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Một nhân viên an ninh cùng với con chó K9 kiểm tra trụ sở Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc ở New 

York trước phiên họp về Bắc Hàn vào ngày 28 tháng 4 năm 2017. 
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Hôm nay, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson chủ trì 

phiên nhóm đặc biệt của Hội Đồng Bảo An, để thảo luận về căng thẳng đang xảy ra ở bán đảo Triều 

Tiên do chương trình tên lửa và hạt nhân của Bắc Hàn gây nên. 

Trước khi phiên họp bắt đầu, tin từ Washington cho hay Hoa Kỳ có thể đề nghị Hội Đồng Bảo An 

thông qua một nghị quyết mới, trong đó lên án những hành động gây hấn mà Bắc Hàn thường làm, 

đồng thời kèm theo một số biện pháp cấm vận đối với nhà cầm quyền Bình Nhưỡng. 

Những nguồn tin khác nhau phát xuất từ Nhà Trắng cho hay hai đề nghị sẽ được Hoa Kỳ và các 

nước đồng minh đưa ra là không cho hãng hàng không Bắc Hàn bay những đường bay quốc tế, và 

cấm các ngân hàng nước ngoài hoạt động tài chánh với Bình Nhưỡng. 

Những điểm này được giải thích là nhằm mục đích ngân chận không cho Bắc Hàn có ngoại tệ. 

Hôm 27 tháng tư trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Reuters, Tổng Thống Hoa Kỳ 

Donald Trump nhắc lại ông muốn giải quyết khủng hoảng với Bắc Hàn theo đường lối ngoại giao, 

ôn hòa, nhưng đồng thời cũng cho hay đó là điều rất khó làm, và cảnh báo một cuộc xung đột rất 

lớn có thể xảy ra giữa Washington và Bình Nhưỡng. 

Tổng Thống Hoa Kỳ không nói rõ xung đột này là gì, sẽ diễn ra giới hình thức nào, nhưng trong 

những tuần gần đây, các viên chức cao cấp của hành pháp Mỹ đều nói mọi giải pháp đều được nói 

tới, và tuần rồi khi ghé thăm Nam Hàn và Nhật Bản, Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Mike Pence còn nói 



rằng nước Mỹ đã sẵn sàng rút gươm ra khỏi vỏ, cho thấy nếu cần thiết, Washington sẵn sàng mở 

cuộc chiến với Bắc Hàn. 

Cũng trong ngày 26 tháng tư, Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson cho hay được Trung Quốc thông báo 

là đã cảnh cáo Bình Nhưỡng rằng nếu Bắc Hàn tiếp tục nổ thử nghiệm hạt nhân, lúc đó Bắc Kinh sẽ 

có những biện pháp trừng phạt riêng đối với chính phủ Bình Nhưỡng. 

Chính Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng lên tiếng ca ngợi những nỗ lực mà Chủ Tịch Nhà 

Nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thể hiện trong những tuần qua, để giúp giải quyết vấn đề Bắc 

Hàn. 

Trong cuộc phỏng vấn của Reuters, Tổng Thống Trump cho biết ông Tập Cận Bình không hề muốn 

thấy hỗn loạn và chết chóc, do đó, nhà lãnh đạo Bắc Kinh muốn làm một điều gì đó để giải quyết 

tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên. 

Tổng Thống Hoa Kỳ còn ngợi khen ông Tập là một người tốt, là nhà lãnh đạo yêu nước và yêu nhân 

dân Trung Quốc. 
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Diễn tập bắn tên lửa của Quân đội nhân dân Triều Tiên. Ảnh được KCNA phát hành hôm 

21/7/2016 
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Bắc Hàn lại phóng thử tên lửa, bất chấp những nỗ lực hai chính phủ Hoa Kỳ và Trung Quốc đang 

thực hiện nhằm chận đứng các hoạt động mang tính gây rối mà chính phủ Bình Nhưỡng thường 

làm, tạo bất ổn cho bán đảo Triều Tiên, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc phòng của 2 nước đồng 

minh Mỹ là Nam Hàn và Nhật Bản. 

Trong một bản tin ngắn vừa phổ biến, nhật báo The New York Times trích dẫn thông cáo của Bộ 

Tổng Tham Mưu Nam Hàn viết rằng vụ phóng tên lửa xảy ra hồi sáng sớm hôm nay, thứ Bảy 



29/4.2017, tại một địa điểm nằm gần căn cứ quân sự Pukchang ở phía Đông Bắc thủ đô Bình 

Nhưỡng. 

Vẫn theo tờ Times, thông cáo không nói tên lửa của Bắc Hàn thuộc loại nào, nhưng cho biết vụ 

phóng này không thành công. 

Trong khi đó dựa theo một viên chức Hoa Kỳ, đài truyền hình CNN nói rằng tên lửa Bắc Hàn mới 

phóng thuộc loại tên lửa đạn đạo tầm trung KN-17. 

Viên chức này cũng cho CNN biết là tên lửa của Bắc Hàn bay khoảng từ 30 đến 40 km, rơi xuống 

vùng biển nằm phía ngoài bán đảo Triều Tiên. 

Bản tin của hãng thông tấn AP cũng trích dẫn lời một viên chức Mỹ, lại nói là tên lửa của Bắc Hàn 

vỡ thành nhiều mảnh sau khi rời dàn phóng chỉ vài phút đồng hồ, mạnh vụn rơi xuống vùng Biển 

Nhật Bản. 

Tờ The Washington Post cũng đưa tin xác nhận Bình Nhưỡng mới phóng thử tên lửa, nhưng nói 

thêm chưa có chi tiết rõ rệt. Tờ Post cũng cho hay kể từ ngày lãnh tụ trẻ tuổi Kim Jong-Un nắm 

quyền lãnh đạo tới giờ, đây là lần thứ 75 Bắc Hàn phóng tên lửa. 
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Lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) cùng quân đội nhân dân Triều Tiên. Ảnh được KCNA công bố hôm 1 

tháng 4 năm 2017. 
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Phó tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence nói rằng hành động gây hấn mà Bắc Hàn mới làm khi phóng 

tên lửa là bằng chứng xác nhận nguy hiểm mà các binh sĩ Mỹ và Nam Hàn đang phải đối phó. 



Trong bài diễn văn đọc tại căn cứ quân sự Yongsan sau khi dự thánh lễ Phụ Sinh cùng với các quân 

nhân Hoa Kỳ đang phục vụ tại Nam Hàn, Phó Tổng Thống Hoa Kỳ nhắc lại tình hình thế giới đang 

có nhiều biến động, đặc biêt “tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương”. 

Ông Mike Pence nói thêm chuyện Bắc Hàn bắn tên lửa cho thấy trách nhiệm nặng nề các binh sĩ 

Hoa Kỳ phải đảm trách mỗi ngày “để bảo vệ tự do cho người dân Nam Hàn và bảo vệ nước Mỹ”, 

cho biết thêm ông nói chuyện với Tổng Thống Donald Trump 2 lần để bàn thảo về tình hình an ninh 

khu vực trước những hành động gây rối mà chính quyền Bình Nhưỡng thường làm. 

Phóng tên lửa tầm trung thất bại 

Trong lúc Phó Tổng Thống Mỹ Mike Pence đang trên máy bay đến Seoul, Bắc Hàn đã phóng một 

tên lửa tầm trung những không thành công. Thông cáo của Bộ Tổng Tham Mưu Nam Hàn cho hay 

tên lửa của Bắc Hàn nổ tung chỉ vài giây đồng hồ sau khi rời dàn phóng. 

Một cố vấn Nhà Trắng đi cùng Phó Tổng Thống Mike Pence sang Seoul cũng cho các nhà báo tháp 

tùng biết rằng chuyện Bắc Hàn mới làm là điều không ngạc nhiên vì “tin tình báo cho Hoa Kỳ và 

các đồng minh đã biết trước ý đồ của Bình Nhưỡng”. 

Viên chức cao cấp này cũng nói Washington sẽ không có phản ứng đáp trả, nhưng nhấn mạnh “nếu 

Bắc Hàn nổ thử nghiệm hạt nhân, chắc chắn Hoa Kỳ sẽ có phản ứng”. 

Trong những tuần lễ vừa qua, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump nhiều lần lên tiếng cảnh báo ông 

sẽ có biện pháp mạnh đối với Bắc Hàn, mới tuần rồi ông cho báo chí biết “Bắc Hàn là một vấn đề” 

và “vấn đề này dẽ được giải quyết”. 

Tổng Thống Hoa Kỳ cũng thường xuyên lên tiếng đòi hỏi Trung Quốc phải làm áp lực mạnh hơn 

với Bình Nhưỡng, nhưng đồng thời cũng báo trước Hoa Kỳ sẽ có biện pháp đích đáng với Bắc Hàn 

mà không cần sự trợ giúp của Bắc Kinh. 

Mỹ không loại trừ bất cứ giải pháp nào 

Trước khi Phó Tổng Thống Pence rời Washington, tin từ Nhà Trắng cho hay Hoa Kỳ sẽ áp dụng 

chính sách “gây áp lực tối đa với Bắc Hàn” nhưng đồng thời “cũng sẵn sàng thảo luận để xây dựng 

ổn định cho bán đảo Triều Tiên”. 

Một viên chức cao cấp của Nhà Trắng yêu cầu không nêu tên giải thích rằng chính phủ Mỹ tiếp tục 

đòi hỏi Bắc Kinh phải lám áp lực với Bình Nhưỡng, đồng thời có tin nói rằng Hoa Kỳ chưa nghĩ 

đến chuyện sử dụng biện pháp quân sự đối với Bắc Hàn. 

Tuần rồi, bài bình luận của tở Hoàn Cầu Thời Báo xuất bản tại Bắc Kinh viết với đại ý cho rằng nếu 

khôn ngoan, Bình Nhưỡng nên ngừng những hành động gây rối, đánh đổi lấy lời cam kết của Trung 

Quốc là sẽ bảo vệ an ninh quốc phòng cho Bắc Hàn và cam kết bán đảo Triều Tiên sẽ là khu vực 

không có võ khí hạt nhân. 

Trước đó, tờ báo này cũng đăng tải bài viết mang nội dung nếu Bắc Hàn tiếp tục gây rối, Bắc Kinh 

“sẽ để yên cho Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết chứa đựng những biện 

pháp cấm vận mới”, kể cả biện pháp “cấm các nước bán nhiên liệu cho Bắc Hàn”. 

Seoul là trạm dừng chân đầu tiên của Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Mike Pence trong chuyến viếng 

thăm Châu Á-Thài Bình Dương kéo dài 10 ngày của ông. Sau Nam Hàn, ông sẽ đến Nhật Bản, 

Indonesia và Úc. 


