Kim Jong Un cho Trump ngưng những cuộc đàm phán tỏ ra hung hăng và giận dữ. Tuy
với Đại Hàn, tố cáo là Hoa Kỳ nhiên Trump nhún lại trong bức
vào mê hồn trận.
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Cuộc họp thượng đỉnh giữa
Trump và Kim Jong Un dự định
vào ngày 12 tháng 6 này tại
Singapore, gặp nhiều trắc trở,
lúc có lúc không. Sau khi
Trump mau mắn nhận lời gặp
mặt đối mặt với Kim Jong Un
khi tổng thống Moon của Đại
Hàn sang toà Bạch Cung gặp
Trump và chuyển lời mời của
Kin Jong Un, nhiều căng thẳng
đã xảy ra.
Trước hết, phe diều hâu bao
quanh Trump cầm đầu bỏi
John Bolton, cố vấn an ninh
quốc gia, tìm cách phá cuộc
họp. Bolton là người chủ trương
phải dội bom Bắc Hàn cũng
như Iran để diệt hậu họa về
bom nguyên tử, suốt từ thời
George W Bush khi Bolton
được làm đại sứ tại Liên Hiệp
Quốc. Bolton cũng đã vạch ra
chương trình giải giới nguyên tử
của Lybia thời Muammar
Qaddafi năm 2003 và thực hiện
thành công việc đưa những vũ
khí sơ khai của Qaddafi về Hoa
Kỳ, để đổi lấy việc bỏ cấm vận
Lybia thời đó. Hãnh diện về
chuyện này, nay Bolton cũng
chủ trương phải giải giới
nguyên tử Bắc Hàn theo mô
hình Lybia như mình đã thực
hiện trước kia.
Tuy nhiên khi Bolton lên đài
Fox News tuyên bố là Bắc Hàn
phải giải giới nguyên tử toàn
diện và nhanh chóng như mô
hình Lybia, Bắc Hàn đã phản
ứng lại ngay. Kim Jong Un cho

và Đại Hàn tiếp tục các cuộc
thao diễn quân sự để đe dọa
Bắc Hàn. Đồng thời chửi đích
danh John Bolton là ngu xuẩn,
dám ví Bắc Hàn với Lybia, khi
Lybia thời Qaddafi chưa có gì
về bom nguyên tử, bây giờ Bắc
Hàn đã là cường quốc nguyên
tử!
Kim Jong Un cũng bắt đầu áp
dụng chiến thuật mới để câu
Donald Trump và chiếm lợi thế
trong việc đàm phán với
Trump. Bắc Hàn bây giờ tỏ ra
cứng rắn, không cần. Phái
đoàn của Hoa Kỳ sửa soạn cho
cuộc họp thượng đỉnh tại
Singapore đã bị Bắc Hàn cho
leo cây không đến gặp. Đã hẹn
gặp nhau nhưng phái đoàn Bắc
Hàn lờ đi, không thèm đến. Liên
lạc điện thoại không ai trả lời.
Có nghĩa Kim Jong Un sau khi
nhử mồi cho Trump tưởng rằng
Bắc Hàn sốt sắng trong việc
gặp thượng đỉnh, nay cho Hoa
Kỳ thấy rằng không phải vậy!
Bắc Hàn lại chơi trò blackmail
dọa dẫm. Sau khi phó tổng
thống Mike Pence tuyên bố hùa
theo John Bolton là Bắc Hàn
phải giải giới nguyên tử theo mô
hình Lybia, ngay sau đó ngày
23 tháng 5, Choe Son Hui, phó
bộ trưởng ngoại giao của Bắc
Hàn tuyên bố là Pence ngu dốt
như một tên hình nộm, có thể
mở miệng xuẩn ngốc để ví Bắc
Hàn với Lybia. Đồng thời dọa
ngay là Hoa Kỳ muốn gặp Bắc
Hàn tại phòng hội nghị hay
muốn có một cuộc đụng độ vũ
khí nguyên tử giữa hai quốc gia!
Trump cũng chơi găng, tuyên
bố hủy bỏ cuộc gặp thượng
đỉnh tại Singapore vì Bắc Hàn

thư gửi cho Kim Jong Un, cảm
ơn Kim Jong Un đã thả ba tù
nhân người Mỹ hốc Đại Hàn và
hy vọng là Kim Jong Un đổi ý
để bàn chuyện gặp gỡ lại! Có
nghĩa bức thư rất mềm dẻo,
khiêm tốn và đầy vẻ tiếc nuối!
Kim Jong Un cho thay đổi chiến
thuật lại ngay và ngay ngày 25
tháng 5, cho phát ngôn nhân bộ
ngoại giao Bắc Hàn Kim Kye
Gwan tuyên bố là Kim Jong Un
sẵn sàng gặp Trump bất cứ nơi
nào và thời điểm nào. Bắc Hàn
cũng chứng tỏ thiện chí của
mình, đã cho phá hủy cơ sở thử
bom nguyên tử Punggye-Ri và
mời các phóng viên ngoại quốc
như đài CNN của Hoa Kỳ đến
chứng kiến. Bắùc Hàn cho nổ
phá hủy 3 đường hầm thử bom
nguyên tử tại cơ sở này, tuy
nhiên đây là nơi đã bị đất sụp
nên không làm việc được nữa
nên cho phá hủy trình diễn với
ngoại quốc hay không, điều
này không có các chuyên viên
nguyên tử đến kiểm chứng
trước nên không thể biết được.
Mục đích của Kim Jong Un
trong chiến thuật lúc cứng rắn
lúc nhẹ nhàng này chính là để
gạt bỏ được phe diều hâu
chống đối hòa hoãn và họp
thượng đỉnh với Bắc Hàn của cố
vấn an ninh John Bolton và phó
tổng thống Mike Pence. Với
phát ngôn nhân ngoại giao Bắc
Hàn Kim Kye Gwan mở đường,
Trump đã vồ ngay lấy và tuyên
bố có thể vẫn gặp thượng đỉnh
với Kim Jong Un. Điều rõ ràng
là Kim Jong Un đã tính được là
Trump quá mau mắn và hồ hởi
để gặp Kim Jong Un để tạo nên
chuyện lịch sử. Nên khi mở

đường lại, Trump đã gạt ngay
John Bolton ra ngoài, không
cho bàn đến chuyện mô hình
Lybia như trước!
Kim Jong Un bắt thóp được
Trump muốn ghi danh vào lịch
sử là người tổng thống đầu tiên
giải quyết được vấn đề Bắc
Hàn, sau khi các đời tổng thống
trước Clinton, Bush con và
Obama đều thất bại. Nên
Trump dù ngoài mặt nói cứng
rắn nhưng bên trong sẵn sàng
nhượng bộ tối đa để có được
cuộc họp thượng đỉnh và đi đến
thoả thuận để giải giới nguyên
tử Bắc Hàn, dù có kéo dài đến
đâu đi nữa hay có bị Bắc Hàn
bịp bợm hay không, Trump
không cần biết đến, miễn được
tiếng tăm là làm ngay. Hơn nữa
có thể có ưng thuận để ký hòa
ước chính thức chấm dứt chiến
tranh Triều Tiên đã gần 70
năm, ngày xưa chỉ có đình
chiến, chưa bao giờ có hòa ước
thật sự giữa các phe lâm chiến.
Đây cũng là chuyện lịch sử nên
Trump thèm nhỏ rãi, không thể
bỏ qua cơ hội được.
Vì thế đòn của Kim Jong Un
đưa ra, chửi Bolton, chửi
Pence, làm Trump phải tuyên
bố trước là bỏ họp thượng đỉnh
đã làm Trump đau lòng vô cùng
và giận dữ với Bolton và Pence,
gạt ngay không cho dính vào
chuyện Bắc Hàn nữa!
Kim Jong Un đánh hơi được
thời điểm đã đến nên cho ngay
cố vấn thân tín nhất là Kim
Yong Chol sang New York để
gặp
ngoại
trưởng
Mike
Pompeo. Kim Yong Chol
nguyên là trùm tình báo của
Bắc Hàn, cũng là người đứng
đầu trong các cuộc thương
thuyết về nguyên tử dưới thời

bố của Kim Jong Un là Kim
Jong Il, tay này được liệt kê là
khủng bố vì đã tổ chức đánh
chìm tiềm thủy đĩnh của Đại
Hàn mấy năm trước. Nay sang
Hoa Kỳ phải được giấy miễn
của chính quyền Hoa Kỳ vế tội
này mới nhập cảnh được!
Kim Yong Chol sau đó đã vào
tòa Bạch Cung để gặp Trump
và đưa bức thư riêng của Kim
Jong Un cho Trump. Cuộc họp
với Trump kéo dài mấy tiếng
đồng hồ và sau đó Trump tuyên
bố ngay với báo chí là họp
thượng đỉnh sẽ xảy ra vào ngày
12 tháng 6 như trước tại
Singapore. Điều thay đổi là bây
giờ Trump không nói gì về dùng
áp lực tối đa về chế tài với Bắc
Hàn như trước. Cũng không đả
động đến chuyện Bắc Hàn phải
giải giới nguyên tử nhanh
chóng trước khi được bỏ chế tài
kinh tế và được viện trợ. Có
nghĩa Kim Jong Un đã đạt được
gần hết các điều kiện tiên khởi
của Bắc Hàn đưa ra, ngay cả
trước khi họp thượng đỉnh.
Đáng chú ý nhất là khi Kim
Yong Chol gặp riêng Trump tại
Oval Office, cố vấn an ninh
quốc gia John Bolton không có
mặt. Chứng tỏ là các tay diều
hâu phá bĩnh chuyện họp
thượng đỉnh đã bị Trump cho ra
rìa hết, không dính vào việc
Bắc Hàn được nữa, một mình
Trump giải quyết!
Việc Kim Jong Un cho trùm tình
báo Bắc Hàn Kim Yong Chol
sang gặp Trump, có nghĩa để đi
đến thỏa thuận trước với
Trump, trước khi họp thượng
đỉnh ngày 12 tháng 6 này tại
Singapore. Quan trọng nhất là
việc giải giới nguyên tử Bắc
Hàn sẽ theo từng giai đoạn kéo

dài. Mỗi giai đoạn khi Bắc Hàn
cho phá hủy một cơ sở nguyên
tử hay cho tháo rời bộ phận của
mỗi quả bom, hay bộ phận của
hoả tiễn ICBM sẽ tương ứng với
đầu tư kinh tế của Hoa Kỳ và
Đại Hàn vào việc phát triển cho
Bắc Hàn. Nhiều phần tất cả các
chế tài hiện nay của Liên Hiệp
Quốc sẽ bị xóa bỏ hết.
Thực sự ngay hiện nay, Kim
Jong Un đã thành công ttrong
việc hóa giải các chế tài do Liên
Hiệp Quốc đưa ra. Đầu tiên là
Trung Hoa, chế tài chỉ có hiệu
lực khi Trung Hoa là xứ nuôi
sống Bắc Hàn với viện trợ thực
phẩm và dầu hỏa, tuân theo
những cấm đoán khắt khe do
Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đặt
ra. Cuộc gặp của Kim Jong Un
với Tập Cận Bình tại Bắc Kinh
mấy tháng trước và gần đây tại
thành phố Dalian đã giúp Bắc
Hàn có lại giao thương và viện
trợ của Trung Hoa.
Trong ngày thứ năm 30 tháng
5, khi Kim Tong chol gặp Mike
Pompeo tại New York, Kim
Jong Un cũng tiếp đón tại Bình
Nhưỡng ngoại trưởng Nga là
Sergei Lavrov. Lavrov tuyên bố
phải bỏ chế tài với Bắc Hàn và
giúp thống nhất hai miền Bắc –
Nam Hàn. Nga là xứ đã phá
bĩnh chuyện chế tài Bắc Hàn và
cho tàu Bắc Hàn xử dụng các
hải cảng của Nga nên đã phá
Hoa Kỳ nhiều trong việc chế tài
Bắc Hàn. Lavrov cũng chuyển
lời mời của tổng thống Nga
Putin mời Kim Jong Un sang
Moscow sau kỳ họp với Trump!
Có nghĩa hiện nay Kin Jong Un
đã dùng thế cường quốc
nguyên tử của mình để nhảy
vào chơi trèo với các cường
quốc nguyên tử khác như Hoa

Kỳ, Trung Hoa và Nga. Một
diễn biến khác nữa đáng chú ý
là tổng thống Assad của Syria
cuối tuần qua cũng tuyên bố sẽ
sang Bình Nhưỡng để gặp Kim
Jong Un! Syria trước kia được
Bắc Hàn dưới thời Kim Jong Il
yểm trợ để chế bom nguyên tử
và bị Do Thái cho dội bom phá
hủy cơ sở nguyên tử tại sa mạc
hàng chục năm trước. Nay
Assad sang gặp kim Jong Un
có nghĩa sẽ muốn làm lại
chương trình bom nguyên tử
cho Syria, tạo thêm đe dọa cho
Do Thái và Hoa Kỳ. Chưa thấy
Iran nói gì nhưng nhiều phầân
không sớm thì muộn sẽ cần
đến Bắc Hàn giúp về bom
nguyên tử!
Như vậy Kim Jong Un đã đạt
nhiều thành công trong việc
dùng thế nguyên tử của mình
để blackmail tống tiền Đại Hàn,
Trung Hoa và Hoa Kỳ. Cũng
như đạt được thế đứng như một
cường quốc nguyên tử để Nga
cũng phải chạy theo. Cũng như
dùng khả năng nguyên tử của
mình để chiêu dụ các xứ có
tham vọng nguyên tử như
Syria, Iran.
Cuộc họp thượng đỉnh 12 tháng
6 này giữa Kim Jong Un và
Trump sẽ theo mô hình không
phải mô hình Lybia như Bolton
và Pence mong muốn. Nhưng
là mô hình của các cuộc thương
thuyết trước đây của Clinton và
Bush với Kim Jong Il. Năm
1994, Bắc Hàn ký với Clinton
để thỏa thuận ngưng chế tạo
plutonium đổi lấy Hoa Kỳ viện
trợ dầu hỏa và giúp phát điện
với lò nguyên tử . Nhưng sau
khi nhận dầu và viện trợ kinh tế
của Hoa Kỳ, Bắc hàn vẫn tiếp
tục cho chế tạo bom nguyên tử

bằng uranium! Năm 2005, Bắc
Hàn cũng ký kết với hội nghị 5
quốc gia, hứa bỏ chương trình
nguyên tử đổi lấy viện trợ.
Nhưng Kim Jong Il cũng phe lờ
và tiếp tục cho chế bom nguyên
tử!
Theo các chuyên viên nguyên
tử, Bắc Hàn sẽ không bao giờ
bỏ chương trình nguyên tử và
giải giới nguyên tử hoàn toàn.
Có thể sau cuộc họp với
Trump, Kim Jong Un sẽ cho
trình diễn để phá hủy vài quả
bom, vài hỏa tiễn liên lục địa.
Nhưng đa số các vũ khí nguyên
tử sẽ được dấu kín và lực lượng
nguyên tử của Bắc Hàn sẽ gần
như nguyên vẹn không suy
suyển.
Có nghĩa Kim Jong Un đã
thành công trong việc cho
Donald Trump vào tròng và làm
Trump mê đi như người vào mê
hồn trận, chỉ thấy tên tuổi mình
giờ đây sẽ đi vào lịch sử là tổng
thống đầu tiên ký hòa ước chiến
tranh Triều Tiên sau gần 70
năm. Cũng như thành công khi
cả ba bốn đời tổng thống Hoa
Kỳ trước đều thất bại.
Kim Jong Un đã lợi dụng tính
tình tự cao tự đại, chỉ biết tất cả
là về mình, megalomaniac của
Trump, để rồi sẽ quay Trump
vòng vòng như quay dế trong
buổi họp sắp đến 12 tháng 6
này tại Singapore và để hưởng
tất cả những lợi lộc do Hoa Kỳ
sẽ đem lại cho Bắc Hàn! Chúng
ta hãy chờ xem!
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