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Chiến tranh bằng mồm giữa Donald
Trump và Kim Jong Un đã trở nên
sôi nổi và càng ngày càng gia tăng.
Đầu tiên, trước buổi họp Đại Hội
Đồng Liên Hiệp Quốc tuần qua tại
New York, Trump đã đọc bài diễn
văn đe dọa sẽ tiêu hủy hoàn toàn
Bắc Hàn nếu xứ này đe dọa chính
lãnh thổ Hoa Kỳ hay các đồng minh.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một
tổng thống Hoa Kỳ đã dùng diễn đàn
là Đại Hội Đồng của Liên Hiệp Quốc
để đe dọa tiêu diệt một quốc gia
khác, ý nói là dùng vũ khí nguyên tử
để san bằng và hủy hoại hoàn toàn
quốc gia cũng như dân chúng Bắc
Hàn! Việc làm này của Trump đã đi
ngược với chủ trương và mục đích
thành lập của Liên Hiệp Quốc sau
Đệ Nhị Thế Chiến là để bảo vệ hòa
bình và giải hòa những xung khắc
giữa các quốc gia, không phải là chỗ
để đe dọa tiêu diệt một quốc gia thù
nghịch. Ngoài ra Trump cũng trong
bài diễn văn, đả kích các xứ khác
như Iran, Cuba, Venezuela, trong khi
không hề nhắc nhở gì đến chuyện
Nga đã xâm chiếm Crimea và gây ra
nội chiến tại Ukraine. Diễn văn của
Trump cho thấy Hoa Kỳ với Trump
hiện nay sẽ đặt quyền lợi của Hoa
Kỳ lên trên hết, America first, nói
thẳng ra một cách trắng trợn, không
cần che dấu, mặc kệ dư luận của thế
giới!
Thực sự hiện nay các nguyên thủ
quốc gia của toàn cầu đã không đặt
nặng chuyện Trump tuyên bố hay
dùng Tweeter nhận định hay đưa ra
chính sách gì. Vì ai cũng thấy là
Trump không còn credibility, tức
không còn được tin tưởng nữa! Tuy
nhiên lời tuyên bố của Trump là sẽ
tiêu diệt hoàn toàn Bắc Hàn nếu đe
dọa Hoa Kỳ và đồng minh, tức Đại
Hàn và Nhật Bản, đã mở đường cho
Kim Jong Un để phản pháo lại và
gây nên một cuộc chiến tranh bằng
võ miệng, tăng thêm uy thế cho Bắc
Hàn!
Kim Jong Un đã đích thân lên TV và
cho báo chí Bắc Hàn đăng tải trả lời
lại Trump. Dùng đại danh từ “Tôi” để
cho thấy họ Kim coi việc trả lời này là

chuyện cá nhân, Kim Jong Un đã gọi
Trump là một lão già cuồng trí, dùng
một chữ Anh cổ xưa là “dotard” để
gọi Trump, hứa hẹn sẽ dùng lửa để
dạy bảo và bắt Trump thần phục.
Chữ dotard là chữ cổ xưa của Anh từ
thời thế kỷ 14, để chỉ một người già
yếu ớt, đầu óc suy nhược, nói năng
lảm nhảm, cuồng loạn tâm trí. Chữ
này được Shakespeare dùng nhiều
trong các tác phẩm của mình, nhưng
sau này không mấy ai dùng đến và ít
người biết. Kim Jong Un dùng chữ
dotard để mô tả Trump đã làm dân
Mỹ đổ xô đi tìm tự điển để tra cứu
cũng như Google để tìm hiểu thêm!
Nhiều người đã khen ngợi Kim Jong
Un dùng chữ dotard quá hay và quá
chính xác để gọi Trump!
Trump bị Kim Jong Un chơi đòn
dotard quá nặng, đã nổi khùng và
ngay ngày hôm sau đã dùng
Tweeter gọi họ Kim là thằng điên,
madman, cũng như đặt biệt hiệu cho
Kim Jong Un là “little rocket man”,
tạm dịch là chú bé phi đạn nhân! Ý
nói Kim Jong Un thích chơi trò bắn
hoả tiễn như trẻ con. Tuy nhiên
trong cuộc đấu võ miệng giữa Trump
và Kim Jong Un sơ khởi này, họ Kim
đã trên chân Trump bằng chuyện từ
ngữ. Gọi Kim Jong Un là “thằng
điên” và “tiểu phi đạn nhân” không
sánh nổi với đòn gọi Trump là lão già
cuồng trí “dotard”, tạo nên phong
trào tại Hoa Kỳ tìm hiểu chữ cổ xưa
đầy văn học Shakespeare này!
Nhiều nhà phân tích đã cho rằng khi
Trump đe dọa tiêu diệt hoàn toàn
Bắc Hàn trước Đại Hội Đồng Liên
Hiệp Quốc, Trump đã tạo cơ hội cho
Bắc Hàn để danh chính ngôn thuận
hơn trong việc phát triển vũ khí
nguyên tử và hoả tiễn liên lục địa
bắn được tới Hoa Kỳ, để tự bảo vệ
trước đe dọa của Trump. Ngoại
trưởng của Bắc Hàn là Ri Yong Ho
thay mặt Kim Jong Un tham dự Đại
Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã hứa
hẹn là Bắc Hàn sẽ trả lời Trump
bằng cách cho nổ bom nguyên tử
loại hydrogen trên thượng tầng khí
quyển của Thái Bình Dương. Thời
gian và địa điểm chính xác sẽ do
Kim Jong Un quyết định.
Ngoài ra hôm thứ bảy 23 tháng 9,
ngoại trưởng Ri Yong Ho đọc diễn
văn trước Đại Hội Đồng, gọi Trump là

người thác loạn tâm trí, thích dùng lời
lẽ bậy bạ và đầy bạo lực! Họ Ri
tuyên bố là Trump đã trên đường tấn
công tự sát và cho rằng một cuộc
bắn hoả tiễn nguyên tử từ Bắc Hàn
vào lục địa Hoa Kỳ là điều không thể
tránh khỏi trong tương lai. Ri Yong
Ho buộc Trump sẽ chịu trách nhiệm
nếu dân chúng Hoa Kỳ vô tội bị thiệt
mạng vì Bắc Hàn bắn hỏa tiễn có
bom nguyên tử để trả đũa cho cuộc
“tấn công tự sát” của Trump!
Sau khi Ri Yong Ho đe dọa lại Hoa
Kỳ trước Liên Hiệp Quốc, bộ quốc
phòng đã cho bay các phi cơ dội
bom B-1B loại Lancer từ Guam bay
đến, cùng với các chiến đấu cơ F15C loại Eagle từ Okinawa bay đến
để bảo vệ bay cùng. Phi đội này bay
trên không phận quốc te ngoài khơiá
về phía Đông của Bắc Hàn. Bộ Quốc
Phòng cho biết từ trước đến nay
chưa bao giờ Hoa Kỳ cho bay gần
Bắc Hàn lên trên phía Bắc của vùng
phi quân sự đến như thế. Chứng tỏ
quân lực Hoa Kỳ lúc nào cũng ở tư
thế sẵn sàng tấn công hủy diệt Bắc
Hàn khi có lệnh.
Cũng trong hôm thứ bảy 23 tháng 9,
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc là
Antonio Guterres đã phải lên tiếng vì
thấy tình hình quá căng thẳng, kêu
gọi hai bên không leo thang hơn nữa
và nhấn mạnh là cần phải có giải
pháp chính trị để giải quyết, không
phải bằng quân sự. Điều này cho
thấy Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc đã
bắt đầu hoảng sợ và kêu gọi để Hoa
Kỳ và Bắc Hàn xuống thang giảm
cường độ.
Thực sự điều đáng lo ngại nhất hieên
nay là chuyện Kim Jong Un sẽ cho
nổ thử bom nguyên tử loại hydrogen
trên không trung trên biển Thái Bình
Dương. Từ mấy năm nay Bắc Hàn
cho nổ thử bom nguyên tử đều nằm
sâu trong lòng núi, không gây tác hại
phóng xạ vào môi trường sinh sống.
Nhưng cho nổ bom nguyên tử trên
không trung sẽ gây ra nhiễm độc
phóng xạ bao trùm vùng bom nổ,
cũng như các luồng gió phóng xạ có
thể bay rất xa và ảnh hưởng độc hại
đến dân chúng sống ở những quốc
gia nằm dưới chiềâu gió thổi.
Cuộc thử bom nguyên tử trên không
trung đầu tiên do Hoa Kỳ thử tại
Bikini Atoll năm 1948, gây nhiễm độc

phóng xạ cho vùng quần đảo, không
thể ở được. Năm 1954, vụ nổ thử
bom nguyên tử lớn nhất gọi là Castle
Bravo trên không trung đã làm
phóng xạ lan tràn khắp quả địa cầu
khi các nhà chế tạo tính nhầm về sức
nổ, làm bom nổ mạnh gấp 3 lần mức
trù tính và không ngăn chặn được sự
lan tràn phóng xạ toàn cầu.
Lần cuối cùng Hoa Kỳ thử bom
nguyên tử bắn bằng hỏa tiễn cho nổ
trên không trung ngày 6 tháng 5,
1962, dùng tầu ngầm nguyên tử bắn
hoả tiễn loại Polaris A-2 trên Aán Độ
Dương. Sau khi bay 1200 dặm, lên
đến cao độ 10,000 feet, bom nguyên
tử nổ gieo phóng xạ đi khắp toàn
cầu. Sau lần đó cả Hoa Kỳ và Nga
Sô Viết đều không dám cho nổ bom
nguyên tử thử trên không trung nữa
và ký kết thoả ước cấm thử này năm
1963.
Theo một ước tính về y tế, với 2000
vụ thử bom nguyên tử từ trước đến
nay, sẽ có 2.4 triệu người sẽ bị chết
do phóng xạ gây ra ung thư. Vì thế
sau khi Trung Hoa cho nổ thử bom
nguyên tử lần cuối năm 1980, nổ
trên sa mạc cách xa Bắc Kinh 1300
dặm về phía Tây, không có quốc gia
nào cho thử bom nguyên tử trên
không trung nữa.
Nay đến phiên Bắc Hàn đe dọa sẽ
cho nổ bom nguyên tử trên không
gian của Thái Bình Dương, tai họa về
phóng xạ sẽ tiếp tục gia tăng. Ngoài
ra kỹ thuật của Bắc Hàn còn non
yếu, nhiều nguy hiểm sẽ xảy ra. Vì
nếu không kiểm soát được, khi hỏa
tiễn bay ngang không phận Nhật
Bản để ra ngoài Thái Bình Dương,
bom nguyên tử phát nổ quá sớm, sẽ
làm thiệt mạng cả triệu dân Nhật. Và
Nhật cũng như Hoa Kỳ sẽ trả đũa
ngay để tiêu diệt Bắc Hàn, không
cần biết là Bắc Hàn chỉ cho nổ thử,
nhưng nổ bậy quá sớm trên đất
Nhật!
Hoặc đường bay bắn bậy bạ, bắn
vào nơi hoang vu không trúng lại
nhầm thành đảo Guam hay vùng
đảo thuộc Hoa Kỳ như quần đảo
Salomon hay xa hơn nữa bắn tới
Hawaii, Hoa Kỳ sẽ cho diệt bắc Hàn
ngay. Vì thế Kim Jong Un đe dọa sẽ
cho bắn thử hoả tiễn liên lục địa
ICBM có gắn bom nguyên tử
hydrogen trên không trung của Thái

Bình Dương có thể chỉ là đòn tống
tiền blackmail để nhật, Đại Hàn và
Hoa Kỳ phải theo điều kiện của họ
Kim.
Thực ra ngón đòn tống tiền blackmail
hiện nay Bắc Hàn đã thành công với
chính Trung Hoa. Mặc dù hôm thứ
bảy 23 tháng 9 vừa qua, Trung Hoa
tuyên bố sẽ cấm xuất cảng một số
sản phẩm dầu hỏa cũng như không
nhập cảng một số đồ quần áo từ Bắc
Hàn để theo đúnh chế tài của Hội
Đồng Bảo An. Nhưng đây chỉ là hình
thức, vô giá trị. Vì Trung Hoa vẫn tiếp
tục viện trợ dầu bằng ống dẫn dầu
qua sông Yalu cho Bắc Hàn và cung
cấp thực phẩm. Những hạn chế nhỏ
nhoi kia chỉ là bề ngoài không đáng
kể. Trong khi đó, cũng cùng ngày thứ
bảy đó, thông tấn xã của Bắc Hàn đã
cho phổ biến một bài viết của một
tác giả lấy tên là Jong Phil, chỉ trích
thẳng thừng Trung Hoa, nói Bắc
Hàn không nợ nần hàm ân Trung
Hoa gì cả. Bắc Hàn không phải là
trái độn cho Trung Hoa, muốn làm gì
thì làm. Hơn nữa còn chỉ trích các tờ
báo và truyền thông của Trung Hoa
đã nói xấu cho Bắc Hàn, phải cấm
cửa các tờ báo này không cho tham
dự chương trình của đảng cộng sản
Bắc Hàn.
Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra,
chứng tỏ Bắc Hàn bây giờ không còn
nể nang gì Trung Hoa nữa, quay lại
chửi cả Trung Hoa!
Ngay cả Tập Cận Bình gần đây cử
đại diện để thương thuyết tên là
Kung Xuanyou sang Bình Nhưỡng.
Nhưng Bắc Hàn đã cấm cửa không
cho vào. Có nghĩa ngay Tập Cận
Bình cũng đã bị Kim Jong Un coi
thường. Vì họ Kim thấy mình đã bắt
chẹt và tống tiền được Trung Hoa, sợ
Kim Jong Un cho bắn hỏa tiễn có
đầu đạn bom nguyên tử ngay sang
chính Bắc Kinh nếu Tập Cận Bình
không chịu theo lời của Kim Jong
Un!
Như vậy đã thành công với Trung
Hoa, Bắc Hàn sẽ blackmail Hoa Kỳ
là muốn có hiệp ước hòa bình với
Bắc Hàn, Hoa Kỳ sẽ phải công nhận
ngoại giao với Bắc Hàn, hủy bỏ các
chuyện cấm vận, rút hết quân lực
Hoa Kỳ đóng tại Đại Hàn về nước.
Cũng như Hoa Kỳ và Nhật, Đại Hàn
sẽ phải viện trợ kinh tế cho Bắc Hàn,

có nghĩa cùng với Trung Hoa nuôi
sống Bắc Hàn!
Vấn đề là với Trump nắm quyền, và
chửi nhau qua lại càng lúc càng
hăng như hiện nay, liệu Trump sẽ
chịu điều kiện của Kim Jong Un hay
có lúc nổi khùng sẽ kiếm cớ để gây
ra chiến tranh và tiêu diệt luôn Bắc
Hàn?
Như thế vận mệnh thế giới hiện nay
đang ở trong tay hai người đều nguy
hiểm như nhau và dễ đưa đến những
tính toán nhầm và lỡ bước, gây ra
cuộc chiến nguyên tử. Và hai kẻ đó,
không may cho toàn cầu, chính là
một thằng điên của Bắc Hàn và một
lão gìa cuồng trí của Hoa Kỳ này
vậy!
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