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Tổng thống Barack Obama đang đứng trước biển. Một bên là Biển Đen. Một bên là Biển Đông. 

Biển nào cũng dậy sóng, mưa gió bão bùng. Ông đang có cảm tưởng mình là con thuyền đang bị 

vùi dập nghiêng ngả giữa biển cả phong ba đó trong một đêm không trăng sao, không có la bàn, 

chẳng thấy đâu là bến bờ.  

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông (2009-12), cả nước Mỹ và chính thế giới vẫn cho rằng 

ông đã thành công trên mặt trận đối ngoại, và có lẽ ngay chính ông cũng phần nào có cảm tưởng 

như thế - một phần là vì có thể ông có quá ít kinh nghiệm thực tế, và một phần là vì chúng ta 

đang sống trong một thời “nhiều thầy thối ma”, các cố vấn thường nổi tiếng với chuyện “ăn hại”.  

Gần hai năm sau khi thắng được một cuộc bầu cử cam go nhưng chính sách đối ngoại hầu 

như hoàn toàn vắng bóng trong các đề tài tranh cử, nay ông Obama đang bị phê phán nghiêm 

khắc, từ trong nước ra ngoài nước, về sự bất lực trong vai trò lãnh đạo quốc tế. Thế giới dường 

như đang rã rời, tan nát, và ông Obama chẳng làm gì cứu vãn được. Tình hình dường như ngày 

một tệ hơn. Những lực lượng ma quỉ đang ngấm ngầm liên minh để phá tan đi những nền tảng 



còn sót lại của một trật tự thế giới đã sụp đổ, và Mỹ, với vai trò lãnh đạo thế giới tự nhận lãnh 

đồng thời được đồng minh “ní” cho, hầu như bất lực. 

Ở Biển Đen, đúng là tương lai bất định. Ngày 11-5, thành phần theo Nga ở miền đông 

nước Ukraine (Donetsk và Luhansk) vẫn tiến hành “trưng cầu dân ý” về chuyện tự trị theo Nga, 

bỏ ngoài tai những lời khuyên “khả nghi” của Tổng thống Vladimir Putin hãy đình hoãn chuyện 

này để xem cuộc bầu cử khắp nước ngày 25-5 tới đây của Ukraine ra sao. Mặc dù người ta nói 

rằng theo thăm dò thì có đến 70% người dân ở ngay cả vùng miền đông này chống chuyện  ly 

khai, nhưng nếu cuộc trưng cầu dân ý này đưa ra những kết quả “tiền chế” thì sao? Đầu tuần, phe 

ly khai đã nói họ “chiến thắng vang dội”. Moscow tức thì nói rằng ý muốn của cử tri được sát 

nhập vào Nga “phải được thực hiện”, trong khi chính quyền Kiev cùng phương tây xem cuộc bầu 

cử đó là “farce” – trò bịp. Như thế, sẽ có nội chiến chăng? Chiến tranh Nga-Ukraine chăng? Nga 

bảo đã rút quân khỏi vùng biên giới, nhưng đó cũng là một thứ “farce’ quen thuộc của Putin. 

NATO của phương tây nhảy vào can thiệp chăng? Cho NATO nhất trí còn khó hơn cho Liên 

Hiệp Quốc nhất trí. Và biến cố này sẽ tác động thế nào đến những nước từng là chư hầu của Liên 

bang Nga trong khối Liên Xô (Lithuana, Slovenia, Grudia…)? Hoa Kỳ sẽ làm gì đây hay chỉ là 

“con cọp giấy”? 

Ở Biển Đông, phải chăng Trung Cộng lợi dụng sự rối rắm, lúng túng của phương tây ở 

Biển Đen đề tạo ra cuộc khủng hoảng với biến cố giàn khoan 981 của Trung Cộng được đưa ra 

“tác nghiệp” tại một vùng tranh chấp thuộc quần đảo Hoàng Sa (ngoài khơi Đà Nẳng). Trung 

Cộng đã cho tàu bảo vệ có mang tên lửa cùng tàu tấn công đến khu vực này để xua đi những tàu 

“cảnh sát biển” của Việt Nam ra khỏi khu vực thăm dò dầu lửa. Chắc chắn hành động này của 

Bắc Kinh không liên quan trực tiếp đến chuyến đi của ông Obama đến Đông Nam Á và Đông Á 

trong tháng năm, nhưng mục đích của nó cũng khá rõ ràng: xác định chủ quyền của Trung Cộng 

trong vùng biển này, đồng thời nắn gân, thăm dò phản ứng của những nước trong vùng, cụ thề là 

Việt Nam, Philippines và toàn thể khối ASEAN. Và nhất là, đề xem Mỹ sẽ phản ứng tới đâu khi 

đã bận tay, rối trí về chuyện Biển Đen. Ai dám nói chắc Nga và Trung Cộng chẳng có phối hợp – 

nay hai nước có thể thực sự đồng chí, còn gần gũi, tin nhau hơn cả trong thời Chiến tranh lạnh? 

Chúng ta cũng biết thế giới đang ở trong cảnh bộn bề lắm chuyện ở nơi nơi. Ở Syria và 

Ai Cập, Mỹ đang thấy Mùa Xuân A Rập nóng bức hơn bao giờ hết. Mục tiêu dân chủ đang tan 

hoang. Những nỗ lực “hòa hợp hòa giải” giữa Do Thái và Palestine chẳng khai thông được tí 

nào, nếu không nói là bế tắc hơn, bởi vì thế lực Do Thái ở Washington còn quá mạnh. Ở châu 

Phi, cũng hơn bao giờ hết, phong trào Hồi giáo cực đoan đang nổi lên gây bạo loạn, tai họa khắp 

nơi  mà Mỹ không có thì giờ và phương tiện ngó tới. Ngay cả trong khu vực sân sau của Mỹ, 

Trung Mỹ và Nam Mỹ đang cho thấy họ muốn “ly khai” với Mỹ mạnh hơn những nước Đông 

Âu ly khai với Nga. Các nước lớn nhất: Brazil, Argentina, Chile… với ba bà tổng thống đang giữ 

khoảng cách với Mỹ, trong khi đó, hàng loạt nước nhỏ đang đi vào con đường tả khuynh như 

một phản ứng thoát ly với Washington. 

Theo dõi báo chí Mỹ trong mấy tuần qua, chúng ta thấy rằng người ta đang phê bình khá 

nghiêm khắc ông Obama đã bất lực, không có sách lược đối ngoại có sức mạnh thuyết phục để 

thể hiện được quyền lực lãnh đạo thế giới của Mỹ và làm chùn tay những nhà lãnh đạo độc tài ở 



một số nước. Tờ The New York Times đã nhìn nhận trong một số trường hợp, ông đã bước loạng 

choạng “đáng nói”, cũng có lúc ông đứng trước những tình huống ngoài khả năng kiểm soát, gặp 

khi lúng túng, ông khoanh tay mong chờ hão huyền, và nhiều khi ông xử sự “khiêm tốn đến đáng 

phát điên”. Nhưng nhật báo nhiều uy tín này cũng nêu ra “một điều nghịch lý” là trong một số 

vấn đề then chốt, ông Obama “chính là loại tổng thống có chính sách đối ngoại mà hầu hết người 

Mỹ và đồng minh ở nước ngoài mong đợi”. Tờ báo này kể ra ông đã dứt khoát bác bỏ con đường 

hiếu chiến của cựu Tổng thống George W. Bush, nhờ thế nước Mỹ dần dần rút khỏi bao vũng lầy 

ở Trung Đông.  

Thực ra, sau khi khối Cộng Sản quốc tế sụp đổ với sự tan rã của Liên Xô vào đầu những 

năm 90 thế kỷ trước, những nhà chiến lược quốc tế của đảng Cộng Hòa đã mắc những sai lầm 

nghiêm trọng trong đánh giá tính hình. Họ cho rằng một trât tự thế giới mới đã tức khắc thành 

hình, nước Nga không còn gì, Trung Cộng cũng chẳng còn gì, thế lực Hồì giáo quốc tế không 

đáng kể, cho nên Mỹ có vai trò chủ tể trên cả thế giới. Cờ đến tay phải phất! Sự mê muội đó đã 

làm cho ông Bush (con) hung hăng đưa nước Mỹ vào vai trò “san đầm quốc tế” để chứng tỏ “con 

hơn cha nhà có phúc”. Ai ngờ… Cha làm thầy, con đốt sách.  

Ông Obama có lẽ chưa có đủ thời gian trong sách lược “di tản chiến thuật” đó. Hai nước 

Nga và Trung Cộng ngoi lên nhanh quá. Và Al-Qaeda đang ngày càng trở thành ma quỉ muôn  

hình muôn mặt. Cho nên, tình hình của Mỹ tuy chưa phải là 30-4, nhưng rõ rệt phải cẩn trọng đề 

tránh những sai lầm mới. Nhưng, nào ai hiểu cho! Trong tình hình biến chuyển quá mới, quá 

nhanh của thế giới ngày nay, người ta quên ngay ông Bush, và cho ông Obama một thời được 

kính phục một cái nhìn nghi ngờ. Phải chăng người ta đã quá dễ dàng trước đây trong ca ngợi 

ông, và nay cũng quá dễ dàng trong phê phán ông.  

Chúng ta nên nhớ điều này khi nhìn đến mặt trận đối ngoại của ông. Người ta vẫn nói: Tu 

thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tề gia là ông phải kiểm soát được đảng Cộng Hòa. Trị quốc 

là ông phải phục hồi nến kinh tế suy thoái mà ông Bush đã để lại. Bình thiên hạ là làm cho thế 

giới tâm phục khẩu phục. Trong những tình huống cực kỳ thừ thách, đảng Cộng Hòa tích cực 

chống phá trong mấy năm qua, ông đã may mắn cứu vãn nền kinh tế Mỹ, chính là trọng tâm của 

sức mạnh của đất nước này. Có cứu được kinh tế Mỹ thì mới góp phần “bình thiên hạ”: cả châu 

Âu bị khủng hoảng tài chánh, suy thoái cả năm năm nay vẫn còn chưa chắc đã thấy được ánh 

sáng cuối đường hầm. Nhưng mặt khác, thiên hạ đại loạn thì kinh tế Mỹ cũng chết. Đó là điều 

đáng lo, đáng suy nghĩ. Một thành tích nhỏ có thề trở thành lớn trong thời gian tới là ông đã mở 

ra những khả năng đầu tiên trong những nỗ lực thỏa hiệp với Iran – là chuyện thất bại từ mấy đời 

tổng thống trước.  

Nhưng dư luận dường như đang đòi hỏi ở ông nhiều hơn thế, nhiều hơn khà năng của 

ông, hay khả năng của nước Mỹ. Thế giới đã đành, bởi vì họ đã quen với vai trò cảnh sát quốc tế 

của Mỹ, hay quen đùn việc cho Mỹ. Có lúc người ta chỉ trích Mỹ chuyện gì cũng can thiệp vào 

cả, không tính đến chủ quyền, độc lập của những nước khác. Thế nhưng khi người ta thấy Nga 

như thế ở Syria, ở Ukraine, hay Trung Cộng như thế ở vùng Biển Đông, người ta cũng nhanh 

chóng la toáng lên, nói Hoa Kỳ quá nhu nhược cho nên đề cho những nước nhỏ bị những nước 

lớn ăn hiếp mà khoanh tay đứng nhìn. Còn người Mỹ? Người ta đều biết ngân sách thâm hụt 



buộc nước Mỹ phải nhìn lai vai trò của mình trên thế giới. Và chẳng phải chỉ là chuyện không có 

tiền. Đây còn là chuyện đầu óc, tức là suy tính cho rõ những chuyện gì phải làm hay có thể làm. 

Vả lại, người Mỹ vẫn có chứng dễ mỏi mệt vì chiến tranh và càng ngày những vấn đề trong nước 

càng khiến người ta không tin ở nhu cầu nước Mỹ phải dính líu vào chuyện đời trên trường quốc 

tế. Thế nhưng những người Cộng Hòa cũng rất sẵn sàng đầu độc dư luận bằng những luận điệu 

là ông Obama đã không vận dụng đủ quyền lực nước Mỹ để xác định vai trò lãnh đạo của Mỹ 

trên thế giới. Họ làm như Mỹ dư tiền dư của mặc dù lúc nào những nhà dân cử tại hai viện Quốc 

Hội cũng sẵn sàng tay kéo cắt ngân sách liên bang. Dư lính mặc dù thanh niên Mỹ ngày càng ớn 

chuyện viễn chinh phải đi dánh giặc miền xa. Dư chiến hạm. Dư chiến đấu cơ, oanh tạc cơ.  

Chúng ta nên nhận chân điều này. Hơn hai thập niên qua, thế giới của chúng ta chưa có 

được một trật tự mới. Và thật ra, trong thời hậu Chiến tranh Lạnh, chưa ai hình dung được rõ 

ràng trật tự đó phải như thế nào, và làm sao xây dựng được trật tự đó, ai đây sẽ làm chuyện họa 

kiểu và xây dựng. Thế giới đang được toàn cầu hóa về mặt kinh tế, nhưng chưa hẳn nhất thể về 

mặt chính trị. Bởi thế cho nên những đại cường, tất phải có tham vọng, đang làm những gì có thể 

làm được để “sữa chữa những lỗi lầm lich sử trong quá khứ”: “vơ vét” ảnh hưởng, đất đai trong 

khu vực để bành trướng và thủ chắc giang sơn của mình. Bàn cờ quốc tế vẽ theo địa lý chính trị 

ngày càng rõ. Tạm coi như chuyện Tam Quốc. Nga trước mắt chỉ tập trung một vùng Biển Đen, 

cho nên họ dễ hành động. Trung Cộng trước mắt cũng chỉ tập trung một vùng Biển Đông, cho 

nên họ dễ hành động. Họ để thây kệ Do Thái và Palestine, al Qaeda, Hồi giáo khủng bố Boko 

Haram ở Nigeria bắt cóc hàng trăm nữ sinh (không lẽ không hãm hiếp), Thây kệ Iran và Mỹ, Bắc 

Triều Tiên và Mỹ… Còn Mỹ thì ôm cả… Ngay cả muốn thả Afghanistan mà còn không đành! 

Chịu sao thấu? Nước Mỹ chẳng phải là không có đồng minh trên thế giới này, ở châu Á có Nam 

Triểu Tiên, Nhật Bản, Philippines, Úc châu là Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan… Ở châu Âu có Anh, 

Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha… nhưng những nước đồng minh này thực sự đã chia sẻ gánh nặng 

đó thế nào với nước Mỹ. Còn Nga và Trung Cộng, họ chẳng cần có đồng minh, thế mà hành 

động dễ dàng đến chừng nào! Nga là nước đất đai lớn nhất thế giới. Trung Cộng là nước đông 

dân nhất trên thế giới - chẳng ai bì! 

Thế nhưng có bao nhiêu người Mỹ suy nghĩ như thế? Những người tả và hữu trong nước 

Mỹ đều cho rằng ông Obama quá thụ động, yếu đuối và không suy nghĩ, không tập trung. Cũng 

có thể đúng. Nhưng cũng có một điều rõ ràng, những người phê bình ông Obama hiện nay cũng 

không đưa ra được một giải pháp nào, lối thoát nào cho đường lối đối ngoại của Mỹ, ngoài 

những đề nghị vụn vặt, phiêu lưu, thiếu cân nhắc. Hiện nay, liệu Mỹ có nên và có khà năng can 

thiệp quân sự vào nơi nào trên thế giới chăng? Với ngân sách thiếu hụt hiện nay, Mỹ có khả năng 

gì rãi đồng tiền viện trợ ra khắp nơi? Ai chỉ ra được một sách lược chuyển tiếp và  chuyển biến 

(transitional and transformational strategy) cho Mỹ hiện nay?  

Có lẽ trên con đường tìm kiếm một trật tự thế giới mới và xác định vai trò của Mỹ trong 

thế giới đó, người ta phải quên đi những ý nghĩ về  “quyền lực lãnh đạo” (leadership power), về 

“sự ngoại lệ, độc đáo” của nước Mỹ (exceptionalism & uniqueness), về nước Mỹ “number one”, 

để thấy rằng có thể một giải pháp quôc tế của Mỹ có thể hay có lẽ phải từ sự xây dựng trở lại sức 

mạnh của đất nước này.  


