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Park Kyung-seo (T) lãnh đạo Hồng Thập Tự Bắc Triều Tiên và Pak Yong-il, phó chủ tịch Ủy ban 

Hòa Bình Thống NHất Hàn Quốc, trong đàm phán về hội ngộ các gia đình ly tán tại núi Kim 

Cương (BTT) ngày 22/06/2018.   REUTERS 

 

Trong quan hệ Liên Triều, thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yon ngày 25/06/2016 thông báo Seoul 

và Bình Nhưỡng đang đàm phán về khả năng Bắc Triều Tiên rút các đơn vị pháo ra khỏi khu vực 

biên giới hai nước Triều Tiên. 

Theo hãng tin Mỹ AP, Bình Nhưỡng đã triển khai 1.000 khẩu pháo đến khu vực biên giới và đây 

là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của thủ đô Seoul cũng như đối với nhiều thành 

phố lớn của Hàn Quốc. Tuyên bố của thủ tướng Lee xác nhận tin đã được báo chí Seoul đăng tải 

vào tuần trước. Hiện tại bộ Quốc Phòng Hàn Quốc chưa lên tiếng về phát biểu của thủ tướng Lee 

Nak Yon. 

Tuy nhiên, bộ Quốc Phòng Hàn Quốc thông báo Seoul và Bình Nhưỡng vừa đạt được đồng thuận 

để "nhanh chóng" nối lại đường dây liên lạc quân sự giữa hai miền Nam và Bắc Triều Tiên nhằm 

giảm thiểu căng thẳng, tạo sự tin tưởng giữa hai bên. 

Quyết định trên được đưa ra trong khuôn khổ cuộc họp tại Pha Châu (Paju) - Bàn Môn Điếm, giữa 

đại tá Cho Yong Geun đại diện cho Hàn Quốc và đồng cấp Bắc Triều Tiên Om Chang Nam. Bên 

cạnh đường dây liên lạc quân sự, đôi bên còn hướng tới việc mở lại các đường dây điện thoại giữa 

hai nước Triều Tiên. 

Ngoài lĩnh vực quân sự, cũng hôm nay, Seoul thông báo một loạt các cuộc đàm phán với Bình 

Nhưỡng sắp tới về các dự án hợp tác kinh tế song phương. Thí dụ như cuộc họp nhằm nâng cấp 

hệ thống đường xe lửa sát đường biên giới (ngày 26/06/2018). Cuộc họp thứ hai nhắm vào các 

công trình tu sửa hệ thống cầu đường (ngày 28/06/2018) và cuộc họp thứ ba liên quan đến dự án 

cùng nhau bảo vệ môi trường thiên nhiên, bảo vệ rừng (ngày 04/07/2018). Hàn Quốc nhấn mạnh 

các cuộc họp vừa nêu nằm trong khuôn khổ Tuyên bố Bàn Môn Điếm hôm 27/04/2018. 

Cuối cùng trên hồ sơ cho phép các gia đình hai miền Nam và Bắc Triều Tiên hội ngộ, hãng tin 

Yonhap cho biết, Seoul bắt đầu xem xét trường hợp của 500 đơn xin được gặp lại người thân ở 

bên kia vĩ tuyến 38. Trong số này chỉ có 100 người trường hợp được toại nguyện. Sau ba năm 

gián đoạn, các gia đình bị ly tán vì chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) sẽ được gặp lại nhau tại 

núi Kim Cương từ ngày 20 đến 26/08/2018. 
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