hiện chỉ còn kiếm lời được khi 
xuất cảng xe hơi sang Trung 
Hoa.  
Đòn này nhằm vào việc hại kỹ 
nghệ xe hơi của Hoa Kỳ, hiện 
thoi thóp vì các hãng như GM, 
Ford lỗ lã quá nhiều. Dân 
chúng các tiểu bang có dính líu 
đến kỹ nghệ xe hơi cũng là 
thành phần nòng cốt ủng hộ 
Trump như các tiểu bang về 
canh nông. Nên đòn này của 
Tập Cận Bình nhắm vào các 
tiểu bang ủng hộ Trump nhiều 
nhất trong kỳ tranh cử 2016 và 
là căn bản cho cuộc vận động 
tổng thống năm 2020 của 
Trump. 
Bị đòn trả đũa này của Tập Cận 
Bình, Trump nổi cơn khùng, tới 
tấp viết tweets trong ngày thứ 
sáu 23 tháng 8, chửi cả Tập 
Cận Bình lẫn Jerome Powell, 
chủ tịch Federal Reserve Bank, 

không chịu cắt lãi suất theo như 
ý Trump muốn! Trump gọi cả 
Powell và họ Tập là kẻ thù! 
Trump viết tweet ra lệnh cho 
các công ty Hoa Kỳ làm ăn với 
Trung Hoa phải cắt bỏ hết các 
dây nối ràng buộc với Trung 
Hoa và rút ra khỏi xứ này, mang 
công việc về lại Hoa Kỳ. 
Dĩ nhiên đây chỉ là tweet của 
Trump viết trên Twitter, không 
phải là văn kiện chính thức. 
Nhưng đe dọa này của Trump 
đã làm náo động Wall Street, 
chỉ trong vòng 15 phút, chỉ số 
Dow Jones đã xuống ngay 400 
điểm và tiếp tục đi xuống! 
Nhưng Trump vẫn chưa hả 
giận! Cơn điên khùng tiếp tục 
kéo đến chiều và sau khi Wall 
Street đóng cửa, Trump tweets 
thêm, lần này tuyên bố sẽ tăng 
thuế quan tariff lên nữa! Số 
hàng hóa trị giá 250 tỷ Mỹ Kim 
bị đánh 25% mấy tháng nay, 
bây giờ sẽ tăng thành 30%. 
Còn số 300 tỷ Mỹ Kim đồ Tàu 
sẽ đánh 10% bắt đầu tháng 9 
này, giờ sẽ quất thành 15%.  
Sau đó Trump lên đường sang 
họp hội nghị 7 quốc gia tại bãi 
biển Biarritz của Pháp. Được 
hỏi có hối tiếc gì về chuyện 
đáng tăng tariff lên không, 
Trump trả lời là hối hận vì 
không đánh thuế tariff cao hơn 
nữa! Có nghĩa Trump đã quá 
cay cú với Tập Cận Bình, tiếp 
tục trả đũa lại và chơi đến cùng. 
Trump đã hy vọng họ Tập cắn 
răng chịu đòn, không dám phản 
ứng lại vì muốn cứu chuyện 
thương thuyết mậu dịch giữa 2 
xứ. 
Nhưng Trump bây giờ mới sáng 
mắt là Tập Cận Bình quyết 
chiến đến cùng, không chịu 
nhường bước chút nào trước 



 

những đe dọa của Trump! 
Không những thế, còn nhắm 
vào những tiểu bang chủ lực 
của Trump tại vùng Midwest, 
triệt hạ về canh nông và những 
tiểu bang mật thiết đến kỹ nghệ 
sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ, tìm 
đúng chỗ nhược của Trump để 
chơi lại! 
Đã lỡ viết tweet ra lệnh cho các 
công ty Hoa Kỳ làm ăn với 
Trung Hoa phải cắt quan hệ và 
ra khỏi Trung Hoa, trên đường 
bay sang Pháp họp Group of 7, 
gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, 
Ý, Canada, Nhật, Trump bắt 
các cố vấn và tùy tùng tìm luật 
chứng minh là Trump có quyền 
ra lệnh cho các công ty tư nhân 
như thế. 
Ngay hôm sau,  các cố vấn cho 
Trump đã tìm ra được đạo luật 
từ năm 1977 gọi là 
“International Emergency 
Economic Powers Act” cho 
phép tổng thống khi nhân danh 
an ninh quốc gia, có quyền ra 
lệnh cho các công ty như 
Trump đã tweet. Thực sự, đạo 
luật này được viết và thông qua 
năm 1977 để đối phó với khủng 
bố, ma túy và các quốc gia 
ngoài vòng công pháp quốc tế 
như Iran, Syria, Bắc Hàn. Chưa 
bao giờ luật này được dùng cho 
trường hợp một quốc gia có tầm 
vóc về kinh tế, là cường quốc 
thứ nhì chỉ sau Hoa Kỳ, như 
Trung Hoa và thuần túy trên 
phương diện tranh chấp mậu 
dịch như hiện nay giữa Hoa Kỳ 
và Trung Hoa. 
Nhưng Trump đâu cần biết phải 
trái, chỉ cần có luật để biện 
minh cho việc mình làm là được 
rồi! Trước giờ luật này được các 
đời tổng thống trước sử dụng 
như khi Iraq xâm lăng Kuwait, 

tổng thống Bush bố đã dùng 
luật này để đối phó với Saddam 
Hussein, Cũng như thời tổng 
thống Bill Clinton, khi Serbia 
cho quân chiếm Kosovo năm 
1998, tổng thống Clinton dùng 
luật này để đối phó với các tay 
tội phạm chiến tranh của 
Serbia. Tổng thống Obama 
cũng dựa theo luật trên khi Nga 
chiếm cứ bán đảo Crimea năm 
2014.  
Trump thực ra có thể tuyên bố 
là Trung Hoa đã ăn cắp quá 
nhiều kỹ thuật của Hoa Kỳ, 
cũng như Trung Hoa xâm 
chiếm và xây cất các hòn đảo 
nhân tạo tại Trường Sa và 
Hoàng Sa, tạo nên mối đe dọa 
về an ninh quốc gia cho Hoa 
Kỳ. Vì thế, trump có quyền hạn 
để dùng đạo luật nói trên để 
trừng phạt Trung Hoa. Việc ra 
lệnh cho các công ty Hoa Kỳ 
phải rút khỏi Trung Hoa, có thể 
không thực hiện được vì các đại 
công ty không thể một sớm một 
chiều rút hết ra khỏi Trung Hoa, 
Tuy nhiên, có thể sẽ phải bán 
tống bán tháo các đầu tư hay 
các cơ xưởng cho các công ty 
ngoại quốc khác như của Âu 
Châu hay Nhật. Và dĩ nhiên sẽ 
bị lỗ nặng nề. 
Trump cũng có thể dùng luật 
năm 1977 nói trên để ngăn cấm 
các đầu tư tương lai của các 
công ty Hoa Kỳ vào Trung Hoa, 
cũng như chặn các ngân hàng 
của Trung Hoa không được 
tham dự vào các tín dụng của 
hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ 
cũng như trên quốc tế, đồng 
thời cho đông đá hết các tài sản 
của công ty Trung Hoa đầu tư 
và nằm trên đất Hoa Kỳ. 
Có nghĩa ngoài chuyện đánh 
tăng thuế quan tariff lên cao 

hơn, Trump có thể dùng đạo 
luật đã có sẵn từ năm 1977 để 
chơi Tàu xả láng về kinh tế  và 
về tín dụng, tìm cách loại hẳn 
Trung Hoa ra khỏi các hoạt 
động kinh tế trên toàn cầu, nếu 
muốn chơi đến cùng! 
Dĩ nhiên một khi Trump làm 
thiệt, không phải chỉ tweet 
xuông rồi bỏ đó hay nói xoay 
chiều mấy hôm sau, hay chỉ 
mấy giờ sau như Trump đã từng 
làm, nền kinh tế toàn cầu sẽ lập 
tức bị khủng hoảng ngay và đi 
vào giai đoạn suy thoái nặng 
như thời Depression thập niên 
30’s hay còn tệ hơn nữa! 
Nhưng tại sao Tập Cận Bình 
quyết định đánh tay đôi, xả láng 
với Trump, không kiêng dè gì, 
mặc dù thừa biết Trump sẽ lên 
cơn khùng ngay sau khi Trung 
Hoa tuyên bố đánh tariff lên 75 
tỷ Mỹ Kim đồ nhập cảng từ Hoa 
Kỳ? 
Lý do là từ khi Tập Cận Bình 
trọng dụng bộ trưởng thương 
mại Zhong Shan, tay diều hâu 
cứng rắn hạng nhất của Tàu 
trong việc thương thuyết mậu 
dịch, họ Tập đã đi đến kết luận 
là không thể tiếp tục nhượng bộ 
Trump được nữa! Vì những đòi 
hỏi của phe Hoa Kỳ với Uûy 
Viên mậu dịch Lighthizer đưa 
ra quá khắt khe, gần như bắt 
Trung Hoa phải từ bỏ hẳn mô 
hình phát triển kinh tế thành 
công vượt bực của mình từ chục 
năm qua.  
Và họ Tập tin tưởng là không 
nhượng bộ nào của Tàu có thể 
thỏa mãn được Trump, cũng 
như Lighthizer và cố vấn Peter 
Navarro, người đã viết sách 
cảnh cáo “Death by China” và 
bây giờ được Trump nghe lời tối 



 

đa, phải chơi Trung Hoa đến 
cùng! 
Kết luận của Tập Cận Bình hiện 
nay là chỉ còn 14 tháng nữa sẽ 
đến ngày bầu cử. Phương sách 
tốt nhất là làm thế nào để 
Trump thất cử và tổng thống 
mới lên, sẽ hòa hoãn với Trung 
Hoa hơn. Điều rõ ràng là hiện 
nay, lợi thế duy nhất của Trump 
để có thể thắng cử là kinh tế. 
Với mức thất nghiệp thấp nhất 
từ 50 năm nay và lương bổng 
nhân công tăng,  mức phát triển 
kinh tế của Hoa Kỳ vẫn mạnh, 
Trump có hy vọng tái đắc cử 
nếu kinh tế Hoa Kỳ thịnh vượng 
những tháng chót trước khi dân 
đi bầu. 
Tập Cận Bình đã tính toán là 
kinh tế Trung Hoa tuy đã chậm 
lại và không phát triển nhanh 
như trước, Trung Hoa dưới chế 
độ độc tài có thể dùng chỉ huy 
kinh tế để giữ nền kinh tế chạy 
đều, dù có bị ảnh hưởng vì cuộc 
chiến mậu dịch với Hoa Kỳ đến 
đâu chăng nữa. 
Vả lại, Trung Hoa có số ngoại 
tệ thặng dư lên đến hơn 3000 tỷ 
Mỹ Kim,  nhờ vào mấy chục 
năm xuất cảng hàng hóa sang 
Hoa Kỳ và toàn cầu. Nay nếu 
có bị suy đồi kinh tế chút đỉnh, 
vẫn có thể dùng tiền thặng dư 
này bơm vào hệ thống ngân 
hàng và tín dụng để giữ cho 
dân không nổi loạn và chính 
quyền của họ Tập được củng 
cố. 
Những điều này cho thấy trong 
tính toán của Tập Cận Bình và 
Zhong Shan,  để đối phó với 
Trump, cách tốt nhất là ăn 
miếng trả miếng tới nơi tới 
chốn, không chịu nhường bước 
nào. Mục đích là chọc cho 
Trump nổi khùng lên, làm bậy 

hay dẫn dắt để Trump gia tăng 
cường độ cuộc chiến mậu dịch. 
Kết quả sẽ là sụp đổ của thị 
trường chứng khoán của Hoa 
Kỳ cũng như cả toàn cầu. Suy 
thoái kinh tế sẽ xảy ra khắp nơi 
và sau cùng sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp đến Hoa Kỳ làm kinh tế 
Hoa Kỳ yếu kém. Dân chúng 
Hoa Kỳ dĩ nhiên sẽ bầu theo túi 
tiền và với Trump chỉ có lợi thế 
duy nhất là khoe khoang thành 
tích kinh tế của mình, một khi 
kinh tế Hoa Kỳ đi xuống, Trump 
chắc chắn sẽ thất cử tháng 11 
năm 2020 này! 
Như thế con đường của Tập 
Cận Bình hiện nay chính là tìm 
đủ cách để gây ra suy thoái 
kinh tế trên toàn cầu và nhờ đó 
kéo theo suy sụp kinh tế tại 
Hoa Kỳ. Khi đó sẽ  giải quyết 
được cho họ Tập cái đau đầu 
nhức nhối và mũi gai nhọn, 
thường xuyên đâm lủng da lủng 
thịt, chính là Trump vậy! 
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