Bình luận thời sự:

BÌNH NHƯỠNG VÀ SEOUL ĐỒNG Ý TÁI KHỞI ĐỘNG KHU
CÔNG NGHIỆP KAESONG
Theo tinh thần bản Thông cáo chung hôm 14/8/2013, Nam và
Bắc Triều Tiên, sau 7 vòng đàm phán, đã đồng thuận mở lại
khu công nghiệp Kaesong. Nội dung bản thông cáo chung hàm
chứa nhiều quyết định chung quan trọng của cả Bình
Nhưỡng và Seoul.
‐ Khu công nghiệp Kaesong cần phải được tái khởi động càng sớm càng tốt, mặc
dầu mãi đến hôm nay ngày mở cửa lại của khu công nghiệp này chưa được hai
bên xác định.
‐ Cả Binh Nhưỡng và Hán Thành, đều đồng ý sẽ triệu tập buổi họp đặc biệt để
nghiên cứu đánh giá những thiệt hại về kinh tế gây nên do vụ việc đóng cửa khu
công nghiệp Kaesong trong những tháng vừa qua.
‐ Để tránh sự tái diễn việc đóng cửa khu công nghiệp Kaesong, Seoul cam kết sẽ
giảm thiểu tối đa cường độ tập trận phối hợp giữa lực lương quân sư Nam
Triều Tiên (NTT) và Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng cũng cam kết sẽ không bao giờ tự ý
rút 53,000 công nhân Bắc Tiều Tiên (BTT) ra khỏi Kaesong một cách bất thần và
Bình Nhưỡng sẽ không hăm dọa tấn công NTT và Hoa Kỳ trong tương lai.
‐ Seoul tự cam kết sẽ bù trả lên đến 250 triệu Mỹ kim cho những thiệt hại về
kinh tế trong những tháng qua khu công nghiệp Kaesong đóng cửa, nhất là
những thiệt hại của 53,000 công nhân, các cấp điều hành, các nhà đầu tư.
‐ Điều đồng thuận thứ 5, là một ngạc nhiên lớn và cũng là một điều rất là lý thú
cho kẻ viết bài tường thuật này: Seoul đề nghị, khu công nghiệp Kaesong sẽ mở
rộng lớn hơn trong tương lai rất gần để đón nhận nhiều ngưồn đầu tư từ các
nước ngoài. Khu công nghiệp Kaesong sẽ là khu vực đầu tư toàn cầu. Như vậy
Seoul đã vô hình trung biến Bình Nhưỡng thành điểm đến thuận lợi cho những
đầu tư thế giới tìm kiếm một vùng đất mới phì nhiêu cho việc phát triển công

nghiệp và kinh tế. Đồng thời NTT đã vô tình đưa BTT hội nhập nền Kinh tế Thị
trường Tư do. Điều ngạc nhiên hơn nữa là BTT đã đồng thuận chấp nhận đề
nghị này.
Ngay lập tức, cũng trong ngày thứ tư 14/8, các nhà đầu tư NTT hoan hỉ đón
mừng nội dung với 5 điều khoản đồng thuận của bản thông cáo chung ở trên.
Tất cả các nhà đầu tư NTT đều lên tiếng phiền trách chính phủ Bình Nhưỡng và
Hán Thành đã sử dụng khu công nghiệp Kaesong như quả bóng đá chính trị.
Khu công nghiệp Kaesong là chiếc cầu nối liền Seoul và Bình Nhưỡng hôm nay, là
bước khởi đầu cần thiết cho việc thống nhất bán đảo Triều Tiên ngày mai.
Thống nhất đất nước trong hòa bình là niềm khát khao, là sự mong đợi lớn lao
của người dân Triều Tiên trong suốt 60 năm qua. Vì thế người Triều Tiên hôm
nay quyết chí vượt lên trên mọi rào cản nhất là những rào cản dựng lên từ các
thế lực bên ngoài. Trái với sự mong đợi của Hội Đồng Bảo An‐LHQ và Mỹ, nội
dung của bản thông cáo chung giữa Bắc và Nam Triều Tiên hôm 14/8, trong ý chí
kiên cường tái khởi động khu công nghiệp Kaesong, không một từ đề cập đến vũ
khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, cũng như không một lời yêu cầu Bình Nhưỡng
chấm dứt chương trình thí nghiệm và phát triển vũ khí hạt nhân.
Tại sao người dân Triều Tiên làm được những điều lớn lao như vậy, họ vượt
qua đầu của bọn Ngũ Cường‐5 thành viên thường trực của Hôi Đồng Bảo An‐
LHQ? Câu trả lời quá hiển nhiên: NTT có một nền kinh tế hùng mạnh, BTT có một
lực lượng quân đội tuy ít ỏi, nhưng được võ trang nguyên tử. So với bọn độc
quyền chuyên chính toàn trị thế giới, bọn Ngũ Cường, dân tộc Triều Tiên tuy nhỏ
bé như con chuột, nhưng con chuột có hàm răng nhuyên tử, nó có tiếng gầm của
con sư tử khi cần.
Viết tới đây, tôi vô cùng tức tối bực bội trước sư nhu nhược của Chính phủ
Cộng Sản Việt Nam ở trong nước, trong tháng bảy vừa qua cũng như năm 2007,
họ đã nhượng bộ để cho bọn thế lực quốc tế với danh nghĩa gian dối ‘phi hạt
nhân hóa ViệtNam’, tước đoạt của ta 16 kg Uranium tinh luyện ở nồng độ cao
36%, một yếu tố không thể không có trong việc phát triển vũ khí nguyên tử để
bảo vệ tổ quốc, để đối phó với mộng bành trướng của Hán tộc, để ViệtNam
trường tồn trong danh dự cùng nhân loại./.

Đào Như
thetrongdao2000@yahoo.com
Aug 15‐2013
Hudson‐Ohio.USA

Chú thích về Nguồn
TWO KOREAS AGREE TO REOPEN INDUSTRIAL PARK‐ Aljazeera (English) Aug‐14‐
2013
http://www.aljazeera.com/news/asia‐
pacific/2013/08/201381410511958190.html

