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Trong việc đề nghị gặp gỡ 

thượng đỉnh Bắc Hàn và Hoa 

Kỳ, Kim Jong Un đã đưa ra 

những chiêu thức táo bạo và 

không ngờ đến, làm mọi 

người phải ngạc nhiên và e 

ngại, đặc biệt về phía Hoa Kỳ. 

Sau khi đã chứng tỏ là Bắc 

Hàn giờ đây đã đạt được mức 

chế tạo bom nguyên tử cả về 

uranium lẫn hydrogen bomb 

và có khả năng bắn hỏa tiễn 

liên lục địa ICBM bao trùm cả 

lục địa Hoa Kỳ, Kim Jong Un 

tuyên bố Bắc Hàn đã đạt được 

mức trở thành cường quốc 

nguyên tử, ngang cơ với Hoa 

Kỳ! 

Nhưng có khả năng nguyên 

tử, điều đó chỉ có nghĩa Bắc 

Hàn dùng nó để tự bảo vệ, 

không sợ Hoa Kỳ tấn công và 

tiêu hủy như Trump đã dọa là 

dùng “lửa và giận dữ”, fire and 

fury để san bằng Bắc Hàn 

mấy tháng trước đây. Đằng 

khác, Bắc Hàn có bom nguyên 

tử và bắn được tới Hoa Kỳ, có 

nghĩa Kim Jong Un có thể 

dùng khả năng nguyên tử để 

đe dọa Hoa Kỳ và tống tiền, 

blackmail để xây dựng kinh tế 

cho Bắc Hàn.  

Đây chính là chủ trương  Kim 

Jong Un đã đặt ra mấy năm 

trước đây khi lên nối ngôi bố 

là Kim Jong Il. Lúc đó,  Kim 

Jong Un đã gọi đây là chính 

sách “byungjin”, có nghĩa là 

song tiến, cùng phát triển chế 

tạo vũ khí nguyên tử, song 

song với việc phát triển kinh 

tế cho quần chúng.  Nhưng 

ngày thứ bảy 21 tháng 4, 2018 

vừa qua, họ Kim tuyên bố 

thay đổi chính sách, giờ đây 

đã đạt đước mục tiêu về 

nguyên tử, không cần đến 

cho nổ thử bom nguyên tử 

như trước. Cũng không cần 

cho bắn thử hỏa tiễn liên lục 

địa nữa. Vì đã đại thành công! 

Bắc Hàn đã có đủ khả năng và 

vũ khí để không kẻ thù nào 

dám tấn công. Bây giờ theo 

Kim Jong Un là lúc theo đường 

hướng chiến lược mới và dồn 

hết khả năng và tài nguyên 

quốc gia để phát triển kinh tế.  

Để chứng tỏ lời nói của mình, 

Kim Jong Un tuyên bố cho 

đóng cửa căn cứ thử bom 

nguyên tử độc nhất được biết 

trước đây. Dĩ nhiên Bắc Hàn 

còn những căn cứ bí mật khác 

mà Hoa Kỳ và quốc tế không 

biết đến. Nhưng bề mặt, điều 

này chứng tỏ thiện chí và 

quyết tâm của Kim Jong Un, đi 

theo đường hướng hoà hoãn 

mới! 

Nhiều người cho rằng Kim 

Jong Un thay đổi chính sách vì 

hậu quả của chế tài kinh tế. 

Từ tháng 9 năm 2017, Hội 

Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc 

đã cho chế tài Bắc Hàn nặng 

nề. Những xuất cảng chính 

của Bắc hàn như than, quặng 

sắt, quần áo và đồ biển bị 

cấm hết. Nếu theo đúng chế 

tài, 90% tiền kiếm được do 

xuất cảng của Bắc Hàn sẽ mất 

cả. Chế tài áp dụng cho nhập 

cảng cấm xăng nhớt vào Bắc 

Hàn, chỉ cho nửa triệu thùng 

dầu nhập cảng, giảm đi 90% 

so với năm trước. Ngoài ra 

hàng vài chục ngàn lao công 

Bắc Hàn làm việc tại Trung 

Hoa và các quốc gia khác bị 

đuổi về xứ, mất đi một nguồn 

lợi ngoại tệ đáng kể khi những 

nhân công này gửi tiền về cho 

gia đình.  

Thực sự những chế tài kinh tế 

này chỉ mới làm ảnh hưởng 

nặng nề cho Bắc Hàn kể từ 

tháng 12 năm 2017, khi Trung 

Hoa cho áp dụng triệt để 

những cấm đoán do Hội Đồng 

Bảo An Liên Hiệp Quốc đưa 

ra. Nhưng Bắc Hàn vẫn tiếp 

tục hoạt động được như 

thường!  Lý do là tuy Trung 

Hoa chính thức ban hành 

lệnh cắt giảm nhập cảng từ 

Bắc Hàn và hạn chế nhiên liệu 

bán sang Bắc Hàn, việc buôn 

lậu dọc theo biên giới hai 

nước lại nổ bùng! Tại thành 

phố Hyesan,  cách Trung Hoa 

có một giòng sông nhỏ, xe 



 

vận tải buôn lậu chạy qua 

chạy lại như mắc cửi, với lính 

đóng hai bên bờ sông của hai 

xứ ngoảnh mặt làm ngơ, coi 

như không hề xảy ra! 

Dĩ nhiên tại các thành phố 

khác dọc theo biên giới hai 

nước, cảnh này đều xảy ra 

khắp nơi. Và chế tài kinh tế 

tuy khắt khe cũng không làm 

ảnh hưởng gì nhiều lắm đến 

kinh tế của Bắc Hàn.  Bằng 

chứng là tại Bình Nhưỡng, thủ 

đô Bắc Hàn đèn điện vẫn sáng 

trưng ban đêm dù chế tài về 

dầu hỏa. Và giá cả hàng hóa 

cũng như trao đổi tiền tệ, vẫn 

thấy như thường, không thay 

đổi gì cả!  

Điều này chưa nói đến theo 

kinh nghiệm trước đây, chế 

tài không làm lay chuyển 

được các nhà cầm quyền của 

Bắc Hàn. Như thập niên 90’s, 

Kim jong Il đã để cho dân 

chúng Bắc Hàn lâm vào nạn 

đói vì chế tài kinh tế, làm chết 

2 triệu người dân Bắc Hàn. 

Nhưng Kim Jong Il vẫn mặc kệ 

và tiếp tục nắm quyền, chế tài 

đến mấy cũng không suy 

suyển gì! 

Vì thế những lạc quan của 

một số phân tích gia tại Hoa 

Kỳ, cho rằng nhờ chế tài kinh 

tế nên Kim Jong Un mới thay 

đổi và đòi gặp thượng đỉnh 

với Trump, là điều tính toán 

sai lầm và quá ngây thơ! 

Kim Jong Un khi thấy đã đạt 

được khả năng nguyên tử và 

hoả tiễn ICBM bắn tới Hoa Kỳ,  

hiện đã chiếm thế thượng 

phong. Và thời điểm đã chín 

mùi để họ Kim đổi được khả 

năng nguyên tử này ra tiền! 

Có nghĩa dùng thế trên chân 

về nguyên tử để tống tiền 

được Đại Hàn, Trung Hoa và 

Hoa Kỳ! 

Từ đầu năm 2018, họ Kim đã 

liên tiếp đưa ra những thế 

chiến lược ngoạn mục để làm 

mất thăng bằng đối thủ và tạo 

ra những thay đổi để Kim 

Jong Un nắm được sự kiểm 

soát và dẵn dắt ba xứ trên vào 

bàn cờ chiến lược họ Kim tạo 

ra! Không ai tưởng tượng 

được là Kim Jong Un mới ba 

mươi mấy tuổi, lên thừa kế bố 

vài năm đã thành công đến 

thế. Trong suốt mấy chục 

năm, ông nội và bố, Kim Nhật 

Thành, Kim Jong Il, đeo đuổi 

việc chế bom nguyên tử 

không thành công. Chỉ vài 

năm nắm quyền, Kim Jong Un 

đã củng cố quyền hành tối 

thượng, sau khi giết dượng, 

giết anh và bao nhiêu tướng 

lãnh muốn làm phản. Rồi chế 

được bom nguyên tử, được 

hỏa tiễn liên lục địa ICBM, 

ngang cơ với Hoa Kỳ.  

Nhưng bàn cờ chiến lược Kim 

Jong Un tạo ra để đưa tổng 

thống Moon của Đại Hàn, Tập 

Cận Bình của Trung Hoa và 

Donald Trump của Hoa Kỳ  sa 

vào mê hòn trận là điều đáng 

kể hơn cả! Vì nguyên tắc của 

việc tống tiền blackmail là làm 

cho nạn nhân phải trả tiền 

đầy đủ. Nhưng phải làm sao 

để kẻ bị tống tiền hoan hỉ chi 

tiền, không thấy bị thương 

tổn nhiều lắm. Lại còn được 

những món lợi trước mắt để 

thoa dịu sự thực là đang bị 

tống tiền, blackmail. Điều này 

có lẽ Kim Jong Un đang thực 

hiện được! 

Đầu tiên là việc Kim Jong Un 

cho lực sĩ Bắc Hàn tham dự 

Thế Vận Hội mùa đông vừa 

qua tại Đại Hàn. Lại còn cử sứ 

giả là em gái mình sang. Và 

mời ngoại trưởng và trùm 

gián điệp của Đại Hàn sang 

Bình Nhưỡng để gặp họ Kim. 

Mục đích là bắn tiếng để có 

cuộc hội nghị thượng đỉnh với 

Trump.  Nhưng trước đó sẽ c6 

họp mặt thượng đỉnh giữa họ 

Kim của Bắc Hàn và tồng 

thống Moon của Nam Hàn tại 

Panmunjom của vùng phi 

quân sự giữa Bắc Hàn và Đại 

Hàn vào ngày 27 tháng 4 này. 

Đây là ngón đòn của Kim Jong 

Un lợi dụng chủ trương thống 

nhất Bắc Nam của Moon để 

đưa ra nhử. Kim sẽ đòi Đại 

Hàn viện trợ kinh tế, về kỹ 

thuật và hợp tác hai xứ để 

dùng nhân công Bắc Hàn sản 

xuất và xuất cảng. Đổi lại Kim 

Jong Un sẽ đưa ra viễn ảnh 



 

thống nhất hai miền Bắc 

Nam, dĩ nhiên sẽ theo một 

thể chế sau cùng sẽ dưới 

quyền kiểm soát của Kim Jong 

Un!  

Đây là một hình thức tống 

tiền blackmail vì nếu chiến 

tranh xảy ra, Đại Hàn sẽ bị 

hủy diệt vì bom nguyên tử 

của họ Kim! Và Đại Hàn tuy 

chi tiền blackmail nhưng sẽ 

dưới hình thức trên con 

đường xây dựng đất nước hai 

miền, tiến tới việc thống nhất, 

điều cao đẹp người dân miền 

Nam Đại Hàn đều muốn! 

Ngón đòn chiến lược Kim Jong 

Un đưa ra với Trung Hoa đã 

xảy ra tháng trước, khi Kim 

Jong Un bí mật dùng xe lửa đi 

từ Bình Nhưỡng sang Bắc 

Kinh để gặp Tập Cận Bình. Chỉ 

sau khi họ Kim đã về, lúc đó 

Trung Hoa mới cho công bố 

hình ảnh và TV về cuộc gặp 

giữa họ Kim và họ Tập.  

Kim Jong Un không muốn 

Trung Hoa bị bẽ mặt vì cuộc 

gặp gỡ sắp đến giữa Kim và 

Trump. Vì Trung Hoa có vẻ 

như đã bị loại ra ngoài, không 

hề hay biết gì. Trong khi đó 

Bắc Hàn vẫn lệ thuộc vào viện 

ttrợ thực phẩm và năng lượng  

do Trung Hoa cung cấp. 

Ngoài ra họ Kim cũng muốn 

gặp Tập Cận Bình, mặt đối 

mặt. Vì đây là truyền thống 

giữa hai nước. Bố họ Kim là 

Kim Jong Il cũng đã dùng xe 

lửa sang Bắc Kinh nhiều lần 

trước đây. Và theo đúng 

nguyên tắc của tống tiền 

blackmail, Kim Jong Un đã 

muốn Tập Cận Bình thấy là 

Bắc Hàn đã phải sang Bắc 

Kinh để triều cống, như một 

thứ giữ cho tự ái của Tập Cận 

Bình được thoa dịu. 

Thực sự có lẽ Kim Jong Un đã 

ngầm cho Tập Cận Bình hiểu 

khi gặp gỡ là giờ đây Bắc Hàn 

đã có  khả năng bom nguyên 

tử và phi đạn bắn tới Bắc Kinh 

dễ dàng vì quá gần. Có nghĩa 

đã kín đáo tống tiền blackmail 

họ Tập! Và Trung Hoa phải 

tiếp tục viện trợ cho Bắc Hàn, 

việc theo chế tài của Liên Hiệp 

Quốc chỉ là bề mặt.  Và nhiều 

phần việc tống tiền này đã 

thành công. Vì trong một 

tháng gần đây việc buôn lậu 

giữa hai xứ đã tăng lên rất 

nhiều, giúp cho Bắc Hàn ổn 

định kinh tế hơn dù có chế tài 

của Hoa Kỳ và quốc tế ! 

Tuy nhiên mục tiêu chính cho 

chiến lược tống tiền của Kim 

Jong Un là nhắm vào Hoa Kỳ. 

Họ Kim đã tính toán là với 

một tổng thống không được 

coi là chính đáng như Trump, 

đang bị khó khăn vây bủa vì 

cuộc điều tra của Mueller. Và 

với đe dọa bầu cử tháng 11 

sắp đến sẽ đem lại thắng lợi 

cho đảng Dân Chủ lấy đa số 

tại cả Hạ Viện và Thượng Viện, 

với đe dọa sẽ truất phế 

impeach Trump,  Trump cần 

có thắng lợi lớn về ngoại giao 

và giải quyết chuyện Bắc Hàn 

để đi vào lịch sử, sẽ sa vào bẫy 

của họ Kim dễ dàng! 

Và quả đúng như thế! Trump 

đã hồ hởi nhận lời gặp thượng 

đỉnh với Kim Jong Un ngay lập 

tức, không cần suy nghĩ, 

không bàn hỏi với cố vấn nào! 

Trump có tính tự cao tự đại, 

cho mình làm deal giỏi, sẽ úm 

ngay chú bé trẻ ranh Little 

Rocket Man, như Trump đã 

đặt tên cho Kim Jong Un.  Và 

sẽ không ngờ là đang sa vào 

bẫy của họ Kim! 

Trước hết, Kim Jong Un đã mở 

đường tối đa. Không đòi Hoa 

Kỳ phải rút 28000 quân đang 

đóng tại Đại Hàn về mới đàm 

phán.  Sẽ ngưng tất cả những 

cuộc thử bom nguyên tử cũng 

như ngưng bắn thử hỏa tiễn. 

Bồi thêm là đóng cửa căn cứ 

thử bom. Trump cắn câu cả 

mồi câu lẫn lưỡi câu và tweet 

cuối tuần qua: “Đáng mừng! 

Tiến bộ lớn lao! Mong đến 

ngày gặp thượng đỉnh!” 

Kim Jong Un sẽ cho nhử thêm 

khi họp thượng đỉnh, mặt đối 

mặt với Trump. Là sẽ cho phá 

hủy vài quả bom nguyên tử 

đang có sẵn, bỏ đi vài hỏa tiễn 

ICBM, để chứng tỏ thiện chí. 

Vì còn vài chục quả bom 

nguyên tử khác, dấu kín dưới 

lòng núi. Cũng như vài chục 

hỏa tiễn ICBM ngụy trang 



 

khắp nơi. Kim sẽ cho các 

chuyên viên Hoa Kỳ vào để 

kiểm soát và dò tìm chứng 

nhận là đã hết bom nguyên 

tử. Nhưng ai cũng thừa hiểu 

là Bắc Hàn vẫn còn khả năng 

nguyên tử và giữ đủ số lượng 

bom cũng như hỏa tiễn để 

dùng sau này. Cũng như khả 

năng chế tạo đã có sẵn, lúc 

nào chế thêm cũng được! 

Và việc tống tiền blackmail 

của Kim Jong Un sẽ thành 

công. Với Trump tuyên bố kết 

quả mỹ mãn, giải quyết được 

chuyện Bắc Hàn, không còn là 

đe dọa nguyên tử cho Hoa Kỳ. 

Bắc Hàn sẽ được Hoa Kỳ cùng 

với Đại Hàn viện trợ tối đa, đổ 

tiền vào đầu tư, giúp cho kinh 

tế Bắc Hàn phồn thịnh.  Cũng 

như tương lai hai miền Bắc 

Nam của bán đảo Triều Tiên 

nhiều phần sẽ được thống 

nhất trong tương lai, dưới sự 

lãnh đạo của Kim Jong Un! 

Tóm lại, cuộc gặp gỡ thượng 

đỉnh giữa Donald Trump và 

Kim Jong Un,  nếu có xảy ra 

trong vòng một hay hai tháng 

sắp đến,  có triển vọng để làm 

thay đổi hẳn cục diện chiến 

lược địa dư tại vùng Đông Bắc 

Á Châu, cũng như cho cả toàn 

cầu. Chúng ta hãy chờ xem. 
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