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Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un thị sát Đơn vị 1524 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên trong 

một bức hình không đề ngày tháng do Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên công bố, ngày 30 

tháng 6, 2018. 

Các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng Triều Tiên đã gia tăng sản xuất nhiên liệu cho vũ khí hạt nhân 

tại nhiều địa điểm bí mật trong những tháng gần đây và có thể tìm cách giấu chúng trong khi tìm 

kiếm những nhượng bộ trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, NBC dẫn lời các quan chức 

Mỹ cho biết. 

Trong một bản tin loan đi hôm thứ Sáu, mạng lưới truyền hình này nói điều mà họ mô tả là đánh 

giá tình báo mới nhất của Mỹ dường như trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, 

người đã tweet sau một hội nghị thượng đỉnh chưa từng có vào ngày 12 tháng 6 với lãnh tụ Triều 

Tiên Kim Jong Un rằng “không còn mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên nữa.” 

NBC dẫn lời năm quan chức không nêu danh tính của Mỹ nói rằng trong những tháng gần đây, 

Triều Tiên đã đẩy mạnh sản xuất uranium tinh chế cho vũ khí hạt nhân, ngay cả khi họ tiến hành 

ngoại giao với Mỹ. 

Mạng lưới truyền hình này dẫn lời các quan chức Mỹ nói đánh giá tình báo kết luận rằng Triều 

Tiên có nhiều hơn một địa điểm hạt nhân bí mật ngoài cơ sở sản xuất nhiên liệu hạt nhân được 

biết tới tại Yongbyon. 

“Có bằng chứng hoàn toàn không thể chối cãi cho thấy họ đang tìm cách đánh lừa Mỹ,” NBC dẫn 

lời một quan chức nói. 

CIA từ chối bình luận về bản tin của NBC. Bộ Ngoại giao cho biết họ không thể xác nhận bản tin 

này và không bình luận về các vấn đề liên quan đến tình báo. Nhà Trắng không hồi đáp yêu cầu 

bình luận. 

Bản tin của NBC khơi lên thêm nghi vấn về chuyện liệu Triều Tiên có sẵn lòng tham gia các cuộc 

đàm phán nghiêm túc để từ bỏ chương trình vũ khí hiện đang đe dọa Mỹ hay không, mặc dù ông 

Trump đã nhiệt tình vẽ nên hình ảnh đầy lạc quan về kết quả hội nghị thượng đỉnh. 

NBC dẫn lời một quan chức tình báo cao cấp của Mỹ nói rằng quyết định của Triều Tiên đình chỉ 

các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn trước hội nghị là bất ngờ, và việc hai bên đang đàm phán 

là một bước đi tích cực. 

Tuy nhiên, ông nói thêm: “Có những công tác đang diễn tiến hòng đánh lừa chúng tôi về số lượng 

các cơ sở, số lượng vũ khí, số lượng phi đạn… Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ.” 

Triều Tiên đã đồng ý tại hội nghị thượng đỉnh là sẽ “nỗ lực hướng tới giải trừ hạt nhân bán đảo 

Triều Tiên,” nhưng tuyên bố chung của ông Kim và ông Trump đã không đưa ra chi tiết về cách 

thức hay thời điểm mà Bình Nhưỡng có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình. 



Trước hội nghị thượng đỉnh, Triều Tiên từ chối đơn phương từ bỏ kho vũ khí mà họ gọi là sự răn 

đe thiết yếu chống lại hành vi gây hấn của Mỹ. 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuần trước nói ông có thể sớm quay trở lại Triều Tiên để cố gắng 

minh định các cam kết đạt được tại hội nghị Trump-Kim. 

Tuần này, 38 North, một dự án ở Washington chuyên theo dõi Triều Tiên, cho biết Triều Tiên đã 

có những có những cải thiện nhanh chóng đối với các cơ sở ở Yongbyon kể từ ngày 6 tháng 5, 

nhưng họ không thể xác định liệu công tác đó có tiếp tục sau ngày 12 tháng 6 hay không. 

 


