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Việc Trump sẽ bắt đầu một cuộc 
chiến tranh với Bắc Hàn là điều gần 
như không tránh khỏi được. Và nhiều 
phần sẽ xảy ra sớm hơn là muộn.  
Điều đầu tiên là việc ngoại trưởng 
Rex Tillerson tuần trước sang Bắc 
Kinh để gặp ngoại trưởng Trung Hoa 
và Tập Cận Bình để nói chuyện về 
việc chế tài Bắc Hàn, cũng như sửa 
soạn để Trump sẽ sang thăm Trung 
Hoa vào tháng 11 sắp tới. Tillerson 
trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh đã 
tiết lộ là Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đang 
có những cuộc thăm dò và có vài 
con đường để mở đầu thương thuyết 
với Bắc Hàn.  Nhưng ngay sau đó, 
Trump đã dùng Twitter để nói ngược 
lại với Tillerson. Là không thể thương 
thuyết gì được với Kim Jong Un, 
Trump tiếp tục dùng danh hiệu chế 
nhạo là Tiểu phi đạn nhân (Little 
rocket man), Tillerson chỉ mất thời 
giờ vô ích vì Kim Jong Un chỉ hiểu 
được một điều. Trump không nói rõ 
ra nhưng hàm ý là Bắc Hàn chỉ hiểu 
được vũ lực! 
Chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ 
có chuyện một tổng thống công khai 
phủ nhận những điều ngoại trưởng 
của mình vừa tuyên bố và nói xóc óc 
ngoại trưởng như thế! Có nghĩa 
những điều Tillerson tuyên bố hay 
những chương trình Tillerson đưa ra 
với các quốc gia khác đều không có 
giá trị gì vì có thể sẽ bị Trump phủ 
nhận ngay! Và đối với chính trường 
quốc tế, Tillerson đã không còn uy 
tín và coi như không thể làm việc 
được vì việc đàm phán với cá ngoại 
trưởng khác và giải quyết những vấn 
đề ngoại giao sẽ không còn hiệu lực 
nữa! 
Lý do chính cho việc xung đột giữa 
Trump và ngoại trưởng Tillerson là vì 
Tillerson đã phản ứng không thuận 
lợi cho Trump trước những tuyên bố 
bênh nhóm phát xít của Trump trong 
vụ biểu tình của nhóm này tại 
Charlottesville. Theo đài NBC, 
Tillerson đã nhiều lần muốn từ chức 
vì không chịu nổi Trump. Ngoài ra 
trong một buổi họp với nhiều bộ 
trưởng và các viên chức cao cấp 
khác, Tillerson đã chửi thẳng Trump 

là “moron”, có nghĩa là “thằng đần 
độn”. Và một số các người trong buổi 
họp này đã xác nhận với đài NBC là 
Tillerson đã chửi Trump như thế, tuy 
sau đó Tillerson họp báo nói là 
không có ý định từ chức và một phát 
ngôn nhân của bộ Ngoại Giao phủ 
nhận là Tillerson không dùng từ ngữ 
“moron” hay “thằng đần độn” để mô 
tả Trump! 
Tuy nhiên một số phân tích gia đã 
cho rằng Tillerson không sớm thì 
muộn cũng sẽ từ chức hay bị Trump 
đuổi vì chuyện đụng chạm này đã 
quá lớn, khó lòng cho Tillerson làm 
việc tiếp. Lý do Tillerson còn ở lại chỉ 
vì  chính quyền của Trump đã quá 
xáo trộn. Chỉ trong vài tháng,  cố vấn 
an ninh đã bị đuổi, chief of staff bị 
cho nghỉ, phát ngôn nhân mất chức, 
giám đốc về truyền thông tại Bạch 
Cung bị cho nghỉ, rồi người thay thế 
là Scaramucchi chỉ hơn một tuần 
cũng bị đuổi ngay vì tuyên bố bậy 
bạ. Rồi mới tuần qua, bộ trưởng y tế 
là Price cũng buộc phải từ chức vì đã 
lạm dụng quyền làm bậy trong việc 
thuê máy bay riêng bằng tiền chính 
phủ làm chuyện du lịch riêng tư!  
Ngay cả bộ trưởng tài chánh là Steve 
Mnuchin cũng bị đả kích là dùng máy 
bay quân sự để đưa vợ mới cưới đi 
hưởng tuần trăng mật, lấy cớ làm 
việc công để đi coi nhật thực làm tốn 
tiền chính phủ cả trăm ngàn Mỹ Kim! 
Mnuchin chưa bị đuổi vì đang soạn 
thảo chuyện thay đổi luật thuế mới 
cho Trump. Nhưng nói chung gần 
như toàn bộ nội các của Trump đều 
mang tiếng nhiều chuyện xấu và bị 
moi móc nhiều vụ scandal! 
Thượng Nghị Sĩ Bob Corker của tiểu 
bang Tennesse, thuộc phe Cộng 
Hòa bênh Tillerson cho rằng nội các 
của Trump chỉ còn 3 người là ngoại 
trưởng Rex Tillerson,  bộ trưởng quốc 
phòng Mattis và đổng lý văn phòng 
chief of staff Kelly là ba cột trụ giữ 
cho chính quyền Trump và tòa Bạch 
Cung không rơi vào hỗn loạn hoàn 
toàn!  Bob Corker trước đây cũng đã 
lên tiếng và đặt câu hỏi về sự thăng 
bằng tâm trí và khả năng làm việc 
hữu hiệu hay không của Trump!  
Sau khi Corker bênh vực Tillerson, 
Trump đã dùng Twitter để chửi 
Corker là lạy van Trump để ủng hộ 
mình trong kỳ bầu cử tới. Cũng như 

chửi Corker là xin chức ngoại trưởng 
nhưng Trump không cho. Gần đây 
Corker đã tuyên bố là không ra ứng 
cử trở lại nên không còn áp lực gì  và 
sau đó đã phản pháo trở lại chửi 
Trump là ở trong khu trông nuôi 
người già adult day care center, 
nhưng thiếu nguòi làm việc trông 
chừng! Ý nói Trump đã già thác loạn 
tâm trí! 
Việc Trump xung khắc với ngoại 
trưởng Tillerson về chính sách đối 
phó với Bắc Hàn, cho thấy Trump  
đã có định kiến là phải dùng vũ lực 
để giải quyết, không thể dùng ngoai 
giao như Tillerson đã thúc đẩy. Lý do 
Trump đưa ra là trải qua bao nhiêu 
triều đại các chính quyền Hoa Kỳ đối 
phó với việc Bắc Hàn phát triển vũ 
khí nguyên tử, đều đã thất bại cả. Từ 
thời Bush bố, Clinton, Bush con, 
Obama, Bắc Hàn chỉ vờ thương 
thuyết và hưởng lợi do các nhượng 
bộ của Hoa Kỳ. Nhưng sau đó Bắc 
Hàn đều trở mặt và tiếp tục phát triển 
bom nguyên tử và hỏa tiễn để đạt 
đến mức hiện nay.  
Thực sự Trump có lý ở điểm này. 
Nhưng việc dùng quân sự để giải 
quyết có quá nhiều trắc trở và dễ 
dàng đưa đến cuộc chiến mở rộng và 
tổn thất nhân mạng cả vài triệu người 
dễ dàng nếu Bắc Hàn tấn công Đại 
Hàn và Nhật Bản.  Con đường quân 
sự  bộ trưởng quốc phòng Mattis đưa 
ra và Trump muốn thực hiện có thể 
sẽ là một cuộc tấn công giới hạn để 
tiêu diệt các căn cứ nguyên tử và 
hỏa tiễn của Bắc Hàn và trung tâm 
điều khiển quân sự và đầu não chỉ 
huy của Bắc Hàn.  Tấn công giới hạn 
này  dùng vũ khí qui ước như bắn các 
hỏa tiễn Tomahawk từ các chiến 
hạm của hải quân Hoa Kỳ ngoài khơi 
bắn vào. Hoặc dội bom với các phi 
cơ bomber loại B-1 chống radar, 
dùng các loại bom bunker buster phá 
hủy được các căn cứ  đào sâu trong 
lòng núi, dùng loại bom gọi là 
MOAB, mother of all bombs,  như đã 
dùng thử năm ngoái tại Afghanistan,  
làm tiêu hủy cả một vùng núi non 
hiểm trở tại xứ này! 
Điều quan trọng là cuộc tấn công 
này tuy gọi là giới hạn, nhưng phải 
xảy ra cùng một lúc trên toàn cõi Bắc 
Hàn, tại tất cả các căn cứ quân sự  
Hoa Kỳ đã biếy hay cả những nơi có 



 

nghi ngờ chưa đích xác, phải tiêu diệt 
hết trong vòng vài tiếng đồng hồ. 
Căn bản là đầu não chỉ huy quân sự 
của Bắc Hàn phải bị phá hủy và làm 
tê liệt ngay để không thể trả đũa hữu 
hiệu được. Vì nếu không, cả vài chục 
ngàn trọng pháo của Bắc Hàn đặt tại 
vùng sát với khu phi quân sự sẽ  bắn 
sang thủ đô Seoul chỉ cách xa vài 
chục dặm và sẽ làm Seoul thành 
bình địa tức khắc. Tổn thất nhân 
mạng tại Seoul sẽ lên đến vài trăm 
ngàn hay cả triệu người, chỉ với mức 
tàn phá của vũ khí qui ước. 
Nếu những căn cứ phóng hỏa tiễn và 
các trung tâm chế tạo bom nguyên 
tử của Bắc Hàn không tiêu diệt được 
ngay hay còn để sót lại các hoả tiễn 
ICBM có gắn đầu đạn nguyên tử, 
Bắc Hàn có thời giờ đủ với các dàn 
phóng lưu động đặt trên các xe vận 
tải đặt trong rừng sâu hay trên sườn 
núi, sẽ trả đủa lại ngay. Điều đó có 
nghĩa Đại Hàn với các căn cứ quân 
sự của Hoa Kỳ đặt tại đây, sẽ bị tiêu 
diệt đầu tiên bằng vũ khí nguyên tử 
của Bắc Hàn. Đồng thời đảo 
Okinawa của Nhật với các căn cứ 
Hoa Kỳ sẽ bị lãnh bom nguyên tử. 
Đảo Guam với căn cứ không quân 
cho các phi cơ bomber của Hoa Kỳ 
cũng sẽ bị tiêu diệt bằng bom 
nguyên tử. Hiện nay chưa biết hoả 
tiễn ICBM của Bắc Hàn có  gắn đầu 
đạn nguyên tử sẽ bắn tới lục địa Hoa 
Kỳ được không? Nhưng có lẽ chỉ 
trong thời gian ngắn  Bắc Hàn sẽ đạt 
tới khả năng này. Và lúc đó Los 
Angeles sẽ là thành phố đầu tiên của 
Hoa Kỳ bị tiêu hủy do bom nguyên tử 
của Bắc Hàn bắn tới. 
Một khi Bắc Hàn cho bắn hoả tiễn có 
đầu đạn nguyên tử, Hoa Kỳ sẽ phải 
dùng vũ khí nguyên tử trả đũa và tiêu 
diệt hết tiềm lực quân sự cũng như 
chính quyeên Kim Jong Un. Cả vài 
triệu người dân Bắc Hàn sẽ thiệt 
mạng do bom nguyên tử của Hoa Kỳ 
trên đất Bắc Hàn.   Với Hoa Kỳ và 
quân lực Đại Hàn vượt qua vùng phi 
quân sự để chiếm đóng Bắc Hàn, 
Trung Hoa sẽ cho đổ quân vượt sông 
biên giới Yalu để trả đũa như thời 
chiến tranh Triều Tiên trước đây. 
Đụng độ giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa 
là điều khó tránh khỏi và cuộc chiến 
sẽ lan rộng giữa Trung Hoa và Hoa 

Kỳ với tầm mức lan rộng cho cả toàn 
cầu. 
Những viễn tượng kinh hoàng này 
hiện nay đối với Trump vẫn chỉ là 
một sự chọn lựa và với bộ trưởng 
quốc phòng Mattis, vẫn còn ở trên 
bàn để chọn phương cách giải quyết 
với Bắc Hàn. 
Điều đáng lo ngại hơn cả là trong 
buổi tiệc tối thứ năm 5 tháng 10 vừa 
qua tại tòa Bạch Cung giữa Trump 
và các tướng lãnh cao cấp nhất của 
quân lực Hoa Kỳ, Trump đã tuyên bố 
đây là “ Sự yên lặng trước cơn bão”. 
Không ai hiểu Trump muốn nói gì và 
khi phóng viên hỏi đi hỏi lại, Trump 
chỉ nói là hãy chờ xem!  Phát ngôn 
nhân tòa Bạch Cung nói là Trump 
đưa ra một dấu hiệu, nhưng không ai 
biết Trump muốn ám chỉ điều gì. Có 
thể chỉ là chuyện nói tào lao, nói làm 
điều bí hiểm để người ta phải chú ý 
đến mình như chuyện Trump làm 
reality TV thuở trước. Nhưng cũng có 
thể Trump muốn nhắn nhủ cho Kim 
Jong Un là Trump sẵn sàng dùng 
quân sự để giải quyết Bắc Hàn như 
đã đe dọa trước đây tại Liên Hiệp 
Quốc. 
Chuyện nguy hiểm là với Twitter 
tuyên bố bậy bạ và gây chuyện với 
tất cả mọi người, Trump đã làm căng 
thẳng hơn nhiều trong việc đối phó 
với Bắc Hàn. Nhiều phần Kim Jong 
Un sẽ cho bắn một hỏa tiễn ICBM có 
gắn đầu đạn nguyên tử trên vùng 
biển Thái Bình Dương như đã đe dọa 
trước đây, để chứng tỏ là Bắc Hàn đã 
có khả năng gắn được đầu đạn 
nguyên tử trên chóp củ hỏa tiễn và 
tầm bắn xa đến được lục địa Hoa Kỳ. 
Kim Jong Un có thể sẽ phải cho bắn 
thử càng sớm càng tốt hỏa tiễn ICBM 
này để trấn Hoa Kỳ trước khi Trump 
dùng giải pháp quân sự như đã đe 
dọa. Có thể chỉ trong vòng một hai 
tháng nữa, phù hợp với môt ngày lễ 
nào đó của Hoa Kỳ hay một ngày lễ 
kỷ niệm gì đó của Bắc Hàn. 
Chiến tranh thường xảy ra chỉ vì tính 
toán nhầm và coi thường địch thủ, dễ 
lỡ bước. Trump có đầy đủ cá tính và 
lòng tự cao tự đại bệnh hoạn  
megalomaniac để dẫn dắt Hoa Kỳ và 
toàn cầu vào một cuộc chiến nguyên 
tử với tất cả những thảm họa kinh 
hoàng của nó. Chúng ta chỉ còn 
cách chờ xem! 
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