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Subject:  Vài Ý Kiến Về Vấn Đề Triều Tiên 

From:  Lưu Trần 

Date:   Wednesday, September 13, 2017, 4:50:58 PM PDT 

 

Các Bạn thân, 

 

Hôm nay tui xin bàn luận đôi điều về vấn đề Triều Tiên mà trong mấy ngày qua dư 

luận thế giới có vẻ thờ phào với quyết nghị mới nhứt của Hội đồng Bào an Liên 

Hiệp Quốc (HD-BA/LHQ) nhằm trừng phạt Bắc Hàn sau vụ thử bom khinh khí 

ngày 3 tháng 9. Thế giới thở phào an phận, nhưng đối với TTHoa kỳ Donald Trump 

thí quyết nghị mới đó "chẳng là gì cả..." Xin click vào đường dẫn "Trump: 

Santions 'Nothing' to 'What Will Have to Happen to NKorea" để biết thêm chi tiết. 

Phạm vi email nầy không bàn về những cuộc khẩu chiến vô cùng tận trươc đây và 

say nầy trước khi vụ Triều Tiên hạ màn. 

Dù sao cũng không nên bỏ qua tiết thêm một bớt hai của nghị quyết trừng phạt Bắc 

Hàn. Quan điểm của Trung Cộng và Nga sô quá rõ ràng là không được làm cho chế 

độ Bắc Hàn bị sụp đổ, nếu không họ sẽ xử dụng quyền phủ quyết của thành viên 

thường trực của HDBA/LHQ. Nga và Trung Cộng đều muốn tái diễn các màn đàm 

phán đã bị thất bại trong vòng 25 năm qua với những bội ước và vòi vĩnh của Bắc 

Hàn. 

Từ lâu, các nhà quan sát sát quốc tế đều có lý do để tin rằng Bắc Hàn chỉ là công cụ 

của Trung Cộng và Nga sô để làm vùng trái độn trong lãnh vực an ninh lãnh thổ. 

Khi Nhựt bản đầu hàng Đồng minh sau Thế chiến II thì Nga và Trung Cộng được 

thỏa thuận tiếp quản vùng Bắc và Hoa Kỳ tiếp quản vùng Nam Triều Tiên theo lằn 

ranh Vĩ Tuyến 38, lằn ranh chia đôi lãnh thổ vẫn còn tồn tại đến ngày nay. 

Trung Cộng thành công trong việc biến Trung Hoa lục địa thành một nước công sản 

trong năm 1949 viết nên những trang sử mới trong vùng Đông Nam Á và cuộc chiến 

Triều Tiên 1950-53 là thử thách đầu tiên của Bắc Kinh. Sau khi giúp dựng nên Cộng 

hòa Dân chủ Nhân dân Triều tiên -Bắc Hàn- với sự lãnh đạo của Kim Nhựt Thành 

(cha của Kim Chính Nhựt và là ông nội của Kim Chính Ân), Bắc Cộng xua quân 

tấn công Nam Hàn để mong thống nhứt đất nước. Quân miền Bắc tràn qua sông Áp 

Lục, vượt Vĩ tuyến 38 nhưng bị liến quân Hoa Kỳ-Nam Hàn đẩy lui. Các phe lâm 

chiến chấp nhận đình chiến trong năm 1953 với tình trạng chia đôi lãnh thổ như cũ 

ở Vĩ tuyến 38. Một vùng phi quân sự với dãi đất rộng 4 cây số chạy dài từ Đông 

sang Tây, chính giữa là lằn đình chiến, nổi tiếng với làng Bàn Môn Điềm làm trung 

tâm thương nghị, giải quyết mâu thuẫn giữa hai miền Bắc-Nam. 

Tất cả chỉ là tạm thời, và cũng như Việt Nam, cả hai chính quyền Nam, Bắc Triều 

Tiên đều mong muốn thống nhứt đất nước theo ý của mình. Gần đây có ý kiến cho 

rằng Bắc Hàn không mong muốn "giải phóng" Nam Hàn. Điều nầy không đúng, 



hoặc chỉ có tính cách ngụy hòa, cầu mong sự bình an trong ảo tưởng. Không những 

khước từ những biện pháp hòa bình nhằm thống nhứt đất nước, Bắc Hàn muốn xử 

dụng bạo lực chiến để răn đe, áp đảo miến Nam. Nếu không thì những cuộc thí 

nghiệm vủ khí nguyên tử và khinh khí để làm gì? 

Xa hơn thế nữa, Bắc Hàn còn mưu tính tiến hành vận động chiến để thống nhứt bán 

đảo Triều Tiên. Việc rút lui của Hoa kỳ khỏi VNCH và thỏa hiệp với Trung Cộng 

qua mưu tính của Henry Kissinger càng khuyến khích Bắc Hàn xâm chiếm miến 

Nam bằng chiến tranh mà họ nghĩ Hoa Kỳ sẽ không dám can thiệp vào. 

Ngày 25 tháng 9, 1971, chủ tịch Bắc Hàn Kim Nhựt Thành ban hành "Lệnh sẵn sàng 

chiến đấu" cho quân dân Bắc Triều tiên. Lệnh đó có ý nghĩa gì nếu không phải là 

chuẩn bị chiến tranh xâm lăng miền Nam. 

Xâm lăng như thế nào? Vượt Vĩ tuyến 38 lần nữa? Phát động du kích chiến? Vì tò 

mò khi nghiên cứu về đường hầm xuyên biên giới Mễ-Mỹ, với 170 đường hầm đã 

bị phát hiện, tui lại biết được các đường hầm xuyên Vĩ tuyến 38 của Bắc Triều Tiên. 

Các bạn không tin? Xin hỏi ông Google về Korean Tunnels sẽ biết thêm Chủ tịch 

Kim Nhự Thành từng nói, mỗi đường hầm có hiệu quả hơn 10 quả bom nguyên tử 

(khi đó ông chưa biết đền sự tàn khốc của bom khinh khí -Hydrogen bomb- mà cháu 

nội của ông mới cho thử hồi đầu tháng Chín). 

Đại khái đường hầm đầu tiên bị khám phá ngày 19 tháng 11, 1974; hầm số 2, tháng 

3/1975; hầm số 3, tháng 10 năm 1978; và hầm số 4, ngày 2 tháng 9, 1990. Hầm số 

3 chỉ cách thủ đô Hán thánh 44 cây số và vùng phi quân sự cách Hán Thánh chùng 

55 cây số. Cac bạn cứ tưởng tượng đi, mỗi đường hầm đều đủ rộng để có thể vận 

chuyện xe tăng thiết giáp, có thể giúp di chuyển hàng chục ngàn binh sĩ mỗi giờ. 

Vậy xin đừng tin rằng Bắc Hàn không có tham vọng giải phóng miền Nam. Được 

hay không là chuyện khác! 

Từ thời Kim Nhựt Thành (ông nội) qua Kim Chính Nhụt (cha) đền đời cháu là Kim 

Chính Ân, Bắc Triều Tiên đã nhờ vào sư cưu mang của Trung Cộng. Trải qua ba 

đời lãnh tụ, những suy tính Bắc Triều Tiên có sự đổi khác. Nếu ngày nào Trung 

Cộng xem Bắc Hàn là "nô lệ" của mình thì ngày nay Kim Chính Ân thấy được Bắc 

Kinh phải lệ thuộc vào mình. Bắc Hàn hùng mạnh về nguyên tử-khinh khí thì nước 

nào hãi nhứt nều không phải là Trung Cộng! Trong lo âu, Trung Cộng ắt cũng có ý 

muốn thay ngựa giữa dòng ở Bình Nhưỡng. Trung Cộng nhứt quyết sẽ không bịn 

rịn nếu ngày nào còn xử dụng được Bắc Hàn làm con cờ thí. 

Để đổi lấy gì? Biền Hoa Đông đổi lầy Biển Hoa Nam (Đông Nam Á), có dư luận 

đồn đãi như vậy, cũng có thể do phái chủ hòa (appeasement) tung ra để cầu an!  Biển 

Hoa Nam ngoài trữ lương khí đốt và dầu hỏa to lớn còn là con đường huyết 

mạch  trong sách lược "Một vành đai, một con đường" của Trung Cộng. Liệu các 

nước trong vùng Đông Nam Á có bị bỏ rơi hay không cho sự an toàn của Nhựt Bổn 

và Triều Tiên. 

Vần đề còn lắm gay go. Bài học Việt Nam sẽ là gương sáng cho Nam Hàn và cho 

thế giới! Trong những suy tính, có người nói đến phải bỏ bom Bắc Hàn nếu Mỹ là 

Do Thái. Cũng được đề cập đến là xử dụng vũ khí nguyên tử chiến lược (Tactical A 

Weapons) dứt điểm Bắc Hàn để trừ hậu hoạn. 



Đi quá xa rồi. Xin ngưng để làm chuyện khác. 

--Lưu-- 

9/13/17 

 

 

----- Forwarded Message ----- 

 

From: Newsmax.com <newsmax@reply.newsmax.com> 

To:  tvl 

Sent: Wednesday, September 13, 2017 6:36 AM 

Subject: ‘Shredded Homes’; Trump's Predicts on Korea; Michael Moore Bombs 

 

Breaking News From Newsmax.com 
 

‘Shredded Homes’ and Seaweed Left in Fla. Keys 
Special: It’s Crazy What This New Site Reveals About 
Americans, Search Any Name 
Trump: Sanctions ‘Nothing’ to ‘What Will Have to 
Happen to NKorea’ 
Michael Moore Bombing on Broadway  
 

 

 

http://news.newsmax.com/?KKO6XshX5.7Y-emfvN2zo0L7zbsDtJRAK&http://www.newsmax.com/Headline/power-irma-outage/2017/09/12/id/813110/?ns_mail_uid=455630&ns_mail_job=1753243_09132017&s=al&dkt_nbr=010504em76ol
http://news.newsmax.com/?KKO6Yb5X5.7YTdmnQW2qoM4hnbbDtJR1K&https://tracking.truthfinder.com/?a=510&oc=27&c=303&s1=9.13.17_headline
http://news.newsmax.com/?KKO6Yb5X5.7YTdmnQW2qoM4hnbbDtJR1K&https://tracking.truthfinder.com/?a=510&oc=27&c=303&s1=9.13.17_headline
http://news.newsmax.com/?S6IDYb5X40.Y0emfvN2zc0J76bgDxJU1S&http://www.newsmax.com/Politics/trump-north-korea-sanctions/2017/09/12/id/813141/?ns_mail_uid=455630&ns_mail_job=1753243_09132017&s=al&dkt_nbr=010504em76ol
http://news.newsmax.com/?S6IDYb5X40.Y0emfvN2zc0J76bgDxJU1S&http://www.newsmax.com/Politics/trump-north-korea-sanctions/2017/09/12/id/813141/?ns_mail_uid=455630&ns_mail_job=1753243_09132017&s=al&dkt_nbr=010504em76ol
http://news.newsmax.com/?K6I6YbhQ8Mat-emeAN2qcML76bs6tfUAK&http://www.newsmax.com/US/michael-moore-broadway-liberal-documentarian/2017/09/12/id/813204/?ns_mail_uid=455630&ns_mail_job=1753243_09132017&s=al&dkt_nbr=010504em76ol

