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Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp về người nhập cư tại Nhà Trắng, ngày 

20/06/2018.  REUTERS/Leah Millis 

 

Khủng hoảng di dân chiếm trang đầu báo chí Pháp với hình ảnh ba nhà lãnh đạo tây phương Mỹ, 

Đức,Pháp đứng đầu gió : Chiến thuật của Donald Trump như thế nào ? Vì sao Angela Merkel và 

Emmanuel Macron có thể giúp châu Âu vượt qua làn sóng nhập cư ? Bên cạnh chủ đề lớn này là 

viễn cảnh hoà bình tại Triều Tiên, tự do bị siết chặt ở Cam Bốt, chiến thuật « thả diều lửa » ở 

Gaza và « gián điệp bóng đá » Pháp trong mùa World Cup …. góp mặt trên các trang phóng sự. 

Trump đối mặt với nỗi nhục, Libération khai hỏa với tựa lớn trên trang nhất kèm theo bài bình 

luận « Bệnh lý bài ngoại ». Le Figaro cụ thể hơn với tựa : Trump đã lùi bước trước làn sóng phản 

đối. Trong khi đó, Le Monde, tuy phát hành trước khi có tin tổng thống Mỹ thay đổi thái độ, đã 

nhạy bén dự báo trước với bài phân tích « Kẻ bắt con tin ». 

Nước đục thả câu theo lối Trump 

Theo nhận định của Le Monde, tổng thống Mỹ « vô tâm đối với quyền con người ». Washington 

thông báo không làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, tựa trên trang nhất. 

Trong bài xã luận « kẻ bắt con tin », nhật báo độc lập của Pháp cho rằng công thức « Zero dung 

thứ » của tổng thống Donald Trump đã được áp dụng trong thực tế đối với di dân bất hợp pháp 

là « cách ly cha mẹ với con cái ». Sự kiện diễn ra ở biên giới Mêhicô gây phẫn nộ trong công luận 

trong mấy ngày qua. Tổng thống Mỹ còn giả vờ quy trách nhiệm cho phe đối lập ở Quốc Hội ngăn 

chận dự luật kiểm soát nhập cư. 

Trên thực tế, đây là một chiến thuật mang dấu ấn của nhà tỷ phú : khiêu khích gây hoảng loạn tâm 

lý trên một hồ sơ nóng, dùng từ ngữ khiếm nhã hoặc khôi hài để làm tê liệt sự suy nghĩ của những 

người bình thường tin tưởng vào các nguyên tắc sơ đẳng mà một chính khách đúng nghĩa không 

bao giờ chà đạp. Từ khi đắc cử đến nay, Donald Trump tập trung tấn công nạn nhập cư bất hợp 

pháp, nhưng kỳ thực, mục tiêu sâu xa của ông là « chống nhập cư hợp pháp », cho dù kinh tế Mỹ 

đang hưng phấn và tỷ lệ thất nghiệp thấp chưa từng thấy. 

Chủ nhân Nhà Trắng từ nay thúc giục Quốc Hội giảm tối đa trường hợp đoàn tụ gia đình, hủy bỏ « 

xổ số » cấp thẻ xanh nhưng cùng lúc biểu quyết ngân sách xây bức tường tốn kém hàng chục tỷ 

đô la ở biên giới phía nam. Donald Trump tìm cách đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ 1921, năm ban 

hành chính sách hạn chế di dân đầu tiên, co cụm trong chiêu bài ích kỷ « nước Mỹ trước đã ». 

Thông điệp bài di dân còn có một mục đích chính trị : duy trì lực lượng cử tri cho phép Donald 

Trump đắc cử năm 2016 để phục vụ cho cuộc bầu cử « giữa nhiệm kỳ » vào tháng 11 và nhất là 

để tái tranh cử trong năm 2020. 
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Tuy nhiên, cho dù vùng vẫy thế nào đi nữa thì các biện pháp chống nhập cư chỉ là « thuốc xoa 

ngoài da », cử tri da trắng tại Hiệp Chủng Quốc không tránh khỏi trở thành thiểu số trong tương 

lai. Những người dân không giấy tờ cư trú tại Mỹ ngày nay, cũng như nhiều thế hệ đi trước, đã 

góp bàn tay xây dựng nên nước Hoa Kỳ. 

Trục Pháp-Đức chống đỡ cho châu Âu 

Châu Âu cũng đang đương đầu với thách thức di dân nhập cư xem ra còn cam go hơn nước Mỹ 

của Donald Trump, bởi vì khủng hoảng này đang bị phe cực hữu và phe muốn châu Âu tan rã khai 

thác kiếm phiếu. Tuy nhiên, theo nhật báo La Croix và Les Echos, Liên Hiệp Châu Âu có thể « 

quản lý » được hồ sơ nóng bỏng này. 

Nhật báo kinh tế cho biết không ít nhà bình luận, kể cả chủ tịch Nghị Viện Châu Âu Antonio 

Tajani, đều lo ngại vấn đề nhập cư sẽ khai tử Liên Hiệp Châu Âu. Tuy nhiên, đằng sau thái độ 

hoảng loạn tập thể, hồ sơ di dân đang được quản lý tốt. Trước hết, làn sóng nhập cư đã giảm dần, 

thứ hai là có thể tìm được thỏa hiệp trong nội bộ châu Âu hóa giải áp lực của phe dân túy đang 

manh nha thành lập « trục Áo - Đức - Ý chống di dân » mà hệ quả có thể làm tan rã chính phủ liên 

minh Đức và lung lay nền móng Liên Hiệp Châu Âu. 

Triển vọng này có được là nhờ tinh thần « bền bỉ » của « trục » Paris - Berlin, đối đầu với xu 

hướng dân tộc chủ nghĩa đang lên tại châu Âu. Phe này không chỉ muốn « biến châu Âu thành 

pháo đài », mà còn biến mỗi nước thành một thành trì riêng biệt như thời trung cổ. Cơn địa chấn 

ích kỷ này có nguy cơ quét sạch nỗ lực kiến tạo mái nhà chung từ nhiều thập niên qua, theo báo 

La Croix. 

May mắn thay, ít nhất có hai nước không đầu hàng . Cho dù bối rối vì làn sóng nhập cư bất hợp 

pháp, Đức và Pháp biểu dương tinh thần đoàn kết đối phó với một thế giới bất an. Emmanuel 

Macron và Angela Merkel đồng thuận trên một loạt hồ sơ sinh tử của Liên Hiệp Châu Âu, từ quốc 

phòng, an ninh, phát triển kinh tế, củng cố khu vực đồng tiền chung và khuyến khích nghiên cứu 

canh tân khoa học. Tinh thần « bền bỉ » này, theo nhật báo công giáo, mang sắc thái của một « đại 

cường » và sẽ giúp châu Âu vững vàng đi tới . 

 


