
       TRIỀU TIÊN VÀ VŨ TRANG NGUYÊN TỬ TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY 
                                                                     ĐÀO NHƯ 

Ngay sau khi Bắc Triều Tiên‐BTT‐thành công vụ thử hạt nhân sâu 

trong  lòng  đất  tại một vùng hẻo  lánh phủ  đầy băng giá  của xứ 

này, Punggye‐ri, hôm 12‐2‐2013, vấn đề thủ đắc vũ khí nguyên tử 

của Triều Tiên bất ngờ trở nghiêm trọng đối với các tổ chức quốc 

tế và những quốc gia đối trọng với Triều Tiên. Đây  là vụ thử hạt 

nhân  lần  thứ 3,  sau  lần  thử đầu  tiên vào  tháng 10‐2006 và  lần 

thứ hai vào tháng 4‐2009. Cuộc thử hạt nhân lần thứ 3 này được 

tiến hành hai tháng đúng, sau khi BTT phóng thành công tên  lửa 

đẩy Unha‐3 đưa một ‘vệ tinh khí tượng’ lên quỹ đạo có tính năng 

như một  tên  lửa  đạn  đạo  tầm  xa  hôm  13‐12‐2012  trước  sức 

phản kháng dữ dội quốc tế. Vì thế cuộc thử nghiệm bom hạt nhân lần thứ 3 này của BTT mang ý nghĩa 

sâu sắc và thách đố đối với Hội Đồng Bảo An‐Liên Hiệp Quốc‐HĐBA‐LHQ‐và các quốc gia đối trọng của 

chính phủ BTT.  

Ngay sau hôm thử hạt nhân lần thứ 3 của BTT, bộ Ngoại giao Bắc kinh ra tuyên bố khuyến cáo nặng nề 

Binh Nhưỡng: BTT bất chấp những phản đối quốc tế rộng khắp đã lại một lần nữa thử hạt nhân, điều 

mà chính phủ Trung Quốc‐TQ‐ kiên quyết phản đối. Bộ Trưởng ngoại giao TQ, Dương Khiết Trì, triệu 

đại sứ BTT đến cùng ngày để tỏ thái độ về vụ thử hạt nhân gây thiệt hại đến quyền lợi TQ và tạo ra địa 

chấn mạnh. Cách đó hơn 1 tháng, đặc sứ TQ tại LHQ cũng đã  lên án hành động thử tên  lửa đạn đạo 

Unha‐3 của BTT hôm 13‐12‐2012. 

Một Nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội của Nhà nước TQ cho rằng: Hoa Kỳ phải chịu 

phần lớn trách nhiệm để cho căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên…Và nặng nề lên án Hoa Kỳ 

đã chú tâm dùng vấn đề hạt nhân của BTT làm cớ để tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở trong 

vùng… 

Việc TQ lên án Mỹ trong trường hợp này nhiều lúc cũng đúng với thực tế: Vừa được tin BTT sẽ phóng 

tên lửa đạn đạo Unha‐3 lần cuối hôm 13‐12‐2012 vừa rồi, Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh Lực Lượng 

Mỹ tại Thái Bình Dương liền đưa bốn chiến hạm được trang bị tên lửa đạn đạo tầm xa: Tuần Dương 

Hạm Shiloh và 3 khu trục hạm: John S.McCain, Benfold và Fitzerald  vào vị trị gần vùng biển TQ ‘gọi là’ 

để theo dõi phòng vệ và cũng có thể chống  lại kế hoạch phóng tên  lửa đạn đạo của BTT. Nhưng Bắc 

kinh cảm thấy nền an ninh của chính mình bị hâm dọa vì “động thái tiêu chuẩn kép” này của Locklear. 

Trong khi đó tờ Global Times‐phiên bản Anh ngữ của Hoàn Cầu Thời Báo cho rằng: Vì vụ thử hạt nhân 

lần này làm hại đến quyền lợi của TQ. Do đó, tốt nhất là TQ sẽ dạy cho Binh Nhưỡng bài học về sự 

trừng phạt…Và báo này cũng khẳng định: “TQ không phải là đồng minh của Bình Nhưỡng”. 

Qua những phát biểu ở  trên, TQ  thật sự đã  thất vọng và cảm  thấy khó xử sau những vụ  thử  thành 

công hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Kim Jong un đã làm cho TQ mất ổn định ngay trong năm đầu tiên 



sau khi chuyển giao quyền lực lãnh đạo tại TQ, vào thời điểm Tập Cận Bình chưa kịp thật sự lên nắm 

chính quyền. Hơn bao giờ hết, chính lúc này các lãnh đạo TQ bật lên nỗi kinh hoàng khi thấy toàn thể 

đất nước Trung Quốc, những cơ sở doanh nghiệp sản xuất, những cơ sở quân đội, cũng như Trung 

Nam Hải đều nằm tầm nhấm của hoả tiển đạn đạo tầm xa và trong tầm với của bom hạt nhân của 

BTT. 

Theo nguồn tin AP, Tổng thống Barack Obama, nhà  lãnh đạo tối cao Quân Đội Hoa Kỳ, một Đội Quân, 

hơn nửa thế kỷ qua đã được vũ trang nguyên tử và vệ tinh, đã lên tiếng cực lực cảnh cáo vụ thử hạt 

nhân của BTT hôm 12‐2‐13 và tuyên bố: Mỹ sẽ sát cánh cùng các đồng minh và HĐBA‐LHQ sẽ hành động 

cứng rắn chống lại việc thử hạt nhân của BTT hôm 12‐2‐2013. Dù vậy, Tổng thống Barack Obama chưa 

hề xác định hành động cứng rắn của Mỹ, các đồng minh của Mỹ và HĐBA‐LHQ sẽ được thể hiện như 

thế nào? Và vào lúc nào?  Khác với Bắc Kinh, Washington chưa hề tuyên bố sẽ đơn phương trừng phạt 

BTT. 

Cùng lúc ấy, người phát ngôn Bạch Ốc, ông Jay Carney chỉ lên án nhẹ nhàng cuộc thử nghiệm hạt nhân 

lần thứ 3 của BTT và cho đó chỉ là việc làm bất cẩn có tánh khiêu khích vô ý thức, và cho rằng BTT đã vi 

phạm nghiêm trọng những qui ước của HĐBA‐LHQ và Carney không hề nhắc một trừng phạt đính kèm 

khả dĩ.         

Trong khi đó, Leon Panetta, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, đưa ra lập luận về vụ thử hạt nhân của BTT 

như sau: Ông tuyên bố với báo chí là chính phủ Hoa Kỳ đã sẵn sàng đối phó với cuộc thử nghiệm hạt 

nhân hôm 12‐2‐2013 của BTT cũng như bất cứ cuộc thử nghiệm nào trong tương lai về vũ khí hạt nhân 

của nước này. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ  cũng nói  rằng ông hy vọng BTT  cuối  cùng  sẽ nhận  đinh: 

Được trở thành một thành viên trong công đồng quốc tế vẫn là điều tốt đẹp hơn hết. 

Nguyên Nghị  sĩ John Kerry, người  vừa được  Tổng  thống Obama  đề  cử  nắm  giữ  chức  vụ Ngoại 

Trưởng Hoa Kỳ và đã được lưỡng viện Quốc Hội chuẩn thuận. John Kerry, người đã từng thúc đẩy 

việc đối thoại trực tiếp giữa Hoa Kỳ và BTT và ông đã từng kêu gọi chính phủ Mỹ viện trợ thực phẩm 

nhân đạo cứu đói cho người dân BTT. Ngoại trưởng John Kerry   phát biểu rất  ít về vụ thử hạt nhân 

lần cuối của BTT, nhưng trong ngày ông được Quốc hội  chuẩn thuận, ông yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ 

nhắc nhỡ chính quyền BTT về hoàn cảnh của những tù nhân bất đồng chính kiến đang bị giam cầm tại 

BTT.  

Ngoài ra Báo chí và các Chính giới ở Mỹ cũng có ý kiến: Richard Bush, Giám đốc Trung tâm Đông Bắc Á 

thuộc viên nghiên cứu Brookings ở Washington DC, cho rằng có thể ông “Kim Jong un muốn thử nắn 

gân TQ”. Có phải chăng Richard Bush muốn nói rõ ra rằng việc thử hạt nhân của BTT hôm 12‐2‐2013 

không nhầm vào Hoa Kỳ mặc dầu Kim Jong un thường xác định việc phóng tên lửa đạn đạo Unha‐3 

và việc thử hạt nhân lần cuối đều nhầm vào kẻ thù của BTT, nước Mỹ. 

Báo chí Tây phương, nhất  là Anh quốc, tờ The Guardian bày tỏ sự đồng tình bằng cách cho hay rằng 

ông Kim  Jong un có  thể còn cho  thử nghiệm hoả  tiển đạn  đạo  tầm xa  thêm hai  lần nữa  trong năm 

nay….     



Những quốc gia trong vùng Đông Bắc Á, Đông Nam Á, ASEAN, Ấn Độ, ViêtNam cũng đưa ra những lời 

phản kháng về những  thử nghiệm hỏa  tiển  đạn  đạo  tầm xa hôm 13‐12‐2012 và cuộc  thử hạt nhân 

hôm 12‐2‐2013 của BTT. Nhưng những lời phản kháng của các quốc gia này xem ra rất chừng mực, có 

tính cách chiếu lệ.  

Riêng Nhật Bản‐NB‐và Nam Triều Tiên‐NTT‐ đưa ra những  lời  lẽ cũng như những văn bản  lên án gây 

gắt hai cuộc  thử nghiệm phóng  tên  lửa Unha‐3 và  thử hạt nhân mới nhất của BTT. NTT‐và NB‐đồng 

loạt yêu cầu Mỹ, TQ và Hội Đồng Bảo An‐HĐBA‐/LHQ phải ra tay trừng phạt BTT trước khi quá muộn. 

Cuối cùng, NTT và NB phát hiện ra rằng không có sư nhất trí giữa Bắc kinh và Washington cũng như 

HĐBA‐LHQ, trong vấn đề xử trí, trừng phạt BTT. Do thái độ chần chừ gần như dung túng của Mỹ đối 

với những vụ thử tên lửa Unha‐3 và hạt nhân của BTT vừa rồi, một số báo chí và chính giới của NTT và 

NB liền vồ lấy thời cơ nêu lên câu hỏi: Liệu Hoakỳ có thể bảo vệ đươc Hán Thành‐Seoul‐và Đông kinh‐

Tokyo‐trong trường hợp Binh Nhưỡng đe dọa hoặc tấn công bằng vũ khí hạt nhân?   Do đó, một số 

nhân sĩ NB‐và NTT lên tiếng hô hào quốc gia của họ cần sản xuất vũ khí hạt nhân để tư bảo vệ khi cần. 

Đại biểu Quốc Hội của NTT, ông Chung Mong Joon, trong môt cuộc họp báo với các đồng viện tại Hán 

thành đã cảnh cáo: Trước sư hung hãn của BTT, NTT cần hướng đến việc tự xây dựng một kho vũ khí 

hạt nhân để tự vệ. Một số báo chí của NTT cũng đồng loạt nêu lên câu hỏi phải chăng đã đến lúc bắt 

buộc NTT  tự  trang bị vũ khí hạt nhân vì  sự  sống còn của NTT  đang bị  đe dọa nghiêm  trọng bởi  lực 

lượng nguyên tử của BTT.    

Tại NB, nhà  lập pháp kỳ cựu, ông Shintoro  Ishihara, nguyên Đô trưởng Tokyo, đã công khai phát biểu 

rằng: Đã đến lúc NB nên tự sản xuất vũ khí hạt nhân để chống lại TQ, Nga và nhất là BTT. Một số báo 

chí quốc gia NB  cũng phát biểu  đồng  tình với  đại biểu quốc hội này,  Ishihara. Trong  lúc  đó, đương 

nhiệm Thủ tướng NHật, ông Shinzo Abe  lên tiếng hô hào   sửa đổi ‘điều 9’ Hiến pháp của Nhật‐ Theo 

điều khoản này, NB không được quyền duy trì khả năng tiến hành chiến tranh. 

Ngay  lập tức, đại diện chính phủ HoaKỳ, Carl Baker, Giám đồc Diễn Đàn Thái Bình Dương, một trong 

những  cơ quan  đầu não  của  Trung  tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc  Tế  của Hoa Kỳ  có  trụ  sở ở 

Washington DC, liền đưa ra nhận định:  

  “…Bất kỳ hành động nào của NTT hay NB nhầm khơi động một chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân 

nguyên tử sẽ không được sự chấp thuận của Washington …Vì theo những cam kết trong các thỏa ước 

‘An ninh Quốc phòng hỗ tương’ giữa Mỹ và NB cũng như giữa Mỹ và NTT trong hơn 6 thập kỷ qua, 

NB cũng như NTT được sự bảo vệ dưới ‘cây dù nguyên tử’ của Hoa Kỳ. Hơn thế nữa, chúng ta đã ký 

vào hiệp ước cấm phổ biến vũ khí nguyên tử‐Nuclear Non‐Proliferation Treaty‐NPT‐Thỏa ước này đòi 

hỏi những quốc gia chưa có vũ khí hạt nhân không được quyền chế tạo vũ khí này. Và Carl Baker 

đưa ra lời cảnh cáo: “Nếu NTT và NB vi phạm thỏa ước đó sẽ là một diễn tiến rất xấu”.  

Lời cảnh cáo khá thô bạo này của đại diện Mỹ, Carl Baker, nhắc  lại trong quá khứ, hồi thế kỷ trước 

cũng như hôm nay, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc, Pháp và Anh, là 5 thành viên thường trực của Hội Đồng 

Bảo An Liên Hiệp Quốc‐HĐBA‐LHQ. Và quân đội của 5 nước này (còn có danh xưng là ‘ngũ cường’) đã 

được vũ trang nguyên tử trong nhiều thập niên qua. Với quyền phủ quyềt tuyệt đối‐Veto‐ 5 thành viên 

thường trực của HĐBA‐LHQ, Mỹ, Nga, Anh, Pháp và TQ, như những tên săn đầm quốc tế, đã xử sự độc 



đoán với  thế giới còn  lại, họ cấm chỉ  ‘không một quốc gia nào ngoài họ được quyền chế  tạo vũ khí 

nguyên tử dù cho chỉ để tư bảo vệ ’.  

Tuy nhiên,  trong những  thập niên qua có nhiều quốc gia đã nghiên cứu và phát  triển công nghệ hạt 

nhân một cách lén lút, và có một vài quốc gia như Ấn độ, Pakistan đã công khai sự thành công này. 

Riêng Bán đảo Triều Tiên đã phải trải qua những chặng đường lịch sử đau đớn trước khi họ đắc thủ 

vũ khí hạt nhân. Chính vì sự phát triển công nghệ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên bị phát giác nhiều lần, 

do đó nhiều đời Tổng thống Mỹ, các chính giới Mỹ: Ronald Reagan năm 1983, Jimmy Carter năm 1994, 

2006, 2010, Bill Clinton năm 2009, Nguyên Ngọai trưởng Madeleine Albright năm 2000, nguyên đặc sứ 

hoa kỳ tại Bình Nhưỡng, Stephen Bosworth năm 2009, nguyên đại sứ Mỹ tại LHQ, Bill Richardson, TSGS 

đại học Stanford, Siegfried Hecker…tất cả đã phải tìm đến Triều Tiên   bằng mọi phương tiện và biện 

pháp triệt hạ cho bằng được công nghệ hạt nhân của xứ này. Báo Los Angeles Times, hôm 23‐2‐2013 

vừa phát giác hai nhân vật thuộc văn phòng Giám đốc Tình Báo trung Ương Hoa Kỳ: Joseph DeTriani và 

Sydney Seiler, đã bí mật đến BTT cùng một lúc hồi tháng 4 và tháng 8 năm 2012…  

Sau hòa ước ngưng bắn, từ năm 1953, vì muốn tổ quốc được sớm thống nhất, hùng mạnh về kinh tế 

và quân đội, vì muốn khắc phục thế giới nhất là Mỹ và TQ phải nhìn nhận họ như là một quốc gia độc 

lập có chủ quyền, tiếng nói của họ phải được quốc tế trọng nễ, BTT và NTT luôn luôn theo đuổi đường 

lối chính trị mạnh, độc đoán sáng suốt, cực đoan yêu nước. Kim  Il Sung và Park Chung Hee  là những 

biểu tượng của ý chí lớn lao này của hai miền Bắc và Nam Triều Tiên.  

Sau kinh nghiệm đắng cay ‘Chiến Tranh Triều Tiên’‐Korea War‐1950‐1953, sau khi nhận chân được sự 

thật: Staline, Mao Trạch Đông chỉ là những tên ‘trùm’ đế quốc xâm lược, Chủ tịch Kim Il Sung quay về 

con đường quốc gia yêu nước cực đoan. Ông đoạn tuyệt với giấc mơ cộng sản, ông trở về bảo vệ 

tuyệt đối đất nước CHNDTT, nhất quyết không để cho ai có thể can thiệp vào nội tình nước ông dù 

cho sự can thiệp có nhỏ cho đến mấy đi nữa. Ông liền đề xuất mô hình độc lập của Triều Tiên gồm có 3 

phần: 

1‐ Độc  lập Chính  trị‐Independence  in Politics‐ Triều Tiên không theo mô hình chính trị của bất cứ đất 

nước nào‐của bất cứ phe phái nào  

2‐ Độc lập Kinh tế‐Self Sustaince in Economy. 

3‐ Độc lập Quốc phòng‐ Self Defense‐Tự Bảo vệ Tổ Quốc. 

Tư duy cách mạng này của Chủ tịch Kim Nhật Thành tố cáo những ai còn cho rằng Bình Nhưỡng vẫn 

còn lệ thuộc và điều khiển bởi Bắc kinh, hay Mạc Tư Khoa, những kẻ đó chỉ là nạn nhân của hội chứng 

hoang tưởng. Có một thời Mô hình Độc lập của ông đã là mẫu mực noi theo của các nước Đông Âu. 

Nhất là Albany đã coi mô hình này như mẫu mực chính trị kinh tế để giải phóng Albany ra khỏi lệ thuộc 

của Liên Xô thời ấy. Đó cũng là mô hình mà những kẻ kế thừa của ông là Kim Jong il và Kim Jong un tiếp 

tục noi theo.  

Trong khi đó, Tổng thống NTT, Park Chung Hee theo đuổi hệ thống kinh tế độc đoán tập trung ông gọi là 

Cheabol System. Ông có được may mắn là nhiều người Triều Tiên tài năng thấu hiểu và khâm phục, họ 



thành tâm và thiện ý nhiệt tình đứng ra góp sức với ông. Nhờ vậy, ông đã lãnh đạo đất nước NTT tiến 

nhanh như vũ bão, đưa NTT  lên nền kinh tế thứ 13 của nhân  loại. Rất có thể, trong những năm cuối 

đời, T.T Park Chung Hee đã khơi động phát triển công nghệ hạt nhân. Chính vì thế, những năm 82‐83 

NTT đã có được có được công nghệ vũ khí nguyên tử tinh luyện từ Plotunium. Nhật báo của Nhật, Ashi 

Shumbun,  đã  tố  cáo  tin mật này  vào năm 1983. Khi hay được  tin này, Tổng  thống Hoa Kỳ  lúc ấy 

Ronald Reagan liền bay sang Hán Thành‐Seoul‐ hôm 12 tháng 11‐1983, làm áp lực mạnh, yêu cầu Tổng 

thống NTT lúc đó Chun Doo hwan phải chấm dứt, giải thể và triệt hạ công trình hạt nhân này. Để đổi 

lại Chính phủ Hoa Kỳ sẽ trang bị hiện đại hơn, tối tân hơn quân đội NTT. Tổng thống Ronald Reagan 

cam  kết: Trong trường hợp nếu  cần, NTT  sẽ được  đặt dưới  sự  che  chỡ  trực  tiếp  của  lục lượng 

nguyên tử Hoa Kỳ.  

Dẫu biết rằng rằng đây là những đòi hỏi, áp đặt phi lý từ ‘tiêu chuẩn kép’, Tồng thống Chun Doo hwan 

không thể nào cưỡng lại áp lực của Ronald Reagan vào thời điểm ấy với sự hiện diện của 38,000 lính 

chiến Mỹ đang trú đóng thường trực trên lãnh thổ của NTT.    

Vào những năm đầu của thập niên 90, dưới sự lảnh đạo của Kim Il sung, BTT cũng đắc thủ công nghê 

hạt nhân tinh  luyện từ plotunium. Khi nghe được tin này, năm 1994 Washington  liền đề cử nguyên 

Tổng thống Jimmy Carter đến Bình Nhưỡng để thương lượng với  lãnh đạo BTT  lúc ấy  là Kim Il Sung 

(Kim Nhật Thành). Nguyên Tổng thống Mỹ, Jimmy Carter, yêu cầu chính phủ BTT ngưng ngay kế hoạch 

chế tạo vũ khí hạt nhân. Để bù lại chẳng những không bị Mỹ trừng phạt, BTT sẽ còn được Mỹ viện trợ 

kinh tế lớn lao nhất là thực phẩm cho 20 triệu dân BTT đang bên bờ vực thẩm chết đói và rét. Trước 

đề nghị hợp  lý này và cũng  để bảo  tồn cơ  sở nguyên  tử còn  trong  tình  trạng phôi  thai non  trẻ của 

mình, Kim Nhật Thành đành phải chấp nhận. Lúc ấy Chủ tịch Kim Nhật Thành đã 82 tuổi, sức khỏe suy 

kiệt. Bốn tháng, sau thỏa ước này, ông qua đời vì cơn đột quị vào ngày 8 tháng 7 năm 1994.  

Hơn 12 năm sau, BTT mới thật sự đạt được thành công thử bom hạt nhân và tên lửa tầm xa vào tháng 

10 năm 2006, tháng 4 năm 2009, và thử thành công tên lửa đạn đạo tầm xa tháng 12 năm 2012 và bom 

hạt nhân tháng 2 năm 2013. Đây là những thành quả vô cùng to lớn và cũng là niềm kiêu hãnh của toàn 

thể người Triều Tiên cả 2 bên bờ giới tuyến. Biết bao hy sinh xương máu Quân đội và đất nước Triều 

Tiên mới được vũ trang nguyên tử để bảo vệ danh dự của tổ quốc, để bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, bầu 

trời. BTT muốn quốc tế nhìn nhận họ như là quốc gia thứ 9 trên thế giới có vũ trang hạt nhân. Đó là đòi 

hỏi vô cùng chính đáng. Do đó nói đến vấn đề giải trừ công nghệ hạt nhân với BTT nhất định đó chỉ là 

ảo tưởng! Làm sao Chính phủ và nhân dân BTT có thể mê muội tự hy sinh thành quả vô cùng to lớn của 

dân tộc Triều Tiên để đổi lấy sư bang giao tòan diện với Mỹ? Để được Mỹ viện trợ nhân đạo bơ sữa 

và cơm áo? Để được Mỹ bảo vệ xây dựng tự do, dân chủ và nhân quyền theo kiểu Mỹ? Ngay cả những 

kẻ mất trí cũng không thể suy nghĩ lệch lạc như vậy được.  

BTT chẳng những phấn đấu cho riêng mình mà còn phấn đấu cho NTT đắc thủ vũ khí hạt nhân. Tại buổi 

họp báo tại Bắc Kinh, 21‐12‐2010, Bill Richardson, (đặc sứ của Hoa Kỳ bên cạnh nguyên tổng thống Bill 

Clinton  trong  cuộc đàm phán trực  tiếp  với Kim  Jong  il năm 2009)  cho báo  chí quốc  tế hay  là Binh 

Nhưỡng đòi hỏi muốn bán 12,000 thanh nhiên liệu plotunium thặng dư, có nồng độ cao (high enriched 

plotunium) có thể chế tạo vũ khí hạt nhân cho NTT, để lấy tiền xây dựng phát triển kinh tế BTT. Đặc sứ 



Richardson cũng nói thêm rằng đó  là điều kiện cần thiết mà BTT đòi hỏi để có thể trở  lại vòng đàm 

phán 6 bên. 

Trong ngày nhậm chức hôm 25‐2‐2013, tân Tổng thống NTT, bà Park Geun hye nguyện rằng sẽ làm hết 

sức mình xây dựng kinh tế NTT thịnh vượng, mọi người dân Triều Tiên đều hưởng được hạnh phúc. 

Đồng thời bà cũng kêu gọi BTT hãy từ bỏ giấc mộng vũ khí hạt nhân, dồn sức phát triển kinh tế, sớm 

thống nhất đất nước… Tuy nhiên, làm sao bà quên được thân phụ của bà, cố Tổng Thống Park Chung 

hee,  nhất  là  công  ơn  lớn  lao  của người  đã  khơi động  công  nghệ  vũ  khí  hạt  nhân  tinh  luyện  từ 

plotunium. Dĩ nhiên tân Tổng thống Park Geun hye, không bao giờ quên được thiện chí của Kim Jong il 

vào năm 2010, muốn bán cho NTT 12,000 thanh nhiên liệu nồng độ cao tinh luyện từ Plotunium để chế 

tạo vũ khí nguyên tử, và cũng để lấy tiền xây dựng kinh tế BTT. Phải chăng, Kim Jong il đã từng bộc lộ 

tư tưởng này với Park Geun hye trong buổi hội kiến kiến giữa 2 người vào năm 2002 tại Bình Nhưỡng 

về tương lai của một Triều Tiên thống nhất.   

Sau những cuộc thử thành công hạt nhân và tên lửa của BTT, Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới đã nhìn về 

BTT với tất cả e dè phản kháng nhưng đồng thời cũng kính nễ hơn. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống 

Barack Obama, hy vọng Washington cũng phải nhìn nhận rằng đây là cơ hội “to set a new tone…to press 

the reset button’, từ bỏ quan điểm lạc hậu không còn coi BTT thuộc “Trục Ma Quỷ”, BTT không còn là 

một “Tổ Chức Khủng Bố” nữa.  

Tất cả báo chí Hoa kỳ và Thế giới hôm 28‐2‐2013 đều rộ lên, loan tin: Nguyên hảo thủ bóng rỗ của đội 

Chicago Bulls, Dennis Rodman, có mặt tại BTT hôm thứ 2/ 26-2-2013. Dennis Rodman được báo chí 

săn đón, phỏng vấn nồng nhiệt ngay khi anh vừa bước chân xuống phi trường Bình Nhưỡng. Thật bất 

ngờ chính Dennis Rodman cho hay rằng anh hy vọng được tiếp xúc với nhà lảnh đạo BTT, Kim Jong un. 

vốn dĩ  là một trong những  ‘fan’ của anh. Sau đó  lại có tin rằng  lãnh tụ Kim  Jong un sẽ cùng hảo thủ 

bóng rỗ của ông, Dennis Rodman, đến xem buổi thao diễn bóng rỗ thân hữu hỗn hợp BTT và Hoa kỳ tại 

Bình Nhưỡng hôm  28‐2‐2013.  Tại buổi  thao diễn này, trước mặt hàng ngàn  kháng  giả  và báo  chí, 

Dennis Rodman ngỏ lời với lãnh tụ Kim Jong un: “Thưa Ngài, tôi xin được là người bạn suốt đời của 

Ngài”. Sau đó, lãnh tụ Kim Jong un nói với Rodman, ông hy vọng cuộc ‘thao diễn thân hữu bóng rỗ’ hôm 

nay sẽ hâm nóng mối quan hệ BTT và Hoa Kỳ. Hôm thứ sáu 1-3-2013, trước khi lên máy bay đến Bắc 

Kinh, tại phi cảng Bình Nhưỡng, Dennis Rodman tuyên bố  là anh kính mến  lãnh tụ Kim Jong un và ca 

tụng Kim Jong un là nhà lãnh đạo vĩ đại của BTT chẳng khác nào 2 vị tiền bối của ông: Kim Il sung và Kim 

Jong il.  

Thật, không ai có thể tưởng tượng, chỉ là một nguyên vận đông viên đẳng cấp của đội bóng rỗ Chicago 

Bulls, với bộ dạng dị hợm: Tai, mũi, môi, miệng, lưỡi, đục khoét đeo lủng lẳng những khoen và vòng, 

ăn mặc, ăn nói tùy tiện, bộc trực. Ấy thế mà Dennis Rodman có thể vừa ăn Sushi, vừa uống quảng cáo 

Coca Cola vừa trò chuyện thân tình, cởi mở với nhà lãnh đạo chuyên chính khét tiếng của BTT Kim Jong 

un ngay giữa lòng thủ đô Bình Nhưỡng. Qua những phim ảnh minh họa về cuộc hội kiến lạ lùng này, ai 

còn dám bảo Bình Nhưỡng là một nơi ít người biết đến? Lãnh tụ Kim Jong un không còn là nhà độc tài 

bí ẩn, ông trở thành bộ mặt thân thiện với thế giới. Phải chăng một kỷ nguyên ‘Ngoại Giao Bóng Rỗ’ 

vừa được khai sáng! Một tầm nhìn mới của Washington về Bình Nhưỡng vừa được hình thành?  



Nếu quả như vậy, đó không chỉ là điều tất yếu lịch sử mà còn là một chọn lựa tuyệt vời của nền ngoại 

giao Hoa Kỳ. Hy vọng với truyền thống thực tế, chính phủ Hoa Kỳ sẽ sớm nhìn nhận thực tại khả năng 

nguyên tử của Triều Tiên như quốc gia thứ 9 của thế giới có vũ trang nguyên tử, sở hữu một số đầu 

đạn hạt nhân, cũng như ngoại trưởng Hillary Clinton  đã  từng nhìn nhận  thực  tế khả năng vũ  trang 

nguyên tử của Ấn độ vào tháng 6‐năm 2009. Cũng như trường hợp Ấn độ, Chính phủ Hoa Kỳ sau đó sẽ 

giúp cho Bình Nhưỡng chuyển hướng khả năng nguyên  tử vào việc  sản xuất năng lượng hạt nhân 

phục vụ phát triển kinh tế, kiến tạo hòa bình. Quyết định chính đáng này sẽ đem lại lợi ích cho chiến 

lược toàn cầu của Mỹ và nhất là chiến lược Xoay Trục Quyền Lực về Châu Á Thái Bình Dương. Dĩ nhiên 

trước khi đạt được thỏa thuận, BTT và Hoa Kỳ còn phải vượt qua nhiều khó khăn. Nhất là những rào 

cản dựng lên từ phía Bắc Kinh.   

Một khi đã thâu phục được Bình Nhưỡng, Washington sẽ tạo ra vòng đai ngăn chận sự bành trướng 

của Trung Quốc trong vùng Đông Bắc Á, Đông Á một cách hữu hiệu bằng cách liên kết NB‐NTT và BTT có 

lực lượng quân đội võ trang nguyên tử. Vòng đai NB‐NTT‐BTT là một đối trọng khủng khiếp đối với Bắc 

Kinh cả 2 phương diện Kinh tế và Quân sự. Lúc đó chắc chắn cục diện thế giới sẽ thay đổi trong chiều 

hướng thuận  lợi cho Mỹ, các dân tộc Đông Bắc Á, Đông Á, cho cả 600 triệu dân Đông Nam Á và Biển 

Đông sẽ bớt sóng gió. Dĩ nhiên trước khi đạt được thỏa thuận, Hoa Kỳ và BTT còn cần phải vượt qua 

nhiều khó khăn. Nhất là những rào cản dựng lên từ phía Trung Quốc.   

Chúng ta không chấp nhận đường  lối  lãnh đạo chuyên chính độc tài của Bình Nhưỡng đối với nhân 

dân họ. Nhưng chúng ta khâm phục nhân dân Triều Tiên đã hy sinh vô cùng to lớn, lao động như khổ 

sai, hàng triệu người đã chết đói và rét những năm khủng hoảng 90‐92, để cho tổ quốc của họ đắc thủ 

vũ khí hạt nhân, để bảo vệ đất nước họ, xây dựng kinh tế, được sư kính nễ của toàn thế giới. Có phải 

chăng vũ trang nguyên tử là phương sách hữu hiệu để vực dậy một số quốc gia đã từng bị trị, để bảo 

vệ nền hòa bình bền vững, để xây dựng kinh tế phồn vinh, để san bằng những khoảng cách quyền lực 

vẫn còn tồn tại giữa các quốc gia trong ‘thế giới toàn cầu hóa’ hôm nay./.  

Đào Như 
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