Những bước chân tự tin của Chủ tịch Kim Jong Un
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Qua TV, tháng 3/2018, lần đầu tiên gặp Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, Chủ
tịch Kim Jong Un có những bước đi tự tin, gây bất ngờ với những ai có thói quen tin rằng Triều
Tiên lệ thuộc vào Trung Quốc. Phải chăng một kịch bản mạnh mẽ và bất ngờ sẽ được đưa ra
khi Chủ tịch Kim Jong Un gặp Tổng thống Donal Trump trong tháng 5/2018 ?
Với nền giáo dục dân chủ từ Thụy sĩ, Chủ tịch Kim Jong Un hiểu rất rõ mối quan hệ giữa các
nước trên thế giới hiện nay tương tự mối quan hệ giữa các cá nhân ở thuở hồng hoang, đó là
mạnh được yếu thua.

Vì vậy khi sức mạnh năng lực hạt nhân của Triều Tiên mà được gia tăng thêm sức mạnh kinh tế
của Đại Hàn thì đó là một cường quốc bất khả xâm phạm trên thế giới. Hơn nữa quốc gia đó đủ
năng lực để đòi hỏi thành quốc gia có tiếng nói quan trọng hơn tại Liên hiệp quốc.
Nếu Chủ tịch Kim Jong Un đưa ra mô hình "một quốc gia - hai chế độ" nhằm thống nhất bán
đảo Triều Tiên bằng hòa bình thì quốc gia đó chắc chắn không thể là kẻ thù của nước Mỹ. Giải
pháp trên hoàn toàn đáp ứng lợi ích trước mắt và lâu dài của nhân dân Triều Tiên và Đại Hàn.
Lịch sử thế giới đã chỉ rõ hiểm họa lớn nhất của một dân tộc đó là sự phụ thuộc vào ngoại
bang và bị chia cắt. Còn mô hình chế độ sẽ được điều chỉnh theo thời gian, dài hay ngắn tùy
theo mặt bằng dân trí của dân tộc đó.

Với sự chọn lựa trên, gia tộc Kim Jong Un sẽ tồn tại bền vững trong lòng người dân trên bán đảo
Triều Tiên.
Nếu ý tưởng trên thành hiện thực, thế hệ trẻ "Triều tiên và Đại Hàn" đã thực hiện được ước mơ
ngàn năm của cha ông khi khai phá bán đảo Triều Tiên.
Quan sát các hình ảnh từ Triều Tiên, ta thấy giữa "Búa và Liềm" là "Bút lông". Chỉ có trí tuệ mới
đủ năng lực chọn những bước đi khôn ngoan và tối ưu cho dân tộc.
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