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SÁCH L�HC NGO�I GIAO C>A HOA KI 
và   

V#N �B TRUNG �ÔNG 
 

Tr�n S� Ch��ng,  
12/6/03       

 
 
�c �ích chi�n l�!c c�a chính sách ngo�i 
giao c�a M' là làm cho các dân t�c khác 

càng gi�ng ta càng t�t, �� c� th� gi�i s�ng chung 
hoà bình, th�nh v�!ng trong m�t Hi�p ch�ng th� 
gi�i nh� Hi�p ch�ng qu�c Hoa K$. Chính sách 
này ��!c tóm t	t trong cu�n sách tên “ More Like 
Us”  c�a tác gi� James Fallows xu�t b�n cách �ây 
kho�ng m��i n�m. 
  

T�i sao M' mu�n ng��i khác ngày càng “ gi�ng ta 
h�n” ? Vì h
 cho r�ng v�n �� r�t c& �i�n trong các 
xung ��t là s* hi�u l�m phát sinh t� s* khác bi�t 
trong ý thc h� chính tr�, kinh t�, xã h�i, v�n hoá 
kinh doanh ... Nh�ng ng��i cùng ý thc h� 
th��ng ít có xung ��t vì h
 có cùng m�t cái nhìn, 
m�t nh(n thc chung v� m
i s* vi�c, tránh ��!c 
nhi�u s* hi�u l�m �áng ti�c. M�c �ích t�i th�!ng 
c�a M' là m�t th� gi�i &n ��nh, tr(t t* �� cùng 
nhau t(p trung h!p tác phát tri�n kinh t�, th� 
tr��ng. H
 tin r�ng nh� v(y ai c�ng s+ có l!i (win 
- win) và M' s+ có l!i nh�t vì h
 có l!i th� m�nh 
nh�t trong kh� n�ng thu mua s�n xu�t, xâm nh(p 
th� tr��ng, và n	m cán cân �i�u hành h� th�ng tr(t 
t* m�i. 
  

T� ti�n �� �ó và s* t* tin là h
 có m�t h� th�ng 
t�i �u mà m
i ng��i nên l�y �ó làm cái chu2n 
trong s* liên h� v�i nhau, ng��i M' n0 l*c thúc 
�2y các n��c khác áp d�ng mô hình dân ch� ki�u 
M' trong �ó có ba y�u t� chính là: chính quy�n 
minh b�ch, t* do m(u d�ch và kinh t� th� tr��ng. 
Ng��i M' tin r�ng chính ngh�a c�a h
 s+ t�t th	ng 
và h
 có th� thuy�t ph�c ��!c m
i ng��i s�ng 
nh� M' trong m�t th� gi�i ��i ��ng l�y chuy�n 
làm giàu là chính. Chính sách “��ng hóa”  này 
�ang �em ��n cho M' nhi�u v�n �� phc t�p, �i�n 
hình nh�t là   Trung "ông, cái nôi c�a nh�ng 
phong trào kh�ng b� ch�ng M'. 

Trung "ông là n�i có nhi�u �nh h� ng tr*c ti�p 
��n quy�n l!i kinh t�, chi�n l�!c c�a M'. Các 
n��c Trung "ông có m�t l�!ng d�u khí kh&ng l�, 
nh�ng c�ng là n�i mà trên 80% dân s� có thái �� 
ch�ng M' (cùng m�t t- l� nh�ng ng��i tôn sùng 
Bin Laden). Ngay c� chính ph� n��c Á R(p Saudi 
��!c coi là ��ng minh thân thi�n v�i M' nh�ng 
sau l�ng M' h
 c�ng ng�m h0 tr! nh�ng ho�t 
��ng kh�ng b� c�a nh�ng nhóm H�i giáo c*c 
�oan. Trung "ông là n�i mà ho�t ��ng chính 
quy�n và tôn giáo tr�n l)n vào nhau. Các giáo ch� 
H�i giáo ho�c tr*c ti�p n	m quy�n nh�   Iran 
ho�c có kh� n�ng chi ph�i toàn di�n ho�t ��ng 
Nhà n��c. "�i v�i h
, chính sách c�a M' �ã làm 
h0n lo�n tr(t t* xã h�i, chính tr�, xúc ph�m ��n 
nh�ng giá tr� truy�n th�ng c�a h
. Các giáo ch� 
H�i giáo và các nhà c�m quy�n (ph�n l�n là các 
vua chúa ho�c các lãnh t� cha truy�n con n�i) xem 
vi�c �òi h�i dân ch� và minh b�ch chính quy�n là 
m�i �e do� tr*c ti�p ��n quy�n l!i cá nhân c�a h
. 
Thêm vào �ó xung ��t gi�a Do Thái và các n��c 
5 R(p càng làm cho v� trí c�a M'   vùng này tr  
nên c*c k$ phc t�p. 
 
Do Thái và các n��c 5 R(p có nh�ng m�i thù 
truy�n ki�p. Cho dù �ã có bi�t bao n0 l*c hòa gi�i 
c�a Qu�c t�, k� c� Hoa K$ v)n không gi�i quy�t 
&n th�a xung ��t hai bên. Nh�ng M' không th� b� 
��!c Do Thái. Do Thái tuy ch. là m�t n��c nh� 
nh�ng là n��c nh(n vi�n tr! quân s* kinh t� l�n 
nh�t t� M', m0i n�m ��n g�n 5 t- USD. Vì Do 
Thái có h� th�ng chính quy�n và kinh t� th� 
tr��ng gi�ng M' nên ��!c M' xem là m�t ��ng 
minh tin c2n nh�t trong khu v*c. Cho nên ��i v�i 
Trung "ông, M' là con qu- Satan không nh�ng 
�ang tích c*c l�ng �o�n tr(t t* truy�n th�ng ngay 
trong n��c h
 mà còn �ng v� phe k� thù không 
��i tr�i chung c�a h
 là Do Thái. Các n��c 5 R(p 
cho r�ng M' �ã hoàn toàn b�  Do Thái mua chu�c; 
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tài phi�t M' g�c Do Thái thao túng chính tr��ng 
M' qua báo chí và các quan chc cao c�p g�c Do 
Thái trong tòa B�ch 1c, Qu�c H�i, B� Ngo�i 
giao, B� Qu�c phòng và các vi�n nghiên cu 
chi�n l�!c (think tank) có �nh h� ng r�ng l�n. 
L(p lu(n �ó tuy không h3n là hoàn toàn chính xác 
nh�ng làm cho kh�i 5 R(p có m�t thái �� u�t c, 
tuy�t v
ng �� ch. còn d*a vào gi�i pháp kh�ng b� 
nh� là m�t con bài m�c c� cho s� ph(n mình. Sau 
bi�n c� 11/9   New York, M' tr  nên r�t nh�y 
c�m v�i nguy c� kh�ng b�. Bi�n c� này c�ng �ã 
thay �&i toàn di�n cách �ánh giá nh�ng nguy c� 
có t�m vóc chi�n l�!c t� bên ngoài. Ch�ng kh�ng 
b� tr  thành m�t qu�c sách hàng ��u. Iraq và 
Sadam Hussein tr  thành m�t nguy c� hi�n th*c 
và là m�t tr
ng tâm trong qu�c sách này. 
 
M' t�n công Iraq không ph�i vì Iraq có v� khí h�t 
nhân và sinh h
c nh� M' �ã gán t�i cho Iraq. Sau 
2 tháng chi�m �óng Iraq, M' v)n ch�a tìm ra 
nh�ng v� khí này (n�u �ây là lý do chính thì M' 
�ã nên t�n công CHDCND Tri�u Tiên tr��c, vì 
n��c này có v� khí h�t nhân và �ã công khai 
thách thc M'). C�ng không ph�i vì l�!ng d�u 
khí kh&ng l� c�a Iraq (h�ng nhì c�a th� gi�i); vì 
có chi�m �óng Iraq �� làm ch� l�!ng d�u khí này 
thì M' c�ng ph�i chi tiêu h�n 1 t- "ôla m�t tháng 
(ch�a k� chi phí c� h�i c�a nh�ng r�i ro kh�ng b� 
và b�t &n cho M' trong chính tr��ng khu v*c 
Trung "ông), trong khi Iraq ch. s�n xu�t d�u khí 
t�i �a kho�ng 20 t- "ôla m�t n�m. M' t�n công 
Iraq vì Sadam Hussein n	m ��!c cái tâm lý ch�ng 
M' c�a kh�i 5 R(p và mu�n l!i d�ng cao trào 
kh�ng b� nh� m�t cái th� �� t�o d*ng cho mình v� 

trí lãnh t� c�a kh�i H�i giáo 5 R(p ch�ng M'. "ó 
là �i�u M' không th� ch�p nh(n ��!c, nh�t là t� 
m�t nhân v(t mà M' cho là “ ngông cu�ng”  và 
“�iên r�’  nh� Sadam Hussein, và M' �ã quy�t 
��nh nhanh chóng lo�i tr� ông này d��i chiêu bài 
“ gi�i phóng”  nhân dân Iraq kh�i kìm k#p c�a m�t 
nhà cai tr� ��c tài, gian ác. H�n n�a, T&ng th�ng 
Bush c�ng ph�i ch�p nh(n m�t r�i ro r�t cao cho 
s* nghi�p chính tr� c�a chính cá nhân ông n�u 
quân ��i M' b� sa l�y   Iraq. Nh� vào kh� n�ng 
quân s* và chi�n thu(t t�c chi�n t�c th	ng, M' �ã 
chi�n th	ng m�t tr(n quân s*   Iraq nh�ng r�i có 
b� sa l�y   �ó hay không thì ch. có th�i gian m�i 
tr� l�i ��!c. M' xem �ây là m�t chi�n th	ng chi�n 
l�!c: Ngoài vi�c lo�i tr� Sadam Hussein còn là 
m�t thông �i�p cho nh�ng k�  ch�ng M' là M' 
quy�t chí không dung túng h
 v�i b�t c giá nào, 
b�t ch�p c� nh�ng d�  lu(n b�t l!i cho M' t� c�ng 
��ng th� gi�i. 
  
= m�t bu&i �i�u tr�n tr��c Th�!ng Vi�n Hoa K$ 
vào tháng 4 n�m nay, c*u Th�!ng Ngh� S� 
Warren Rudman (��ng Ch� t�ch v�i c*u Th�!ng 
Ngh� S� Gary Hart, @y ban ��c nhi�m nghiên cu 
bi�n c� 11/9 và nh�ng v�n �� ch�ng kh�ng b�) �ã 
��ng tình v�i TNS Hart khi ông phát bi�u là ngoài 
vi�c �i�u tra và nghiên cu nh�ng ph��ng pháp 
ch�ng kh�ng b�, “ chúng ta c�ng nên ��t câu h�i là 
t�i sao ng��i ta kh�ng b� mình, và  chúng ta c�ng 
nên xem l�i chính sách c�a ta �� xem có th� �ó là 
lý do ��a ��n nh�ng phong trào kh�ng b� ch�ng 
ta hay không?”  Nhìn vi�c, trách ng��i, nh�ng r�i 
c�ng ph�i nhìn l�i ta. Có l+ �ó là m�t vi�c khách 
quan mà M' còn c�n ph�i làm.   
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2. M�t s� ti%u ph�m c�a AH Nguyên Nguyên (Sydney). 
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