Chính sách mới của Hoa Hiệp định Paris được ký kết những cố gắng chống thay đổi
Kỳ với chính quyền Biden năm 2015 với hơn 200 quốc gia khí hậu toàn cầu. Và với những
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Ngày 20 tháng 1 năm 2021 sắp
đến này, tổng thống Biden sẽ
chính thức nhậm chức và đưa
Hoa Kỳ trở lại với cộng đồng thế
giới, sau 4 năm hỗn loạn và tai
hại cho cả toàn cầu.
Các nhà lãnh đạo đồng minh
của Hoa Kỳ đã thở phào nhẹ
nhõm khi thấy Biden thắng cử
và chúc mừng chào đón Hoa
Kỳ trở lại với cương vị lãnh đạo
toàn cầu, bỏ sót trong những
năm vừa qua. Như Biden đã
tuyên bố, trong ngày đầu tiên
của nhiệm kỳ tổng thống, Biden
sẽ ký sắc lệnh để Hoa Kỳ trở lại
với hiệp định Paris để đối phó
với thay đổi khí hậu, đe dọa sự
sống còn của loài người.
Mặc dù toàn thể các quốc gia
trên thế giới vẫn tiếp tục với
những biện pháp đã được chấp
thuận để chống với hâm nóng
toàn cầu như cắt giảm lượng
thán khí thải ra trên môi sinh,
dùng nhiên liệu loại xanh và tự
tái tạo, không lệ thuộc vào dầu
xăng..v.v… Nhưng Hoa Kỳ vẫn
là đầu tàu cho những cố gắng
này, cũng như Hoa Kỳ là quốc
gia số hai về chuyện làm ô
nhiễm toàn cầu, chỉ sau có
Trung Hoa là nước thải ra nhiều
thán khí nhất, mỗi năm thả ra
10 tỷ tấn thán khí CO2 lên bầu
khí quyển, Hoa Kỳ đi sau sát
nút!
Vì thế sự trở lại của Hoa Kỳ với
hiệp định Paris sau ngày 20
tháng 1, 2021 này, là điều đáng
mừng cho tương lai nhân loại.

thoả thuận để áp dụng mọi biện
pháp cần thiết nhằm giữ cho
toàn cầu không tăng hơn 2 độ
Celsius. Vì nếu tăng hơn mức
này, quả địa cầu sẽ không còn
là nơi con người có thể tiếp tục
hiện hữu!
Thực sự, năm 2020 này đã trở
thành kỷ lục với nhiệt độ của
mặt đất cao nhất từ khi những
dữ kiện về nhiệt độ quả đất
được ghi chép bắt đầu từ năm
1850. Trong chín tháng đầu
của năm 2020, số lượng hơi khí
gây hiệu ứng nhà kính,
greenhouse gas, như thán khí
CO2, methane, nitrous oxide,
được thả ra bay lên bầu khí
quyển đã trở thành kỷ lục chưa
bao giờ nhiều như vậy!
Mức tan băng hà ở hai vùng
Bắc Cực và Nam Cực cũng đã
trở thành kỷ lục. Vì hâm nóng
địa cầu, các tảng băng ở 2 cực
tan dần, đặc biệt trong mùa hè
năm 2020, mức tan băng hà
mỗi ngày đều trở thành kỷ lục
và sẽ làm mực nước biển tăng
cao, gây ra lụt lội khắp nơi. Các
kỷ lục này xảy ra trong năm
2020 cho thấy trái đất đang đi
vào giai đoạn cực kỳ nguy hiểm
và các thay đổi về khí hậu đã
gia tăng ở mức lũy tiến. Có
nghĩa nhân loại không còn bao
nhiêu thời gian để đối phó với
những tai ương khắp nơi trên
toàn địa cầu, sắp sửa xảy ra
nếu tất cả mọi quốc gia không
thay đổi để kịp thời ngăn chặn.
Vì thế với chính quyền mới của
Joe Biden lên lãnh đạo quốc
gia Hoa Kỳ ngày 20 tháng 1,
2021 này, các quốc gia đồng
minh có thể thấy ngay Hoa Kỳ
trở lại với vai trò lãnh đạo cho

kỷ lục về hâm nóng trái đất xảy
ra cho năm 2020, chỉ cần 4
năm nữa thiếu Hoa Kỳ lãnh
đạo, thế giới sẽ tiến đến thời
điểm không thể đi lùi lại được,
point of no return, và toàn cầu
có thể sẽ đi vào con đường tận
diệt! Chính quyền mới của Hoa
Kỳ với Biden, như thế nếu có
những chính sách và biện pháp
thích ứng thi hành được, chính
là cơ hội cuối cùng để nhân loại
thoát được hiểm nghèo của
thay đổi khí hậu, đe dọa sống
còn của nhân loại.
Cũng trong ngày đầu tiên nhậm
chức, chính quyền Biden sẽ
đưa Hoa Kỳ trở lại với tổ chức
WHO,
World
Health
Organization. Cũng như Biden
sẽ cho đóng góp tất cả số tiền
Hoa Kỳ phải đóng cho WHO để
tiếp tục tài trợ cho cơ quan y tế
quốc tế này. Đây là việc phải
làm nhất là trong tình trạng dịch
toàn cầu pandemic Covid–19,
nếu Hoa Kỳ không đóng góp,
cơ quan này sẽ không hoạt
động được và dịch Covid sẽ
tiếp tục lan tràn và tàn phá các
quốc gia nghèo khắp nơi trên
toàn cầu. Cũng thế các tổ chức
quốc tế cũng như Liên Hiệp
Quốc, với chính quyền mới của
Biden, sẽ không còn phải sợ bị
tê liệt vì không được Hoa Kỳ
đóng góp và yểm trợ.
Hoa Kỳ dù muốn dù không,
cũng vẫn là siêu cường quốc
trên toàn cầu. Nên nếu Hoa Kỳ
đi vào con đường tự cô lập hóa,
chỉ biết lấy mình, không đếm
xỉa gì đến những quốc gia khác,
hay những vấn đề chung của
toàn cầu như trong 4 năm qua,
những tai hại do sự cô lập hoá

của Hoa Kỳ không biết đâu mà
lường được. Vì thế với chính
quyền mới của Biden với những
tư tưởng cấp tiến và bảo vệ tự
do, dân chủ, các tổ chức quốc
tế cũng như các quốc gia đồng
minh đều như trút gánh nặng
ngàn cân và hân hoan để chào
đón Hoa Kỳ trở lại.
Trên phương diện chính trị toàn
cầu, chính sách mới của Biden
sẽ là gắn chặt những tương
quan với những quốc gia đồng
minh như Anh, Pháp, Đức và
các quốc gia Tây Âu khác.
Cũng như trên bình diện Á
Châu, Biden sẽ thắt chặt sự
hợp tác với các quốc gia như
Nhật, Đại Hàn, Ấn Độ, Đài
Loan..v..v..
Tại Âu Châu, điều quan trọng
nhất của chính sách mới của
Biden sẽ là củng cố tổ chức
Liên Phòng Bắc Đại Tây Dương
NATO. Sẽ không còn chuyện
bắt các quốc gia Âu Châu phải
đóng thêm ngân sách cho
NATO, nếu không Hoa Kỳ sẽ
làm lơ nếu các quốc gia này bị
Nga tấn công! Những cố gắng
của Putin làm suy yếu NATO
như tìm cách chia rẽ các quốc
gia trong khối và dùng
cyberattacks để ảnh hưởng đến
các cuộc bầu cử trong vùng sẽ
bị Hoa Kỳ hợp tác với các quốc
gia Âu Châu để ngăn chặn và
phá tan. Putin coi NATO như
gai nhọn thọc vào sườn của
Nga nên tìm cách ve vãn tổng
thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ,
một quốc gia trong khối NATO,
và chia rẽ bằng cách bán vũ khí
và chiến đấu cơ cho Thổ, sẽ bị
chính sách mới của Biden đối
phó thẳng thừng bằng cách
cứng rắn hơn với Erdogan và

ngăn chặn Thổ không cho đi
hàng hai với Nga.
Tại Ukraine, chính quyền Biden
sẽ tiếp tục viện trợ quân sự
cũng như kinh tế cho Ukraine
để xứ này chống trả hữu hiệu
hơn với những mưu toan nuốt
trọn Ukraine của Putin. Một
tham vọng ghê gớm của Putin
là tái tạo lại hệ thống Sô Viết
cũ, có nghĩa chiếm gọn Ukraine
cũng như các xứ Baltic như
Latvia, Lithuania, Estonia. Ba
xứ này hiện đã gia nhập NATO
và có hiệp ước hỗ tương phòng
thủ nên Putin khó tấn công.
Chính vì thế Putin tìm cách làm
suy yếu NATO và không để cho
Ukraine có thể gia nhập tổ chức
này.
Tuy nhiên với Biden lên nắm
quyền, NATO được yểm trợ tối
đa và Hoa Kỳ tiếp tục dùng tổ
chức này để phá tan những
tham vọng của Putin. Nhiều
phần Biden sẽ thúc đẩy để sau
cùng Ukraine được gia nhập
vào NATO làm hội viên, nhằm
chặn đứng tham vọng của Nga
xâm lăng và nuốt luôn quốc gia
này.
Tương quan giữa Hoa Kỳ và
Nga sẽ trở thành đông lạnh và
khó khăn hơn với chính quyền
Biden. Lý do là Biden muốn
trừng phạt Nga về chuyện đã
nhúng tay vào cuộc bầu cử tại
Hoa Kỳ năm 2016. Ngay trong
năm 2020, Nga cũng tìm cách
dùng cyberattacks và tung tin
tức giả để phá cuộc bầu cử
tháng 11 vừa qua. Nhưng lần
này Nga đã thất bại vì các cơ
quan an ninh và tình báo Hoa
Kỳ đã đề phòng cẩn mật cũng
như đã tấn công trước bằng
cyberattacks ngay các tổ chức
của Nga để triệt tiêu tất cả

những tấn công của tình báo
Nga.
Tuy nhiên chính quyền Biden
cũng không muốn mạnh tay
quá với Putin và chỉ tiếp tục
dùng các biện pháp chế tài về
kinh tế để trừng phạt Nga về
các vi phạm của Nga can thiệp
vào nền dân chủ và bầu cử tại
Hoa Kỳ.
Chính sách của Biden với
Trung Hoa có thể cũng sẽ cứng
rắn. Điều đáng để ý là trong
cuộc tranh biện trước ngày bầu
cử, Biden đã nhắc đến các nhà
độc tài tại Trung Hoa cũng như
Bắc Hàn như các kẻ vô lại du
côn, thug. Đây là lý do tại sao
Tập Cận Bình rất chậm chúc
mừng Biden thắng cử và chỉ gửi
điện văn chứ không gọi điện
thoại để chúc mừng! Vì họ Tập
hầm và cay cú bị Biden liệt
cùng với Kim Jong Un là thug,
đồ du côn vô lại!!!
Biden có thể vẫn giữ tariff, thuế
quan trên hàng hóa của Trung
Hoa như trước. Tuy nhiên việc
tiếp tục cuộc chiến mậu dịch
với Trung Hoa có thể sẽ hòa
hoãn hơn. Lý do là Hoa Kỳ còn
phải đối phó với dịch Covid
càng ngày càng tăng nhiều tại
Hoa Kỳ và phải lo việc kích
thích kinh tế Hoa Kỳ hồi phục
trở lại nên Biden không muốn
cứng rắn hơn với Trung Hoa
trên phương diện mậu dịch.
Tuy nhiên trong vòng một hay
hai năm đến, chính quyền
Biden sẽ phải có chính sách
kinh tế với Trung Hoa quyết liệt
hơn. Nhưng Biden sẽ hợp tác
với các quốc gia Tây Âu như
Đức, Anh Pháp để cùng có một
chính sách đồng nhất để ngăn
chặn tham vọng bành trướng và
làm bá chủ về kinh tế toàn cầu

của Trung Hoa trong tương lai.
Đặc biệt chính quyền Biden sẽ
hợp tác với các quốc gia Tây Âu
để triệt hạ Trung Hoa trong việc
phát triển các kỹ nghệ có kỹ
thuật cao như vô tuyến 5G,
thông minh nhân tạo, người
máy v..v..
Điều khó khăn cho chính quyền
Biden là Trung Hoa càng ngày
càng củng cố sức mạnh kinh tế
của mình cũng như tìm đồng
minh tại vùng Á Châu về
phương diện mậu dịch để
đương đầu với Hoa Kỳ. Ngày
Chủ Nhật 15 tháng 11, 2020,
thỏa ước kinh tế gọi là RCEP,
Regional
Comprehensive
Economic Partnership đã được
ký kết giữa các quốc gia Á
Châu. Đây là hậu quả của việc
Hoa Kỳ rút lui khỏi thỏa ước
kinh tế TPP, Trans Pacific
Partnership do tổng thống
Obama khởi xướng trước kia
nhằm liên minh với các quốc
gia Á Châu và loại trừ Trung
Hoa. Nhưng thỏa ước TPP bị bỏ
rơi và Trung Hoa đã thừa cơ hội
để nhảy vào lập thế liên kết với
các quốc gia Á Châu để đối phó
với Hoa Kỳ.
Thỏa ước kinh tế RCEP do
Trung Hoa dẫn đầu này tuy có
nhiều giới hạn nhưng đã qui tụ
được hầu hết các quốc gia Á
Châu. Các quốc gia tham dự và
ký kết hôm Chủ Nhật 15 tháng
11 gồm Trung Hoa, Nhật Bản,
Đại Hàn, Úc, Tân Tây Lan cùng
10 quốc gia Đông Nam Á của
khối ASEAN là Việt Nam, Thái
Lan, Singapore, Phi Luật Tân,
Miến Điên, Mã Lai, Lào, Nam
Dương, Cam Bốt và Brunei.
Điểm chính của thoả ước kinh
tế này là giảm thiểu việc đánh
thuế quan giữa các nước tham

dự. Ngoài ra thoả ước này sẽ
làm lợi cho Trung Hoa một khi
Hoa Kỳ ngăn chặn các kỹ nghệ
của Trung Hoa, các hàng hóa
của Trung Hoa có thể xuất
cảng dễ dàng hơn đến các
nước Á Châu khác. Cũng như
một công ty Hoa Kỳ bị chính
phủ Hoa Kỳ cấm không cho
dùng đồ sản xuất của Trung
Hoa, có thể dùng đồ của các
quốc gia Á Châu khác và không
phải dời cơ sở của công ty đó
về lại Hoa Kỳ. Như thế đây là
một hình thức Trung Hoa nhờ
vào thỏa ước mới này để chống
lại được chuyện đánh thuế
quan tariff và bắt các công ty
Hoa Kỳ phải trở lại Hoa Kỳ để
sản xuất.
Chưa biết chính quyền mới của
Biden sẽ có biện pháp nào để
chơi lại Trung Hoa một khi thỏa
ước kinh tế mới RCEP này chạy
đều và làm thiệt hại cho kinh tế
Hoa Kỳ. Nhưng dù sao đi nữa,
một khi chính quyền Biden
kiểm soát được bệnh dịch
Covid hiệu quả hơn và hồi phục
lại kinh tế Hoa Kỳ khá hơn trong
vòng một năm đến, chắc chắn
chính quyền Biden sẽ gia tăng
áp lực về kinh tế nhiều hơn lên
Trung Hoa để ngăn chặn tham
vọng kinh tế của xứ này.
Tóm lại, những chính sách mới
của chính quyền Biden sẽ bắt
đầu được áp dụng sau ngày
nhậm chức 20 tháng 1 năm
2021 sắp đến. Đây sẽ là luồng
gió mới mang lại nhiều hy vọng
sáng sủa hơn cho toàn cầu,
đặc biệt về những chương trình
chống lại thay đổi khí hậu đe
dọa cho sự sống còn của nhân
loại. Cũng như sự mở rộng và
gia tăng hợp tác với các đồng

minh sẽ làm cho Hoa Kỳ vững
mạnh và an toàn hơn.
Tuy nhiên trong giai đoạn gần,
điều quan trọng nhất vẫn là
việc kiểm soát và chặn đứng
được bệnh dịch Covid và hồi
phục lại kinh tế cho Hoa Kỳ. Với
sự tôn trọng khoa học và một
chính quyền đặt nặng vào điều
hành hữu hiệu trong việc phát
triển và phân phối thuốc chích
ngừa, huy động khả năng sáng
chế các cách thức chữa trị hiệu
quả, nhiều phần chính quyền
Biden sẽ thành công nhanh
chóng trong công tác quan
trọng bậc nhất này. Chúng ta
cũng chỉ hy vọng và mong được
như thế.
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