
THƯỢNG ĐỈNH TRUMP-KIM LẦN 2 TẠI VIỆT NAM LIỆU 
CÓ CHẤM DỨT KỊCH BẢN “CHUỘT VỜN MÈO” ? 
 
Thiện Ý 
 
Như vậy là chỉ còn vài ngày nữa là cuộc họp Thượng đỉnh giữa 
Tổng thống Hoa Kỳ Donal Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Yong 
Un sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28 Tháng 2 năm 2019 tại Thủ 
đô Hà Nội của Việt Nam. Chúng tôi tự hỏi Thượng đỉnh Trump-
Kim lần 2 liệu có chấm dứt kịch bản “Chuột vờn mèo”? 
 
Tại sao chúng tôi gọi là kịch bản “chuột vờn mèo”, ai là chuột, ai 
là mèo và thế nào là chấm dứt kịch bản? Đó là nội dung bài viết 
này. 
 
1.- Tại sao chúng tôi gọi là kịch bản “chuột vờn mèo”? 
    
Nghe qua có vẻ nghịch lý. Vì tục ngữ Việt Nam có câu “Mèo vờn 
chuột” chứ đâu có “chuột vờn mèo” bao giờ? Vì tục ngữ này xuất 
phát từ quan sát thực tế dân gian thấy cảnh con mèo sau khi bắt 
được con chuột thường không ăn ngay mà tung lên, hất qua lại 
nhiều lần (vờn chuột) rồi mới nuốt vào bụng.Đó là nghĩa đen. Còn 
nghĩa bóng ám chỉ kẻ mạnh dù thừa sức chủ động tiêu diệt kẻ yếu 
nhưng không tiêu diệt ngay, do nguyên nhân chủ quan hay khách 
quan, mà quần thảo cho đối phương yếu dần sau một thời gian nhất 
định rồi mới tiêu diệt. Dường như cả nghĩa đen và nghĩa bóng đều 
nói lên một điều mèo hay người đều ở thế mạnh, nhưng để đạt mục 
đích sau cùng (“mèo ăn chuột” hay “người ăn người” ) cả hai đều 
thận trọng, dè dặt cho chắc ăn. 
 
2.- Ai là “chuột” ai là “mèo”? 
 
Kịch bản “chuột vờn mè” nghe qua có vẻ nghịch lý cả nghĩa đen 
lẫn nghĩa bóng mà mọi người thường hiểu bao lâu nay. Nhưng 



nghịch lý này lại phù hợp với thực tế qua các cuộc họp Thượng 
đỉnh Trump-Kim.  
 
Này nhé, nếu chúng ta coi “mèo” ở đây là “Trump” Tổng thống 
của đại cường quốc Hoa Kỳ có thể dùng sức mạnh áp đảo tiêu diệt 
Bắc Hàn của Chủ tịch Kim ở thế yếu như “con chuột” trước “con 
mèo”. Nhưng Chủ tịch Kim dù ở thế yếu của một tiểu nhược quốc 
nhưng ngay từ đầu đã chủ động đề nghị lắt léo nói chuyện tay đôi 
với Trump Tổng thống của một đại cường quốc. Sở dĩ Kim dám 
thực hiện một kịch bản nghịch lý này là vì trước đó Kim đã tuyên 
bố nước Ông đã thử nghiệm thành công vũ khí hạt nhân và tên lửa 
đạn đạo tầm xa có thể tải đầu đạn hạt nhân đến tận lãnh thổ Hoa 
Kỳ. Đồng thời, lại được đại cường Trung Quốc chống lưng từ lâu  
nên nay mới dám chủ động thực hiên kịch bản “chuột vờn mèo” 
này. Vì cho đến lúc này, chúng tôi vẫn không tin chế độ cộng sản 
Bắc Hàn có độc lập tự chủ hoàn toàn như chúng tôi từng lập luận 
trong các nài viết trước đây trên diễn đàn này.Do đó, kịch bản 
“Chuột vờn mèo” phần nào có thể tác giả vẫn là Trung Quốc cũng 
như kịch bản có vũ khí hạt nhân cho Bình Nhưỡng hù dọa Hoa Kỳ 
và thế giới để thủ lợi cho Trung Quốc. Nếu suy đoán này là đúng 
thì đạo diễn cả hai kịch bản trước sau này vẫn có thể phải là Trung 
Quốc. Sự thể này được thấy qua các bước thực hiện các kịch bản 
này, Tiểu vương Kim thường công khai đến Bắc Kinh trước để 
“tham khảo” (hay nhận chỉ thị?) với Hoàng đế Trung quốc tân thời 
Tập Cận Bình (chưa kể những tham khảo ngầm không ai biết 
được). Vì vậy kết quả của Thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ hai sẽ 
tùy thuộc nhiều vào ý đồ của Chủ tịch Trung quốc Tập Cân Bình 
trên bàn cờ chính trị, kinh tế, quân sự với Hoa Kỳ. Vậy thì…. 
 
3.- Liệu Thượng đỉnh Trump – Kim có chấm dứt được kịch 
bản “Chuột vờn mèo” ? 
 
Theo nhân định của chúng tôi, kịch bản “Chuột vờn mèo” chỉ 
chấm dứt khi “Con Mèo” Hoa Kỳ thành đạt mục tiêu tối hậu là 
“Con chuột” Bắc Hàn phải giải trừ vũ khí hạt nhân hoàn toàn và 



vĩnh viễn, với những bước đi cụ thể, có thể kiểm chứng và không 
thể đảo ngược. Còn “Con chuột” Bắc Hàn thành đạt được mục 
tiêu trước mắt là giải trừ hoàn toàn lệnh cấm vận; và mục tiêu lâu 
dài như phải được sự trợ giúp (viện trợ không hoàn lại hay hoàn 
lại) của Hoa Kỳ và quốc tế để giúp Bắc Hàn phát triển với sự bảo 
đảm tồn vững thêm thời gian cho chế độ đường thời (tương tự như 
các bước đi của đảng và chế đô cộng sản Việt Nam đã có hiệu quả 
và sự bảo đảm…) 
 
Những mục tiêu tối hậu trên tất nhiên là chưa thể đạt được qua 
Thưởng đỉnh lần hai vào ngày 27 và 28 Tháng 2 tới đây, nên Tổng 
Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói trước hội nghị ước muốn có 
thêm các cuộc Thượng đỉnh với Chủ tịch Kim. Đồng thời Chủ tịch 
Bắc Hàn cũng trả lời các nhà báo bóng gió là Ông không muốn thế 
hệ con cái Ông phải gánh chịu hiểm họa hạt nhân. 
 
Nhưng dẫu sao, công luận các giới quốc tế cũng dự đoán cuộc gặp 
Thưởng đỉnh Trump- Kim tại Hà Nội- Việt Nam lần thứ hai này sẽ 
đạt được nhiều tiến bộ, với những bước đi cụ thể hơn Thượng đỉnh 
lần thứ nhất 12-6-2018 tại Singapore. Sau Thượng đỉnh này, ít ra 
cũng thể hiện được thực tâm, thiện chí và quyết tâm của các bên để 
rút ngắn thời gian đi đến mục tiêu tối hậu của mình, tạo được sự tin 
cậy lẫn nhau để cùng thiệt lập một nền hòa bình lâu dài cho bán 
đảo Triều Tiên và vùng Đông Nam Á nói riêng, toàn cầu nói 
chung.Tất nhiên sự tiến bộ và thành đạt đến mức độ nào qua 
Thượng đỉnh lần hai này cũng còn tùy thuộc ý đồ thủ lợi của ông 
“Mèo Băc Kinh”. Phải không ạ! Thưa Quý độc giả kính mến. 
 
Thiện Ý 
Houston, ngày 25-2-2019 
 


