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Nhiều người, thậm chí rất nhiều người, trong “hàng ngũ” của chúng ta vẫn chưa hiểu hết, thậm 

chí chưa hiểu đủ, về nước Mỹ, người Mỹ, chính trị Mỹ, dân chủ Mỹ nhất là nước Mỹ, người Mỹ, 

chính trị Mỹ, dân chủ Mỹ ngày nay. Cho nên đọc mẫu tin dưới đây về bài nói chuyện của Ngoại 

trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Hà Nội, có thể có người còn choáng váng, trong khi người bình 

thường, biết chuyện, chỉ lắc đầu thở dài, ngao ngán: Nước Mỹ tôi như thế đó! 

 Số là đầu tháng bảy này, Ngoại trưởng Mỷ Mike Ponpeo có dịp bay đến Hà Nội – mục 

đích là gì thì chúng ta chỉ đoán trong hai hướng: (i) “Xây dựng” một đồng minh mới ở khu vực 

Đông Á và Đông Nam Á trong thế trận “bao vây” đế chế Trung Quốc; và (ii) Đi tìm sự ủng hộ 

của Hà Nội trong sách lược “chiêu dụ” Bắc Hàn.  

 Hãy nói đó là một đường lối ngoại giao tuyệt vọng hay ảo tưởng.  



 Giúp Việt Nam chống Trung Quốc hay nhờ Việt Nam tiếp tay chống Trung Quốc? Việt 

Nam có thực sự chống Trung Quốc đâu mà hỗ trợ? Mà khi Việt Nam đã không chống Trung 

Quốc, làm sao lôi kéo được Việt Nam trở thành đồng minh. Ngay cả Phi Luật Tân dưới ách của 

Rodrigo Duterte nay cũng ỡm ờ. Họa may chỉ có Đài Loan hay Nhật Bản hay Nam Hàn là kiên 

trì! 

 Việt Nam có đang chống Trung Quốc chăng cho dù Thiên triều đang theo đuổi “Hoa 

mộng” (Chinese Dream), tái lập ách đô hộ với tất cả những nước lân bang chư hầu trước đây? 

Chắc rằng chính quyền Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ đủ tin tức về Việt Nam để hiểu cao trào của 

người dân Việt đang dâng lên chống lại điều mà người ta nói chính quyền cộng sản tại Hà  Nội 

đang âm mưu bán đất, nhường dân cho Bắc Kinh qua luật về đặc khu kinh tế. Và xem chừng Hà 

Nội vẫn quyết đi tới với sắc luật này, đe dọa sẽ đưa dự luật đặc khu ra “trưng cầu dân ý”, đồng 

thời đánh đập, bỏ tù những người xuống đường chống đối. Đương nhiên, người ta cũng phải biết 

Hà Nội vừa đưa ra luật về “an ninh mạng”, nói trắng ra là một luật bóp nghẹt thêm nữa những 

quyền tự do, dân chủ cuối cùng của người dân.  

 Nói rằng Hà Nội sẵn sàng bán nước cho Tàu thì có thể hơi mơ hồ, nhưng trước áp lực 

triền miên của Bắc Kinh ở vùng biên giới, và nhất là trong vùng biển, rõ rệt nhắm xóa sổ chủ 

quyền của Việt Nam trên tất cả những hải đảo của Việt Nam, Hà Nội quả thật lúng túng. Về mặt 

kinh tế, sự hiện diện của Trung Quốc đang tràn ngập thị trường Việt Nam, giống như hàng 

“made in China” đang lan tràn trên thị trường Mỹ. Mà Việt Nam có bao giờ có ý định giống ông 

Trump, dựng hàng rào quan thuế và đầu tư ở Lạng Sơn đâu. Về quân sự, Trung Quốc ngày nay 

chẳng phải như Trung Quốc 1979 (năm Bắc Kinh mở chiến dịch “trừng phạt” Hà Nội vì chuyện 

đánh qua Nam Vang tiêu diệt chế độ Pol Pot), và cho dù hiện nay Việt Nam có mua bao nhiêu vũ 

khí của Mỹ, của Nga… thậm chí có thể ngầm có hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân cho “bằng 

người”, Trung Quốc có sức mạnh áp đảo là chuyện thấy rõ. Hơn nữa, hãy nhìn bản đồ Đông 

Nam Á. Bắc Kinh nay đã nắm Hun Sen và không có cách gì Việt Nam dám đụng đến Campuchia 

như cách đây 50 năm. Ông thủ tướng Hung Hăng này đang dự trù nắm quyền cho ông và con cái 

đến trăm năm: bốn con trai ông đều là tướng trong quân đội Miên. Vạn Tượng nay cũng đã giữ 

khoảng cách với Hà Nội để khỏi làm mất lòng Trung Nam Hải.  

Bởi vậy mà Nguyễn Phú Trọng đang mang tiếng “mãi quốc cầu vinh” vẫn phải ngọt ngào 

cung kính với Chủ tịch Tập Cận Bình (giống như thái độ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối 

với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hội ngộ “thượng đỉnh” ngày 16-7 tại Helsinki nhằm 

cải thiện quan hệ Nga Mỹ), chỉ có điều chưa hôn má như cựu Chủ tịch Trương Tấn Sang mà 

thôi. Nhiều người cũng nói rằng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẹp được tất cả những phe 

phái trong đảng chống ông, nhất là đám người nam, và giữ được cái ghế tổng bí thư ngày nay là 

nhờ sự ủng hộ của Tập Cận Bình. Có ông tổng bí thư nào trong lịch sử đảng cộng sản Việt Nam 

dám quất từ tướng trong quân đội đến tướng công an như ông Trọng. Vả lại, ông tuy mang tiếng 

lú nhưng vẫn có tham vọng sửa đổi luật lệ của đảng, sửa đổi hiến pháp để có thể cầm quyền 28 

năm nữa, khi ông ăn mừng trăm tuổi (nhờ trời, nếu còn sống được đến ngày đó như Thủ tướng 

Malaysia Mahathir Mohamad 93 tuổi đang mơ mộng hiện nay). Bách niên chi kế, mạc như thụ 

Hoa. Kế trăm năm là phải nuôi dưỡng sự ủng hộ của Thiên triều. 

Bởi vậy, thật ngây thơ khi nghĩ rằng băng đảng người miền bắc của Nguyễn Phú Trọng 

ngày nay sẵn sàng chống lại chù nghĩa bá quyền nước lớn mang nhãn hiệu thiên triều. Nhưng Hà 

Nội bao giờ cũng tin ở chính sách đi dây của nước nhỏ, vừa tùng phục vừa mặc cả, một chính 



sách có từ thời Hồ Chí Minh khi Nga Hoa xung đột. Trong thời chiến tranh xâm lược đánh Miền 

Nam, Hà Nội đã đi dây giữa Điện Cẩm Linh và Trung Nam Hải. Nay Hà Nội muốn đem Mỹ và 

cả Nga ra dọa Trung Quốc. Nếu Trung Quốc làm quá, Việt Nam sẽ ngã vào vòng tay của Hoa 

Kỳ. Hay đi với Nga như những năm hậu chiến. Đương nhiên, Bắc Kinh cũng biết điều đó, nhưng 

cũng hiểu Nga ngày nay chẳng phải như Liên Xô ngày trước. Putin và Tập đã có thỏa thuận 

ngầm vừa liên hiệp vừa phân chia lãnh thổ. Bắc Kinh chẳng tin, chẳng sợ, mà có lẽ cả 

Washington cũng chẳng quá dễ tin. Tất cả chỉ là chuyện tương kế tựu kế. Ai cũng tương kế tựu 

kế làm như thật. Mỹ làm bộ tin để bán vũ khí. Việt Nam làm bộ cần Mỹ bằng cách mua vũ khí, 

mua máy bay để duy trì buôn bán và không bị Mỹ áp dụng thuế quan với hàng Việt Nam như Mỹ 

đang làm với hàng Trung Quốc vào Mỹ.  

Mỹ có thể tin Việt Nam là ‘tiền đồn” của Mỹ ở Đông Á hay Đông Nam Á hay chăng? 

Mỹ đã có đủ bài học để không tin ở khả năng này - trừ phi không chịu học. Nhưng Mỹ có thể 

xem Việt Nam bị Trung Quốc bức hiếp là cái cớ để tăng cường có mặt ở vùng này, và Việt Nam 

cũng có thể biết vậy, nhưng xem đó là chuyện vô hại. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhớ chuyện 

Mỹ từng tính tổ chức thượng đỉnh Kim-Trâm tại Việt Nam, theo ý Việt Nam đưa ra để chứng tỏ 

mình có ảnh hưởng với Kim, hoặc do Mỹ mớm. Tuy nhiên, cuối cùng chính Trung Quốc bác bỏ 

“sáng kiến” đó. Việt Nam cũng đôi lần lên tiếng cho rằng nay Bắc Triều Tiên đã “bình thường 

hóa” trong quan hệ với thế giới, Bình Nhưỡng có thể áp dụng mô hình Việt Nam trong phát triển 

kinh tế thị trường (định hướng xã hội chủ nghĩa”), và Hà Nội sẵn sàng tiếp tay cố vấn, đầu tư và 

giao thương. Làm như Trung Quốc chẳng có trên đời. Ý này cũng hầu như chắc rằng do Mỹ 

mớm để chọc giận Trung Quốc? 

Phải chăng Mỹ có thể ngây thơ, hay tuyệt vọng, đến mức tin rằng Việt Nam có những 

mối quan hệ “truyền thống” với Bắc Triều Tiên từ thời Chiến tranh Việt Nam cho đến nay (Bắc 

Triều Tiên từng cho phi công lái chiến đấu cơ nghênh chiến không quân Mỹ ở Miền Bắc), cho 

nên Hà Nội có thể giúp Mỹ “nói” cho Bình Nhưỡng nghe. Nói cách khác, Hà Nội có thể “bắc 

một nhịp cầu” cho Hoa Kỷ. Hay những nhà “chiến lược” tính rằng có thể Bình Nhưỡng muốn 

giảm bớt sự lệ thuộc vào Bắc Kinh bằng cách xích lại gần Hà Nội? Hay đem Hà Nội ra để làm 

giá với Bắc Kinh? Những ý này đều rõ ràng trong chuyến đi Hà Nội của Ngoại trưởng Pompeo, 

nhất là qua bài nói chuyện của ông với hiệp hội kinh doanh nước ngoài tại Hà Nội.  

Theo tin đọc được trên VOA, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 8/7 phát biểu tại Hà 

Nội rằng “Tổng thống Donald Trump tin Bình Nhưỡng có thể đi theo con đường tuyệt vời mà 

Việt Nam đã trải qua, nhưng để đạt được điều đó, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un phải nắm lấy cơ 

hội này. Trước sự thịnh vượng và mối quan hệ đối tác tưởng chừng như không tưởng mà chúng 

tôi có với Việt Nam ngày hôm nay, tôi có một thông điệp với Chủ tịch Kim Jong Un: Tổng thống 

Trump tin rằng nước ngài có thể tái tạo lại con đường này [của Việt Nam]. Nó sẽ là của ngài nếu 

ngài nắm lấy cơ hội này. Phép mầu này có thể là của ngài; nó cũng có thể là phép mầu của ngài ở 

Bắc Hàn… Hoa Kỳ đã thể hiện rõ về những gì chúng tôi mong muốn từ Bắc Hàn để bắt đầu 

chuỗi sự kiện tuyệt vời này. Lựa chọn giờ tùy thuộc vào Bắc Hàn và người dân nước này. Nếu họ 

có thể làm điều này, nó sẽ được ghi nhớ và Chủ tịch Kim sẽ được ghi nhớ là người hùng của 

người dân Triều Tiên”. Ông Pompeo còn nói “một chìa khóa dẫn tới sự trỗi dậy lớn của Việt 

Nam trong vòng vài thập kỷ qua là sự giao tiếp mới với Hoa Kỳ”, và điều này “bắt đầu khi Mỹ 

và Việt Nam cùng nhau làm việc để hồi hương hài cốt của các quân nhân Mỹ hy sinh ở Việt 

Nam”. Ông nêu ra những con số để dẫn chứng: “Trong vòng hai thập kỷ qua, thương mại song 



phương đã tăng 80 lần. Riêng trong thập kỷ qua, xuất cảng của Mỹ sang Việt Nam đã tăng hơn 

300%, và các công ty Mỹ đã đổ hàng tỷ đô-la đầu tư vào Việt Nam… Thực tế là chúng tôi đang 

hợp tác, chứ không phải giao chiến, là bằng chứng cho thấy rằng khi một đất nước quyết định 

kiến tạo tương lai tươi sáng hơn cho bản thân bên cạnh Mỹ, chúng tôi sẽ giữ đúng lời hứa”. 

Chúng ta nay có thể hiểu được ba điều trong phát biểu có tính cách chiêu dụ của ông 

Pompeo. Thứ nhất, ông ca ngợi mô hình Việt Nam lên mây xanh vì Việt Nam là nước ủng hộ 

tích cực nhất đường lối khu vực của ông Trump. Thứ hai, ông cho thấy một nước Mỹ “dễ dãi” 

như thế nào trong việc mở ra quan hệ với những nước “cựu thù”, “dung chấp” chế độ độc tài ở 

Hà Nội và im lặng trước sự đối kháng của người dân Việt. Thứ ba, ông Pompeo đã vô tình tiết lộ 

thỏa thuận “phi hạt nhân hóa” mà ông Trump đã đạt được với ông Kim chỉ là hàng dzởm mặc dù 

ông Trump đã lỡ vô cùng tự hào “chưa tổng thống nào trưóc đây đã đạt được”. 

 Ông ca ngợi mô hình kinh tế của Việt Nam mà không nói gì đến tình trạng dân chủ và 

nhân quyền tệ hại ở Việt Nam trong hơn 40 năm qua (kể từ khi Hà Nội xâm chiếm được Miền 

Nam vì Mỹ bỏ rơi hàng chục triệu người dân) – đó là điều Hà Nội hài lòng nhất. Ông làm ngơ, 

không nói đến Mỹ đã tiếp nhận trong thời gian qua bao nhiêu người đấu tranh cho dân quyền, 

cho độc lập dân tộc và chống lại nạn độc tài đảng trị… đã bị Hà Nội đẩy qua Mỹ, qua Pháp, qua 

Đức… Bao nhiêu người đã và đang bị giam giữ không xét xử, hay bao nhiêu người bị xét xử với 

những bản án phi nhân. Hà Nội đang củng cố lý thuyết hay niềm tin: tăng trưởng kinh tế không 

cần dân chủ, một chế độ độc tài nhiều khi còn làm tăng “hiệu quả” lãnh đạo kinh tế. Hà Nội còn 

cho một bài học khác mà Washington hiện đang làm ngơ: hậu quả kinh tế của một chế độ độc tài 

đảng trị bao giờ cũng là lạm dụng, tham nhũng và tích lũy của cải cho tầng lớp trên, gây một sự 

bất công, bất bình đẳng trong phân phối lợi tức và một nền giáo dục phủ nhận tất cả những giá trị 

nhân bản và dân quyền. Nó đang tạo ra một xã hội giai cấp tệ hại gấp ngàn lần so với xã hội giai 

cấp trong những chế độ dân chủ tư bản chủ nghĩa. Sự suy đồi tồi tệ của văn hóa Việt Nam chính 

là hậu quả của mô hình kinh tế dựa trên chuyên chính vô sản hơn bốn thập niên qua. 

Khi ca ngợi Hà Nội bất kể như vậy, ông cũng đã tự lôt mặt nạ chính quyến Trump của 

ông ngày nay. Một chính quyền đang nổi tiếng, nói theo cách của ông Trump, “điên cuồng và ngu 

xuẩn” biến bạn và đồng minh thành thù, và biến kẻ thù thành liên minh đồng lõa tội ác. Một chính 

quyền đang dị ứng với những nưóc dân chủ theo hướng hội nhập toàn cầu hóa, chấp nhận di dân 

như một chính sách nhân đạo (Thủ tướng Angela Merkel của Đức là mẫu mực) thay vì bài bác di 

dân như “ngoại lai” đe dọa sự thống trị chủng tộc truyền thống của người da trắng. Một chính 

quyền có một tổng thống không ngớt lời ca ngợi những lãnh đạo độc tài ở những nưóc phi dân 

chủ, thì họ thực sự có thể thấy gì ở “mô hình kinh tế” Việt Nam, một mô hình ăn cắp, ăn cướp 

mà nay cũng có người ngu xuẩn và điên rồ cho rằng đáng cho Bắc Triều Tiên bắt chước. 

Phát biểu của Pompeo cũng cho thấy sự chan chứa tuyệt vọng của ông Trump sau hội 

nghị “thượng đỉnh” với Kim Jong-un. Màn kịch Tập Cận Bình dàn dựng và Kim là diên viên 

chính quá hay, cái bẩy quá hoàn hảo, cho nên Trump bị sập ngay. Ông Kim bỗng nhiên nổi bật 

như người hùng trên sân khấu quốc tế (mặc dù chắng ai quên những chuyện phi nhân âm u trong 

cung cấm Bình Nhưỡng) trong khi ông Trump ra về tay không, nói những lời ca ngợi, tâng bốc 

như thằng hề lố bịch. Ông đưa cái mồi vien trợ và đầu tư Mỹ ra nhử, nhưng Tập-Kim chẳng 

dính. Kim đưa ra cái mồi “phi hạt nhân hóa toàn diện” (complete denuclearization), ông Trump 

cho là thắng lợi tuyệt vời, chộp ngay. Vấn đề là ông Trump cần có ngay dấu hiệu “phi hạt nhân 

hóa” để có thể rêu rao, nhưng mọi tin tức lại chỉ ra Bắc Triều Tiên đang “tranh thủ” tăng cường 



hạt nhân hóa. Và khi ông Pompeo lo ngại bay đến Bình Nhưỡng đặt vân đề, thì hầu như bị đuổi 

về với lời mắng “ăn nói vô lại, ăn cướp”. Khi đại diện Mỹ tới Bàn Môn Điếm ngày 12/7 theo 

thỏa thuận để bàn chuyện trao trả hài cốt binh sĩ Mỹ cách đây gần 70 năm (trong Chiến tranh 

Triều Tiên),  thì Mỹ bị cho leo cây, Bắc Triều Tiên chẳng gởi ai đến cuộc hẹn cả. Hồi tháng 

trước, ông Trump đã nói Bắc Triều Tiên “đã trao trả, hay đang trong quá trình trao trả, hài cốt 

của những anh hùng vĩ đại của chúng ta”. Tuy nhiên, việc trao trả này vẫn chưa hề diễn ra, theo 

New York Times. Sau chuyến đi Bình Nhưỡng đầu tháng bảy, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã 

không chứng minh được đã có tiến triển trong cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa. Trong khi đó, 

Kim Jong-un lại đến gặp ông Tập một lần nữa. 

Sự thật đơn giản mà ông Trump không chịu thấy: đó là ông không thể nghĩ rằng Bình 

Nhưỡng có thể xúc tiến việc gì cụ thể khi Washington cứ dấy lên chiên tranh mậu dịch với Bắc 

Kinh.  

Phần lớn người Việt chúng ta chẳng cần đợi đến khi ông Trump nói chuyện “điên rồ và 

ngu xuẩn” mới hiểu ông nghĩ thế nào, quan tâm thế nào đến Việt Nam. Nhưng cũng có những 

người “đồng hương”, hẳn phải muốn cũng được xem như những người Mỹ da trắng ủng hộ ông 

cuồng nhiệt, cho nên không ngại bắt chước trò đời hiện nay đưa ra những “fake news”. Cho nên 

họ đưa lên mạng một “phát biểu” mà họ gọi là “nguyên văn” ý kiến của Tổng thống Trump: 

“Đảng Cộng sản Việt Nam ư ?! Tôi nói thật : Bao năm qua họ chỉ lợi dụng Mỹ, họ chơi 

trò nước đôi, đi 2 dây giữa Chúng Ta và Trung Cộng ! Họ kêu gọi Mỹ và các Nước khác ủng hộ 

họ trong vấn đề biển đông và các vấn đề xung đột liên quan đến Trung Cộng; nhưng chính họ lại 

phục tùng, vâng lời Trung Cộng như một sứ giả chư hầu thời phong kiến. Tôi là người ngay 

thẳng và không ưa những kẻ “2 lưỡi” ; những tay lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thậm 

chí còn có 3-4 lưỡi … Không có TPP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) 

gì cả, không có tạo điều kiện hay viện trợ gì cả, và không có cho nhập khẩu hưởng lợi từ Mỹ nữa 

… Và nếu họ còn chơi trò “Lợi Dụng” nữa thì Chúng ta nên rút quân khỏi Biển Đông … để cho 

“Anh Em chúng nó xé xác nhau”. Đến lúc nào đó người dân Việt Nam thật sự muốn từ bỏ cái 

đám Tham nhũng vơ vét ấy thì Chúng ta mới suy nghĩ về chính sách tốt hơn …. cho đất nước 

Việt Nam , và tôi luôn lên tiếng bảo vệ tiếng nói của toàn dân Việt Nam dám nói về đảng cộng 

sản VN … “ 

Đây đúng là “nguyên văn” của tác giả, vì tiếng Việt! 

 Vá dưới đây cũng là nguyên văn thực sự phát biểu của Tổng thống Trump khi được 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đón tiếp ngày 12-11-2017 tại Băc Bộ Phủ, Hà Nội: 

PRESIDENT TRUMP: Well, thank you very much. You are a man of great honor and respect, 

and it’s an honor to be with you. And thank you for having us. And we want to thank Vietnam 

and the Vietnamese people. They have been so terrific. They greeted us with such respect and, 

really, such affection. The relationship is so healed. And to think where we were and where 

we’ve come is a tribute to both countries. 

We have so many things in common. We have been discussing at great length, today and 

yesterday, trade — and trade, in particular, with Vietnam. And we’re opening up and you’re 

opening up, and it’s going to even out. And we’re both going to do very well for our people. 

Trade has become a very important element of our relationship and it will continue onward. 

And again, I want to thank you very much for this. It is a true honor to be with you. Thank you. 

 



PHẢI LÀ KHỞI ĐIỂM CỦA MỘT KẾT THÚC 
Thi Phương 

 

 
 

Đương nhiên, chẳng cần phải nói, nhưng vẫn phải nói, Tổng thống Donald Trump nay đã có thể 

thấy mãn nguyện không ai trên thế gian này có thể tranh đua (chữ ông ưa dùng: competitor) với 

ông về danh hiệu nhân vật tai tiếng nhất thế giới mà ông đã đạt được dễ dàng, nhanh chóng, “cho 

đời nay, cho muôn đời sau!”, nhờ là một “thiên tài ồn định” - a stable gnius. Trong khi tranh cử 

năm 2016, ông đã mạnh dạn, lớn tiếng bài bác chuyện là con người, nói chung, đặc biệt nhà 

chính trị nói riêng, phải có văn hóa chính trị (civility), tức phải giữ “chánh đạo” (political 

correctness) trong nói năng, cư xử. Ông nói ông không quen, không muốn bị tù túng bởi văn hóa 

chính trị (“dzởm”?). Ông làm cho người ta cứ thắc mắc, hoài nghi về tư cách, liêm sĩ của ông, và 

chẳng hiểu đối với ông không có civility nghĩa là sao, không có chánh đạo là sao – hoang mang 

mãi cho đến khi ông viết “Tây du ký” trong khoảng đầu tháng bảy này, đi Brussels phó hội 

NATO (Minh ước Bắc Đại Tây Dương – nay đã có 29 hội viên), đi London gặp Thủ tướng Anh 

Theresa May và đi Helsinki, thủ đô Hà Lan, gặp Sa hoàng Puhtin, thì mọi chuyện đã rõ cả. 

Chúng ta nay đã biết ông Trump là một tổng thống Mỹ chưa từng có. Chưa từng có tổng 

thống nào trước đây đi đâu trên thế giới cũng bị người ta xuống đường miệt thị, lên án, đả đảo. Ở 

Brussels đã đành, vì đó là đại bản doanh của NATO; ở London cũng có lý, vì ông cứ xỏ mũi xúi 

giục chinh trị Anh thêm phân hóa. Nhưng ngay cả ở Helsinki, thủ đô của nước Phần Lan ở Bắc 

Âu vô can, người ta cũng không muốn cho ông mượn chỗ đề có địa điểm gặp Putin. 

Cũng là chuyện rõ ràng là ông có thái độ thù nghịch, ngang ngược, trịch thượng thay vì 

hòa nhã, thân hữu với khối NATO, chính là lực lượng trước đây đã làm nền tảng cho Thế giới Tự 

do mà Mỹ là lãnh đạo trong hơn bốn thập niên Chiến tranh Lạnh ngăn chận sự bành trướng của 

Cộng sản Quốc tế. Và hiện nay NATO vẫn là trụ cột trong những nỗ lực duy trì trật tự, hòa bình 

thế giới thời hậu chiến. Không ai được phép quên mối đe dọa khuynh đảo trật tự quốc tế ngày 

nay của nước Nga, khi xét đến những hành động xâm lăng của Nga vào Georgia năm 2008, 



Crimea, Ukraine năm 2014 và yểm trợ chế độ độc tài tội ác của Bashar al-Assad ở Syria. Không 

được quên để hiểu mối đe dọa thường trực của Nga và vai trò che chắn không thiếu được của 

NATO. Nhưng phát biểu của ông về sự gia nhập NATO của một nước non trẻ Montenegro có 

chưa đến 1 triệu dân đã gây một thái độ bất bình nơi dư luận vì ông cho rằng nước này có thể gây 

ra Đệ tam Thế chiến (WW3) lôi cuốn NATO vào cuộc – một phát biểu hoàn toàn vô căn cứ. Ông 

Ranko Krivokapic, cựu chủ tịch Quốc Hội của Montenegro từ ngày giành được độc lập năm 

2006 cho đến 2016 đã  “ngợi khen”: Ông Trump là tổng thống lạ đời nhất của nước Mỹ. Với một 

tổng thống như ông, với kiến thức của ông về chính sách ngoại giao, làm sao ai biết được chuyện 

gì đang xảy ra. Chính sách ngoại giao không phải là chuyện lớn đối với ông”.  

Ông cũng đã thiếu văn hóa chính trị đến chừng nào khi can thiệp xấc xược vào nội tình 

chính trị của nước Anh, vốn là một đồng minh truyền thống và chặt chẽ nhất của nước Mỹ từ 100 

năm nay. Trong thời gian ở Luân Đôn, nếu khôn ngoan hơn ông sẽ phát biểu lên án giới tình báo 

nước Nga đã tiếp tục hành động truy sát bằng chất độc hoa học nhằm vào những người Nga lưu 

vong vì chống chế độ Sa hoàng của Putin. Bằng phát biểu đó, ông sẽ gần NATO hơn, giúp tăng 

cường đoàn kết trong khối NATO và gián tiếp khuyến khích nước Anh xét lại quyết định Brexit 

mà trước đây chính cựu Ngoai trưởng Anh Boris Johnson cổ vũ. Nhưng ông đã không khôn 

ngoan theo cách đó. Ông khuyến khích nước Anh ra khỏi Liên Âu – đúng ý của Nga. Và ông còn 

“mách nước” Anh đi kiện Liên Âu vế chuyện quan hệ mậu dịch! Có nghĩa là ông muốn phá nước 

Anh và phá cả Liên Âu! Bởi vì lợi ích của ông, không phải lợi ích của nước Mỹ, ở chỗ khác. 

Nhưng đáng kinh hoàng hơn cả chinh là thái độ của ông quị lụy và cầu cạnh nước Nga – 

thay vì đối đầu và cứng rắn - một cách khó hiểu nhưng thực ra quá dễ hiểu đến mức các nhà bình 

luận đã không ngại nói thẳng ông là “ung thư” (Kathleen Parker: a cancer lives among us), là tay 

sai, là bù nhìn, là phản bội tồ quốc, liếm giày  của Putin. Ngay cả những nhà bình luận bảo thủ và 

khuynh hữu cũng đã phê phán, lên án ông Trump nặng nề, bác bỏ lý luận là “hoặc chấp nhận 

chuyện ông Trump làm, hoặc sẵn sàng lao vào thế chiến với Nga” (nói cách khác, nhờ thái độ 

riêng tư, “mềm mỏng” khôn ngoan của ông Trump  mà Thế chiến thứ ba tránh được)! Đặc biệt, 

tờ Salt Lake Tribune, mà chủ nhiệm là ông Paul Huntsman, em ruột của ông Jon Huntsman, hiện 

nay là đại sứ Mỹ tại Moscow, đã lên tiếng kêu gọi ông Huntsman hãy từ chức vì “đất nước cần 

ông hành động”.  

Trong lịch sử, chưa có tổng thống nào bị giới chính trị và truyền thông nói nặng như thế. 

Nếu chỉ có báo chí nói, ông Trump sẽ bác bỏ là “fake news”. Nếu chỉ có những người đảng Dân 

Chủ lên tiếng, ông sẽ nói người ta (haters) phá ông, thù ghét, ganh tỵ sự thành công của ông. 

Nhưng nay thì các chính khách hàng đầu của đảng Cộng Hòa tại lưỡng viện, những nhà trí thức 

từ khuynh hướng tự do đến bảo thủ, thuộc các viện nghiên cứu và đại học, đều bày tỏ sự quan 

ngại sâu sắc và lên tiếng phê phán nghiêm trọng chưa từng có. Donald Trump không thễ xem là 

chuyện chơi được nữa. Người được xem là chiến thắng vĩ đại chính là Sa Hoàng Putin, cho dù 

Trump bao giờ cũng ca mình “thắng lợi chưa từng thấy”. Và chiến lợi phẩm của Putin không chỉ 

là trái banh World Cup mà chính là “cái đầu” của “đối tác thượng đỉnh” tại Helsinki mà Putin 

nắm được.  

Như vậy, chuyện gì đã xảy ra ở Helsinki? Người ta vẫn chưa biết hết, nhưng những gì đã 

được biết cũng đủ để hiểu được những gì chưa biết. Ví dụ như cuộc họp báo chung sau đó giữa 

hai người. Nói tóm lại, ông Putin chẳng cần nói gì vì ông Trump đã nói tất cả. Ngược lại, tất cả 

những gì ông Trump cần trả lời mà ông không biết phải nói gì, ông Putin đã đỡ lời cả. Chẳng hạn 

như, vài giờ trước khi gặp Putin, ông Trump tweet: “Quan hệ giữa chúng ta với Nga chưa bao 

giờ tệ hơn hiện nay vì nhiều năm điên rồ và ngu xuẩn của Mỹ và bây giờ là cuộc Săn bắt Phù 

thủy gian lận” (Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of 



U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!). Lẽ ra, là tổng thống nước 

Mỹ, là một nước trong bao lâu nay vẫn có quan hê đối nghịch và căng thẳng với Nga, ông 

phải nói: “Quan hệ giữa chúng ta với Nga chưa bao giờ tê hại hơn hiện nay vì nhiều năm qua 

Nga đã điên rồ và ngu xuẩn phá chính trị một số nước, nhất là nhằm vào nước Mỹ, một cách 

có hệ thống. Cuộc điều tra của Mỹ đã có kết quả ban đầu, 12 viên chức tình báo Nga bị kết 

tội”. Cũng cần nhắc lại rằng một nữ điệp viên Nga vừa bị bắt, Maria Butina đã xâm nhập vào 

những nhóm hoạt động chính trị của đảng Cong Hoa với danh nghĩa là người ủng hô quyến có 

súng! Người ta nói cô đã chịu “làm tình” để có việc làm với tổ chức này! 

Vì ông nói nước Mỹ của ông, những tồng thống Mỹ trước ông, “điên và ngu”, cho nên 

ta có thể nói lại chỉ có những người điên và ngu mới tweet như thế. Vì hai lẽ: Chẳng ai “vạch 

áo cho người xem lưng” ngu xuẩn và điên rồ như thế, nhất là trước khi bước vào “thương 

thảo” với người mà cứ xuống nước, đấm ngực “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng” để giành phần 

thắng cho người. Là một người chẳng xa lạ gì với “Godfather”, câu chuyện của băng đảng 

mafia Ý ở New York, ông Trump dư sức hiểu một điều tối kỵ trong mặc cả và làm ăn giữa các 

phe phái là để lộ yếu điểm trong nội bộ. Cho nên Bộ Ngoại giao Nga đã sẵn sàng tỏ ý kiến với 

ông: We agree. Chúng tôi đồng tình. Sự ngu xuẩn thứ hai: ai cũng biết Nga nói chung đã 

khuấy đảo hòa bình và trật tự thế giới từ bao nhiêu năm nay. Vì chiến dịch phá hoai toàn cầu 

của Nga, mà từ tám năm của George W. Bush đếnntám năm của Brrack Obama, quan hệ Mỹ 

Nga ngày càng bất bính thường. và khong chỉ quan hê Mỹ -Nga ma ca Liên Âu-Nga. Chỉ có 

điên và ngu mới không thấy điều đó. Nếu không điên và ngu, thì đúng như nhiều người đang 

nói: hẳn ông phải “phản quốc”.  

Một câu hỏi cần thiết vẫn là tại sao ông phải tweet như thế. Có thể như ông nói: 

foolishness and stupidity. Đó là một tín hiệu không cần thiết cho Putin, bởi vì Putin dư sức hiểu 

lòng dạ trung thành của ông, trừ phi Putin muốn mọi người hiểu rõ ông Trump là thế nào đối với 

ông. Ngược lại, đó chính là một thách thức vô cùng cho người Mỹ, chính trị Mỹ (“ta đây chẳng 

sợ ai”) và một đe dọa ngấm ngầm với cả thế giới. Vì nó nói rõ, dứt khoát những gì người ta đã 

nghĩ, vẫn nghĩ về ông. Nhưng tại sao ông lại không che dấu những điều đó mà cứ muốn công 

khai chuyện tuy mang danh nghĩa là tổng thống Mỹ nhưng ông làm việc cho tổng thống Nga?  

Đặc biệt, cuộc họp này tuy mang tiếng thượng đỉnh nhưng không có thỏa thuận, không có 

thông cáo chung. Chỉ có một họp báo chung giữa hai người, tức thua cả thượng đỉnh Trump-Kim 

tại Singapore trước đó một tháng…Đến mấy ngày sau, phía Nga mới gợi ý có một thỏa thuận 

không thành văn giữa hai người. Như nhắc nhở ông Trump phải thi hành, đừng để Putin phải 

nhắc, nhưng ông Trump có thi hành được hay không, lại là chuyện khác, bởi vì dù sao nước Mỹ 

cũng còn một cơ chế dân chủ. Thỏa thuận gì, chẳng ai biết, vi hai người gặp nhau riêng rẽ, chỉ có 

người thông dịch, tuy chẳng họp lén nhưng là “họp kín”, có nghĩa là người ta chẳng biết hai 

người nói gì với nhau, và ngay cả giới tình báo Mỹ cũng thấy chưng hửng trước một vài tiết lộ 

của ông Trump. Vì ông Putin và ông Trump đều là những người nguy hiểm, theo những nghĩa 

khác nhau, người độc, người điên, cho nên giới chính trị đang thấy bất an và đang tìm cách để 

hiểu hai người thực sự đã nói gì với nhau. Phía đảng Dân Chủ đa yêu cầu Thượng Viện ra lệnh 

đòi người thông dịch phải điều trần nội dung câu chuyện.  

Họ gặp nhau thứ hai, sau đó ông Trump lên máy bay về Mỹ ngay. Những ngày sau đó 

sóng gió không yên, và ông Trump từ khoe khoang thành tích đến “đinh chính” liên miên. Trong 

họp báo, ông Trump nhắc lại luận điệu quan hệ Nga Mỹ tệ hại khủng khiếp, nhưng kể từ cuộc 

họp thượng đỉnh này sẽ trở nên hợp tác tốt đẹp nhờ hai người lãnh đạo xuất chúng, kiên nhẫn, có 

ý chí. Vì chẳng bàn về nội dung “thượng đỉnh”, ông Trump nói mặc dù giới tình báo Mỹ nhất trí 

là Nga đã phá bầu cử, ông khẳng định không có lý do gì để cho Nga làm chuyện này. Nguyên 



văn: Người của tôi đến gặp tôi – Dan Coats đến gặp tôi và vài người khác - họ nói họ nghĩ là 

người Nga. Tôi gặp Tổng thống Putin; ông chỉ nói không phải người Nga. Tôi nói thế này: Tôi 

không thấy có lý do gì lại là người Nga” (My people came to me -- Dan Coats came to me and 

some others -- they said they think it’s Russia. I have President Putin; he just said it’s not Russia. 

I will say this: I don’t see any reason why it would be). Thay vì yêu cầu Putin nói rõ về sự can 

thiệp của Nga phá bầu cử Mỹ, ông Trump lại công kích giới tình báo Mỹ “săn bắt phù thủy”, 

trong khi họ không xét đến những vi phạm của ứng cử viên đối thủ của ông là bà Hillary Clinton. 

Ông Putin chỉ có thể cười thích thú khi ông Trump lên án chính ngành tình báo của nước mình 

và không nói gì đến tình báo Nga. Cho nên ông Putin cũng khẳng định: ông quả thực có muốn 

ông Trump đắc cử năm 2016, nhưng ông không làm gì cả để giúp ông Trump (cho dù ông Trump 

có kêu gọi tình báo Nga tiếp tay phanh phui điện thư của bà Clinton).  

Vài giờ sau, ngồi trên máy bay trở về nhà, ông tweet: “Như tôi đã nói hôm nay và nhiều 

lần trước đây, tôi tin tưởng lớn lao vào người tình báo của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng 

để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn, chúng ta không thể tập trung mỗi một vào quá khứ - là  

hai đại cường nguyên tử lớn nhất thế giới, chúng ta phải giao hảo với nhau”. Ngày thứ ba, tức 

một ngày sau đó, trước phản ứng mạnh mẽ trong dư luận chính trị, Trump nói ông nhận thấy 

“phải minh định” nhận xét của ông trưóc đó. Ông nói ông đã nói lỡ lời “would” thay vì “would 

not”. Có nghĩa là câu nói của ông phải là “Tôi không thấy có lý do gì không phải là Nga” thay vì 

“Tôi không thấy có lý do gì là người Nga”. Miệng nhà quan có gang có thép - Chỉ có điều người 

ta biết ông quá. Nếu thực tâm, ông đã nói thêm trong họp báo về cáo trạng người Nga phá bầu cử 

vửa được Mỹ công bố. 

Ngày thứ tư, trong họp báo, khi một nhà báo hỏi ông có nghĩ Nga vẫn đang nhằm vào Mỹ 

không, ông đáp “No”, nhìn thẳng vào bà nhà báo hỏi ông. Nhưng sau đó, khi báo chí hỏi ngưòi 

phát ngôn của ông tại sao ông nói không khi giới tình báo đều nói Nga sẽ phá bầu cử sắp đến 

2018 và 2020, bà Sarah Sanders đáp: ông nói không là không trả lời nữa các câu hỏi của báo chí! 

Cũng trong ngày thứ tư, trả lời truyền hình CBS, ông Trump nói Putin với tư cách là lãnh đạo 

nước Nga phải chịu trách nhiệm về chuyện Nga phá bầu cử nước Mỹ. Sau đó ông còn nói: 

Chẳng riêng gì nước Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. “Còn có những nước khác nữa”.  

Người ta cũng đang nói chuyện ông Trump đã đồng ý cho Nga thẩm vấn một số người 

Mỹ ở Mỹ mà Nga cho rằng đã dính líu đến một số vụ án ở nước Nga, trong đó có cả cựu đại sứ 

Mỹ dưới thời Obama, đổi lấy việc Mỹ có thể gặp 12 “nghi can” điệp viên Nga trong vụ án Nga 

phá bầu cử Mỹ. Giới tình báo Mỹ sững sờ trước “thỏa thuận” bất thành văn này, cho nên hôm 

thứ năm ông Trump phải nói ông không đồng ý chuyện đó. Điều thứ hai làm giới tình báo và 

chính trị sững sờ, ngay cả ông Dan Coats giám đốc tinh báo quốc gia cũng không biết tí gì, là 

ông Trump mời Putin đến Washington làm thượng đỉnh thứ hai.  

Đương nhiên, sẽ còn nhiều điều ly kỳ, lý thú nữa người ta sẽ biết thêm về cuộc hội 

thượng đỉnh Helsinki này, nhưng có ba điều cần theo dõi trong những tuần tới: 

1. Giới chính trị của hai đảng tại lưỡng viện sẽ hành động thế nào trước bờ vực chính trị 

của đất nước hiện nay. 

2. Ông Putin đã nắm được ông Trump rõ ràng như thế thực sự là vì sao (Gái, tiền, liên 

minh…). 

3. Ông Putin nay đã mãn nguyện cho thế giới thấy ngay tổng thống Mỹ cũng bị ông xỏ 

mũi, nhưng nếu ông Trump là môt lá bài đã cháy, ông Putin sẽ đi nước cờ nào tới 

đây? 

 


