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Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này không còn cần phải tiến hành 

thử nghiệm hạt nhân hay phi đạn đạn đạo liên lục địa nữa vì họ đã hoàn thành mục 

tiêu phát triển các vũ khí này. 

Loan báo của Triều Tiên nói rằng nước này sẽ đình chỉ các cuộc thử nghiệm hạt 

nhân và phi đạn và đóng cửa một địa điểm thử nghiệm hạt nhân đã được cộng đồng 

quốc tế hoan nghênh, dù một số nước tỏ ra lạc quan dè dặt. 

Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này không còn cần phải tiến hành 

thử nghiệm hạt nhân hay phi đạn đạn đạo liên lục địa nữa vì họ đã hoàn thành mục 

tiêu phát triển các vũ khí này, Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho 

biết. 

Đây là lần đầu tiên ông Kim trực tiếp trình bày lập trường của mình về chương trình 

vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trước các hội nghị thượng đỉnh đã được hoạch định 

với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tuần sau và với Tổng thống Mỹ Donald 

Trump vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. 

 

Ông Trump hoan nghênh tuyên bố này và nói rằng ông mong đợi dự hội nghị thượng 

đỉnh với ông Kim. 

 

 



 

 

Donald J. Trump 

✔@realDonaldTrump 

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. 

This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward 

to our Summit. 

3:50 PM - Apr 20, 2018 
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"Triều Tiên đã đồng ý đình chỉ tất cả các cuộc Thử nghiệm Hạt nhân và đóng cửa 

một địa điểm thử nghiệm lớn. Đây là tin rất tốt cho Triều Tiên và Thế giới - tiến bộ 

lớn! Rất mong dự Hội nghị Thượng đỉnh của chúng tôi," ông Trump nói trên Twitter. 

Hàn Quốc nói quyết định của Triều Tiên biểu thị tiến bộ "có ý nghĩa" hướng tới việc 

giải trừ hạt nhân bán đảo và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc gặp gỡ thành 

công với Hàn Quốc và Mỹ. 

Trung Quốc, đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên và gần đây đã bất mãn với việc 

Triểu Tiên tiếp tục phát triển vũ khí, hoan nghênh loan báo này, nói rằng nó sẽ giảm 

bớt căng thẳng và thúc đẩy giải trừ hạt nhân. 

"Phía Trung Quốc tin rằng quyết định của Triều Tiên sẽ giúp cải thiện tình hình trên 

bán đảo," phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khảng nói trong một thông cáo. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng hoan nghênh loan báo của Triều Tiên nhưng 

nói nó phải đưa tới hành động. 

"Điều quan trọng là loan báo này đưa tới việc giải trừ hạt nhân hoàn toàn, có thể 

kiểm chứng được. Tôi muốn nhấn mạnh điều này," ông Abe nói với các phóng viên. 

 

 

安倍晋三 

✔@AbeShinzo 

この北朝鮮の発信については、前向きな動きと歓迎したいと思います。た

だ大切なことは、この動きが、核、大量破壊兵器の、そしてミサイルの、

完全、検証可能、不可逆的な廃棄につながっていくかどうか、それをしっ

かりと注視していきたいと思います。 

https://twitter.com/abeshinzo/status/987541071579119616 … 

8:58 PM - Apr 20, 2018 
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Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lâu nay vẫn là mục tiêu chính cho sự tức giận của Triều 

Tiên. 

Anh và Úc cũng tỏ ra dè dặt. 

Chính phủ Anh nói trong một thông cáo rằng cam kết của Bình Nhưỡng là một bước 

đi tích cực và hy vọng nó cho thấy "một nỗ lực để thương thuyết bằng thiện chí." 

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nói sẽ cần có "các bước có thể kiểm chứng được" để 

đảm bảo hoạt động thử nghiệm thực sự bị đình chỉ. 

Triều Tiên nói rằng các chương trình hạt nhân và phi đạn là những biện pháp răn đe 

cần thiết chống lại sự thù địch của Mỹ. Quốc gia cộng sản này đã tiến hành nhiều 

cuộc thử nghiệm phi đạn với mục tiêu có thể tấn công Mỹ bằng bom hạt nhân. 

Các cuộc thử nghiệm và lời lẽ hằn học giữa ông Trump và ông Kim đã khơi lên 

những lo ngại về chiến tranh cho đến khi, trong một bài phát biểu đầu năm mới, nhà 

lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi giảm bớt căng thẳng quân sự. 

Ông đã gửi một phái đoàn đến Thế vận hội Mùa đông ở miền Nam vào tháng 2, hàn 

gắn mối quan hệ với những cựu thù của mình. 

Tuy nhiên nhiều quan chức và chuyên gia Mỹ nghi ngờ sự chân thành của ông Kim 

về việc giải trừ hạt nhân. Họ nhìn nhận một loạt những hoạt động ngoại giao gần 

đây là một chiêu trò nhằm giúp Triều Triên được bớt đi những chế tài kinh tế. 

 


