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“ Bắc Triều Tiên không từ bỏ hạt nhân đến khi nào Hoa Kỳ hành động…” đó
là hàng tít lớn chạy dài trên bản tin của trang mạng VoaTiếngViệt hôm 2 tháng 7
cũng là phát biểu của đại diện BTT hôm 2/7 tại Diễn Đàn An ninh Đông Nam Á,
Bandar Seri Begawan, thủ đô của Brunei. BTT cho rằng họ sẽ không từ bỏ
chương trình hạt nhân cho đến khi nào HoaKỳ dứt khoát từ bỏ điều mà họ gọi là
các chính sách thù địch, bằng cách dỡ bỏ các biện pháp chế tài, cấm vận BTT và
chấp thuận đề nghị đối thoại của Bình Nhưỡng không có điều kiện tiên quyết,
nếu Hoa kỳ thật sự muốn giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
http://www.voatiengviet.com/content/bac‐trieu‐tien‐khong‐tu‐bo‐hat‐nhan‐den‐
khi‐hoa‐ky‐hanh‐dong/1693900.html
Theo thông tin của nhà báo Hyung Jin Kim/AP đăng trên mạng Yahoo.news.com
sáng ngày 2‐7‐2013, thì “BTT Muốn Đối Thoại Trực Tiếp Với Hoa Kỳ Để Giảm Căng
Thẳng Tình Hình Bán Đảo Triều Tiên ‐North Korea seeks talks with US to ease
tensions”‐ Nhà ngoại giao BTT tại diễn đàn An Ninh Đông Nam Á tại Brunei hôm
2‐7 đưa ra những đề nghị thách thức Washington phải chấp nhận đối thoại với
Bình Nhưỡng không đính kèm điều kiện tiên quyết.
http://www.yahoo.com/lb/news/article/north‐korea‐seeks‐talks‐us‐ease‐
tensions‐085223674.html
Cả hai bản tin: VoatiếngViệt và Yahoo.News.com đều cho rằng đó cũng là lời
phản bát của Bình Nhưỡng chống lại ý kiến của Seoul yêu cầu BTT phải tự giải
trừ hạt nhân nếu BTT muốn có quan hệ tốt với NTT và thế giới.

Trong thực tế, phái đoàn BTT dưới sự lãnh đạo của ngoại trưởng BTT, Pak Ui
chun, là 1 trong 27 phái đoàn ngoại giao của 27 quốc gồm có các quốc gia ĐNÁ
và các đối tác của khối ASEAN. Nhưng lần này sự hiện diện của bộ trưởng ngoại
giao Hoa Kỳ và BTT đã nổi bật lên giữa hội nghị Bandar Seri Begawan chỉ vì chủ đề
giải trừ vũ khí hạt nhân của BTT theo đề nghị của Mỹ được đem ra thảo luận.
Hôm thứ hai 1/7, ngoại trưởng Hoa Kỳ, John Kerry tuyên bố tại buổi họp thương
đỉnh AFMM+ Brunei: Mỹ, Nam Triều Tiên, Nhật bản và Trung Quốc nhất trí
(absolutely united) đồng thuận giải trừ vũ khí hạt nhân của BTT. Và Bình Nhưỡng
phải tuân thủ theo theo qui định này. (US Secretary of State, John Kerry, said
Monday, that the US, South Korea, Japan and China were absolutely united in
their insistences on a denuclearized North Korea. Washington says Pyongyang
must move in that direction before it will agree to talks…Hyung Jin Kim/AP). Các
giới báo chí hôm ấy, không ai ngạc nhiên khi thấy Trung Quốc tại thượng đỉnh
Brunei, rất tích cực nhất trí đồng thuận với Mỹ trong vấn đề giải trừ vũ khí BTT.
Có phải chăng động thái này của TQ có chủ mưu làm cho thế giới lơ là việc Trung
Quốc ngày càng quân sự hóa nặng nề tại Biển Đông?.
Hôm thư ba 2/7, Bô trưởng ngoại giao của Binh Nhưỡng phản hồi nghị quyết của
Mỹ hôm 1/7: “Washington phải chấp nhận đối thoại với Bình Nhưỡng, không
bên nào được đưa ra điều kiện tiên quyết, nếu Hoa Kỳ thật sư muốn giảm bớt
căng thảng tại bán đảo Triều Tiên…”. Qua lối phản hồi ngang ngược, của BTT
phản bát nghị quyết của Hoa Kỳ, đúng là Bình Nhưỡng ‘ăn miếng trả miếng’ .
Theo Voatiếng Việt, hôm thứ 3, 2/7, Pak Ui Chun, ngoại trưởng BTT, trong buổi
gặp gỡ với các đối tác và các ngoại trưởng của ASEAN, tại Brunei, cho rằng :
“…Một vòng luẩn quẩn căng thẳng gia tăng đã lập đi lập lại và bán đảo Triều tiên
đang trên bờ vực có thể bùng chiến tranh bất cứ lúc nào. Điều đó hoàn toàn do
lỗi của Hoa Kỳ…”
Những phát biểu của Pak Ui Chun gây nên phản ứng tức thì của Washington: Hoa
kỳ vẫn khẳng định “…BTT phải bày tỏ thiện chí từ bỏ vũ khí hạt nhân trước khi
diễn ra những cuộc đàm phán…”. Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry phát biểu: “ Nếu
BTT muốn có cuộc đối thoại với Mỹ, trước hết BTT phải tự giải trừ vũ khí hạt
nhân.”

Do vậy Buổi họp Thượng Đỉnh ASEAN‐46 tại Brunei hôm thứ ba 2/7 vô tình trở
thành cuộc đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng. Vấn đề giải trừ vũ khí
hạt nhân của BTT vẫn còn ngoài tầm tay của Mỹ, Trung Quốc và các đối tác.
Tuy nhiên, theo thông tin của VoatiếngViệt cho hay, một cánh cửa vừa mở ra
ngay phía sau Thượng Đỉnh ASEAN‐46: Nhà thương thuyết của BTT. Ông Kim
Key gwan vừa lên đường sang Nga, ông này sẽ gặp các nhà lãnh đạo Nga hầu
tìm kiếm nối lại đàm phán 6 bên.
Bảo vệ chính sách vũ khí hạt nhân đã trở thành quốc sách của BTT. Bình Nhưỡng
đã từng tuyên bố: Chính Sách Vũ Khí Hạt Nhân là bảo kiếm để bảo vệ chủ quyền,
tự do, độc lập và thống nhất đất nước bán đảo Triều Tiên. Niềm kiêu hãnh của
người dân Triều Tiên về việc họ đắc thủ vũ khí hạt nhân là tấm gương sáng cho
những dân tộc trên khắp thế giới, những dân tộc còn bị trị, còn ràng buộc, còn lệ
thuộc vào các nước lớn hơn. Thử nghĩ, nghèo đói là vậy, nếu không sẵn có vũ
khí hạt nhân trong tay làm sao dân tộc Triều Tiên có thể ngẩng đầu lên cao với
nhân loại hôm nay, nhất là trong những phiên đàm phán đầy thách thức với Mỹ
và Trung Quốc ./.
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