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Với Donald Trump làm tổng
thống Hoa Kỳ đã hơn một
năm và bắt đầu xông xáo hơn
trên lãnh vực chính trị toàn
cầu, điển hình là vụ gặp gỡ
sắp đến với Kim Jong Un, thế
chiến lược địa dư đã thay đổi
hẳn và sẽ tiếp tục biến
chuyển nhiều hơn nữa
trong thời gian sắp đến.
Gần đây nhất, Trump đã ra
lệnh cho bộ Quốc Phòng
nghiên cứu để giảm thiểu số
quân lính Hoa Kỳ đang đồn
trú tại Đại Hàn. Điều này xảy
ra mặc dù Kim Jong Un không
còn đòi hỏi Hoa Kỳ phải rút
hết quân mới đàm phán.
Trong các cuộc thương thuyết
từ mấy chục năm nay giữa
Hoa Kỳ và Bắc Hàn, điều kiện
của Bắc Hàn đưa ra là Hoa Kỳ
không còn đóng quân tại Đại
Hàn trước khi Bắc Hàn giải
giới vũ khí nguyên tử, đã làm
bế tắc đàm phán. Nay Kim
Jong Un nhất quyết muốn gặp
mặt đối mặt với Trump nên
đã bỏ điều kiện này.
Nhưng Trump hoặc muốn
chứng tỏ thiện chí của Hoa Kỳ
với Bắc Hàn, hoặc muốn tiến
hành con đường đã hứa hẹn
khi ra tranh cử, là sẽ rút quân

giảm thiểu số quân đồn trú
tại phía Nam của Đại Hàn,
cách xa thủ đô Seoul và vùng
phi quân sự. Lý do là để bảo
vệ quân lực Hoa Kỳ và gia
đình binh sĩ trường hợp chiến
tranh xảy ra và Bắc Hàn nã
trọng pháo từ vùng phi quân
sự tiêu hủy thủ đô Seoul.
Số quân đội Hoa Kỳ đóng tại
đây thực sự chỉ còn 1/3 số
quân hồi thập niên 1990’s.,
hiệân nay khoảng 28000
quân. Thời tổng thống Carter
đã cho giảm số quân Hoa Kỳ
tại Đại Hàn. Thời tổng thống
Bush bố, lực lượng nguyên tử
chiến thuật đã rời khỏi Đại
Hàn và dời về đảo Guam hay
trên các tiềm thủy đĩnh
nguyên tử canh phòng ngoài
khơi. Đến thời Bush con, bộ
trưởng quốc phòng Rumsfeld
đã bắt 10,000 quân đóng tại
Đại Hàn phải sang Iraq chiến
đấu. Từ đó số quân Hoa Kỳ
giảm dần, chỉ còn ở mức
23500 đến 28500 đồn trú.
Nhưng đối với Trump, lực
lượng Hoa Kỳ này không cần
thiết và tốn kém. Khi tranh cử,
Trump hứa hẹn sẽ rút hết
quân Hoa Kỳ tại Đại Hàn và
Nhật về. Hay ít nhất sẽ bắt
chính phủ hai quốc gia này
phải trả hết tiền phí tổn cho
việc đóng quân của Hoa Kỳ!
Hiện nay theo một thỏa ước

nửa phí tổn cho việc đóng
quân tại đây của Hoa Kỳ, hiện
lên đến 800 triệu mỹ Kim một
năm. Nhưng Trump đòi Đại
Hàn bắt đầu năm đến phải trả
hết là 1.6 tỷ Mỹ Kim. Nếu
không sẽ rút hết quân về! Nay
nhân có cuộc gặp sắp đến với
Kim Jong Un, Trump cho công
khai luôn là sẽ cho giảm hay
rút hết quân. Vừa để áp lực
Đại Hàn, vừa lấy điểm với họ
Kim, trước kia Trump ngạo là
tiểu hỏa tiễn nhân, nay đã
kính cẩn gọi Kim Jong Un là
người đáng được kính trọng,
nể vì!
Những biến chuyển này cho
thấy hai phe Bắc Hàn và Hoa
Kỳ đặt nặng cho một cuộc gặp
gỡ thành công giữa Kim Jong
Un và Trump,. Và sẽ tìm đủ
cách để đạt được một thỏa
thuận để có được một hòa
ước chính thức chấm dứt
cuộc chiến Triều Tiên. Lý do là
từ hơn 50 năm nay, chỉ có
thỏa thuận ngưng bắn giữa
hai phe nhưng chưa bao giờ
có được hòa ước ký kết chính
thức chấm dứt chiến tranh.
Trump sẽ nhượng bộ nhiều
để được tiếng là thành công
trong việc giải quyết Bắc Hàn,
điều bao nhiêu đời tổng
thống Hoa Kỳ trước kia không
làm được và Trump sẽ đi vào

lịch sử nếu cuộc họp với họ
Kim thành đạt theo ý muốn.
Kim Jong Un sẽ đưa ra mồi
nhử là giải giới vũ khí nguyên
tử và hoả tiễn liên lục địa.
Nhưng ai cũng ngầm hiểu là
Bắc Hàn không bao giờ thật
sự sẽ phá hủy hết các vũ khí
nguyên tử của mình. Nhiều
phần sẽ cho trình diễn hủy
căn cứ thử bom, cho hai ba
quả bom tháo bỏ và phá hủy
vài hỏa tiễn ICBM. Nhưng dĩ
nhiên còn vài chục quả bom
nguyên tử dấu kín trong lòng
núi, cũng như cả trăm hỏa
tiễn lưu động ngụy trang
trong rừng sâu núi thẳm, các
chuyên viên quốc tế bỏ cả đời
cũng không tìm ra nổi!
Điều quan trọng là Trump
không cần biết đến! Chỉ cần
Bắc Hàn chứng tỏ trình diễn
và được công nhận là đã giải
giới nguyên tử hoàn toàn, sự
thực ra sao, điều đó tính sau!
Để trao đổi, Bắc Hàn sẽ được
Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc bỏ
hết các chế tài về kinh tế.
Đồng thời, Đại Hàn sẽ đổ tiền
vào đầu tư và xây dựng hạ
tầng cơ sở kinh tế cho Bắc
Hàn. Hoa Kỳ cũng sẽ viện trợ
tối đa, với mục tiêu chính là
giúp Bắc Hàn không còn lệ
thuộc kinh tế vào Trung Hoa,
đặc biệt là thực phẩm và
nhiên liệu dầu xăng.
Điểm này hiện nay đã được
chứng tỏ là làm Trung Hoa lo

ngại rất nhiều! Vì Tập Cận
Bình đã thấy được con đường
đang tiến tới của Kim Jong Un.
Là thoát ra khỏi vòng kiềm
chế của Trung Hoa. Từ khi
Kim Jong Un lên cầm quyền
mấy năm nay, để củng cố
quyền hành, họ Kim đã cho
sát hại rất nhiều tướng lãnh
nghi ngờ là làm phản. Đầu xỏ
là chồng của người cô ruột
của mình. Tay này khi Kim
Jong Un mới lên thay bố là
Kim Jong Il, nắm quyền hành
như một thứ quốc phụ với ấu
chúa trẻ con, không kinh
nghiệm gì. Nhưng Kim Jong
Un đã lật ngược thế cờ cho
bắt và giết luôn, cùng với
nhiều tướng lãnh thân Tàu là
tay chân của người dượng.
Sau đó Kim Jong Un cho bắt
và giết gần hết những tay
trong quân đội và chính
quyền thân Tàu. Nên không
lạ gì Kim Jong Un muốn thoát
khỏi vòng kiềm tỏa của Trung
Hoa, đặc biệt về phương diện
kinh tế.
Chứng tỏ sự lo ngại của Trung
Hoa về mục tiêu của Kim Jong
Un, Tập Cận Bình đã phải cử
bộ trưởng ngoại giao là Wang
Yi, ngày thứ năm 3 tháng 5
tuần lễ vừa qua đã sang Bình
Nhưỡng gặp Kim Jong Un.
Wang Yi nhắc nhở là Trung
Hoa luôn luôn là người bạn
tốt của Bắc Hàn, dù gần đây
phải theo điều lệ của Liên

Hiệp Quốc để chế tài Bắc Hàn.
Nhưng bây giờ sẽ thả lỏng
chuyện mậu dịch, cho nhân
công Bắc Hàn vào làm việc lại
ttại Trung Hoa và giúp Bắc
Hàn xây cất đường xá, đường
rầy xe lửa và nhận Bắc Hàn
vào chương trình kinh tế gọi
là Belt and Road Initiative của
Trung Hoa để phát triển kinh
tế. Wang Yi cũng mở đường
cho cuộc viếng thăm Bắc Hàn
của Tập Cận Bình, sẽ xảy ra
sau khi Trump gặp họ Kim.
Những ve vãn này của Trung
Hoa với Bắc Hàn cho thấy Tập
Cận Bình giờ đây đã tính đến
chuyện Bắc Hàn sẽ quay mặt
để đi thẳng với Hoa Kỳ, loại bỏ
Trung Hoa ra ngoài sau cuộc
gặp gỡ với Trump sắp đến.
Điều làm Trung Hoa lo ngại
hơn cả là Hoa Kỳ sẽ chấp
nhận để Bắc Hàn giữ khả
năng nguyên tử của mình, dù
dưới danh nghĩa là đã giải giới
hoàn toàn. Nhưng một khi
Bắc Hàn phát triển được kinh
tế với sự trợ giúp của Đại Hàn
và Hoa Kỳ, Bắc Hàn với khả
năng nguyên tử không suy
suyển sẽ rơi vào quỹ đạo của
Hoa Kỳ để trấn áp và kiềm chế
Trung Hoa với vòng đai
nguyên tử tại vùng Đông Bắc
Á Châu.
Một yếu tố khác nữa làm Tập
Cận Bình phải lo âu chính là
Nhật Bản. Trump cũng đòi rút
40,000 quân Hoa Kỳ đang

đóng tại Okinawa về, chính là
vì lý do tiền! Trump cũng đòi
Nhật phải trả hết các phí tổn
của quân lực Hoa Kỳ đồn trú
tại đây. Ngoài ra khi tranh cử,
Trump cũng đưa ra ý kiến tại
sao Nhật không tự phát triển
vũ khí nguyên tử để tự bảo vệ,
lại cần đến dù che nguyên tử
của Hoa Kỳ.
Đây chính là điều Nhật với thủ
tướng Abe đang muốn tiến
tới. Trược hết là thay đổi hiến
pháp
Nhật
do
tướng
McArthur viết năm 1945, chỉ
cho Nhật có quân lực để tự
vệ, không cho tham dự vào
chiến tranh. Abe muốn đổi
hiến pháp để Nhật phát triển
quốc phòng và tạo ra lực
lượng hùng mạnh. Dĩ nhiên
Nhật hoặc đã có sẵn bom
nguyên tử với thành phần để
riêng, lúc cần chỉ vfiệc ráp lại
trong nửa tiếng đồng hồ!
Hoặc Nhật sẽ ra mặt để có lực
lượng nguyên tử để đối phó
với Bắc Hàn và với Trung Hoa.
Dù sao đi nữa, chính sách của
chính quyền trump không
sớm thì muộc cũng sẽ dẫn dắt
Nhật Bản đi theo chiều hướng
này. Và Nhật sẽ là một quốc
gia nguyên tử khác trong
vòng đai kiềm tỏa Trung Hoa
tại Đông Bắc Á Châu.
Tại Đông Nam Á, những sự
kiện gần đây trên vùng biển
Đông Hải cũng cho thấy Hoa
Kỳ đang tiến tới thế dễ dàng

đụng độ với Trung Hoa về
quân sự. Trung Hoa đã cho
thiết lập các dàn hỏa tiễn
phòng không và chống chiến
hạm trên ba hòn đảo nhân
tạo tại quần đảo Trường Sa.
Ba hòn đảo này là Fiery Cross,
Subi và Mischief Reefs, Trung
Hoa đã chiếm cứ mấy năm
nay và đã đổ đất nới rộng để
lập phi đạo cho máy bay lên
xuống, cũng như thiết lập căn
cứ quân sự tại đây. Hải quân
Hoa Kỳ vẫn cho các chiến hạm
thường xuyên tới gần các hòn
đảo nhân tạo này, dưới danh
nghĩa lấy quyền tự do hàng
hải vì không công nhận chủ
quyền Trung Hoa, cũng như
tòa án quốc tế tại The Hague
năm 2016 đã xác nhận Trung
Hoa vi phạm luật quốc tế khi
chiếm các hòn đảo này.
Nhưng nếu Trung Hoa thiết
lập xong các hệ thống hỏa
tiễn phòng không và chống
chiến hạm, hải quân Hoa Kỳ
sẽ bị đe dọa nhiều khi đi qua
vùng biển Đông Hải. Vì thế
Hoa Kỳ có thể sẽ phải cho
nhiều hàng không mẫu hạm
với các hải đoàn đến vùng
biển Đông Hải này để làm
hàng rào chắn nội bất xuất
ngọai bất nhập, hoặc phá hủy
hẳn các căn cứ quân sự của
Trung Hoa bằng cruise
missile để triệt hạ mối đe dọa
này.

Cuộc chiến với Trung Hoa
thực sự đẵ bắt đầu bằng
chiến tranh mậu dịch. Phái
đoàn của Hoa Kỳ với bộ
trưởng tài chánh Mnuchin, ủy
viên mậu dịch Lighthizer và
cố vấn mậu dịch Navarro
sang Bắc Kinh tuần lễ vừa qua
để đưa ra tối hậu thư của
Trump. Những đòi hỏi này là
Trung Hoa phải cắt giảm 100
tỷ Mỹ Kim về lợi thế mậu dịch
với Hoa Kỳ trong năm nay,
năm sau sẽ tăng lên 200 tỷ Mỹ
Kim. Cấm không cho chính
quyền Trung Hoa trợ giúp các
kỹ nghệ kỹ thuật tối tân nhất
cho chương trình “Made in
China 2025” để nắm lấy ưu
tiên về thông minh nhân tạo,
người máy, xe không người
lái, vô tuyến cấp 5G..v.v…
Ngoài ra còn nhiều điều kiện
khác Trump đưa ra rất ngược
ngạo, dĩ nhiên Trung Hoa
không bao giờ chấp nhận.
Như thế trong vài tháng tới,
chiến tranh mậu dịch Hoa Kỳ
– Trung Hoa sẽ nổ bùng. Cộng
thêm với những căng thẳng
hiện nay tại vùng biển Đông,
thay đổi chiến lược tại Bắc
Hàn, cuộc chiến Hoa Kỳ và
Trung Hoa về quân sự cũng
dễ dàng xảy ra.
Dĩ nhiên với đe dọa của cuộc
điều tra của Mueller cộng
thêm với bầu cử tháng 11 này
và tương lai toàn thắng của
Dân Chủ tại Hạ Viện và

Thượng Viện, Trump sẽ
nhanh chóng đưa Hoa Kỳ vào
một cuộc chiến toàn bộ với
Trung Hoa để đánh lạc hướng
và giải tỏa các áp lực về truất
phế Trump.
Tóm lại thế chiến lược địa dư
hiện đang thay đổi nhiều. Và
nguy cơ chiến tranh là điều dễ
dàng xảy đến trong tương lai
gần với chính quyền Trump
hiện nay.
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