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Ngày thứ sáu 9 tháng 9, 2016 vừa 
qua, Bắc Hàn đã thành công trong 
việc cho nổ thử một quả bom nguyên 
tử, có sức mạnh tương đương với 10 
kilotons của chất nổ TNT. Với vụ nổ 
này, Bắc Hàn được coi như đã chính 
thức trở thành quốc gia có vũ khí 
nguyên tử, mặc dù Tổng Thống 
Obama tuyên bố là không bao giờ 
Hoa Kỳ chấp nhận Bắc Hàn là một 
quốc gia nguyên tử, ngang hàng với 
các cường quốc nguyên tử khác: Hoa 
Kỳ, Nga, Trung Hoa, Anh, Pháp, Ấn 
Độ, Pakistan và Do Thái. 
Tuy thế các chuyên viên về nguyên 
tử đều cho rằng với vụ nổ bom 
nguyên tử thành công này, Bắc Hàn 
đã tiến bước khá xa và dù muốn dù 
không, Hoa Kỳ phải chấp nhận sự 
thật là giờ đây Bắc Hàn đã có đủ khả 
năng để trở thành quốc gia nguyên 
tử và có vũ khí bom nguyên tử đe 
dọa Đại Hàn, Nhật và trong tương lai 
cả lục địa Hoa Kỳ, nhiều phần chỉ 4 
năm nữa là 2020. 
Đây là vụ nổ thử bom nguyên tử lần 
thứ năm của Bắc Hàn. Lần đầu tiên 
gần 10 năm trước vào ngày 8 tháng 
10, 2006. Lúc đó sứ mạnh của vụ nổ 
này chỉ khoảng hơn nửa kiloton TNT, 
không đáng kể gì và  coi như thất 
bại. Lần thứ hai vào ngày 24 tháng 5, 
2009, sức mạnh là 2.35 kilotons. Lần 
thứ ba vào ngày 12 tháng 2, 2013, 
mạnh hơn lần thứ hai chút đỉnh. 
Nhưng điều đặc biệt là trong lần nổ 
thử thứ ba này, Bắc Hàn đã thành 
công trong việc thu nhỏ quả bom 
nguyên tử để có thể gắn trên đầu phi 
đạn được. Mặc dù cơ quan tình báo 
của bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ tin vào 
điều này, các viên chức khác tại Ngũ 
Giác Đài và tình báo Đại Hàn  nghi 
ngờ khả năng thu nhỏ bom nguyên 
tử để gắn trên hỏa tiễn của Bắc Hàn. 
Lần thứ tư Bắc Hàn cho nổ thử bom 
nguyên tử là ngày 5 tháng giêng, 
2016. Lần này sức mạnh tăng lên là 
6 kilotons và là loại bom hydrogen,  
đồng thời tình báo Hoa Kỳ và Đại 
Hàn tin là Bắc Hàn đã có thể gắn 
loại bom này trên đầu hỏa tiễn mức 
gần và bực trung, có khả năng bắn 

xuống Đại Hàn và đe dọa cả Nhật 
Bản. 
Tháng 6, 2016 vừa qua, Bắc Hàn 
cho bắn thử hỏa tiễn ballistic missile 
có tầm bắn bực trung nhưng có mức 
lên vùng không gian cao và có khả 
năng đe dọa được các căn cứ quân 
sự của Hoa Kỳ đặt đảo Guam. Như 
vậy với vụ nổ thành công bom 
nguyên tử vừa qua, Bắc Hàn giờ đây 
đã có bom nguyên tử mạnh đủ và 
gắn được trên đầu hỏa tiễn tầm xa, 
có thể phá hủy được căn cứ quân sự 
của Hoa Kỳ trên đảo Guam. Thực 
sự, quả bom này của Bắc Hàn có 
sức mạnh 10 kilotons TNT, tuy là tiến 
bộ đáng kể nhưng cũng chỉ bằng một 
nửa quả bom nguyên tử đầu tiên của 
Hoa Kỳ, có sức mạnh là 20 kilotons, 
gọi là Trinity test  cho nổ vào tháng  
7, năm 1945 tại sa mạc của tiểu 
bang New Mexico. 
Nhưng chỉ với mức 10 kilotons của 
quả bom nguyên tử sau cùng này, 
Bắc Hàn đã có thể  chính thức tự 
nhận mình là quốc gia nguyên tử. Vì 
theo Siegfried S. Hecker, giáo sư về 
nguyên tử năng tại đại học Stanford, 
là người duy nhất được Bắc Hàn mời 
sang để viếng thăm các cơ sở về 
nguyên tử của Bắc Hàn, xứ này đã 
tiến từ việc dùng đe dọa chế bom 
nguyên tử như một thứ mồi nhử để 
thương lượng, điều đình. Giờ đây với 
vụ nổ thử thành công vừa uqa, Bắc 
Hàn đã tiến đến trình độ xây dựng 
một lực lượng nguyên tử. Hecker 
nguyên trước kia là giám đốc trung 
tâm nguyên tử Los Alamos của Hoa 
Kỳ, nơi nghiên cứu và chế tạo bom 
nguyên tử cho Hoa Kỳ. Nên nhận 
định này của Hecker có tầm giá trị 
đặc biệt.  Ngoài ra các ước tính của 
các chuyên viên quân sự khác của 
Hoa Kỳ đều cho rằng với đà tiến triển 
này, chỉ 4 năm nữa là 2020, Bắc Hàn 
sẽ có lực lượng nguyên tử gồm 100 
quả bom nguyên tử, gắn trên đầu 
hỏa tiễn liên lục địa và có tầm bắn xa 
bao trùm cả Hoa kỳ, phá hủy được 
cả Washington, D.C. lẫn New York 
City. 
Ngoài chuyện có khả năng chế tạo 
được bom nguyên tử, điều quan 
trọng không kém là khả năng chế 
được hỏa tiển có tầm bắn xa và 
chính xác. Hơn nữa với hỏa tiễn liên 
lục địa, để có thể bắn tới Hoa Kỳ, 

Bắc Hàn phải chế được hỏa tiễn bắn 
lên thượng tầng khí quyển, rồi rơi trở 
lại xuống vùng khí quyển dưới. Khi 
vào lại khí quyển như vậy, nhiệt độ 
tăng lên rất nhanh và làm cháy hay 
hỏng hỏa tiễn tầm xa.  Trước kia Hoa 
Kỳ lạc quan cho rằng Bắc Hàn 
không đủ kỹ thuật để chế được hỏa 
tiễn liên lục địa vì đòi hỏi kỹ thuật 
cao độ. Nhưng điều không ngờ đến 
là Bắc Hàn đã chiêu mộ được rất 
nhiều những chuyên viên về hỏa tiễn 
của Nga khi Sô Viết sụp đổ và các 
chuyên viên này đã giúp cho Bắc 
Hàn tiến rất nhanh trong việc chế tạo 
hỏa tiễn liên lục địa để có thể bắn 
thẳng tới Hoa Kỳ.  Trong năm 1992, 
tại phi trường Moscow,  khoảng hơn 
20 các chuyên viên này cùng gia 
đình đã bị nhân viên an ninh của 
Nga giữ lại không cho đáp máy bay 
đi từ Moscow sang Pyongyang, thủ 
đô của Bắc Hàn. Các chuyên viên 
này cho biết sau khi Sô Viết tan rã, 
họ đã bị thất nghiệp nên phải tìm 
cách di cư sang Bắc Hàn kiếm sống! 
Đây chỉ là một số nhỏ các chuyên 
viên của Nga bị giữ lại. Nhưng gần 
như cả kỹ nghệ về không gian của 
Nga lúc đó bị bỏ rơi,  nên các chuyên 
viên của Mkeyev Design Bureau, nơi 
chuyên về chế tạo hoả tiễn của Nga 
đặt tại vùng núi Ural mountains đã 
ùn ùn kéo sang Bắc Hàn để đem tài 
nghệ giúp Bắc Hàn chế tạo được 
chương trình hỏa tiễn như hiện nay. 
Nhóm chuyên viên về hỏa tiễn của 
nga đã giúp cho Bắc Hàn chế tạo 
được loại hỏa tiễn đầu tiên dựa trên 
mô hình hỏa tiễn R-27 của Nga. Loại 
hỏa tiễn này Nga dùng để trang bị 
cho tiềm thủy đĩnh nguyên tử, có gắn 
bom nguyên tử trên đầu phi đạn và 
bắn từ dưới lòng biển sâu.  Loại hoả 
tieên mới nhất của bắc Hàn hiện nay 
gọi là Musudan,  có tầm bắn xa đến 
2400 miles,  có khả năng bắn tới đảo 
Guam, nơi đặt căn cứ của Hoa Kỳ. 
Muốn bắn tới lục địa Hoa Kỳ, hỏa 
tiễn phải có tầm là 3400 miles.  
Hiện Bắc Hàn đang trên đường hoàn 
thành hai loại hỏa tiễn liên lục địa 
dựa trên mô hình của hỏa tiễn R-27, 
được tối tân hóa dưới sự điều khiển 
cuủa các chuyên viên Nga di cư 
sang Bắc Hàn. Hỏa tiễn đầu tiên là 
KN-08 có tầm bắn xa đủ để bắn tới 
vùng West Coast của Hoa Kỳ. Loại 



 

KN-14 mạnh hơn nữa, có thể bay tới 
tàn phá ngay thủ đô Washington, 
D.C. ! Tháng 4, 2016 vừa qua, Bắc 
Hàn đã cho bắn thử loại hỏa tiễn mới 
này. Tuy các chuyên viên quân sự 
Hoa Kỳ đều cho rằng Bắc Hàn vẫn 
chưa có hỏa tiễn tinh vi và kỹ thuật 
cao độ đủ để bảo vệ quả bom gắn 
trên đầu phi đạn khi bay từ thượng 
tầng khí quyển trở lại bầu không khí 
và tạo nên sức nóng khủng khiếp 
làm hư quả bom nguyên tử. Nhưng 
Hoa Kỳ đã tính sai về Bắc Hàn quá 
nhiều lần và như tướng William E. 
Gortney, chỉ huy North American 
Aerospace Defense Command, có 
nhiệm vụ bảo vệ Hoa Kỳ chống hỏa 
tiễn, đã tuyên bố trước Uûy Ban 
Quân Lực của Thượng Viện á: “Xác 
xuất về khả năng bắn tới Hoa Kỳ của 
Bắc Hàn bây giờ còn thấp nhưng sẽ 
tăng lên nhiều”. Và Hoa Kỳ cần phải 
đầu tư nhiều hơn để bảo vệ vùng 
không gian của Hoa Kỳ. 
Một cách đề phòng hữu hiệu nhất là 
chương trình Hoa Kỳ sẽ thực hiện 
ngay tại Đại Hàn. Là lập hệ thống 
hỏa tiễn trên vùng đất của Đại Hàn 
để bắn rơi ngay hỏa tiễn của Bắc 
Hàn khi vừa bắn ra. Hệ thống này 
gọi là THAAD, Terminal High 
Altitude Area Defense, gồm các hỏa 
tiễn tối tân nhất của Hoa Kỳ, có thể 
bắn hạ ngay các hỏa tiễn khác khi 
đang bay trên không gian.  Nhưng 
Trung Hoa đã phản kháng kịch liệt, 
cho rằng Hoa Kỳ lập hệ thống 
THAAD này là để nhắm vào Trung 
Hoa thay vì Bắc Hàn. Có nghĩa Tập 
Cận Bình sợ một khi chiến tranh Hoa 
Kỳ và Trung Hoa xảy ra, hệ thống 
phòng thủ hỏa tiễn này của Hoa Kỳ 
sẽ bắn rơi tất cả các hỏa tiễn của 
Trung Hoa, vô hiệu hóa các vũ khí 
của Trung Hoa và làm bá chủ không 
gian.  Trong cuộc gặp giữa Obama 
và Tập Cận Bình tuần qua trong 
cuộc họp 20 quốc gia tại Bắc kinh, 
Obama đã nhắn nhủ với họ Tập là 
nếu sợ hệ thống THAAD của Hoa 
Kỳ, Trung Hoa phải phải hợp tác với 
Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn chương 
trình nguyên tử của Bắc Hàn. 
Thực sự, một trong những nguyên 
nhân Bắc Hàn cho thử quả bom 
nguyên tử lần thứ năm với sức mạnh 
10 kilotons tuần lễ qua, chính vì đe 
dọa của THAAD. Tập Cận Bình 

nhiều phần đã khuyến khích Kim 
Jong Un để tiến tới trong chương 
trình nguyên tử thay vì hợp tác với 
Hoa Kỳ để ngăn chặn Bắc Hàn như 
Obama mong muốn. Vì Trung Hoa 
hiện nay là quốc gia nuôi sống Bắc 
Hàn với viện trợ thực phẩm, nhiên 
liệu trong khi Bắc Hàn bị chế tài trên 
mọi phương diện do Liên Hiệp Quốc 
và Hoa Kỳ đưa ra. Nhưng Bắc Hàn 
không coi những biện pháp chế tài 
này ra gì vì Trung Hoa đứng đằng 
sau để yểm trợ và tiếp tế, vô hiệu 
hóa tất cả các biện pháp chế tài 
nghiêm ngặt nhất đã từ hơn hai mươi 
năm nay.  
Tập Cận Bình đã tính toán là cuộc 
chiến tranh với Hoa Kỳ không sớm 
thì muộn cũng sẽ xảy ra. Nên dùng 
Bắc Hàn như con chốt thí, trang bị 
với vũ khí nguyên tử để kiềm chân 
Hoa Kỳ trên mặt trận chiến lược địa 
dư vùng Đông Bắc Á Châu. Mặc dù 
hiện nay Bắc Hàn chưa có khả năng 
để bắn tới lục địa Hoa Kỳ. Nhưng khi 
cuộc chiến với Trung Hoa xảy ra, Đại 
Hàn, Nhật và các căn cứ quân sự 
của Hoa Kỳ trên vùng biển phía 
Đông Thái Bình Dương chạy tới 
Guam đều bị đe dọa phá hủy do 
bom nguyên tử của Bắc Hàn. 
Việc Bắc Hàn với vụ thử bom nguyên 
tử lần thứ năm vừa qua, chính thức 
trở thành quốc gia nguyên tử, đã làm 
thay đổi hẳn bộ mặt chiến lược cho 
vùng Á Châu Thái Bình Dương.  Nhật 
và Đại Hàn hiện nay sẽ  bắt buộc 
phải đi vào con đường nguyên tử. 
Nhật nhiều phần đã có bom nguyên 
tử , chế tạo sẵn, chỉ cần ráp lại để xử 
dụng ngay. Đại Hàn sẽ phải chạy 
đua để có bom nguyên tử và hỏa tiễn 
gắn đầu đạn nguyên tử chĩa sang 
Bắc Hàn để tạo thế tự hủy diệt với 
Bắc Hàn gọi là Mutual Assured 
Destruction. 
Hoa Kỳ chỉ có hai con đường. Hoặc 
ra tay trước để dội bom phá hủy tất 
cả các cơ sở chế tạo bom nguyên tử 
cũng như hỏa tiễn tầm xa của Bắc 
Hàn. Hoặc dựa vào hệ thống phòng 
thủ hỏa tiễn THAAD để ngăn chặn 
bắn rơi các hỏa tiễn của Bắc Hàn 
cũng như của Trung Hoa bắn lên. 
Nhưng hệ thống phòng thủ này cũng 
không chính xác 100% đủ để ngăn 
chặn tất cả các hỏa tiễn bắn lên. Chỉ 
cần một hay hai hỏa tiễn đi lọt là Đại 

Hàn và Nhật sẽ bị tàn phá nặng nề. 
Chưa kể đến những căn cứ quân sự 
của Hoa Kỳ tại Guam có thể bị tiêu 
diệt. Nên những chiến lược gia tại 
Ngũ Giác Đài đã và đang sửa soạn 
để tiến hành trong cuộc chiến vùng 
Thái Bình Dương trong tương lai gần. 
Chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Trung 
Hoa  là điều không thể tránh được. 
Như Tập Cận Bình đã tin tưởng như 
thế và đang sửa soạn cho cuộc 
chiến này. Việc Bắc Hàn cho nổ thử 
quả bom nguyên tử tuần qua chính là 
bước đi đầu của họ Tập để thử lửa 
Hoa Kỳ.  Ngũ Giác Đài hiện nay đã 
rất nóng lòng để bắt đầu cuộc chiến 
tranh với Trung Hoa. Để triệt hạ tận 
gốc xứ này trước khi quá muộn và 
không thể để Tập Cận Bình quá lộng 
hành thêm được nữa. Cũng như Hoa 
Kỳ sẽ cho dội bom để tàn phá tất cả 
các cơ sở chế tạo bom nguyên tử và 
hỏa tiễn của bắc Hàn, cũng như diệt 
tận gốc Kim Jong Un và chính quyền 
Pyongyang, hợp nhất Bắc và Nam 
Hàn, kết thúc cuộc chiến Triều Tiên 
đã xảy ra từ hơn 60 năm trước kia! 
Bao giờ cuộc chiến Thái Bình Dương 
này sẽ xảy ra? Có thể một hai năm 
nữa, nhưng không thể quá năm 2020 
là năm ước tính Bắc Hàn sẽ có đủ 
khả năng bắn hoả tiễn nguyên tử tới 
Wasington, D.C.! Hoặc sớm hơn là 
chỉ trong năm đầu của nhiệm kỳ tổng 
thống mới của Hoa Kỳ. Chúng ta hãy 
chờ xem vậy! 
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