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Do đề nghị của Bình Nhưỡng, đại diện 2 miền Nam và Bắc Triều Tiên gặp nhau
hôm chủ nhật 9/6/2013 tại làng hòa bình BànMônĐiếm ở vùng giới tuyến để
chuẩn bị cho cuộc găp gỡ cấp cao của Chính phủ hai mìền. Hai bên đã thoả thuận
trên nguyên tắc: Nơi chốn buổi họp tại Seoul, Thời gian 2 ngày (12‐13 tháng 6‐
2013)‐ Số lượng thành viên mỗi đoàn, Nơi ăn chốn ở đã được 2 bên xắp xếp cẩn
thận.
Bình Nhưỡng trong tháng qua, từng mời các giới quan chức và doanh nhân
Nam Triều Tiên (NTT) sang đối thoại với Bắc Triều Tiên (BTT) về tương lai khu
công nghiệp Kaesong. Nhưng phía NTT cho rằng trước hết cần có cuộc đàm
phán ở cấp cao của 2 chính phủ. Tổng thống NTT, Bà Park Geun hye, nói bà muốn
trước hết xây dựng niềm tin sau thời kỳ đối đầu giữa 2 miền do lỗi lầm của các
chính phủ trước. Cả thế giới mong ngóng nhìn về cuộc đối thoại cấp cao Liên
Triều vào ngày 12‐6‐2013, vì đây là cuộc gặp gỡ đàm phán cấp cao lần đầu tiên
được diễn ra sau 6 năm trì hoãn từ năm 2007. Đây cũng là cơ hội để cải thiên các
mối quan hệ quân sự sau nhiều tháng căng thẳng và những đe dọa về 1 cuộc
chiến hạt nhân và cũng để khai thông khôi phục việc tái vận hành khu công
nghiệp thương mại hỗn hợp Kaesong, một biểu tượng hòa giải giữa Nam và Bắc
Triều Tiên.
Bất ngờ, hôm thứ Ba‐11‐6‐2013, Bộ trưởng Thống nhầt NTT, ông Kim Hyung
seok cho hay: BTT đơn phương hủy bỏ hội nghị cấp cao Liên Triều dự định tổ
chức vào ngày 12‐6 tại Seoul chỉ vì NTT không cử một quan chức cấp Bộ trưởng
đến bàn đàm phán như hai bên đã qui định tại buổi họp sơ bộ hôm 9‐6. Trong
khi đó, Bình Nhưỡng cử ông Kang Ji young, Giám đốc tái thống nhất dẫn đầu

đoàn đại biểu BTT. Theo thông tấn Yonhap, Seoul từng đề xuất Bộ trưởng Thống
Nhất NTT Ryoo Kihl jae sẽ tham dư đàm phán, và yêu cầu Bình Nhưỡng phải cử
ông Kim Yang gon, Bí thư đảng Lao động BTT. Nhưng đề xuất này không được
BTT tán đồng.
Theo ông Ryoo Kihl jae cuộc hủy bỏ buổi họp cấp cao Liên Triều hôm 12‐6, chỉ là
một vết thương nhỏ cho tình hữu nghị Liên Triều, Seoul vẫn tiếp tục mở cửa
chờ đón hội nghị cấp cao Liên triều trong tương lai. Như vậy, thiện chí về một
cuộc đối thoại cao cấp hai bên vẫn còn đó.
Thế giới chưa kịp hết bàn hoàn, hôm 16‐6‐2013 Bình Nhưỡng lại lên tiếng muốn
thương lượng trực tiếp ở cấp cao với Washington để đảm bảo hòa bình và
giảm bớt căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. BTT muốn có cuộc thương lượng
nghiêm túc với Mỹ trên một loạt chủ đề kể cả vũ khí nguyên tử. Đồng thời Bình
Nhưỡng cũng khẳng định: “Tư cách Cường Quốc Nguyên Tử của chúng tôi phải
được tôn trọng và duy trì cho đến khi nào mối đe dọa hạt nhân từ bên ngoài
hoàn toàn chấm dứt ”.
Đề nghi trên được xuất phát từ Ủy Ban Quốc Phòng của BTT và Ủy Ban này thúc
giục Hoa Kỳ ấn định ngày giờ đàm phán và hai bên không được đưa ra bất cứ
điều kiện tiên quyết nào để tiến hành đàm phán.
Đương nhiên ai cũng hiểu rằng không dễ gì mà Mỹ chấp nhận đề xuất của BTT,
mặc dầu đề xuất này xem chừng rất hợp lý, nhất là khi BTT nhấn mạnh: ”Tư
cách cường quốc nguyên tử của chúng tôi phải được tôn trọng và duy trì cho
đến khi các mối đe dọa hạt nhân từ bên ngoài hoàn toàn chấm dứt”. Trước đó
hai ngày, tại buổi họp thượng đỉnh ở Sunnylands, trung tâm nghỉ dưỡng
Annenberg Retreat, nam California hôm 7‐6‐2013, Tổng thống Hoa kỳ Obama với
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng chống lại chính sách vũ khí nguyên tử
của Bán đảo Triều Tiên. Obama và Tập Cận Bình cùng nhất quyết: Cần phải giải
giới vũ khí nguyên tử của BTT và cùng khẳng định không chấp thuận BTT là quốc
gia có vũ khí hạt nhân, mặc dầu cả ông Tập lẫn ông Obama không một ai đưa
một lý luận nào chống đỡ cho lập trường độc đoán của họ.

Do vậy, không ai ngạc nhiên trước phản ứng của Mỹ đối với đề xuất của ủy ban
Quốc phòng BTT. Người phát ngôn của Hội đồng Cố vấn An ninh Mỹ, bà Caitlin
Hayden, phát biểu hôm 17‐6: Chúng tôi muốn đàm phán thẳng thắng với BTT
nhưng trước hết BTT phải đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế bao gồm việc tuân thủ
các quyết định của Hội Đồng Bảo An/LHQ, và diều tất yếu cuối cùng là BTT phải
giải trừ vũ khí nguyên tử. Hình như khi đưa ra những đề nghị của phía HoaKỳ, bà
Hayden đã quên điều xác quyết của BTT: “hai bên không được đưa ra bất cứ
đều kiện tiên quyết nào để tiến hành cuộc đàm phán…”
Hôm 16‐6, không hiểu vì lý do gì, Mỹ phủ nhận việc Mỹ mang bom nguyên tử vào
lãnh thổ NTT nhưng đồng thời xác nhận hải quân Mỹ đang triển khai tàu ngầm
hạt nhân trên vùng biển của NTT. Nguồn tin này không những làm cho BTT lên
cơn phẫn nộ, hâm dọa sẽ đánh trả lại đích đáng nếu bị tấn công từ tàu ngầm
nguyên tử Mỹ, mà còn làm cho Bắc Kinh nghi ngờ: Một lần nữa Washington lại
có động thái với tiêu chuẩn kép, Bắc kinh thật sự cảm thấy bị đe dọa khi Mỹ
đang mang đầu đạn nguyên tử vào vùng biển cận kề sát nách TQ. Lại một lần
nữa, các nhà quan sát quốc tế nghĩ rằng có thể Mỹ không muốn sớm có hòa đàm
với BTT vì chính sách vũ khí nguyên tử của BTT vẫn còn là lợi thế chiến lược quân
sự của Mỹ.
Sáng 18‐6, thế giới lại một lần nữa ngạc nhiên trước bản tin của Bộ Ngoại Giao
HoaKỳ do nhà báo Scott Stearns vừa tung lên trên mạng VoatiếngViệt với hàng
tít lớn “Mỹ Sẵn Sàng Đàm Phán Với Bắc Triều Tiên”. Sau khi thông qua mọi ý
kiến bình luận về đề nghị của BTT: ” Hai bên không được đưa ra bất cứ điều
kiện tiên quyết nào để tiến hành đàm phán…Tư cách cường quốc nguyên tử
của chúng tôi phải được duy trì cho đến khi nào mội đe dọa nguyên tử từ bên
ngoài hoàn toàn chấm dứt…”, nhà báo Scott Stearns nêu lên ý kiến nổi bật của
nhà phân tích thuộc Viện Doanh Nghiệp Hoakỳ, Micheal Auslin: “ Nếu như vậy,
cuộc đàm phán với chủ đề chỉ nhầm vào giải giới vũ khí nguyên tử của BTT, khó
thực hiện, chỉ phí thì giờ mà thôi. Chi bằng chúng ta hãy công nhận BTT là một
cường quốc nguyên tử. Họ sẽ không bước lùi. Họ sẽ ngày một tiến bộ hơn, tinh
tế hơn. Mỗi khi họ được công nhận là cường quốc hạt nhân, họ sẽ hành động
có trách nhiệm hơn…” Đây là một quan điểm linh động, xây dựng và rất phù
hợp với thực tế hiện tình khả năng nguyên tử của bán đảo Triều Tiên. Không

phải vô tình mà quan điểm của Michael Auslin, nhà phân tích của Viện Doanh
Nghiệp HoaKỳ, được nêu cộm lên trong lúc này. Chắc chắn phải có động lực nào
đó thúc đẩy từ phía sau nhà báo Scott Stearns. Tuy nhiên, mọi quyết định về vũ
khí nguyên tử của BTT vẫn còn tùy thuộc nhiều thế lực rất phức tạp. Trước mắt
thế giới đang theo dõi kết quả cuộc đối thoại tại Bắc kinh hôm 19‐6 giữa đại
diện Bình Nhưỡng và đại diện chính phủ TQ. Trong lúc đó tại Washington đang
diễn ra buổi họp với chủ đề vũ khí hạt nhân của BTT, giữa đại diện HoaKỳ, NTT
và Nhật Bản. Cuối tuần này, Tổng thống NTT, bà Park Geun hye sẽ có buổi gặp gỡ
với cấp lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh bàn về vũ khí hạt nhân của bán đảo
Triều Tiên.
Dù sao đi nữa, chúng ta không nên lạc quan tin tưởng cuộc đối thoại song
phương Bình Nhưỡng và Washington sẽ được thực hiện trong tương lai gần
đây. Vấn đề vũ khí nguyên tử là vấn đề vô cùng nhạy cảm không riêng gì cho
nhóm “Ngũ Cường”, 5 thành viên thường trực của HĐBA‐LHQ, mà cả cho những
quốc gia đang trên đường nghiên cứu tìm hiểu công nghệ phát triển vũ khí hạt
nhân để tự vệ, để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của quốc gia họ.
Trải qua gần 50 năm dưới chế độ độc tài quân phiệt chuyên chính, NTT hôm nay
vẫn là một quốc gia hùng mạnh với nền kinh tế hạng thứ 11 của Thế giới. BTT
với một lịch sử cam go, khổ ải vô biên: Người dân BTT đã phải chấp nhận cuộc
sống thiếu thốn từ tự do dân chủ đến cả lương thực, làm việc cật lực như tù
đày lao cải. Sống câm nín nhẫn nhục, hàng triệu người dân BTT đã chết đói vào
những năm đầu thập niên 1990 để cuối cùng cho tổ quốc của họ đắc thủ bom
nguyên tử, một lý tưởng vô cùng chính đáng. Hôm nay, người dân bán đảo
Triều Tiên lên tiếng đòi hỏi thế giới nhìn nhận họ như là thành viên thứ 9 trong
cộng đồng của những quốc gia có vũ trang hạt nhân. Đó là một đòi hỏi chính
đáng cả thế giới đang lắng nghe mặc dầu có những ý kiến khác nhau, chống đối
hay đồng thuận. Đắc thủ vũ khí hạt nhân với người Triều Tiên là chính nghĩa.
Người Triều Tiên biết sử dụng quyền lực của một dân tộc văn minh có trong tay
vũ khí hạt nhân để bảo vệ tổ quốc, chủ quyền lãnh thổ, để thống nhất đất nước,
để nâng cao vị thế quốc gia, để đòi hỏi cho bằng được cộng đồng nhân loại phải
nhìn nhận dân tộc Triều Tiên là một dân tộc thống nhất, độc lập, có chủ quyền,
tiếng nói của họ phải được cộng đồng nhân loại kính nễ. Chính trái bom nguyên

tử của Bình Nhưỡng đã giải phóng dân tộc Triều Tiên ra khỏi áp bức và lệ thuộc
của kẻ thù truyền kiếp, Bắc Kinh‐Hán tộc.
Sự vươn lên của bán đảo Triều Tiên hôm nay là bài học lớn cho chúng ta. Nếu
ViệtNam chúng ta đã có tầm nhìn xa như Triều Tiên thì đâu đến nỗi chúng ta mất
Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc về tay Đặng Tiểu Bình. Và Hoàng sa ,Trường sa,
toàn bộ Biển Đông của ta đâu đến nỗi bị Hán tộc hâm dọa nặng nề xuyên suốt từ
thời Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, đến tận Tập Cân Bình hôm nay. Bây giờ
chưa phải là muộn, chúng ta cùng hướng về bán đảo Triều Tiên để tìm hiểu và
rút ra kinh nghiệm từ bài học yêu nước của họ./.
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