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Nhân dịp Năm hết, Tết đến, dù là dương lịch, giới truyền thông, báo chí tất không quên tập quán ôn cố tri 

tân - nhìn lại năm cũ để tiên đoán năm mới. Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện không hay trong 12 tháng 

qua, lãnh đạo tâm thần, dân chủ phá hoại, người dân phân hóa, cho nên đương nhiên nhìn những ngày 

tháng sắp đến trong tâm trạng bất an nặng chĩu. Tuy nhiên, cùng tất biến, biến tất thông. Có không ít 

những dấu hiệu sẽ có những chuyển biến như nhiều người hoặc mong đợi hoặc lo sợ. Bởi vậy, trong tinh 

thần nhân bản, nhiều người cũng nói đến những ước mơ trong năm mới. Đơn giản nhất, nói theo thi hào 

Nguyễn Công Trứ, “Còn trời, còn đất, còn non nước. Chẳng lẽ ta đâu mãi thế này”. Ta đây có thể là chính 

mình, mà cũng có thể là cảnh tượng chung quanh. 

 Đương nhiên là người Mỹ, dù là tân tòng hay cựu trào, chúng ta đều có thể kể lại được ít nhiều 

những chuyện đáng nhớ trong năm 2018, bởi vì trong cái thời chúng ta đang sống, truyền thông, báo chí 

tuy có thề bị nhiễu loạn và suy yếu bởi fake news từ trên cao chót vót là Tòa bạch Ốc xuống dưới qua 

những “con quỉ chữ số” (digital monsters - mượn chữ của nhà bình luận Farhad Manjoo trên tờ New York 



Times) trên mạng, nhưng cũng nhờ thế mà “phong phú, đa dạng”. Có 5-6 điều mà chúng ta có thể nhớ 

ngay hay cần nhớ trong năm đã qua: 

1. Cản trở pháp luật - Cuộc điều tra của Biện lý đặc biệt Robert Mueller về sự thông đồng giữa 

người của Putin và người của ông Trump trong bầu cử năm 2016 đã đến giai đoạn sáng tỏ. Câu chuyện 

luật sư Michael Cohen giúp Tổng thống Donald Trump trả tiền trám miệng cho hai cô Stormy Daniels và 

Karen McDougal trong thời gian ông Trump “mắc” vận động tranh cử là quá rõ. Cũng rõ hơn nữa là ông 

Trump đã tìm cách móc nối với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ năm 2006 và leo thang năm 2013 đề 

có thể xúc tiến chuyện làm ăn ở Moscow - cụ thề là xây một tòa tháp Trump-Putin ở thủ đô nước Nga. 

Sau này, trong năm tranh cử, ông Trump nghĩ lại những quan hệ đã có và cho người của mình lien he trở 

lai với người Nga, trước là nhờ Nga giúp cuộc tranh cử, sau là mở ra quan hệ thân hảo mới giữa Mỹ Nga 

khi Ttrump đăc cử. Bao nhiêu người của Trump đã “dính chấu” (Cohen, Paul Manafort, Michael Flynn… 

). Chẳng lẽ ông Trump lại không? Vấn đề là cuộc điều tra này đang cho người ta thấy rõ hơn cách làm ăn 

của ông Trump và người trong nhà của ông: đó là lý do tại sao Trump Foundation ở New York phải đóng 

cửa và đang bị điều tra! Có hai diễn tiến phải theo dõi trong thời gian tới: Kết luận của ông Mueller về 

cáo buộc ông Trump đã liên tục tìm cách cản trở pháp luật, và cuộc điều trần của cựu luật sư của Trump, 

ông Cohen, trước Hạ Viện về “tất cả sự thật” của câu chuyện ông Trump và các “nữ thí chủ” của ông. 

2. Chiến tranh mậu dịch Mỹ-Hoa - Mặc dù có nhiều dấu hiệu khó hiểu, nền kinh tế Mỹ trong năm 

2018 ít nhất vẫn có thể ghi nhận được trên hai điểm mạnh: lao động – tức tỷ lệ thất nghiệp, đang ở mức 

3.9% vào tháng cuối năm – và tỷ lệ tăng trưởng đạt mức 4.2% vào quí 2 và xuống mức 3.4% vào quí 3. 

Ngưòi ta ước tính trong quí tư (tháng 10,11 và 12), tỷ lệ này sẽ xuống mức 2.8% - vẫn được xem là mạnh. 

Thế nhưng, tất cả đều đang ở phía trước. Chúng ta phải chờ xem mức thu dụng lao động trong tháng 

giêng này như thế nào. Tỷ lệ thất nghiệp sẽ diễn tiến ra sao trong vài tháng tới. Mức tăng trưởng và tỷ lệ 

lạm phát… Những câu hỏi đó được đặt ra để giúp độc giả có khảo hướng theo dõi, vì ít nhất có ba mối 

quan ngại chính mà một người hiểu biết ít nhiều về kinh tế phải quan tâm: (i) Từ ngày 29-1-2018 đến nay, 

là ngày chỉ số chứng khoán Dow Jones lên mức cao nhất 26.616, chỉ số này một năm nay cứ lên xuống, 

đến nay chưa đến 24.000! (ii) Cuộc chiến tranh mậu dịch với Trung Quốc, được nhiều ngưởi reo hò Tổng 

thống Trump “hay quá, chịu chơi quá, dám đánh bể mặt thằng tàu”, đang dần cho thấy ảnh hưởng đối với 

sản xuất, xuất cảng và lạm phát của kinh tế Mỹ; (iii) Kinh tế toàn cầu đang đứng trên bờ vực suy thoái, 

xem chừng châu Âu sẽ chịu ảnh hưởng trước hết. Nga, Trung Quốc, kinh tế dầu hỏa ở Trung Đông cũng 

nằm trong danh sách này. Kinh tế Hoa Kỳ có tránh khỏi được hiểm họa lây lan này hay không trong một 

thế giới toàn cầu hóa? Và Hoa Kỳ có sẵn sàng đóng vai giải cứu hay không nếu có cơ hội? Dù sao, 2019 

khó là một năm tốt đẹp kinh tế cho nước Mỹ. Nhất là cho chính quyền Mỹ, nay dưới thời quản lý tài 

chánh “buông thả” (quyết định “tax cuts” vào cuối năm 2017) của Trump, đang chịu nợ liên bang lên mức 

kỷ lục: xấp xỉ 22.000 tỉ đô la! 

3. Nghệ thuật quản lý: You’re fired! Ông Trump vẫn có nhiều phát biểu gây tranh cãi, chẳng hạn 

như ông là tống thống đầu tiên làm cho kinh tế hưng thịnh nhất; tổng thống đầu tiên lo được cho người da 

đen, chăm sóc phụ nữ nhiều nhất; tổng thống có những thành quả vang dội nhất; tổng thống được quốc tế 

hâm mộ, nể phục nhất; tổng thống đầu tiên bảo đảm được an toàn hàng không… đến mức báo chí hầu như 

đồng tình ông là tổng thống nói nhiều “điều không có” (untruth) nhất (Theo tở Washington Post, tính đến 

cuối năm 2018, ông Trump đã nói dối 7.600 lần với tư cách là tồng thống, tính trung bình một ngày 15 

lần. CNN tính ra chỉ trong một ngày 22-10, ông nói dối 82 lần). Phát biểu được tạm xem là mới nhất của 

Donald Trump: Làm sao có thể truất bãi một tổng thống thành công như ông được (You can’t im peach 

somebody that’s doing a great job). Doing a great job? Hãy xem cách ông dùng người. Tính xem những 

người đã bỏ ông hay ông đã bỏ người ta trong hai năm qua? Có một sự thực là ông là tống thống độc đáo 

nhất trong lich sử nước Mỹ về chuyện dùng người, thải người. Chỉ riêng trong năm 2018, những người 

sau đây đã rời hàng ngũ của ông: Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke (tham nhũng), Chánh văn phòng Tướng 

John Kelly (bị đẩy), Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis (từ chức vào Giáng Sinh vừa qua, nhưng Trump 

nói chính ra bị đuổi); phó cố vấn an ninh quốc gia Mira Ricardel (bị vợ ông Trump đẩy); Bộ trưởng Tư 

pháp Jeff Sessions (bị duổi sau bầu cử 2018); Bộ trưởng Môi trường Scott Pruitt (tham nhũng, từ chức); 



Cố vấn An ninh Quốc gia H R McMaster (bị đuổi vì chỉ trích Nga); Đại sứ Liên Hiệp Quốc Nikki Haley 

(từ chức), Giám đốc Truyền thông Hope Hicks (từ chức); Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson (bị sa thải): 

Cố vấn Kinh tế Gary Kohn (từ chức để phản đối chiến tranh mậu dịch); Phó giám đốc FBI Andrew 

McCabe (bị sa thải); Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân bản Tom Price; Thứ trưởng Tư pháp Sally Yates… 

Ông Trump vẫn phủ nhận nội bộ của ông hỗn loạn, khủng hoảng thường trực, và ông vẫn thường nói đội 

ngũ của ông là xuất chúng nhất từ thời nào đến giờ. Ông cho rằng cách ông quản lý nhân sự cho thấy sức 

mạnh của ông (Muốn mướn ai là mướn, muốn đuổi ai là đuổi) và nhân tài không thiếu và ai cũng muốn 

làm viễc với ông. Nhưng sự thực vân là sự thực: Trong quản lý nhân sự đầy tai tiếng, ông chỉ thích có một 

câu : You’re fired. Và nay ông Trump đang nổi tiếng với một phát biểu mới: Tôi chẳng cần bổ nhiệm ai 

dài hạn và chính thức. Có lẽ thâm tâm ông nghĩ  ông còn không yên chỗ, huống gì người của ông! Chỉ có 

hai người duy nhất ông không đụng tới, đó là hai cố vấn nhiều kiến thức và giàu kinh nghiệm chính trị 

quốc nội và quốc tế: Ivanka Trump, con gái, và Jared Kushner, chàng rễ quí - chưa hề có kiến thức hay 

kinh nghiệm gì về chính trị quốc nội và quốc tế. 

4. Con lừa đi tới - Chiến thắng của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Hạ Viện năm 2018 có thể 

được xem là một biến cố lịch sử. Thứ nhất, ông Trump vẫn xem cuộc bầu cử giữa kỳ này là một thử thách 

đối với ông, cho thấy sự ủng hộ của quần chúng đối với ông (popularity) đến mức độ nào; cừ tri đã nói rõ 

điều đó bằng cách đánh bại đảng Cộng Hòa đang giữ đa số tại Hạ Viện và dồn phiếu cho Dân Chủ (235-

198) trong bầu cử toàn phần ở viện dưới. Đến khi nào ông Trump mới hết ảo tưởng hay làm như tin tưởng 

con số cử tri thực sự ủng hộ ông vượt quá 35%? Bầu cử Thượng Viện chỉ nhằm 1/3 số ghế, cho nên khó 

nói nó phản ảnh được ý kiến của toàn thể quần chúng. Lý do thứ hai quan trọng hơn mà ông vẫn nơm nớp 

lo sợ: ông sẽ bị bó tay trong nhiều chuyện trong hai năm tới, là hai năm ông đang vận động cho nhiệm kỳ 

thứ hai (2021-24), mục đích chủ yếu chính là để khỏi bị truy tố. Những thành công lớn của ông trong hai 

năm đầu – Luật về cắt giảm thuế và Tối cao Pháp viện được bổ sung bằng hai người do ông đề cử - khó 

có thể được lập lại trong hai năm sau. Điều hiển nhiên chúng ta đang thấy là bức tường mà ông cố xây 

cho được đang bị đảng Dân Chủ ngăn chận bằng bất cứ giá nào. Tính đến giữa tháng giêng, chính phủ đã 

đóng cửa được 25 ngày. Và cuộc vận động cho bầu cử tổng thống năm 2020 đã bắt đầu với cả hai đảng. 

Rất khó thấy có thể có thay đổi trong năm nay sự đối đầu không khoan nhượng, không thỏa hiệp, có tính 

“không đội trời chung” giữa hai đảng. Cái hỏng của dân chủ Mỹ xem chừng ngày càng lộ liễu và tai hại. 

5. Trật tự quốc tế trong mắt Trump – Trong năm 2018, những nhà quan sát đã thường xuyên nói 

đến sự sụp đổ của trật tự quốc tế trong một thế giới toàn cầu hóa. Sự mất tin tưởng, thậm chí nghi kỵ và 

ác cảm, nếu không phải là thù ghét, giữa các chủng tộc, các dân tộc, các tôn giáo, đang nổi lên nơi một số 

quần chúng, không mấy được kềm chế trước sự nổi dậy của chủ nghĩa “quốc xã” hay “da trăng siêu đẳng” 

nơi lãnh đạo một số nước phương tây. Người ta có thể kể những thế lực bành trướng của Nga, Trung 

Quốc và Hoi giáo… đang làm cho trật tự quốc tế từng có đang bị xoi mòn, nhất là với xu hướng chà đạp 

dân chủ đang hoành hành ở một số nước. Và ông Trump là một khuôn mặt thần tượng mới đang hun đúc 

sự tan vỡ của trật tự quốc tế ngày nay. Ông Trump vẫn tin rằng Mỹ phải xây dựng một trật tự quốc tế mới 

dựa trên những nguyên tắc “America First”, “Make America Great Again”. Mà muốn xây dựng trật tự 

mới thì phải phá bỏ trật tự cũ (giống như người cộng sản Việt Nam trước đây ưa nói, muốn xây dựng chủ 

nghĩa xã hội thì phải “cải tạo” xã hội chủ nghĩa, chính là sự phá bỏ nền kinh tế của Miền Nam của chúng 

ta trước đây). Mỹ đang viết lại quan hệ với những đồng minh truyền thống chặt chẽ nhất: các nước 

phương tây nay không còn dám tin Mỹ nữa. Mỹ cũng đang làm cho thế giới Hồi giáo Trung Đông thêm 

nhiễu loạn với ông cố vấn Kushner, gốc Do Thái: nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel; vì chuyện làm 

ăn riêng tư dính líu đến ông cố vấn, Mỹ đang bắt tay với Saudi Arabia bằng bất cứ mọi giá (im lặng trước 

sự sát hại nhà báo Jamal Khashosggi); Mỹ rút quân ra khỏi Syria, triệt thoái khỏi Afghanistan… Toàn là 

những quyết định khó hiểu nếu ta không hiểu hết ông Trump. Xem chừng đồng minh quốc tế duy nhất và 

thực sự của Mỹ là Nga, bằng chứng là Mỹ đã giao hoàn toàn Syria nói riêng và cả Trung Đông cho Putin. 

Đó là lý do khiến cho cuộc điều tra của ông Mueller ngày càng đến đích. Đến chậm còn hơn không tới.  

6. Bức tường Vạn Lý Trường Thành. Trong bối cảnh quốc nội và quốc tế của Mỹ như thế, trước 

ngày Giáng Sinh 2018 nổi lên cuộc khủng hoảng Vạn Lý Trường Thành, tức bức tường kiên cố mà Tổng 



thống Trump muốn xây ở biên giới Mỹ và Mexico để ngăn cách hai nước, từ mấy trăm năm nay không hề 

ngăn cách. Vì đảng Dân Chủ không chấp thuận một ngân khoản 5.7 tỷ cho bức tường của ông Trump, nên 

Tấn Thủy Hoàng quyết không thuận ngân sách liên bang, vì thế một phần chính phủ đã bị đóng cửa từ 

ngày 22-12-2018. Ông Trump quyết phải xây tường theo ông để thực hiện lời hứa “bảo vệ an ninh biên 

giới” với cử tri của ông - ước tính khoảng 30% ủng hộ chuyện xây tường này. Trong khi đó, đến 69% 

không xem đó là ưu tiên, hơn 50% qui trách cho ông Trump về chuyên chính phủ đóng cửa, khoảng 30% 

đổ lỗi cho đảng Dân Chủ, và 15% cho đảng Cộng Hòa. Cũng có thể ông Trump vừa muốn chơi liều (ông 

chẳng mất gì mà còn “được tiếng”), vừa muốn tạo một cuộc khủng hoảng chinh phủ để lèo lái dư luận qua 

hướng khác. Lý luận xây tường để ngăn chận di dân lậu, đĩ điếm, ma túy, tội phạm và khủng bố đang 

“tràn” vào Mỹ đúng là bịa đặt. Đúng như quan điểm cửa tờ Washington Post: Đóng cửa chính phủ vì 

không moi được tiền xây tường là một sự ngu xuẩn không cần thiết. Đất nước còn bao nhiêu chuyện ưu 

tiên khác. Và sự bình ổn chính phủ phải là ưu tiên số 1. Sự an lạc của người dân, của hàng trăm ngàn 

công chức liên bang, phải là ưu tiên số 1. Làm sao một ông tổng thống lại không thấy được chuyện đó. 

Khi nhìn lại năm cũ đã qua với những câu chuyện tóm tắt trên đây, đúng là chúng ta khó thề có sự 

bình yên trong tâm trí. Tổng thống Trump chắc sẽ càng thêm vùng vẫy, và đảng Dân Chủ càng thêm 

quyết liệt. Đảng Cộng Hòa cuối cùng phải đứng trước câu hỏi: Có cần thay ông Trump trước khi quá trễ 

hay chăng, và thay bằng cách nào. Những kẻ thù của Mỹ thảnh thơi sẽ không từ bỏ những cơ hội ngàn 

vàng. Những đồng minh của Mỹ đang bận tâm “sauve qui peut” chắc phải ngán ngẩm ngoảnh mặt. 

Bởi vậy, năm 2019 có gì mà chúng ta phải mong đợi? 


