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Ông Wead viết, khi TT Trump tuyên bố Mỹ rút lui khỏi Hiệp định biến đổi khí hậu
Paris, giới hoạt động môi trường, truyền thông, đảng đối lập phản đối la ó. Dân
chúng phần lớn cũng chửi ông mà không hiểu rõ cái Hiệp định đó là về gì.
Vâng, cái Hiệp định ấy là để Mỹ phải tham gia bỏ tiền, đầu tư công nghệ, máy móc để
dọn dẹp việc ô nhiễm môi trường của các nước như tc, Ấn Độ , Nam Phi… Tiền từ
đâu, từ tiền thuế dân Mỹ mà ra cả.
Những người chửi ông Trump liệu khi biết tiền thuế của mình trước giờ phải cõng
luôn cái việc dọn dẹp vệ sinh cho những nước chuyên gây ô nhiễm đó thì có còn muốn
la làng lên nữa không?

Khi cựu TT Obama ký tham gia Hiệp định Paris 2016, truyền thông đã không hề nêu
rõ nội dung về nó cho dân Mỹ biết, tất cả chỉ được viết ngắn gọn rằng nó tốt cho việc
bảo vệ môi trường. Nhờ truyền thông che đậy, ông Obama lại được thêm lòng dân
qua phong cách quý ông lịch lãm biết yêu môi trường.

*-* Nhưng sự thật thì ông Obama đã vi phạm điều lệ Byrd-Hagel Resolution năm
1997 quy định rằng Mỹ không được ký kết bất cứ hiệp định nào về việc làm sạch môi
trường ở các nước đã nêu trên mà không kèm theo những quy định bắt buộc những
nước đó phải có biện pháp hạn chế việc gây ô nhiễm tại chính nước của mình.
*-* Vậy nhưng khi ông Trump rút lui khỏi Hiệp định, nước Mỹ gào lên chửi. Ông
Wead châm biếm, dường như truyền thông đã nhào nặn thành công một hình tượng
Obama bóng láng không tì vết trong lòng hơn một nửa dân chúng Mỹ.
*-* Vì mang danh là anh cả của thế giới, Mỹ phải đang ‘è cổ’ bao bọc quân sự miễn
phí cho các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả rập, khối NATO… cho tới khi TT Trump
đem bàn cân ra đặt lại. Ông cho rằng thật vô lý khi Mỹ phải bỏ ra hàng tỷ Mỹ kim để
tạo nên những đầu đạn, tên lửa, vũ khí và tặng không cho các nước đang được coi là
siêu cường của thế giới.

*-* Giới ngoại giao, báo chí, tướng tá lại nhao lên lo sợ Mỹ sẽ làm mất lòng các đồng
minh Á – Âu. Ông Trump đã thẳng thắn gọi đó là mối quan hệ lợi dụng và giữ vững
lập trường của mình. Thông điệp của ông rất rõ: vâng, đồng minh quan trọng nhưng
Mỹ vẫn quan trọng hơn. Mỹ không thể bị bòn rút như vậy nữa. Đức, Nhật không còn
là những nước lụi bại sau chiến tranh, rõ ràng hiện nay họ đã là siêu cường. Hãy
nhìn nền kinh tế và sự phát triển của Nam Hàn, Ả Rập xem, đó là những nước nghèo
yếu cần bảo vệ miễn phí sao?

Với tài thương lượng của mình, ông lại thành công trong việc bớt đi một gánh nặng
trên lưng tầng lớp trung lưu Mỹ. Không những thế, nhờ ông Trump mà hệ thống
phòng ngự NATO đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Kết thúc quyển sách của mình, ông Wead để người đọc tự tìm ra câu trả lời cho tương
lai của nước Mỹ qua những con số xác thực, những vấn đề quan trọng ông đã đưa ra
phân tích. Liệu những thành quả mà TT Trump đạt được sẽ được người sau tiếp nối
hay dẹp bỏ?
Ông Wead cho rằng sẽ sớm thôi khi những cuộc tranh cử theo lối mòn cũ trở lại khi
ông Trump ra đi, khi các ứng viên Tổng thống được đo ni đóng gót khác trong guồng

máy chính trị được đưa lên, khi Mỹ lại dẫm vào những cái bẫy kinh tế ngoại giao
khác, khi Mỹ đánh mất vị trí số 1 của mình, dân Mỹ sẽ tỉnh giấc nhìn ra sự thật về
những việc TT Trump đã làm luôn hướng đến “America First” (Nước Mỹ trên hết)
như thế nào.
Nhưng thật tệ là lúc đó đã quá muộn!’
Doug Wead

