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Sau gần nửa năm chờ đợi, cuối cùng đôi trẻ đã gặp nhau vào ngày thứ sáu song thập vừa qua. Tay 

bắt mặt mừng. Mừng mừng, tủi tủi. Người ta vẫn nói “nhất nhật bất kiến quá tam thu hề”. Một ngày 

không gặp nhau dài bằng cả ba năm. Huống chi cả 168 ngày, tính từ khi chàng dọn vào Nhà Trắng.  

Chàng đã gặp đủ người, Chủ tịch Trung Quốc, Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Anh, 

Thủ tướng Canada, Thủ tướng Nhật, Tổng thống Nam Triều Tiên, Quốc vương Saudi Arabia, Thủ 

tướng Do Thái, … thậm chí cả thủ tướng “ma-dê in Việt Nam”. Chỉ có hai người chưa gặp được. 

Chưa gặp Chủ tich Kim Ủn Ỉn của Bình Nhưỡng vì ông Trump đề nghị gặp nhau càng sớm càng tốt, 

nhưng Ủn Ỉn lại muốn bắn thử chơi vài tên lửa tầm xa liên lục địa ICBM (inter-continental ballistic 

missile) để xem bay đến được nước Mỹ không đã, lúc đó ông sẽ co người nằm gọn trong hỏa tiễn 

đến thẳng Washington, D.C. Còn ông Vladimir Putin? Hai người tình trong như đã mặt ngoài còn e 

- đều phải giữ kẻ vì sợ mang tiếng.  Thế nhưng Tổng thống Nga vẫn là người tình trong mộng của 

chàng… cho đến bây giờ mới gặp. Chàng vẫn hát bài ca “Gặp nhau mà không dám chào nhìn nhau 

mà lòng vẫn vui”. Nhưng cuộc gặp gỡ này càng cho thấy thêm tính ngang trái, trắc trở của một 

cuộc tình người ta cảm thấy kết cuộc rất mơ hồ. 

 Người đâu gặp gỡ làm chi; Trăm năm biết có duyên gì hay không! Cuộc tình duyên này 

thật khó tìm ra một “happy-ending” là vì có những khúc mắc tế nhị trong quan hệ giữa đôi bên. 

Chẳng phải là vì hai người đồng tính. Ở Mỹ này, những ngươi thuộc dạng LGBT bất thường ngày 

càng đưọc luật pháp nhìn nhận và bảo vệ (cho dù ông Trump không thực sự ủng hộ vì sợ phật lòng 

những ngưởi bảo thủ trong đảng). Cũng chẳng phải vì người Nga người Mỹ - khác biệt chủng tộc. 

Ở Mỹ này, người da trắng kết hôn với người da đen, da vàng, da nâu là chuyện bình thường. Huống 

chi đây là trắng với trắng! Cũng chẳng phải vì chênh lệch tuổi tác. Ông Trump hơn bà vợ ông 

Melania đến hơn 20 tuổi – giống như  bài ca: “Năm anh hơn hai mươi, em mới sinh ra đời. Ngày 

anh bảy mươi. Em chửa được năm mươi”. Còn những người mẫu ông từng động lòng trắc ẩn, ngứa 

ngáy tay chân còn thua ông cả ba bốn con giáp. Ông vẫn nói: “Có sao đâu!”. Trong khi đó, Putin 

chỉ thua ông 7 tuổi (chàng 71, chàng 64). Quá đẹp, nhất là Trump cao gần 1.9 mét (6 ft 2 in) trong 



khi Putin chỉ có 1.7 mét (5 ft 7 in). Về chuyện tôn giáo, Putin lớn lên dưới một chế độ tam vô trong 

khi ông Trump cũng chỉ đến với Chúa khi cần hay khi rãnh rỗi thôi. Mà ông thì bận rộn suốt ngày. 

Thì giờ để tweet còn không có! Còn nói chuyện môn đăng hộ đối! Một chàng là tổng thống Mỹ, 

người kia đâu có kém: thủ tướng Nga. Ông Trump mới làm tổng thống 180 ngày mà chiếc ghế cứ 

lung lay, Putin 17 năm, tức nắm quyền lực lâu hơn cả 35 lần, và yên vị trên ngai của Sa Hoàng 

trong Điện Cẩm Linh, chẳng ai sờ được móng chân của ông! Background của hai người cũng cho 

thấy bản lĩnh thủ đoạn hơn người của Putin (nếu không có thủ đoan, làm sao ông cầm quyền được 

17 năm liền?). Ông Putin được đào tạo chính qui trong môi trường “spy”, và tốt nghiệp trường 

KGB cũng làm “spy”, rồi khi là nguyên thủ quốc gia, dù cho là tổng thống hay thủ tướng,  cũng chỉ 

làm spy - nhắm vào đối lập trong nước (bỏ tù hết), và các nước phương tây đối nghịch (phá bầu cử 

để cho hỏng dân chủ Tây phương). Còn Trump, ông chỉ có kinh nghiệm địa ốc (mua bán nhà cho 

người ta mà tìm cách hưởng lợi từ cả hai bên), mở sân golf và làm những chương trình truyền hình 

giải trí khai thác phụ nữ. Kiến thức lịch sử, chính trị đương nhiên rất “giới hạn”. Nhưng làm địa ốc, 

nhỏ thì mơ tưởng làm thị trưởng. Lớn thì nhìn Nhà Trắng.  

Như thế mà tại sao bên nhà Trump lại không chịu đi tới? Chính vì sự “khác biệt chiến lược” 

giữa một tay tình báo quốc tế trình độ còn hơn thầy của Tào Mạnh Đức và một người đầu tư địa ốc 

vốn ham vui và “thích chinh phục”, bất quá chỉ như Lã Bất Vi mà người ta sợ thay cho nước Mỹ. 

Putin thì tinh ranh như quỉ, còn Donald Trump đang bị bao nhiêu tiếng đời đến mức người ta cứ đòi 

ông phài đi khám tâm thần để ông nhẹ phần trách nhiệm trong những gì ông làm. Người Mỹ lo là 

phải! 

 Chúng ta vẫn quen với chuyện tình Lan và Điệp, nhưng sự éo le không phải ở chỗ hoặc ông 

Trump hoặc Putin dọa đi tu (còn lâu) cho nên “thôi đành cắt đứt giây chuông”. Nếu quan sát nét 

mặt của Trump khi tiến đến bắt tay Putin tại cuộc họp mặt tay đôi đầu tiên giữa hai người bên lề 

Hội nghị G-20 tại Hamburg, chúng ta có thể liên tưởng đến bài hát bất hủ trong những năm 60 “A 

time for us” – Love Theme from Romeo and Juliet. Nhà Romeo và nhà Juliet đã thề không đội trời 

chung, cho nên cặp uyên ương này chỉ có một con đường để mãi mãi bên nhau: không sống chung 

thì chết chùm. Mỹ và Nga cũng thế mà thôi. Ít nhất từ sau thời Đệ nhị Thế chiến, Chiến tranh lạnh 

bùng nổ, Nga (bang chủ của Liên Xô) và Mỹ đương nhiên không đội trời chung: một nước cầm đầu 

Cộng Sàn quốc tế, một nước lãnh đạo Thế giới Tự do. Tưởng rằng thế giới hết lạnh thì sẽ ấm áp sau 

khi Liên Xô sụp đổ năm 1990, nhưng từ đầu thế kỷ 21 người ta đã thấy manh nha của một cuộc đối 

đầu không đội trời chung mới giữa một nước Mỹ nghĩ rằng đã đến lúc có thể lãnh đạo toàn cầu và 

nước Nga mở ra kỷ nguyên của Putin với tham vọng tái lập một đế chế vô-biên (boundless empire) 

như thời xưa, đến mức người ta phải gọi ông là Sa hoàng (Tsar).  

 Putin là lãnh đạo Điện Cẩm Linh ghê gớm nhất kể từ Stalin. Thực ra, thời Stalin người ta dễ 

nhốt người cho đến chết trong “trại cải tạo” Siberia (nơi ăn nước đá không cần tủ lạnh), dễ tàn sát 

thủ tiêu đối lập hơn, trong khi thời nay người ta khó làm bạo chúa chuyên chính hơn. Cho nên, có 

thể Vladimir vẫn còn hơn Josef một cái đầu, nhờ Putin lớn lên trong cái lò KGB. Thép đã tôi thế 

đấy! Ai cũng thấy trong gần hai thập niên qua Putin đã giết không còn một mống những người đối 

kháng; những nhà báo, chính khách phê phán ông về đối nội (băng đảng thế tư pháp) đối ngoại (các 

nước lân bang phải phủ phục dưới chân Điện Cẩm Linh)  đều cùng gặp nhau ở địa ngục đàng cộng 

sản cả. Nga quậy nát trật tự thế giới. Những nước từng nằm trong Liên bang Xô viết (Liên Xô) hay 

vệ tinh cho Nga nay ngày đêm phài đối phó với những âm mưu khuynh đảo chính trị trước kinh 

nghiệm khốn nạn đau thương của Georgia (Grudia) và Ukraine (mất Crimea, miền đông Ukraine trở 

thành vùng tranh chấp)… Một số nước Trung và Nam  Mỹ bị Nga mua chuộc trở thành “xã hội chủ 



nghĩa” và đang nát như tương (như Venezuela, Nicaragua). Lần đấu tiên, Nga cắm dùi được ở một  

nước Trung Đông (Syria) và đang tìm cach mua chuộc Iran để đối đầu với khối các nước đồng 

minh Sunni của Mỹ ở vùng này.  Và điều mà cả thế giới đang nói đến nhiều nhất là chiến lược “vĩ 

mô toàn cầu” táo tợn xâm nhập vào những nước dân chủ phương tây để phá bầu cử và làm nát 

chính trị dân chủ ở những nước này. Mỹ chẳng phải là nạn nhân duy nhất nhưng là nước chịu thiêt 

hại nặng nhất. Những kết luận nay đã rõ ràng, cả hai đảng đều công nhận: chính Putin chủ mưu và 

điều khiển chiến dịch phá hoại, lũng đoạn bầu cử tổng thống ở Mỹ năm vừa qua vì ông ta thù ghét 

bà Hillary Clinton và ủng hộ ông Trump. Ùng hộ vì lý do gì, có phải vì ông Trump là người của 

Nga hay không, hay người mà Nga mua chuộc, hay người mà Nga nắm được như con tin vì lý do 

nào đó, ông Trump có liên lạc trước hay móc nối với ngưòi của Putin để xin được Nga tiếp tay… 

Đó là những câu hỏi tày trời mà với thời gian hy vọng chúng ta hiều được câu trả lời. 

Câu chuyện quá rõ ràng, ngay cả đối với các nghị sĩ, dân biểu Cộng Hòa, và ngay cả với 

những người cộng sự với Tổng thống Trump trong lĩnh vực tình báo, ngoại giao biết chuyện…Ngay 

cả đối với công luận ở Mỹ và công luận quốc tế, nhất là ở châu Âu. Thế nhưng ông Trump ngược 

đời ngay từ khi đang còn tranh cử, từ lâu đã ca tụng ông Putin là một lãnh đạo quốc tế có thiện chí, 

tư cách và tự trọng,  và ông Trump cho rằng chỉ  có ông, ông Trump mà thôi, có thể nói chuyện 

được với Putin để tái dựng trật tự hòa bình thế giới mới. Trong khi Mỹ vốn có chính sách chế tài 

nước Nga về vụ xâm chiếm và tước đoạt Crimea của Ukraine, Trump làm ngơ như chuyện đó 

không có và nhờ con mình bắn tiếng sẽ chấm dứt chế tài khi ông ta có quyền. Mỹ bế tắc ở Syria vì 

mắc kẹt với chế độ Assad mà Nga bảo trợ, nhưng Trump cứ làm như Putin sẽ hợp tác với Mỹ để 

định đoạt số phận Syia.Trong vụ án Nga phá bầu cử Mỹ, Trump đã cứ hỏi “bằng chứng đâu, tôi đắc 

cử là nhờ nhân dân ủng hộ, nào phải nhờ Nga. Ông Trump đã đổ thừa lung tung: Obama không làm 

trách nhiệm ngăn chận Nga khi còn là tổng thống; bà Clinton “nham hiểm” cũng có tai tiếng về sử 

dụng email; Mỹ có nhiều cơ quan tình báo quá, chẳng biết tin ai bây giờ… Nhưng một vài sự thật 

đã rõ ràng: Trump từng cách chức giám đốc FBI James Comey vì Comey không chịu xác nhận 

Trump vô tội, và cuộc điều tra hiện nay đang nhắm vào tổng thống Mỹ.    

 Phải nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump là người chung tình và can đảm. Trong khi 

trước ngày ông Trump gặp Putin, tình báo Mỹ đã nhất quyết nói Nga phá bầu cử Mỹ, buộc ông 

Trump phải nói có thể có, nhưng cũng nói thêm có thể có cả nước khác dính vào nữa chứ không 

riêng gì Nga. Trước đây ông từng khoe với ngoại trưởng và đại sứ Nga ông đã cách chức giám đốc 

FBI vì ông này cứ thọc mũi vào chuyện điều tra. Để làm tăng “uy tín” với tình báo Nga, ông Trump 

còn tiết lộ tin tức tình báo Do Thái đã cho Mỹ! Và nay được gặp Putin. Ông đối xử với ông trùm 

KGB ngọt ngào không thể tưởng. Ông vươn bàn tay phải bắt bàn tay ông Putin, còn bàn tay trái của 

ông cũng vươn ra đỡ cánh tay phải của ông Putin lên cao cho thêm phần long trọng. Và ông nói 

giọng tha thiết: “Thật là một vinh dự được gặp ngài hôm nay ở đây”. Ông Trump cũng ra vẻ hãnh 

diện đủ can đảm nêu lên câu hỏi về vụ Nga có phá bầu cử Mỹ hay không, nhưng Putin trả lời ngay: 

“Đâu có, bằng chứng đâu, tụi nó phá mình đó”. Trump tin ngay và không hỏi thêm nữa. Hai người 

cùng “let bygones be bygones”, thôi đừng nói chuyện đã qua nữa, hãy bàn chuyện tương lai. Theo 

nhận định của Ngoại trưởng Mỹ Tillerson, hai người “tâm đầu ý hợp”, “cực kỳ tương đắc”, “đồng 

cảm”, “hợp ý”… kéo dài cuộc họp thêm một tiếng vẫn dường như không muốn chia tay. Chính 

Putin sau đó nói rằng ông Trump đã chấp nhận lời giài thích ngắn gọn của mình. Còn ông Trump. 

Ông giữ im lặng – tế nhị! 

Nhưng Trump đến Hamburg là vì Hội nghị G-20, một khối mà Mỹ vốn là khuôn mặt quan 

trọng nhất và có vai trò dẫn đạo trong những chính sách chung của khối. No more! Nước Mỹ đã bị 



cô lập trong Khối G-20. Nay người ta nhìn bà Angela Merkel vì Đức vẫn đứng vững ít nhất trên ba 

mặt: bác bỏ chính sách bảo hộ mậu dịch phiêu lưu của ông Trump; theo đuổi hiệp định hợp tác 

chống hiện tượng toàn cầu hâm nóng; và phê phán Nga vì âm mưu phá hoại dân chủ phương tây và 

xâm lấn ở Địa Trung Hải… Khi nêu ý kiến trong một bài diễn văn ở Ba Lan “Phài chăng NATO 

còn ý chí để tồn tại như là một khối”, Trump đã kéo Mỹ đứng ngoài. Ông còn làm hại ông thêm nữa 

khi ngang nhiên để chiếc ghế của ông, của Hoa Kỳ cho con gái ông ngồi ngang hàng với các bà 

Merkel, Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Canada Trudeau. Chỉ có một cách bào chữa: 

người ta điên, đứng trách chấp!  

Tờ The Washington Post viết: “IT’S AN honor to be with you,” President Trump told 

Russian President Vladimir Putin Friday as they met for the first time. No. Wrong. It is not an 

honor to sit down with the leader of a regime that invades peaceable neighbors, covertly interferes 

in the elections of democratic nations, and orchestrates and tolerates the assassination of domestic 

political opponents and journalists”. Không thể là một vinh dự ngồi xuống với lãnh tụ một chế độ 

xâm lăng những nước láng giềng hòa hiếu, can thiệp lén lút vào bầu cử của những nước dân chủ, và 

tổ chức và chấp nhận việc sát hại những người đối kháng chính trị và nhà báo trong nước.  

Nicholas Kristof, một nhà bình luận quen thuộc trên tờ The New York Times, viết: “Tại 

Hamburg, Đức quốc, Tổng thống Trump bầm dập báo chí tự do đang theo dõi ông, trong khi ngọt 

ngào với lãnh tụ một nuớc tấn công bầu cử ở Mỹ ở Pháp, một nưóc xâm lăng Ukraine, giúp tàn sát 

dân lành ở Syria và dính líu đến vụ bắn rơi máy bay dân sự trên vùng trời Ukraine, một chế dộ thủ 

tiêu người phê phán và đối xử tàn bạo người đồng tính ở Checknya. Tôi chẳng thể không nghĩ: Nếu 

ông Trump đối dầu với Putin chỉ bằng một nửa sự hung hãn ông dành cho CNN và các tổ chức 

truyền thông khác thì hay biết chừng nào. 

Chuyện ngược đời là trong khi Trump hoan hỉ nói: Đã đến lúc bắt tay làm việc với Nga, bà 

Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hiêp Quốc, đã lên tiếng chẳng thể rõ hơn: Mỹ “không thế tin được 

Nga” và “không bao giờ tin Nga” và “tuy nói chuyện với Nga, Mỹ sẽ chẳng thề rời mắt theo dõi 

Nga” (take our eyes off the ball). 

 Bởi sự tình như thế, cho nên mặc dù ông Trump vẫn đề cao khẩu hiệu “Make America great 

again”, người ta vẫn chẳng hiểu nước Mỹ đang đi về đâu và ai dắt tay tập cho Mỹ đi đứng cứng cáp, 

chóng lớn (Nga hay Hồi giáo Al Qaeda, Boko-Haram, Hồi giáo Lybia, hay Nhà nước Hồi giáo ISIS 

ở Iraq và Syria…) Đi đâu thì chưa biết nhưng cho rằng thế giới sẽ thấy nước Mỹ vĩ  đại hơn dưới 

triều đại chuyên chế của Trump thì chắc là chuyện nằm mơ.  
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