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Số 34 - Thơ…cà chớn :

Bắc Triều Tiên xây lại bãi phóng tên lửa
Thanh Phương
Ảnh vệ tinh chụp bãi phóng Sohae, Bắc Triều
Tiên, ngày 02/03/2019CSIS/Beyond
Parallel/DigitalGlobe 2019 via REUTERS
Dựa trên các ảnh vệ tinh, một trung tâm nghiên
cứu của Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng dường như
đang nhanh chóng xây lại một bãi phóng tên lửa,
vài ngày sau khi cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai
giữa tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và chủ N
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế,
CSIS, trụ sở tại Washington, hôm qua, 05/03/2019, tiết lộ, có những dấu hiệu cho thấy những hoạt động tại bãi phóng
tên lửa Sohae, chỉ hai ngày sau khi tổng thống Trump và ông Kim Jong Un kết thúc thượng đỉnh tại Hà Nội sớm hơn
dự kiến ngày 28/02, mà không đạt được thỏa thuận nào về phi hạt nhân hóa, thậm chí không có tuyên bố chung.
Theo CSIS, việc Bình Nhưỡng dường như đang nhanh chóng xây dựng lại bãi phóng Sohae có thể là nhằm thể hiện
thái độ kiên quyết của họ trước việc Hoa Kỳ đã từ chối yêu cầu của Bắc Triều Tiên giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt
đối với chế độ Kim Jong Un.
Nằm ở bờ phía tây bắc của Bắc Triều Tiên, Sohae về mặt chính thức vẫn là nơi phóng các vệ tinh lên quỹ đạo, nhưng
đây có thể là nơi phóng các tên lửa đạn đạo. Theo quan sát của CSIS, bãi phóng Sohae trong quá khứ là nơi phóng các
vệ tinh sử dụng công nghệ ICBM (tên lửa đạn đạo liên lục địa bị cấm, chiếu theo các nghị quyết của Hội Đồng Bảo
An Liên Hiệp Quốc).
Báo cáo với các nghị sĩ Quốc Hội trong tuần này, cơ quan tình báo Hàn Quốc cũng cho biết trong tuần này đã phát
hiện có những dấu hiệu hoạt động tại bãi phóng Sohae. Tuy nhiên, theo lời ông Joel Wit, giám đốc trang mạng rất có
uy tín 38 North, những dấu hiệu nói trên không nhất thiết có nghĩa là Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị thử một tên lửa
đạn đạo liên lục địa.
Vào năm 2007, Bình Nhưỡng đã từng tuyên bố họ có khả năng gắn đầu đạn nguyên tử lên tên lửa đạn đạo liên lục địa
có thể bắn tới bờ phía đông của lãnh thổ Hoa Kỳ.
Trong khi đó, theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc được công bố hôm nay, năm ngoái, sản xuất lương thực của Bắc
Triều Tiên đã rơi xuống mức thấp nhất từ hơn 10 năm qua, do thiên tai, thiếu đất canh tác và năng suất kém.
*

Rứa cho nên mới có Thơ như vầy
*
Năm trước, sau Hội Nghị Singapore,
Ngài Tờ - Rum với chú Kim - Lùn
Cứ khen nhau rối rít tùm lum
Bốc thơm nhau, nghe như pháo nổ đùm đùm !
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Năm Châu bàn bạc um xùm :
Phen ni khỏi sợ chết chùm với nhau.
Triều Tiên miền Bắc chơi ngầu,
Phóng kho phi đạn, đau đầu thế gian.
Làng trên, xóm dưới bàng hoàng
Ngán tay Kim -Ủn, anh chàng bụng to.
Chắc là Kim Ủn ăn no,
Quanh năm suốt tháng nên bụng to kinh hoàng.
Bước đi, cái bụng kềnh càng,
Trước sau rồi cũng…nổ toang cái bụng tròn.
Người thì lùn xủn, như trẻ con
Mà sao tướng tá cứ tròn tròn như… nắm xôi.
Tướng coi ớn quá đi thôi
Lãnh tụ cà chớn, cho đời ngó vui.
*
Thế rồi Hà Nội là nơi
Mới đây hai Xếp lại ngồi với nhau,
Chao ơi ! Cái lúc ban đầu
Tưng bừng chào đón một chầu thiệt to.

Bà con thế giới phởn phơ :
Phen này nhân loại khỏi lo sự đời,
An tâm…đủ thứ trời ơi
Hòa bình chắc chắn ngon sơi từ giờ
Truyền thông, báo chí …la to
Bốc thơm, nịnh bợ đủ trò lên mây…
Việt Nam xã nghĩa phen này
Trở nên giải đất dựng xây hòa bình…
Nhân quyền, nhân kiếc chung tình
Tự do, hạnh phúc chúng mình tiến lên…
*
Thế rồi…đùng một cái ! Mình ên
Kệ cha ….hội nghị, đứng lên, bỏ về….
Đếch thèm họp nữa, chán ghê
Thằng Kim láo toét, lè nhè đòi ta
Bỏ màn cấm vận gần xa,
Gở đi nhiều món thì ta dẹp liền.
Chương trình nguyên tử…thần tiên.
Ngu sao ta chịu bỏ liền ? – Bộ điên !
Nhờ oai nguyên tử bốc lên
Chương trình hỏa tiễn đáng đồng tiền, lỡ ra
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Mày khôn mánh khóe lừa ta…
Tay không lúc đó…mày ra cái đòn

Oánh ta tan nát chỉ còn
Tay không với cái bụng tròn tròn thì sao ?
Thế là hội nghị…tào lao
Chẳng ra cái con khỉ đứa nào đợi mong ?
Hai bên lủi thủi cùng dzông,
Chẳng còn lễ lạt, hết trông hòa bình.
Ủn về tiếp tục chương trình .
Quậy cho thiên hạ, rùng mình ngó chơi.
Xưa nay, sống ở trên đời
Mấy thăng cộng sản có thời nào ngu,
Hop hành, ký kết lu bù.,
Kệ cha nó ký, chỉ có bú dzù mới tin…..
*

Bây giờ về xứ…mình ên
Nghĩ đi nghĩ lại lo phiền tùm lum:
Hop hành thượng đỉnh vô duyên
Hòa bình đếch thấy ló lên tí nào.
Thế thì với tới làm sao
Nobel , nô-biếc bộ cao quá trời.
Bạc tiền là thứ trò chơi,
Cóc cần, nhưng tiếng ở đời mới to.
Mai đây lắm chuyện phải lo,
Keo hai đấu võ, nhiều trò đem ra:
Xây tường, xây tiếc…xếp kho,
Không tiền hết tính cái trò hứa suông.
Phe ta, phe nó tương đương
Uýnh nhau, vật lộn coi đường…âm u
Keo đầu, thiên hạ còn ngu
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Nói chi cũng được, chẳng bù keo hai.
Mình đấm một, nó đá hai
Bể đầu, gẫy cổ, ngó tài ngang nhau.
Keo đầu, đấu võ biết nhau,
Keo hai, lắm chuyện trên đầu, dưới chân,
Đem ra oánh lộn khó phân
Phe nào đứng vững hay lăn ra sàn.
Nghĩa là ta phải luận bàn,
Bầu mưu, lập kế trăm ngàn mánh mung.
Quậy cho phe nó lung tung,
Mới mong tái chiếm thành đồng …White House.
Nếu không, thất bại thì đau,
Tylenol uống miết cái đầu cứ đau.
Phe ta phải biết bảo nhau
Kẻo không thì biết…đi đâu bây giờ ?
Cuộc đời như một giấc mơ,
Biết đâu mà đoán, đành chờ mà thôi…
*

Lão Phan
.

