
Chiến lược Mỹ “thoát Trung” của đảng Cộng Hòa. 
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“Muốn bảo vệ tự do cho nước Mỹ và tự do cho Thế giới, 
Trung Hoa phải có tự do” chính là tóm tắt chiến lược 
“thoát Trung” được giải thích qua 4 bài phát biểu của 4 vị 
lãnh đạo hành chánh Mỹ gần đây. 

  

Mỹ thụ động và ngây thơ … 

Ngày 24/6/2020, Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien 
nêu lên một sự thật phũ phàng là gần nửa thế kỷ qua các 
chính trị gia cả hai đảng, các nhà khoa bảng, nhà giáo 
dục, nhà báo, nhà kinh doanh Mỹ đều thụ động và ngây 
thơ (passivity and naivety) trước Trung cộng. 

Người Mỹ không biết sự khác biệt giữa người dân Trung 
Hoa và đảng Cộng sản, một tổ chức theo chủ nghĩa 
Marxist-Leninist, mà Tập Cận Bình là hiện thân của 
Joseph Stalin. 

Đảng Cộng sản không đại diện cho người dân Trung Hoa 
nên phải sử dụng bạo lực và tuyên truyền để kiểm soát 
cuộc sống của người dân, họ kiểm soát về kinh tế, về 
chính trị, về thể xác và quan trọng nhất là kiểm soát suy 
nghĩ của người dân. 

Mỹ ảo tưởng khi Trung cộng giàu hơn, đảng Cộng sản sẽ 
thay đổi, người dân Trung Hoa sẽ được hưởng thành quả 
lao động và những giá trị tự do cũng như người Mỹ. 



Trung cộng giàu hơn và mạnh hơn thì ngược lại đảng 
Cộng sản vi phạm nhân quyền thô bạo hơn. 

Mỹ càng phụ thuộc vào thương mãi với Trung cộng thì Mỹ 
càng làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền, quay đầu 
với những giá trị tự do của người Mỹ. 

Khi Trung cộng giàu hơn, họ bỏ tiền tỷ, dùng ngay chính 
hệ thống giáo dục, truyền thông, mạng xã hội, điện ảnh 
Hollywood tuyên truyền về sự thành công của chủ nghĩa 
cộng sản, thay đổi cách suy nghĩ và cách sống của người 
Mỹ. 

Đảng Cộng sản cho tin tặc xâm nhập những kho tài liệu 
cá nhân đánh cắp thông tin của người Mỹ để kiểm soát 
dân Mỹ cũng như họ đã kiểm soát người dân Trung Hoa. 

Khi Trung cộng giàu và mạnh hơn, họ bỏ tiền mua chuộc 
các quốc gia nhỏ bé và kiểm soát các tổ chức quốc tế bao 
vây nước Mỹ, thực hiện tham vọng bá chủ thế giới. 

Vì không hiểu chủ nghĩa cộng sản nên Mỹ tự bỏ cuộc hay 
thua cuộc chiến tranh ý thức hệ với đảng Cộng sản Trung 
Hoa. 

  

Mỹ nhắm, bịt tai… 

Ngày 7/7/2020, Giám đốc Cục Điều Tra Liên Bang Mỹ 
(FBI) Christopher Wray cho rằng người Mỹ không thể tiếp 
tục nhắm mắt, bịt tai trước mối đe dọa của việc Trung 
cộng dùng thủ đoạn gián điệp kinh tế và an ninh tình báo 



để vượt mặt Mỹ trở thành cường quốc số một trên thế 
giới. 

Cuộc chiến chống gián điệp Trung cộng diễn ra trên mọi 
lãnh vực: từ chính trị, đến các ngành công nghiệp, nông 
nghiệp, khoa học, hàng không, robot, chăm sóc sức khỏe, 
xảy ra trên từng địa phương, từng đại học, từng cơ quan 
nghiên cứu, từng công ty Mỹ và ngay tại Quốc Hội Mỹ. 

Trung cộng cho cả giải phóng quân trong vỏ bọc những 
khoa học gia đến Mỹ để đánh cắp thông tin về thuốc 
chủng ngừa dịch cúm Vũ Hán, do các Viện đại học và các 
Viện dược phẩm Mỹ nghiên cứu và phát triển. 

Có khoảng 2,500 cuộc điều tra đang được FBI tiến hành 
về việc đánh cắp công nghệ Mỹ của tình báo Trung cộng 
và cứ mỗi 10 giờ FBI phải mở một cuộc điều tra mới 
chống lại tình báo Trung cộng. 

Trung cộng vừa chiêu dụ vừa đe dọa người Mỹ gốc Hoa, 
cũng như tìm mọi cách gây ảnh hưởng trên các chính trị 
gia, các nhà khoa học, các nhà giáo dục, nhà báo, và dư 
luận Mỹ để phục vụ cho tham vọng bá quyền đi ngược lại 
quyền lợi của nước Mỹ. 

  

Mỹ bị bao vây kinh tế và chính trị… 

Ngày 16/7/2020, tại Bảo tàng Tổng thống Gerald Ford, Bộ 
trưởng Tư pháp William Barr nhắc đến việc 50 năm về 
trước hai Tổng Thống Nixon và Ford mở cửa giúp Trung 
cộng vực dậy nền kinh tế. 



Nhưng thay vì cạnh tranh tự do và công bằng với Mỹ, 
Trung cộng đã sử dụng các chiến thuật thao túng tiền tệ, 
thuế quan, hạn ngạch, trợ cấp nhà nước, bán phá giá, tấn 
công mạng, trộm cắp trí tuệ và gián điệp kinh tế. 

Trung cộng đã giết chết các công ty công nghệ Mỹ, xâm 
chiếm và thống trị thị trường Mỹ, buộc nước Mỹ lệ thuộc 
vào hàng hóa và chuỗi cung ứng của Trung cộng. 

Trung cộng đã vượt qua Hoa Kỳ về sản lượng sản xuất 
trong năm 2010 và họ muốn xuất cảng chủ nghĩa tư bản 
nhà nước để xây dựng các chế độ độc tài trên thế giới. 

Toàn cầu hóa không phải lúc nào cũng theo hướng thị 
trường tự do, thương mại tự do hoặc trao đổi ý tưởng tự 
do. 

Các công ty điện ảnh Hollywood, đến cả Disney, trước 
đây là trung tâm của tự do sáng tạo, nhưng ngày nay vì 
lợi nhuận ngắn hạn trên thị trường 1.4 tỷ người Trung Hoa 
nên đã tự kiểm duyệt, đã cúi đầu khuất phục trước nhà 
cầm quyền cộng sản Bắc Kinh. 

Công ty Cisco đã giúp đảng Cộng sản xây dựng bức 
tường lửa ngăn chận người dân Trung Hoa không vào 
được mạng lưới truyền thông toàn cầu Internet, các công 
ty Google, Microsoft, Yahoo và Apple đều đã cộng tác với 
nhà cầm quyền cộng sản. 

Lãnh đạo nhiều công ty của Mỹ còn tự đảm nhận vai trò 
vận động hành lang và nhiều chính trị gia Mỹ đã tiếp tay 
ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi nước Mỹ. 



Trung cộng còn dùng tiền kiểm soát hoặc đồng tổ chức 
một số các viện nghiên cứu học thuật của Mỹ, hay tìm 
cách ảnh hưởng đến việc nghiên cứu và việc giảng dạy 
của các Viện Đại Học tại Mỹ. 

Trung cộng tập trung quyền lực xây dựng một chủ nghĩa 
xã hội vượt trội hơn chủ nghĩa tư bản, sáng kiến MADE IN 
CHINA 2025 là một kế hoạch thống trị các ngành công 
nghệ thông tin tiên tiến, robot, hàng không và xe điện, 
sáng kiến “Vành đai, Con đường” và mạng toàn cầu 5G 
nhằm kiểm soát cơ sở hạ tầng cho các công ty nhà nước 
Trung cộng xây dựng mạng lưới bao vây Mỹ và thống trị 
toàn cầu. 

Đã có lúc người Mỹ cần hiểu rõ sự thâm độc của Trung 
cộng, cần coi mình là người Mỹ, cần tự hào bảo vệ quyền 
lợi và giá trị tự do của Mỹ. 

  

Chiến lược Trung Hoa tự do… 

Ngày 23/7/2020, tại Thư viện Nixon tiểu bang California, 
Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nói về cộng sản Trung 
Hoa và tương lai của Thế Giới. 

Năm 1972 khi đi thăm Trung Hoa Tổng thống Nixon mong 
ước sự hợp tác giữa Mỹ với Trung cộng sẽ tạo ra một 
tương lai đầy tươi sáng cho thế giới. 

Nên Mỹ đã giúp hồi sinh nền kinh tế đang trên đà sụp đổ 
của Trung cộng, nhưng đến nay kết quả là nhà cầm quyền 



Bắc Kinh đã ăn cháo đá bát phản bội thiện chí của Mỹ và 
các quốc gia tự do. 

Ông Mike Pompeo tổng kết 3 bài phát biểu của Cố vấn an 
ninh quốc gia Robert O’Brien, Giám đốc FBI Christopher 
Wray và Bộ trưởng Tư pháp William Barr về mối đe dọa 
của Trung cộng đối với nền kinh tế và nền tự do của Mỹ 
và thế giới. 

Ông nói ra một điều mà gần như người Việt thuộc nằm 
lòng là đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn 
những gì cộng sản làm (…communist China is to act not 
on the basis of what Chinese leaders say, but how they 
behave.). 

Ông cho biết đã đến lúc phải thay đổi, nên vừa rồi Mỹ đã 
bác bỏ yêu sách đường chữ U của Bắc Kinh về Biển 
Đông và Bộ Quốc phòng đã gia tăng nỗ lực tự do hoạt 
động hàng hải ở Biển Đông, Biển Hoa Đông, và Eo biển 
Đài Loan. 

Mỹ cũng đã ra lệnh trừng phạt các quan chức Trung cộng 
vi phạm nhân quyền, thu hồi tư cách đặc biệt của Hồng 
Kông về ngoại giao và thương mại, tuyên bố đóng cửa 
lãnh sự quán tại Houston vì đây là một trung tâm gián điệp 
và trộm cắp tài sản trí tuệ và đang cứu xét không cấp visa 
vào Mỹ cho các đảng viên đảng Cộng sản và gia đình. 

Mỹ không thể bỏ qua các mối đe dọa của Trung cộng, 
nhưng không muốn đơn phương hành động nên kêu gọi 
các quốc gia có cùng chí hướng tạo thành một liên minh 
mới của các quốc gia tự do và dân chủ. 



Mỹ đã nhận thức được sự khác biệt giữa người dân Trung 
Hoa và đảng Cộng sản, nhận thức được việc thay đổi 
Trung Hoa không chỉ là sứ mệnh riêng của người dân 
Trung Hoa, mà cả các quốc gia tự do cũng cần phải nỗ 
lực để bảo vệ tự do. 

  

Đề tài tranh cử… 

Cả bốn bài phát biểu được phổ biến trong mùa tranh cử 
và đều nêu lên một điều là nếu Mỹ không thay đổi Trung 
cộng, đảng Cộng sản chắc chắn sẽ thay đổi Mỹ và thế 
giới. 

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết chiến lược của Chính 
Phủ Donald Trump là Trung Hoa phải có tự do thì Mỹ mới 
bảo vệ được tự do cho chính mình và cho thế giới. 

Ứng cử viên Joe Biden, một chính trị gia đã tham gia 
chính trị liên bang Mỹ từ 3/11/1970, từng trải trong việc 
hoạch định chính sách Mỹ-Trung, nên chắc rằng trong các 
cuộc tranh luận sắp tới sẽ cho chúng ta biết những nhận 
định cá nhân, cũng như chiến lược của đảng Dân Chủ Mỹ 
đối với một Trung cộng đang trỗi dậy muốn thống trị toàn 
cầu. 

Nguyễn Quang Duy 

Melbourne, Úc Đại Lợi 
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