Hội Nghị Thượng Đĩnh Trump - Ủn:
Thành công hay thất bại
Thất bại hay thành công còn tùy thuộc vào người nào đó đứng ở đâu để nhìn cuộc họp.

1 - Với TT Trump, quả là thất bại. Còn nhớ, sau phiên họp lần thứ nhất hồi tháng 6
năm 2018 tại Tân Gia Ba, TT Trump trở về Mỹ hả hơi tuyên bố, rằng bà con từ nay sẽ
ngủ yên. Ý của TT Trump, là Ủn đã nghe lời TT Trump dẹp bỏ vũ khí nguyên tử, hỏa
tiễn tầm xa,...không còn đe dọa được nước Mỹ nữa. Rồi Ủn giàn cảnh đặt chất nổ cho
hủy bỏ các trung tâm nghiên cứu nguyên tử.... Rốt cuộc Ủn đã cho TT Trump,...đi tàu
bay.
- Lần này Tt Trump quyết liệt và cẩn thận hơn. TT Trump cần phải đạt một kết quả
nào đó cho mình. Lý do là cuộc bầu cử sắp tới, giải Noel Hòa Bình năm nay, và nhất
là cần để trấn tĩnh trong nước trước chuyện xáo trộn về bức tường, chuyện cựu Luật
Sư của ông ra điều trình trước Quốc Hội về những việc làm không mấy thuận lợi
trước và trong thời gian vận động bầu cử TT năm 2016 của TT Trump....
Ngay lần nói chuyện ngày đầu, TT Trump cố tạo ấn tượng tốt với Ủn bằng cách hết
lời ca tụng tài lãnh đạo của Ủn, quốc gia màu mỡ của Ủn, nhân dân năng động của
Ủn,...Vừa đưa tay mặt bắt tay, TT Trump đưa tay trái xoa lưng Ủn ,..vừa tỏ ra người
lớn, vừa âu yêm thân thiện như bạn hiền với nhau. Ủn ,...cười cười,..xít xoa.
Vào bàn hội nghị, TT Trump đòi Ủn phải hủy bỏ '' cái bửu bối '' duy nhất của Ủn để
nhận lấy thực phẩm nuôi dân. TT Trump nghĩ, rằng với uy thế của TT Trump, với
món mồi, củ cà rốt TT Trump đưa ra, chắc Ủn phải chấp nhận. Nhưng vì TT Trump
là một thương gia, chứ không phải là một chính trị gia, thế nên TT Trump đã thất bại.
'' Vũ khí Nguyên tử'' là cái bửu bối duy nhất đã làm nên " Bắc Hàn '' và đã dựng lên
cái ghế của Ủn của ông nội, và cha của Ủn. Không có cái bửu bối này, Bắc Hàn vứt đi
và Ủn chẳng là gì cả. Ủn biết rất rõ điều này.
Ủn và cha Ủn, từ hơn nửa thế kỷ qua đã thu tóm tài nguyên của nhân dân, đã quyết bỏ
nhân dân chết đói để lấy tiền tạo dựng cho được cái bửu bối nguyên tử đó ; thế nên
làm sao mà Ủn một sớm một chiều có thể nghe lời TT Trump mà vứt cái bửu bối này
hay trao cho TT Trump???!!!
Đừng tưởng bỡ. Còn lâu!
Kể cả chuyện thống nhất Nam,. Bắc Hàn cũng vậy.
May lắm, cùng nhau thỏa thuận Nam Bắc sống chung hòa bình trên bản đảo Triều
Tiên thì còn có thể có xảy ra...nhưng chờ đợi thống nhất thành một nước Triều Tiên,
chắc chắn sẽ không xảy ra,...cho đến khi nào Ủn và cái gia đình nhà Ủn còn cai trị.
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2.- Với Ủn: Ủn cho là thành công. Mục tiêu chính của Ủn không phải là thục phẩm
cho nhân dân Bắc Hàn; ( bởi, nếu vì chuyện đó, thì Ủn đâu có tóm thu tài sản của dân
đẩ xây cho được các trung tâm thử nghiệm vũ khí nguyên tử. Tốn phí biết dường nào
). Múc tiêu chính là để Ủn lên mặt với thế giới, để thế giới không còn coi thường Ủn.
Ủ chơi tay đôi, còn có khi chơi bội hơi Tt Trump. Gạt TT Trump lần thứ nhất rồi. Ủn
chỉ muốn thế giới biết hắn có vũ khí nguyên tử ( dù rất nhỏ so với TT Trump, như
trước đây Tt Trump so sánh. Cái nút bấm của Ủn chỉ bằng một hột đâu; trong khi cái
nút của TT Trump bằng cái dĩa...)
Và mục đích này của Ủn đã đạt được. Cả thế giới nói về Ủn, bàn về Ủn, nhìn vào
Ủn... Cả thế giới biết Bắc hàn có vũ khí nguyên tử đáng gờm mà cả đến TT Trump
cũng phải nhượng bộ tìm cách thương lượng....
Thế đó. Ủn thành công là như vậy.
3. - Đối với Việt cộng: Chúng cũng tỏ ra hả hê vì được thế giới chiếu cố trong mấy
tuần qua và nhất là trong 2 ngày cuối. Việt cộng sẽ nhờ đó mà lên tiếng: Ai nói chúng
tôi độc tài? Ai chê chế độ XHCN của tôi? Chúng tôi tổ chức ngon lành. TT Trump hết
lời ca tụng. Còn muốn gì nữa? Ai nói TT Trump đòi tiêu diết XHCN?
Còn lâu!
Đó, Việt cộng nó thành công là chỗ đó; chưa kể đến lợi tức hàng chục tỷ hàng trăm tỷ
Mỹ kim trong các hợp đồng thương mai giữa Việt cộng và Mỹ.
TT Trump tiêu diệt XHCN ( Việt Nam ), có thiệt không vậy???
4. - Với Nhân Dân Việt Nam yêu chuộng Tự Do: Hoàn toàn thất vọng. Mỹ vẫn
tiếp tục làm ăn với Việt cộng; TT Trump vẫn tiếp tục giữ yên cái ghế của Trọng Lú.
Đảng tiếp tục mạnh ra, giàu thêm vì thu đô la của Mỹ bỏ vào túi riêng của đảng và của
đảng viên. Chỉ có nhân dân Việt Nam vẫn tiếp tục bị Việt cộng xiết cổ, bịt mắt và bịt
miệng.

Katum Tran.
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