Kính thứ Quý Vị,
Tình hình đất nuớc VN thật bi đát nên bài này chỉ tóm luợc vài
V/Đ quan trọng liên đới đến VN …... để chúng ta cùng suy gẫm
Giao thuơng giữ TRUMP và le « zizi nommé Ping » :
Mới khởi xuớng Trump hay quá - ký kết thuơng mại tổng quát
(accord commercial global) gồm các điều kiện thật quan trọng :
1,- TC không đuợc ăn cắp propriété intellectuelle
2,- TC không đuợc bắt ép công ty ngoại quốc hoạt động tại TC
phải chuyển giáo les technologies (propriété intellectuelle)
3,- TC không đuợc dùng capital d'état để cạnh tranh gian lận vối
công ty tư nhân
4,- TC không đuợc ăn gian bằng cách chận hàng nhập cảng theo
ý mình và tự do xuất cảng theo OMC (wto) (giao thuơng quốc tế)
5,- TC không đuợc gian lận bằng cách chận đầu tư thế giới vào
TC và để đầu tư TC kiểm soát bởi Đảng đuợc hoàn toàn tư do hãng xuởng
TC để ăn cắp propriété intellectuelle : TC ăn gian luôn luôn kiềm soát và
chi phối thị truờng hối đoái (hạ giá đồng yuan)….. để xuất cảng, diệt cạnh
tranh
6,- ….. vv.....
Cho đến nay kinh tế, công kỹ nghệ ….. TC tiến triển rất nhanh và
mạnh là do các điều ghi trên, vì vậy TC khó có thể ký kết với Trump.
Không có điều khoản nầy vi ký kết thì TC tự sát về kinh tế và chính trị.
Nay phải coi chừng Trump đang rơi vào bẩy TC :
1,- Nguyên lý CS : đánh đánh – đàm đàm nghĩa là vừa đánh vừa
đàm. TC vừa đàm vừa thủ đoạn lừa đảo
2,- Trump đã viết cuốn sách rất hay về ký kết thuơng mại giữa tư
nhân..... nhưng đây là giữ 2 chính phủ... nên có rất nhiều yếu tố mới :
a,- Chính trị nội bộ :
** TC độc tài, độc ác : dân có đói vài tháng, một năm không sao !
Công ty, công nghệ ….chăn nuôi, trồng trọt …..vv... của Mỹ thì không
chờ đuợc vì vậy cs Lénine đã nói « les capitalistes sont toujours prêts à
nous vendre des cordes pour les pendre »
** TC không có bầu cử – Trump đang kẹt cưng ngắc ….. về thới
gian và đảng đối lập ; bà Pelosi và Congrès vừa bầu luật về Hong Kong
làm cho « zizi nommé Ping » phát điên càng có lý do để lừa đảo, và lại

thêm một đòn impaechement đối với Trump tuy không có kết quả nhưng
có ảnh huởng về cuộc bầu cử
b,- Về hợp thuơng (deal) thuờng qua 3 giái đoạn :
a,- Lời hứa (promesses ou propositions) : CS không bao giữ lời
và ký kết (Hiệp đinh Genève Pháp bị lừa và Hiệp đinh Paris Mỹ bị lừa ….
VN và nhân dân là nạn nhân). Trump quá vội mừng truớc lới hứa lừa đảo
TC nên đã lùi bước
b,- Chủ tâm thi hành (intention) là do Ping đâu do kẻ đi (phó thủ
tuớng) hứa trăng hứa cuội nếu không anh này sẽ bị làm thịt và cả nhà anh
ta – đây chỉ là bịp để kéo dài đến ngày bầu cử tại Mỹ. Đây cũng là lần thứ
03 kéo dài không có ký kết gí cả ….. hãng xuởng TC (ví dụ Hauwei) càng
dự trữ composants mua qua Mỹ đề chờ bầu cử Mỹ …. vẫn phát triển đều
đều : cái bẫy còn đó và đuợc che lấp
c,- Quyết tâm ký (signature) không chắc có và nếu có chỉ ký một
phần nào thôi (accord partiel) ….. Trump sẽ lại thua nặng : thiếu thịt heo,
thiếu đậu nành ….. vv..... TC sẽ mua của Mỹ vì lợi cho TC đâu vì Mỹ : cái
bẫy còn đó và càng tinh vi hơn
** Trump đang rơi vào bẩy (đánh đánh – đàm đàm) của Ping TC,
vì quá mừng truớc lới hứa lừa đảo TC Trump đã xem thuờng lời đệ nghị
của cộng sự viên và tuớng lãnh ; nên trong cuộc chiến thuơng mại và
chính thị với TC, Trump lại tự mình chui vào bẩy. Trump đang ở thế
thuợng phong, dư sức lực mà không đánh phủ đầu TC cho đến ký kết thỏa
hiệp, lại cứ lùi buớc để cho địch lấy sức, ôn định chính trị …. Nhưng chưa
muộn đâu nếu không làm ngay «đòn chí tử » thì sẽ muộn và thất bại... có
thể thất cử nữa (các Cụ VN thuờng nói « sai một ly đi một giặm »).
c,- Chính trị thế giới
** Trump đã mở quá nhiều « mặt trận » : thuơng mại với
Mexique, Canada, Europe et Brexit, ….. TC, Iran, Arabie Saoudite -Yemen
… chi bao nhiêu tỷ dollars cho Pakistan vẫn chống Mỹ và ủng hộ chiến
tranh chống Mỹ ở Afghanistan, tại đây Mỹ đang xa lầy nặng (chi hơn
2.000 tỷ mỹ kim) ; trong khi đó TC vẫn khai quặng mỏ ở đây. Còn thêm
Irack, Syrie, biển Đông, détroit d'Ormuz, Crimée, Ukraine, Russie....nay
ngấm ngầm Iran, TC, Russie, Turquie, Pakistan …. đang hợp tác để chơi
Mỹ : Nga đang năm hết Trung Đông
** Turquie – Erdogan (Otan) mua khi giới của Nga, mở đuờng
cho TC … và đi xâm chiến Syrie và tiêu diệt Kurdes bạn tác chiến với Mỹ
và Âu Châu để đánh Daech …. Trump lúc chống lúc ủng hộ Erdogan và
bỏ cả dân tộc Kurdes... xem như cỏ rác : đây là dấu hiệu mất sáng suốt của

nhà lãnh đạo tối cao. Lão Tử đã nói : "Qui gouverne un pays par sa seule
intelligence, en est un malfaiteur "
** Hậu quả khó luờng đuợc truớc sự xâm lấn trắng trợn TC qua
luỡi bò ở biển đông và hải phận VN : VN, Asean, Inde, Japon Corée,
Taiwan, Inde …..và cả thế giới …. còn có thể tin tuởng ở Trump không ?
« America first » còn có nghĩa không ? Vì có thể là :
« Le goût de l'argent et la soif de la considération et du pouvoir
se confondent alors si bien dans les mêmes âmes qu'il devient difficile de
discerner si c'est par ambition que les hommes sont cupides, ou si c'est par
cupidité qu'ils sont ambitieux » (Alexis de Tocqueville - De la démocratie
en Amérique).
** Ngừơi Pháp thuờng có câu « Qui embrasse trop, mal étreint ».
Quá nhiều mặt trận, quá nhiều nơi, quá nhiều việc khác nhau, quá nhiều
địch thủ … đứa đến quá nhiều mâu thuẫn và mất sáng suốt ; mâu thuẫn
trong V/Đ : Thuơng mãi TC - Turquie và Kurdes, dân tộc này sẽ là nạn
nhân như dân VN !
Nói chung cái hay của Trump có thể biến thành dở (Mỹ thành yếu
thế không ai dám nuơng tựa để có lợi đôi bên) : đây là khôn dại và
nguợc lại cái yếu của le « zizi nommé Ping » biến thành hay đó dại khôn
(Thế TC cực mạnh không ai dám đuơng đầu, tha hồ lợi dụng nạn nhân : ví
dụ VN CS và lợi dụng biển Đông)
Kính thư,
Paris, tháng 10

2019

Trịnh Khải
PS : « Nhớ nuớc đau lòng con Quốc quốc
Thuơng nhà mõi miệng cái Gia gia »
….....
Một mãnh tình riêng TA với ta » - Bà Huyện Thanh Quan
****
« Chắc chi thiên hạ ngày nay,
Mà đem non nước làm rầy chiêm bao » - Nguyễn Trãi

