Nhận định:

TRUNG CỘNG ĐANG CHƠI TRÒ NÉM ĐÁ DẤU
TAY NHẰM THÀNH ĐẠT Ý ĐỒ GÌ?
Thiện Ý.
Ngày thứ ba 12 - 2 - 2013 Bắc Hàn cho nổ thí nghiệm quả bom nguyên tử
lần thứ ba có sức công phá mạnh hơn so với những lần thử nghiệm năm
2006 (dưới 1 kiloton) và 2009 (hơn 2 kilotons), nhưng nhỏ hơn, nhẹ hơn, có
thể gắn vào đầu hoả tiển. Vụ thử nghiệm này đã bị công luận quốc tế lên án
và Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc mạnh mẽ lên án Bình Nhưỡng, cam
kết và sau đó đưa ra những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn.
Thế nhưng, đối lại lãnh tụ Kim Jung Un của Bắc Hàn đã tỏ ra coi thường,
lại còn đưa ra những lời tuyên bố hung hăng, tuyên chiến với Hoa Kỳ và
Nam Hàn, xử dụng tối đa bộ máy tuyên truyền nhà nước phô trương binh
lực, huy động toàn dân sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh nguyên tử có thể
nổ ra nay mai.
Đáp lại, cuộc diễn tập quân sự cuả liên quân Nam Hàn và Mỹ đã diễn ra
trong tháng 3-2013, với nhiều khí tài quân sự tối tân được phô trương:từ
pháo đài bay B52 đến oanh tạc cơ tàng hình B2 và chiến đấu cơ tàng hình
F22 trên không phận Nam Hàn. Trên mặt biển, vào đầu tháng 4-2013, khu
trục hạm USS MacCain trang bị hoả tiễn đạn đạo tăng cường với hải quân
Hàn-Mỹ tuần hành ngoài khơi bán đảo Nam Triều Tiên như là lá chắn chống
lại sự tấn công cuả các hoả tiễn.
Sự thể trên đã khiến vùng Đông Bắc Á, bán đảo Triều Tiên bỗng trở nên
căng thẳng khác thường. Nhưng phần đông ít ai nghĩ đến sự thể này có thể
dẫn đến một cuộc chiến tranh nguyên tử hay một cuộc chiến tranh quy ước
trong vùng.Cho đến lúc này, người ta vẫn đánh giá những lời tuyên bố hung
hăng của lãnh tụ Bắc Hàn miệng còn hôi sữa và những hình ảnh dương oai
diễn võ chỉ như một trò chơi điện tử, rồi đâu cũng vào đó thôi. Vì sao?
Theo nhận định của chúng tôi và có lẽ cũng của nhiều người, vì tác giả viết
kịch bản, đạo diễn cho quân cờ Bắc Hàn chính là Trung cộng. Nói cách
khác Trung cộng đang chơi trò “Ném đá dấu tay” để thành đạt những ý đồ
riêng. Chiến tranh kiều gì cũng không thể xẩy ra vì Trung cộng đã là người
“thảo chương” (programer) hiển nhiên phải biết trước kết cuộc trò chơi này
phải ở giới hạn nào. Vì chiến tranh nổ ra chẳng lợi gì mà chỉ có hại cho tất
cả trong đó không loại trừ Trung Cộng.

Thật vậy, chẳng cần nói ra thì ai cũng biết chế độ cộng sản Bắc Hàn là
con đẻ của Trung Cộng, được cưu mang từ đời lãnh tụ Kim Nhật Thành, qua
Kim yung iL là ông nội và cha đẻ của lãnh tụ Kim Jung Un hiện nay. Chế độ
này tồn tại hay tiêu vong là hoàn toàn tùy thuộc vào quan thầy Trung Cộng.
Nhân dân Bắc Hàn có đói khổ lầm than cách mấy thì hàng ngũ lãnh đạo
đảng Lao Động Triều Tiên vẩn béo tốt, khỏe mạnh, quân, cán chính nhà
nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên vẫn được Trung cộng vỗ béo
để có sức làm công cụ hay quân cờ trong các trò chơi của các lãnh tụ đảng
và nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
Nếu không có Trung Cộng ngầm chỉ đạo, hổ trợ mọi mặt thì ngày nay Bắc
Hàn làm sao chế tạo được vũ khí hạt nhân để cho Trung cộng xử dụng như
công cụ thực hiện các ý đồ riêng mỗi khi cần.
Tỷ như việc ngang nhiên, hết thử hỏa tiễn tầm xa, rồi thử nguyên tử lần
thứ ba, bị thế giới lên án, Liên Hiệp Quốc áp dụng các biện pháp trừng
phạt…Bắc Hàn vẫn không sợ mà còn hùng hổ thách thức cộng đồng quốc tế,
tuyên chiến với Mỹ và Nam Hàn, đe dọa các nước lân bang trong
vùng…Nếu đằng sau không có Trung cộng chống lưng,ngầm chỉ đạo,
khuyến khích…Mặc dầu bên ngoài vẫn “chống đối quyết liệt”. Nhưng tất cả
sự chống đối quyết liệt ấy chỉ là những động tác giả của Trung cộng trong
một trò chơ “Ném đá giấu tay” để thành đạt ý đồ gì?
Theo nhận định của chúng tôi, một trong những ý đồ của Trung cộng qua
trò chơi này là tạo biến cố để làm giá mà cả với Hoa Kỳ và các cường quốc
cực về vấn đề Biển Đông đang có tranh chấp, sao cho có lợi cho tham vọng
của họ. Vì thực tế vấn đề tranh chấp Biển Đông vì có sự can thiệp của Hoa
Kỳ nên Trung cộng thấy khó thành đạt tham vọng “nuốt hết Biển Đông”.
Ngầm xúi dục, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Bình Nhưỡng làm căng, rồi ra mặt
tức giận hành động của Bình Nhưỡng, sau đó được sự đề nghị, thúc dục của
Hoa Kỳ và các cực cường, làm ra vẻ dùng ảnh hưởng của mình tác động
buộc được Bình Nhương ngưng mọi hành động khiêu khích và từ bỏ chiến
tranh (hù dọa). Như thế là công đầu thuộc về Trung cộng,vốn là ác giả kịch
bản và cũng là đạo diễn trò chơi “Ném đá dấu tay” là vậy.
Chúng ta có thể kiếm chứng qua thực tế. Dưới đây là một số động tác giả
của Trung cộng để che đậy thực chất và ý đồ:
1.- Ngay sau khi Bắc Hàn thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba, Bắc Kinh đã
mời đại sứ Bắc Hàn đến nhận lời phản kháng mạnh mẽ. Ngoại Trưởng
Dương Khiết Trì nói rằng Trung Quốc ‘‘rất bất bình và cương quyết phản
đối ’’ cuộc thử nghiệm và thúc giục Bắc Hàn ‘‘ngưng sự khoa trương hoặc
hành động có thể làm cho tình hình thêm rối ren và trở lại cuộc đối thoại,
hoà đàm càng sớm càng tốt ’’ (hoàn toàn giả tạo)

2.- Khi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đưa ra các biện pháp trừng
phạt Bắc Hàn, Trung cộng đã tán đồng, không dùng phủ quyết (Veto) cũng
chỉ là động tác giả.
3.-Trong bài diễn văn khai mạc Diễn đàn Bác Ngao, Hải Nam hôm
07/04/2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng : « Không
một ai có quyền đẩy cả một vùng và thậm chí cả thế giới vào hỗn loạn chỉ vì
những lợi ích hẹp hòi ». Ông nói thêm : « Khi hành động vì quyền lợi riêng,
bất cứ quốc gia nào cũng phải tôn trọng quyền lợi chính đáng của những
nước khác ».Tuy không nêu tên cụ thể, nhưng rõ ràng tuyên bố của lãnh đạo
Trung Quốc là nhắm đến Bắc Triều Tiên, cho thấy Bắc Kinh tỏ ra “ngày
càng lo ngại và bực bội” trước thái độ “cố chấp và hiếu chiến” của đồng
minh Bình Nhưỡng (thực tế và thực chất chì là chư hầu).cũng chỉ là động
tác giả.
Tất cả những động tác giả trên của Bắc Kinh dường như không qua mắt
được Hoa Kỳ, dù bề ngoài Hoa kỳ, cả hành pháp lẫn lập pháp vẫn luôn tỏ ra
tin vào thái độ và hành động của Trung cộng như là thật tâm không tán
thành việc làm của Bình Nhưỡng.Thế nhưng đều biết “Diện” là Bình
Nhưỡng, “Điểm” là Bắc kinh và chia khóa giải quyết vấn đề nằm trong tay
các lãnh tụ hàng đầu đảng và Nhà nước Trung cộng.
Đây là một số sự kiện dẫn chứng cho nhận định này:
1.-Theo tin giới truyền thông Mỹ, trong những tuần tới, Nhà Trắng sẽ
gởi nhiều quan chức cao cấp đến Trung Quốc để bàn về hồ sơ Bắc Triều
Tiên. Đầu tiên là Ngoại trưởng John Kerry sẽ đến Bắc Kinh vào thứ Bảy tới
trong khuôn khổ chuyến công du châu Á.
2.- Trong chương trình « Face The Nation » trên đài truyền hình CBS
News vào tuần trước, thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain nói rằng :
“Trung Quốc đang nắm trong tay chìa khóa của vấn đề này ».Thượng nghị
sĩ Dân Chủ Charles E. Schumer cũng cho rằng Bắc Kinh đang có nhiều lá
bài trong tay và đã đến lúc họ tăng áp lực lên chế độ Bình Nhưỡng.
3.-Trong chương trình « Meet the Press » của đài NBC News, thượng
nghị sĩ Cộng hòa Lindsey O. Graham nói: « Tôi trách cứ Trung Quốc hơn
bất cứ ai khác. Họ cứ sợ Triều Tiên thống nhất, không muốn thấy một nước
Triều Tiên dân chủ sát cạnh Trung Quốc, nên cứ tiếp tục yểm trợ chế độ
điên khùng này. Chính họ là người quyết định số phận của Bắc Triều Tiên
hơn bất cứ ai khác trên thế giới. »
4.-Trong ngắn hạn, chính quyền Obama muốn phía Trung Quốc phải
kiểm tra chặt chẽ hơn để ngăn chận hàng bị cấm nhập vào Bắc Triều Tiên.
Nhưng về lâu dài, Washington muốn Bắc Kinh thuyết phục lãnh đạo Bắc
Triều Tiên Kim Jong Un chấm dứt những hành động gây hấn và trở lại bàn
đàm phán về việc giải thể chương trình hạt nhân của nước này.

Như vậy, qua các sự kiện trên cho thấy, Trung cộng đang chơi trò “Ném
đá dấu tay” để qua công cụ Bắc Hàn thành đạt những ý đồ riêng vì lợi ích
cho Trung công. Người ta tin rằng chiến tranh kiểu gì cũng sẽ không thể xẩy
ra. Vì trò chơi này nằm trong tầm tay kiểm soát của Trung cộng, kẻ thảo
chương (Programer), đạo diễn cho Bắc Hàn thực hiện trò chơi này.
Thực tế sẽ dẫn đến kết cục gì, chúng ta hãy chờ xem.
Thiện Ý
Houston, ngày 9 tháng 4 năm 2013

