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Tình hình giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ 
càng ngày càng trở nên căng thẳng 
hơn. Sau khi Bắc Hàn cho bắn thử 
hai hỏa tiễn liên lục địa trong tháng 7 
vừa qua với tầm bắn bao phủ gần 
hết lục địa của Hoa Kỳ, tiết lộ mới 
nhất của cơ quan tình báo Quốc 
Phòng, Defense Intelligence Agency, 
cho biết Bắc Hàn đã đạt được mức 
thu nhỏ bom nguyên tử để gắn trên 
đầu phi đạn.  
Tuy nhiên kỹ thuật bảo vệ đầu đạn 
nguyên tử này không nóng chảy khi 
rơi từ thượng tầng khí quyển xuống 
mục tiêu, bị sức nóng do cọ xát và 
mức rung vì tốc độ quá nhanh làm 
tiêu hủy bom nguyên tử trước khi nổ, 
có lẽ Bắc Hàn chưa thành công. Lý 
do là lần Bắc Hàn bắn thử hỏa tiễn 
liên lục địa cuối cùng, hình ảnh tình 
báo Hoa Kỳ thu thập được cho thấy 
đầu chóp của hỏa tiễn Bắc Hàn đã 
tách rời, cháy vàø nổ tung trên không 
gian trước khi rơi xuống biển. 
Tuy nhiên theo một số chuyên gia, 
kỹ thuật này Bắc Hàn nhiều phần sẽ 
đạt được vào khoảng đầu năm đến. 
Đây là giai đoạn cuối, nên với những 
chứng tỏ gần đây, việc Bắc Hàn sẽ 
có hỏa tiễn liên lục địa gắn bom 
nguyên tử, bắn tới Hoa Kỳ và đe dọa 
được toàn lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ xảy ra 
chỉ cần vài tháng nữa. Hay như 
những tính toán của tình báo Hoa Kỳ 
đã được chứng tỏ là sai lầm quá 
nhiều về khả năng của Bắc Hàn, có 
thể ngay hiện nay Bắc Hàn đã đạt 
được khả năng cuối này là điều có 
thể xảy ra rồi! 
Vì thế không lạ gì khi Donald Trump 
được cơ quan DIA, tình báo quốc 
phòng, cho biết về việc Bắc Hàn đã 
có bom nguyên tử thu nhỏ gắn trên 
đầu phi đạn, Trump đã lên tiếng dọa 
ngay. Là sẽ cho nổi lửa cuồng giận, 
fire and fury, trên phần đất Bắc Hàn 
nếu Kim Jong Un tiếp tục đe dọa bắn 
hoả tiễn nguyên tử sang Hoa Kỳ. 
Câu “fire and fury” này của Trump 
bắt chước theo tổng thống Truman 
hồi xưa khi cho thả bom nguyên tử 
xuống  Hiroshima, bắt Nhật đầu 
hàng vô điều kiện cuối Đệ Nhị Thế 
Chiến. 

Trump tiếp tục bồi thêm những ngày 
cuối tuần vừa qua, tuyên bố là đã 
cho đạn lên nòng, locked and 
loaded, bắt chước câu nói của tài tử 
John Wayne trong phim cao bồi, ý 
nói sẵn sàng dùng bom nguyên tử 
bắn sang Bắc Hàn. Có nghĩa Trump 
dùng gậy ông đập lưng ông, chơi đòn 
dọa lại Kim Jong Un, khi bị tay này 
dọa dùng bom nguyên tử  nổ trên 
phần đất Hoa Kỳ. Thái độ hung hăng 
sẵn sàng dùng bom nguyên tử san 
bằng thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc 
Hàn của Trump, đi ngược lại những 
đường lối của các tổng thống Hoa Kỳ 
trước kia,  đã làm cho các nhà lãnh 
đạo quốc gia các quốc gia khác như 
bà thủ tướng Merkel của Đức và Tập 
Cận Bình của Trung Hoa phải lên 
tiếng yêu cầu hai bên dịu lại, không 
gia tăng cường độ dọa dẫm bằng lời 
nói để giảm căng thẳng tình hình! 
Những kêu gọi hòa hoãn này như 
nước đổ đầu vịt! Cả Trump lẫn Kim 
Jong Un đều tiếp tục gia tăng cường 
độ khiêu khích lẫn nhau! Hoa Kỳ với 
bộ trưởng quốc phòng Mattis nói 
thẳng là Bắc Hàn nếu dùng bom 
nguyên tử đe dọa Hoa Kỳ, sẽ bị tiêu 
diệt ngay. Trump cũng tiếp tục dọa 
Kim Jong Un, nếu đe dọa Guam hay 
các đồng minh Hoa Kỳ như Đại Hàn 
và Nhật sẽ hối tiếc nặng nề và mau 
chóng! 
Trong khi đó,  tướng Kim Rak Gyom, 
chỉ huy lực lượng chiến lược của Bắc 
Hàn tuyên bố đã soạn xong chương 
trình bắn 4 hoả tiễn bậc trung loại 
Hwasong – 12 đến 4 địa đểm bao 
quanh hòn đảo Guam của Hoa Kỳ. 
Tuy nhiên, 4 hoả tiễn này sẽ cho nổ 
ở ngoài vùng chủ quyền 12 hải lý 
ngoài khơi của Guam, tạo thành biển 
lửa bao quanh hòn đảo này. Có 
nghĩa Bắc Hàn sẽ cho bắn thử hỏa 
tiễn rơi cách xa Guam 30 – 40 km, 
thuộc vùng biển quốc tế. Hoả tiễn sẽ 
bay ngang qua Nhật Bản, nhưng ở 
trên thượng tầng khí quyển, tức 
không vi phạm không phận thuộc 
chủ quyền của Nhật.  Chương trình 
này sẽ được đưa lên Kim Jong Un để 
tay này ra lệnh thực hiện trong 
khoảng giữa tháng 8 này! 
Có nghĩa Bắc Hàn không coi những 
đe dọa của Donald Trump ra gì và 
nếu Kim Jong Un ra lệnh thực hiện 
chương trình bắn hỏa tiễn bao quanh 

đảo Guam này, đây sẽ là đòn tháu 
cáy cho Donald Trump, xem Trump 
sẽ phản ứng và trả đũa ra sao! Khi 
cho công bố chương trình bắn hoả 
tiễn quanh đảo Guam, Kim Jong Un 
đã lên thế cưỡi hổ, khó lùi. Vì với 
những đe dọa tới tấp của Trump, nếu 
Kim Jong un không cho thực hiện 
việc bắn hoả tiễn đến Guam, uy thế 
của  tay này sẽ xuống nhiều trước 
mắt dân chúng Bắc Hàn, cũng như 
đối với các tướng lãnh của quân đội 
Bắc Hàn, điều Kim Jong Un không 
thể chấp nhận được. Vì thế nhiều 
phần từ nay đến cuối tháng, Bắc Hàn 
dù muốn dù không cũng sẽ phải cho 
bắn hoả tiễn đến Guam theo như 
chương trình đã được vạch ra và 
đánh trống đánh phách với quốc tế! 
Để đối phó với các hỏa tiễn 
Hwasong -12 này, hệ thống phòng 
thủ chống hỏa tiễn THAAD hiện 
đang được đặt tại Đại Hàn sẽ được 
xử dụng. Khi các hỏa tiễn Hwasong – 
12 của Bắc Hàn vừa bắn ra, hệ 
thống THAAD sẽ cho bắn lên các phi 
đạn để nhắm vào hoả tiễn Hwasong 
đang bay lên và nếu bắn trúng sẽ 
cho nổ tung trên không gian. 
Nếu THAAD nhắm hụt, các hoả tiễn 
Hwasong bay ra ngoài khơi sẽ bị các 
chiến hạm của Hoa Kỳ có trang bị hệ 
thống hỏa tiễn Aegis cho bay lên các 
phi đạn để nhắm bắn hạ các hỏa tiễn 
Hwasong của Bắc Hàn. Mỗi chiến 
hạm loại Aegis này có khả năng truy 
tầm 100 hỏa tiễn của địch thủ đang 
bắn tới và bắn lên phi đạn để triệt hạ. 
Nếu bắn hụt, chiến hạm này sẽ ghi 
nhận đường bay của hỏa tiễn địch và 
thông báo cho chiến hạm Aegis khác 
ở  xa hơn tiếp tục bắn lên hàng loạt 
phi đạn khác để tìm cách bắn hạ trên 
không trung. 
Nếu các vòng chiến hạm ngoài khơi 
trang bị hỏa tiễn Aegis đều thất bại, 
bây giờ sẽ đến lượt hệ thống phòng 
thủ hỏa tiễn Patriot của Nhật Bản. 
Bắc Hàn đã ngang nhiên cho công 
bố đường bay của các hỏa tiễn 
Hwasong bắn đến Guam sẽ bay 
ngang qua ba vùng Shimane, 
Hiroshima và Kochi của Nhật. Các 
hoả tiễn Patriot của Nhật sẽ được xử 
dụng để đối phó nếu các hệ thống 
THAAD, Aegis như trên dều thất bại. 
Các hoả tiễn Patriot này tương đối có 
hiệu quả khi Do Thái dùng để bắn hạ 



 

các hỏa tiễn của dân Palestine bắn 
từ vùng Gaza vào Do Thái. Tuy 
nhiên với độ cao của các hỏa tiễn 
Hwasong, hệ thống Patriots của 
Nhật có thể sẽ không có hiệu quả 
nhiều. 
Vòng đai phòng thủ hỏa tiễn sau 
cùng sẽ chính là hệ thống THAAD 
đặt tại Guam. Guam trước giờ vẫn bị 
Bắc Hàn đe dọa nên hệ thống 
THAAD đặt tại Andersen Air Force 
Base đã lâu và tân tiến nhất. Các 
hỏa tiễn Hwasong của Bắc Hàn có 
thể sẽ bị các phi đạn bắn lên từ 
Guam triệt hạ hết và đây sẽ là một 
chứng minh cho sự hữu hiệu của 
chương trình phòng thủ Star Wars 
của Hoa Kỳ, bắt đầu từ thời Tổng 
Thống Reagan và đã tốn vài chục tỷ 
Mỹ Kim nhưng vẫn không được tin 
tưởng nhiều! 
Trái lại, nếu Bắc Hàn thành công và 
các hỏa tiễn Hwasong đều bay trót 
lọt tới đích, tạo thành một biển lửa 
bao quanh hòn đảo Guam, đây sẽ là 
thắng lợi lớn cho Kim Jong Un.  Có 
nghĩa hệ thống phòng thủ hỏa tiễn 
của Hoa Kỳ vô hiệu quả và Hoa Kỳ 
lúc nào cũng bị Bắc Hàn đe dọa về 
nguyên tử. Thực sự dù Trump lớn 
tiếng hăm he, Hoa Kỳ không thể tấn 
công Bắc Hàn theo kiểu tiền kích, 
pre-emptive và dội bom nguyên tử 
tàn phá Bắc Hàn trước để diệt hậu 
hoạn. Lý do là ngoài chuyện làm 
thiệt mạng cả triệu người dân Bắc 
Hàn để chỉ diệt được chính quyền 
Kim Jong Un, sự trả đũa của Bắc 
Hàn trên Đại Hàn với 10,000 cỗ 
trọng pháo đặt tại vùng biên giới giữa 
Bắc và Nam Hàn, chỉ cách thủ đô 
Seoul có 30 dặm, sẽ làm cả trăm 
ngàn dân Đại Hàn thiệt mạng. Ngoài 
ra 28,000 binh sĩ Hoa Kỳ đang đóng 
tại Đại Hàn cũng sẽ bị thiệt mạng 
theo nếu Bắc Hàn trả đũa. Đó là 
chưa kể Tokyo và các thành phố lớn 
của Nhật có thể sẽ bị các phi đạn có 
gắn đầu đạn nguyên tử của Bắc Hàn 
phá tan thành bình địa. Và cả trăm 
ngàn binh sĩ Hoa Kỳ đóng tại 
Okinawa cũng sẽ bị tiêu diệt theo! 
Theo luật quốc tế, việc Bắc Hàn cho 
bắn hoả tiễn Hwasong rơi trên biển 
cách xa lãnh thổ của Guam hơn 12 
hải lý, nếu không phải là hoả tiễn có 
gắn đầu đạn nguyên tử, vẫn chưa đủ 
yếu tố để Hoa Kỳ tấn công lại Bắc 

Hàn theo hình thức tự vệ. Nên chính 
quyền của Trump không thể tấn 
công trước Bắc Hàn theo kiểu tiền 
kích. Và hieên nay dù cho Trump có 
tuyên bố hung hăng đến đâu đi nữa, 
bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ không có 
chương trình nào để sửa soạn cho 
một cuộc tấn công lên Bắc Hàn. 
Lý do là để sửa soạn cho chiến 
tranh, bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ sẽ 
phải cho di chuyển thêm vài hàng 
kh2ong mẫu hạm đến vùng biển gần 
Bắc Hàn, các chiến đấu cơ và phi cơ 
oanh tạc loại B-1, B-2 sẽ phải được 
điều động đến các căn cứ tại Đại 
Hàn, Okinawa và tại Guam. Cũng 
như hàng trăm ngàn binh sĩ sẽ phải 
được điều động cho chiến tranh nếu 
Hoa Kỳ tấn công và vượt qua vùng 
phi quân sự vào lãnh thổ Bắc Hàn. 
Tất cả những sửa soạn này đều 
không có và bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ 
cũng không có chương trình nào 
được thiết lập cho việc này! Có nghĩa 
là những điều tuyên bố của Trump 
chỉ là tuyên bố tào lao, nói cho 
sướng miệng, không có bàn tính gì 
với ai, muốn nói sao thì nói, không 
cần biết đến hậu quả! 
Mục đích của Kim Jong Un là chứng 
tỏ cho Hoa Kỳ thấy bây giờ Bắc Hàn 
đã có đầy đủ khả năng về nguyên tử. 
Bom nguyên tử theo ước tính hiện 
nay họ Kim đã có trong tay 60 quả 
bom. Việc thu nhỏ bom nguyên tử để 
gắn trên đầu hỏa tiễn đã thành công, 
chỉ còn việc bảo vệ cho bom không 
bị nóng chảy do sự cọ xát. Điều này 
có lẽ không nhiều khó khăn lắm và 
hoặc đã đạt được rồi, hay chỉ còn 
thời gian ngắn ngủi vài tháng! 
Hoả tiễn liên lục địa ICBM Bắc Hàn 
đã thành công để bắn tới toàn cõi 
Hoa Kỳ. Như thế Bắc Hàn đã chính 
thức được vào câu lạc bộ nguyên tử 
của thế giới, ngang hàng với Hoa Kỳ, 
Nga, Anh, Pháp, Trung Hoa, Ấn Độ, 
Pakistan và Do Thái. Giai đoạn kế 
tiếp của Bắc Hàn sẽ là việc dùng khả 
năng nguyên tử này để bắt chẹt và 
tống tiền Đại Hàn, Nhật và Hoa Kỳ. 
Sẽ phải viện trợ kinh tế và phát triển 
cho Bắc Hàn. Nếu không sẽ cho tiêu 
tan cả hai xứ Đại Hàn và Nhật. Cũng 
như Guam, Hawaii và California,  
cho thành bình địa! 
Trump hiện nay chỉ còn cách trông 
nhờ và áp lực Trung Hoa để ngưng 

nuôi sống Bắc Hàn. Nhưng Tập Cận 
Bình sẽ không khi nào làm theo. 
Cũng như không thể làm gì khác hơn 
là tiếp tục cung cấp thực phẩn và 
nhiên liệu cho Bắc Hàn. Vì chính 
Trung Hoa cũng đã bị Bắc Hàn bắt 
chẹt và tống tiền rồi, không thể làm 
khác được 
Tóm lại, dù Trump có hung hãn và 
tuyên bố mạnh miệng đến thế nào đi 
nữa, Hoa Kỳ không có con đường 
nào khác hơn là sẽ phải thương 
thuyết và bắt đầu để bị Kim Jong Un 
tống tiền và kiềm chế trên vùng 
Đông Bắc Á Châu hiện nay! 
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