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Cho đến nay,  người ta đã chắc chắn nơi đến của cuộc “kỳ ngộ” giữa Tổng thống Donald Trump và 

Chủ tịch Kim Giống-Ủn của Bắc Triều Tiên là Hà Nội. Trump trong thông điệp “Tình hình Liên 

bang” (5-2) đã cho biết ông sẽ gặp Kim trong hai ngày 27-28 tháng này tại Việt Nam. Đến ngày 8-

2, ông nói nơi đến cụ thể: Hà Nội. Trump từng đến Việt Nam cuối năm 2017, có mặt ở cả Đà Nẵng 

và Hà Nội. Ông có vẻ thích thú sau khi được tiếp đón “trọng thị” tại Việt Nam, cho nên nhiều “đồng 

hương” quốc gia nhắm mắt kỳ vọng trước mắt ông sẽ là “đồng minh” của Hà Nội chống “Tàu đô 

hộ” và về lâu dài ông sẽ giúp người Việt quốc gia chống lại Hà Nội giành lại được đất nước (!). 

Trump và Kim gặp nhau lần đầu vào tháng sáu năm ngoái tại Singapore bàn về việc Bình 

Nhưỡng hủy bỏ các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của mình, đổi lấy việc Hoa Kỳ bảo đảm 

hòa bình, ai ninh cho BTT và yểm trợ cho công cuộc phát triển kinh tế của nước này. Cuộc gặp gỡ 

lần đầu giữa hai người được chính Tổng thống Mỹ đánh bóng là một thắng lợi lịch sử, vĩ đại, chưa 

tổng thống nào trước đây đạt được. Trong thông điệp “Tình hình Liên bang”, ông Trump đại ngôn 

nói nếu người dân Mỹ không bầu ông lên làm tổng thống năm 2016 thì bất cứ tổng thống nào khác 

cũng có thể đã đưa Mỹ đến đại chiến với BTT vào năm 2017. Phải chăng vì ông Trump từng chưởi 

rủa Kim thậm tệ cho nên ông Kim sợ, không thể bịt tai được, vì đúng là trước đây chưa có tổng 

thống Mỹ nào ăn nói lỗ mãng như thế. Tuy nhiên, rõ rệt là thành công “không rõ ràng”, bởi thế mới 

có cuộc gặp lần thứ hai này. Dư luận ngày càng tin rằng hai người gặp nhau trước đây chỉ nhằm 

sắm tuồng bởi vì hai người này đều thích lên sân khấu. Hiện nay Trump hiểu rằng ông đang cần 

những thành tích lớn trên mặt trận đối ngoại. Tuy đến tháng 11 sang năm mới có bầu cử tổng thống, 

nhưng cuộc vận động tranh cử đã bắt đầu ở cả hai đảng. Thành tích ông đang nhắm đến chính là 



BTT và Trung Quốc – sau khi dư luận xem chừng không mấy an tâm, hài lòng với những quyết 

định “khó hiểu” rút quân khỏi Syria và Afghanistan.  

Với Bắc Kinh, người dân muốn biết cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ 

chấm dứt khi nào và kết quả ra sao, hậu quả thế nào với kinh tế Mỹ. Ông Trump từng nói “chiến 

tranh mậu dịch quá dễ”. “Đánh là thắng”, thế nhưng người ta đều đã thấy chẳng dễ dàng gì, và nếu 

thắng thì khi nào chiến tranh chấm dứt, bởi vì ai cũng biết chiến tranh càng kéo dài, cái giá Mỹ phải 

trả đối với sự tăng trưởng kinh tế của Mỹ suy cho cùng chẳng phải là nhỏ. Cũng như cái bức tường 

biên giới mà  ông Trump nhất mực nói là  “cần thiết”, chẳng ai xem cuộc chiến này là cần thiết hay 

ưu tiên cả - nhất là giữa khi an ninh trong nước chẳng có vấn đề gì phải xây tường, kinh tế Mỹ đang 

tăng trưởng đều đặn chẳng cần gì phải có chiến tranh. Nhưng những nhà quan sát nay đang lo rằng 

chiếc “hộp Pandora” nhốt ma quỉ (theo thần thoại Hy Lạp, chứa đựng chết chóc, bệnh tật, thiên tai) 

nay đã được ông Trump táy máy mở nắp hộp, bao nhiêu  “hiểm họa da vàng” đã lộ diện, ai đây sẽ 

trấn áp được? Hạn kỳ cuộc thương lượng mậu dịch giữa Mỹ-Hoa là 5-3, nhưng gần đến giữa tháng 

hai, xe lửa dường như vẫn chạy trong đường hầm tối như mực.  

Với BTT, chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng người ta biết đã có từ 

lâu, từ đời ông đến đời cha nay là đời con. Nước nào bảo trợ cho BTT, một nước cơm không có mà 

ăn, áo không có mà mặc, trong cuộc phiêu lưu này chúng ta cũng đều có thể đoán được, nhằm mục 

đích gì chúng ta cũng có thể nghĩ ra. Bởi thế mà trong thế giới ngày nay chỉ còn năm nước “cộng 

sản” là Trung Quốc, BTT, Việt Nam, Lào và Cuba. Tuy Nga không còn là nước cộng sản nữa, 

nhưng với Vladimir Putin ở Điện Cẩm Linh, còn tệ hơn dưới thời cộng sản - nhất là trong quan hệ 

bành trướng và phá hoại đối với nước ngoài.  BTT, với vai trò ngáo ộp cho cả Bắc Kinh và 

Moscow, vẫn quen với trò chơi vừa phát triển những vũ khí hạt nhân tầm xa vừa “la làng”, đe dọa 

sự bình yên không những của các nước trong vùng như Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan... mà 

cỏn làm cho Hoa Kỷ, nước từng là lãnh đạo Thế giới Tự do đương đầu với hiểm họa toàn cầu của 

cộng sản, cũng lên ruột, bực mình vì chẳng biết “đâu mà rờ” (phải hành động thế nào đây). Cứ xem 

những lời ông Trump từng chưởi rủa ông Kim thì biết. “Đúng là một thằng điên không ngại bỏ đói 

hay giết người dân khi quẩn trí”; Mỹ “sẵn sàng tiêu diệt hoàn toàn BTT nếu bị khiêu khích”... Để 

đáp lại, Kim nói Trump là “thằng cha già đần độn có vấn đề tâm thần”, và “một con chó khi sợ hãi 

thường sủa lớn tiếng”. Tuy nhiên, về sau này, ông Trump dịu giọng “Chúng tôi nay đã phải lòng 

nhau” (We fell in love with each other). Người ta suy đoán Bắc Triều Tiên chỉ nhằm đến hai mục 

đích trong chuyện “quảng bá” chương trình vũ khí hạt nhân: thứ nhất, được nhìn nhận như một 

“cường quốc” hạt nhân cho dù chỉ là một tiểu quốc kinh tế; thứ hai, được thế giới viện trợ lương 

thực nhiều hơn, đều đặn hơn, để họ có thể tập trung vào “hạt nhân” thay vì hạt gạo cho người dân.   

Cuộc gặp gỡ giữa Trump và Kim vào tháng sáu năm ngoái về thực chất chỉ là một show 

truyền hình “The Apprentice” (Người thực tập) quen thuộc của Trump khi ông chưa vào Tòa Bạch 

Cung. Show truyền hình này đã nói lên nhiều về nghệ thuật hay đạo lý của Trump trong kinh doanh: 

chỉ mướn người làm thực tập để trả lương “tập sự”, vắt chanh hết nước rồi bỏ vỏ, sau đó nói: 

“You’re fired!” Trong chính trị quốc tế, cái show “Apprentice” của Trump với mấy ông Tập hay 

Kim cũng có thể chỉ là một trò vui thực tập của ông Trump, cốt lấy tiếng cho người lãnh đạo nước 

Mỹ, nhưng điều đạt được thực sự có thể chẳng phải là một mục tiêu gì trước mắt mà trở lại “nguyên 

trạng” (status quo) như trước đây: Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục với những chương trình hạt nhân của 

mình. Chớ quên rằng BTT có hai chỗ dựa vững chãi là Nga và Trung Quốc. Đi giây xiếc giữa hai đế 

chế, bắt chước Hà Nội thời Hồ Chí Minh, Bình Nhưỡng chẳng có gì để mất và để sợ. Bởi thế, chưa 

nhà bình luận nào vội vàng đoán non đoán già những gì sẽ  đạt được thực sự trong cuộc gặp gỡ 

trong tháng này. Tuy nhiên, ông Trump sẽ gặp Kim đến hai ngày 27 và 28. Một ngày tay bắt mặt 

mừng. Một ngày ký kết một “văn kiện lịch sử”. Đồng thời cho chủ nhà tận tình chiêu đãi – có thể 

đến mức ông Trump từng được Putin ngầm chiêu đãi đầy tai tiếng năm 2006 theo lời nhà tình báo 

Anh Christopher Steele. Chỉ cần nhớ rằng có thể thỏa thuận hạt nhân giữa Trump và Kim và thỏa 

thuận mậu dịch giữa Trump và Tập cuối cùng có thể là Cuộc Mặc Cả Vĩ Đại (Great Deal) tay ba 

Tập-Trump-Kim.  



Tuy nhiên, “hội nghị thượng đỉnh” lần thứ hai giữa Tồng thống Trump và Chủ tịch Kim vào 

tháng này chẳng phải là vô ích cho người quan sát hay nhà nghiên cứu. Người ta nói mọi quyết định 

lựa chọn của thượng đỉnh này đúng là “at the right time and in the right place”. Vào đúng thời điểm 

thì ta đã biết. Ông Trump cần gặp ông Kim vào lúc này, và ông Kim đương nhiên sẵn sàng nghiêng 

mình mở cửa cơ hội cho ông Trump bước vào. Nhưng sự lựa chọn Việt Nam lạ thay chẳng thấy gây 

tranh cãi – ngay cả trong số các đồng hương người Việt - mặc dù đây là chuyện đáng “tranh cãi”.  

Dĩ nhiên, nước chủ nhà thì hoan nghênh hết mình, giống như một người muốn làm tài tử 

điện ảnh hàng đầu nhưng lâu nay chìm trong bóng tối bỗng được mời đóng một phim lớn, dù chỉ là 

tài từ phụ.  Và bao nhiêu cái loa đã được vọng lên từ một nước đang dư thừa giáo sư, tiến sĩ và nhà 

báo - chỉ thiếu quyền tự do ngôn luận. Theo VOA Tiếng Việt, ba “chuyên gia về quan hệ quốc tế” 

của Việt Nam nói rằng nước của họ sẽ được coi là “nhân tố quan trọng” trong kiến tạo hòa bình và 

trở thành “tâm điểm của thế giới”. Theo “Tiến sĩ” Nguyễn Ngọc Trường, vốn là một đại sứ của Hà 

Nội, “Đây có thể coi là lần đầu tiên Việt Nam trở thành điểm đến, điểm hẹn của cuộc gặp cấp cao. 

Và điều đó cho thấy là Việt Nam ở vào vị trí rất thuận lợi về địa chính trị và địa chiến lược. Và điều 

đó rất tốt cho Việt Nam”. Trong khi đó, “Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, thuộc viện nghiên cứu về Đông 

Nam Á ISEAS, Singapore, chỉ ra rằng Việt Nam có quan hệ ngoại giao với cả Mỹ và Triều Tiên, 

hai nước đều có đại sứ quán tại Hà Nội, nhờ đó, họ có thể phối hợp suôn sẻ với nước chủ nhà để 

chuẩn bị cho cuộc thượng đỉnh”. “Nhà bình luận Nguyễn Đại Phượng, nguyên Trưởng ban Tin 

Quốc tế, báo Tiền Phong, có chung đánh giá như tiến sĩ Hợp, và bổ sung thêm rằng vị trí địa lý của 

Đà Nẵng thích hợp để chuyên cơ IL-62M của ông Kim Jong Un có thể bay thẳng từ Pyongyang 

đến, một yếu tố an ninh quan trọng đối với ông Kim”. “Nhưng lý do quan trọng hơn để hai nhà lãnh 

đạo nước ngoài chọn Việt Nam, theo tiến sĩ Hợp, có thể là ông Trump muốn ông Kim nhìn thấy sự 

phát triển của Việt Nam như một ví dụ tham khảo về việc một nước từng là kẻ thù, có chiến tranh 

với Mỹ song nay đã trở thành đối tác toàn diện và phát triển các quan hệ ngoại giao, kinh tế tốt đẹp 

với Mỹ ra sao”. 

Thực ra, một trong những mục đích “tích cực” của “đảng và nhà nước ta” trong việc lôi kéo 

cả Mỹ, Trung Quốc và BTT hạ cố chính là “thông điệp” họ muốn gởi tới người dân Việt Nam nói 

chung và đặc biệt là cho giới đấu tranh cho dân chủ, chống độc tài đảng trị, chống áp bức bóc lột, 

chống lạm quyền tham nhũng tràn lan từ bao nhiêu thập niên qua, và chống cả sự phục tùng, lệ 

thuộc Trung Quốc... Thông điệp của nhà nước chuyên chính là “Đừng nằm mơ”. Bắc Bộ Phủ với sự 

tiếp tay của “đế quốc Mỹ” đã chứng minh rằng chế độ chuyên chính của cộng sản Hà Nội mạnh hơn 

bao giờ hết nhờ một chủ nghĩa tư bản độc đảng mới lạ, cho dù người ta nói trong thế giới toàn cầu 

hóa ngày nay đấu tranh cho tự do dân chủ ngày càng mạnh mẽ khắp nơi.  

Một trong những kỳ vọng của giới đấu tranh trong nước là sự ủng hộ, yểm trợ của Hoa Kỳ, 

vốn là lãnh đạo của Thế giới Tự do và là đồng minh trụ cột của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta 

trong cuộc chiến chống sự xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt, và cộng đồng người Việt quốc gia 

(Nationalist Vietnamese) tại các tiểu bang trên đất Mỹ. Nhưng đúng là ông Trump và những nhà 

ngoại giao Mỹ (Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo) đã nói rất rõ: “Việt Nam là một mô hình phát 

triển kỳ diệu mà Bắc Triều Tiên có thể bắt chước thành công”. Điều ông Trump muốn nhắn gởi qua 

sự lựa chọn Việt Nam làm điểm hẹn: Hãy xem đấy! Mỹ và Hà Nội từng là thù địch một mất một 

còn trong hơn hai thập niên chiến tranh Việt Nam, nhưng Việt Nam ngày nay phát triển kinh tế 

được là nhờ thuận thảo với Mỹ, buôn bán với Mỹ, nhận đầu tư của Mỹ... Về mặt chính trị, rõ rệt Mỹ 

chẳng hề có ý định khuynh loát chính trị ở Hà Nội; Mỹ cũng chẳng hề nâng đỡ hay yểm trợ những 

nhóm đấu tranh ở Việt Nam. Cùng lắm, Hà Nội tống đi những người họ giam giữ lâu quá, thì Mỹ 

nhận - thế thôi. Thậm chí, Mỹ thình thoảng còn cho thấy sẵn sàng giúp Việt Nam nếu Việt Nam 

thực tình dám chống Trung Quốc ở Biển Đông, đừng đóng kịch ỡm ờ bắt cá ba tay (Nga, Trung 

Quốc, Hoa Kỳ). Bởi vậy, BTT hãy nhìn trường hợp của Việt Nam để xác định hướng đi của mình. 

BTT có thể phát triển như VN, Mỹ sẵn sàng yểm trợ - thậm chí còn giúp đỡ mạnh hơn nũa, vì BTT 

dân số ít hơn, và Mỹ có thể viện trợ cùng với sự tiếp tay của Nam Triều Tiên. Trong khi đó, BTT, 



hay đúng hơn Kim Chủ tịch, có thể yên tâm ủn-ỉn: cứ việc độc tài chuyên chính, nghi ngờ ai thì cứ 

việc đem ra chém, đó là “chuyện trong nhà” của BTT, Mỹ sẽ chẳng đụng đến.  

Chính thái độ của ông Trump nói riêng và một phần nào sự thụ động của các chính quyền 

Mỹ trước đây đã làm cho một số cộng đồng người Việt nản chí, đến mức có nơi bỏ chữ “quốc gia” 

trong danh xưng, không đủ hiểu rằng bỏ hai chữ “quốc gia” là bỏ cả “identity” (nguồn gốc, “căn 

cước”) của mình, Điều nguy hiểm là ở chỗ nếu cộng đồng không có ý thức về căn cước tỵ nạn của 

mình, thì các thế hệ sau lại càng vất vưởng vì mất đi ý niệm về lịch sử quê hương đã mất. Và 

khoảng trống này trong tâm hồn và linh hồn sẽ làm cho “cộng đồng di dân mới” này ngày càng 

chông chênh trên bờ vực văn hóa. 

Hà Nội có thể đang sống trong ảo tưởng rằng “uy tín” và “vị thế” quốc tế của Việt Nam sẽ 

gia tăng nhờ cuộc hạnh ngộ Trump-Kim, nhưng người hiểu biết chẳng ai xa lạ gì với những thành 

tích được công bố gần đây của Việt Nam về nhân quyền, dân quyền, nạn tham nhũng. Người dân 

Việt phải rõ hơn thế về sự suy đồi văn hóa, đạo đức của xã hội Việt Nam ngày nay, xuất phát từ một 

chế độ chỉ biết quyền lực và trấn áp người dân. Từ lâu chúng ta đã biết Việt Nam đã từng giúp các 

nước trong vùng phát triển “kỹ nghệ mãi dâm” nhờ một chủ trương “xuất khẩu lao động” tự do. 

Gần đây nhất chính là vụ tai tiếng “du khách” Việt tại Đài Loan. Còn hai vụ án bắt người ở nước 

ngoài (trước đây Trịnh Xuân Thanh ở Đức và gần đây Trương Duy Nhất ở Bangkok) nói lên tính 

“criminal” và “gangster” quốc tế của chế độ. 

Đương nhiên Trung Quốc cũng hài lòng vì đây là cơ hội ba trong năm nước cộng sản còn sót 

lại “cùng hội cùng thuyền”. Chẳng thể nói không có bàn tay của Trung Quốc trong sự sắp xếp này, 

khiến cho một nhân vật được xem là lãnh đạo thế giới trên 70 tuổi, nặng trên 200 pounds, mà phải 

hạ mình đến một nước cộng sản từng thù nghịch để nói chuyện với một tiểu quốc cộng sản dân số 

chỉ tròm trèm 25 triệu – trước sự chứng kiến của thiên triều cộng sản Bắc Kinh. 

 Ông Trump hầu như không suy nghĩ như thế. Ông có thể đi gặp Kim Jong-un, vì đã “lỡ” gặp 

một lần. Giới nghiên cứu chinh trị thực sự chẳng hiểu vì sao ông phải gặp Kim Jong-un tại 

Singapore năm ngoái – có lẽ ông Trump nghĩ đó là một cái show hay, đáng đồng tiền bát gạo. Nay 

ông phải đi gặp lần nữa, người ta nghĩ ông có một cơ hội tăng cưòng uy thế của ông và các nước 

đồng minh trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á, bằng cách chọn một nơi như Nhật Bản, hay 

Thái Lan, hay Úc Đai Lợi. Ông phải chọn một nước đồng minh để chứng tỏ ông có đồng minh và 

quan tâm đến một trật tự quốc tế truyền thống mà Mỹ và các đồng minh sẽ liên minh chặt chẽ để 

bảo vệ.  

Nhưng ông lại chọn VN. Ông “chơi” các đồng minh châu Á như từng “chơi” các đồng minh 

châu Âu như Pháp, Đức, Anh! 

Có thể vì ông có “khuyết tật” ở gót chân, rồi mắc học nhảm nhí gì đó, cho nên không đi lính 

trong thời Chiến tranh VN. Nhưng là tổng thống, ông không thể là người không biết lịch sử - nhất là 

thời cận đại và hiện đại. Ông phải hiểu vì sao Mỹ đã dấn thân vào chiến tranh VN – ít nhất từ 1960 

cho đến 1973. Ông phải hiểu như thế nào Mỹ đã bị Bắc Việt cho sa lầy và mắc lởm đến độ phải 

nhắm mắt ký Hiệp định Paris 1973 – chỉ để bị phản bội nhanh chóng khi Bắc Việt “vi phạm” hiệp 

định ngưng bắn và tái lập hòa bình. Ông cũng phải hiểu hàng chục ngàn người bị tập trung cải tạo 

vô thời hạn sau khi Miền Nam được “giải phóng”, hàng trăm ngàn người trở thành thuyền nhân để 

trốn chạy chế độ cộng sản và hàng triệu gia đình tan tác vì đất nước được thống nhất và miền nam 

được cải tạo xã hội chủ nghĩa. Ông cũng phải hiểu hơn 40 năm qua, chế độ cộng sản của Hà Nội là 

một trong những chế độ chính trị tệ hại nhất thế giới. Và ông cũng phải hiểu dân số di dân gốc Việt 

vì hay nhờ cộng sản mà nay lên hơn 2 triệu người ở Mỹ. Ông có nghĩ đến tâm sự và ước mơ của họ 

chăng.  

Thế nhưng ông bỏ qua tất cả, để ca ngợi “mô hình phát triển kỳ diệu” của VN.  

Có lẽ nhờ thế nhiều người trong chúng ta sẽ chợt tỉnh, sáng mắt. 


