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         Các đại diện của Nam và Bắc Triều Tiên, sau hơn 16 giờ thương lượng tại 

Bàn Môn Điếm, thuộc khu phi quân sự ở vùng giới tuyến của Nam và Bắc Triều 

Tiên, đã tiến đến đồng thuận hôm sáng chủ nhật 7/7, trên nguyên tắc: BTT cho 

phép các doanh nhân NTT quay trở lại khu công nghiệp Kaesong để kiểm tra bảo 

trì nguyên liệu, dụng cụ sản xuất, những thiết kế điện tử…Bình Nhưỡng cũng 

yêu cầu lãnh đạo 123 doanh nghiệp NTT thuộc khu vực Kaesong trở lại thăm cơ 

sở của họ vào ngày thứ tư 10/7. Trong ngày này (10/7) cũng sẽ có buổi thương 

lượng của các dại diện của 2 miền để bàn về việc tái khơi động khu công nghiệp 

Kaesong và thiết lập kế hoạch cho 53,000 công nhân BTT trở lại làm việc tại khu 

công nghiệp này. 

Trong thực tế, hôm thứ 3, ngày 2/7, Bình Nhưỡng đồng ý mở lại đàm phán để 

tái khơi động khu công nghiệp Kaesong. Trước hết, Bình Nhưỡng cho phép các 

thương nghiệp NTT trở vào khu công nghiệp Kaesong để kiểm tra và bảo trì 

những thiết kế điện từ, máy móc, dụng cụ…Và cũng để phòng ngừa những thiệt 

hại có thể gây nên trong mùa mưa sắp tới. Và BTT cũng cho phép các doanh 

nghiệp bốc chở ra khỏi khu Kaesong những nguyên vật liệu hay những sản phẩm 

đã hoàn tất mà chưa kịp dời ra khỏi khu này trong vụ khủng hoảng hồi đầu tháng 

tư vừa rồi. 

Seoul đã đáp ứng nhiệt tình và tích cực với đề nghị này của Bình Nhưỡng, và 

không hề nhai lại đòi hỏi điều kiện tiên quyết giải trừ chính sách vũ khí hạt nhân 

của BTT. Một phiên họp đã mở ra ngay bên trong khu công nghiệp Kaesong giữa 

các đại diện hai miền vào ngày thứ tư 3/7 để bàn về phương thức cụ thể của 

buổi họp sắp tới tại Bàn Môn Điếm để mở lại khu công nghiệp này và đồng thời 

cũng tìm ra biện pháp ngăn ngừa một cuộc khủng hoảng như hồi tháng Tư vừa 

rồi tái diễn.     



Ngoài là nguồn thu nhập quan trọng của BTT, khu công nghiệp Kaesong còn là 

một dự án hợp tác giữa 2 miền Nam và Bắc Triều Tiên, là nơi người dân hai 

miền được chính thức hợp pháp gặp gỡ và trao đổi với nhau. Nhân đây tưởng 

cũng xin nhắc lài vài dòng về sự thành lập của khu công nghiệp này. 

Khu công nghiệp Kaesong, cách khu phi quân sự 10 cây số, nằm về phía Bắc, 

thuộc BTT, trên trục giao thông đường bộ nối liền Bình Nhưỡng và Seoul. Khu 

Kaesong được thành lập vào năm 2002 theo chính sách Ánh Dương (Chính sách 

mở rộng giao tế giữa Bắc và Nam Triều Tiên), do vốn đầu tư của doanh nhân 

NTT, xây dựng trên 120 phân xưởng, thâu nhận 53,000 công nhân BTT, dưới sư 

quản lý của hơn 800 quản đốc NTT. Khu công nghiệp Kaesong thực sự khởi công 

vào năm 2004. Tất cả các nguồn nước nguồn điện của khu vực này đều do NTT 

cung cấp. Khối lượng sản xuất của Kaesong vào năm 2012 tương đương với 2 tỷ 

USD. Khu Kaesong trả lương cho 53,000 công nhân BTT là 90 triệu USD mỗi năm. 

Số tiền này trả trực tiếp cho chính phủ Bình Nhưỡng. Trung bình lương công 

nhân BTT làm việc tại khu công nghiệp này mỗi tháng $127 usd, nhỏ hơn 1/6 của 

luơng công nhân NTT. Ngoài ra hàng năm và mãi đến bây giờ, khu công nghiệp 

Kaesong gửi một số lượng lớn sản phẩm của khu công nghiệp này cứu trợ 

người dân BTT.  

Tuy qua một quá trình thành lập vì mục đích cao đẹp như vậy: vì hoà bình, hòa 

giải, thịnh vượng, ổn định…tiến tới thống nhất đất nước sau này, khu công 

nghiệp Kaesong trong quá khứ đã phải nhiều lần đương đầu với những rào cản, 

những rắc rối. Tệ hại nhất là biến cố tháng tư vừa rồi, khu công nghiệp Kaesong 

đã phải đóng cửa, tạm ngưng hoạt động.  

Toàn thể dân tộc bán đảo Triều tiên hôm nay đang ngóng về thành quả của buổi 

thương lượng ngày 10/7 sắp tới với niềm hy vọng lớn lao là khu công nghiệp 

Kaesong sẽ được tái khởi động. Niềm tin và hy vọng về một cuộc hoà hợp hòa 

giải dân tộc được nhen nhúm trở lại.  

Phải chăng nhờ sức mạnh kinh tế và vũ khí quân sự của Seoul và Bình Nhưỡng, 

dân tộc Triều Tiên đã vượt lên trên mọi rào cản, thách đố, quyết tâm theo đuổi 

tiến trình thống nhất đất nước không tiếng súng, trong tương lai.../.  
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