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Nga sẽ xâm lược Ukraine, đồng thời Trung Quốc sẽ xâm lược Đài Loan?
Thuỷ Tiên

Châu lục Âu-Á đang bị bao trùm bởi sự hiếu chiến. Ở mặt trận phía Tây, Nga đã triển
khai ngày càng nhiều đơn vị quân sự tới các khu vực gần biên giới Ukraine, làm dấy
lên nhiều đồn đoán về động cơ của nước này. Và ở đông Á, hành vi của Trung Quốc
đối với Đài Loan ngày càng đáng lo ngại.

Vấn đề là Nga và Trung Quốc đang xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Khả năng Đài
Loan và Ukraine thất thủ hay không lại phụ thuộc nhiều vào năng lực của Mỹ. Liệu
có khả năng hai kẻ thù số 1 và 2 của Mỹ đồng thời kích hoạt trận chiến ở eo biển Đài
Loan và Ukraine?

Trong cả hai trường hợp (eo biển Đài Loan và biên giới Ukraine), ý định chiến lược
của kẻ xâm lược là rõ ràng. Chính quyền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã
đưa ra quan điểm kêu gọi "thống nhất Trung Quốc", coi đó là một kết luận phù hợp
cho cuộc nội chiến Trung Quốc.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp quản
Trung Quốc đại lục nhưng không loại bỏ được những người theo chủ nghĩa Dân quốc
của Tưởng Giới Thạch. Những người này rút về Đài Loan (và một số đảo nhỏ hơn),
nơi vẫn nằm ngoài sự cai trị của ĐCSTQ kể từ đó.

Đôi khi, các tuyên bố chính thức của Trung Quốc về việc “tái thống nhất” đã quy
định rằng nước này phải giành được “một cách hòa bình”; nhưng trong nhiều
trường hợp khác, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã bỏ luôn cụm từ “một cách hòa
bình”. Hơn nữa, khi mở rộng và trang bị cho quân đội của mình, Trung Quốc đã đặc
biệt tập trung vào việc xây dựng năng lực của mình để khuất phục Đài Loan nếu nước
này cố gắng tuyên bố độc lập.

Ở đầu kia của Âu-Á, tình hình của Ukraine hoàn toàn khác với Đài Loan, đặc biệt là
vì Nga đã chính thức công nhận nền độc lập của nước này. Việc Tổng thống Nga
Vladimir Putin chiếm đóng và sáp nhập Crimea vào năm 2014 bị tuyên bố là bất hợp
pháp và bị đa số Đại hội đồng Liên hợp quốc lên án (chỉ có 11 quốc gia bỏ phiếu
chống lại nghị quyết này).

Tuy nhiên, vào mùa hè vừa qua, Putin đã cho ra một bài luận dài và đáng chú ý khi
lập luận rằng Nga, Ukraine và Belarus thuộc về nhau là tất yếu của lịch sử. Ông
tuyên bố chủ quyền của Ukraine hoặc Belarus hiện chỉ có thể đạt được cùng với Nga,
dưới quyền tối cao của Điện Kremlin.

Chủ nghĩa xét lại của Putin có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến mức ông thậm chí còn
chỉ trích tình trạng độc lập chính thức của Ukraine theo hiến pháp Liên Xô (chưa bao
giờ có ý nghĩa gì vào thời điểm đó).

Ý định chiến lược của Putin rất rõ ràng: ông coi nền độc lập của Ukraine ngày càng
không thể dung thứ được. Giống như Trung Quốc với các hoạch định về Đài Loan.
Nga đã và đang chuẩn bị và trang bị cho quân đội của mình với mục đích cụ thể là
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xâm lược và chinh phục Ukraine trước khi bất kỳ thế lực bên ngoài nào có thể phá vỡ
cuộc chiếm đóng này.

Ngoài việc chiếm Crimea, Điện Kremlin đã cử lực lượng quân sự chính quy vào
Ukraine, như đã từng làm vào tháng 8/2014 và một lần nữa vào tháng 2/2015 ở khu
vực phía đông Donbas. Putin dường như đã sẵn sàng và sẵn lòng khởi động một cuộc
tấn công tương tự khác, nếu không muốn nói là một hoạt động có quy mô lớn hơn
nhiều.

Mục tiêu tương thích, đối thủ chung
Thực ra, Nga chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc phải xích lại gần Trung Quốc.
Tại sao ư? Ngay cả khi Liên Xô đã tan rã, liên minh quân sự với Châu Âu do Mỹ dẫn
đầu là NATO (vốn được thành lập với sứ mệnh đánh đổ chủ nghĩa cộng sản ở Đông
Âu) vẫn một mực coi Nga là kẻ thù an ninh số một. Mỹ không hề cho Nga cơ hội để
phát triển theo hướng dân chủ như các thành viên cũ của Liên Xô ở Đông Âu.

Các vấn đề nghiêm trọng bắt đầu khi nhóm chính sách đối ngoại của Clinton thúc đẩy
việc mở rộng NATO do Hoa Kỳ thống trị về phía đông của nước Nga. Chiến lược đã
thay đổi hoàn toàn lời hứa của chính quyền của George H. W. Bush với Moscow
trong những tháng cuối cùng của Liên Xô; khi đó Mỹ từng hứa với Nga rằng NATO
sẽ không vượt ra ngoài biên giới phía đông của một nước Đức thống nhất.

Bill Clinton đã không giữ lời hứa. NATO tấn công về phía đông của nước Nga non trẻ
ngay cả khi Liên Xô đã tan rã. Washington đã vận động thành công để đưa ba quốc
gia thuộc Khối Warszawa trước đây là Ba Lan, Cộng hòa Séc và Hungary gia nhập
NATO vào năm 1998. Tệ hơn, sự phát triển đó chỉ là giai đoạn đầu tiên NATO xâm
phạm vào lĩnh vực an ninh của Nga.

Các quan chức chính quyền Clinton tỏ ra khinh thường lợi ích của Nga theo nhiều
cách. Chẳng hạn, khi Nam Tư có khủng hoảng, Washington đã tận dụng mọi cơ hội
để can thiệp. Sự can thiệp này của Mỹ vào Nam Tư khi đó làm suy yếu đối tác chính
trị và tôn giáo lâu đời của Nga, Serbia.

Các cuộc can thiệp quân sự phô trương của Mỹ-NATO ở Bosnia và Kosovo dường
như được tính toán để nhấn mạnh rằng Moscow đã thua trong Chiến tranh Lạnh và
do đó, phải nhẹ nhàng chịu đựng bất kỳ sự sỉ nhục nào mà các cường quốc phương
Tây quyết định gây ra.

Và Nga không còn cách nào khác phải phát triển theo hướng chuyên chế, phi dân chủ
và tìm kiếm các thế lực thù ghét Mỹ để tạo vây cánh cho mình.

Ít nhất là kể từ năm 2000, Trung Quốc và Nga đã tăng cường hợp tác và xây dựng đối
tác với nhau, thường là để phản ứng công khai trước những gì mà mỗi bên coi là mối
đe dọa ngày càng tăng bởi sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ. Vào tháng 11/2019, sự
hợp tác đã nâng lên một cấp độ mới và đạt được tính cụ thể.

Putin và ĐCSTQ đã xích lại gần nhau hơn kể từ năm 2014 cũng do nhận thức chung
về mối đe dọa và khả năng thay đổi. Cả Moscow và Bắc Kinh tiếp tục coi các nền dân
chủ hợp hiến là một trở ngại cho tham vọng địa chính trị của họ và quan trọng hơn là
mối đe dọa đối với các chế độ chính trị trong nước của họ.



Nhận thức này mới chỉ trở nên cứng rắn hơn kể từ năm 2014. Đồng thời, ngày càng
rõ ràng rằng giới lãnh đạo chính trị Nga coi trọng tính liên tục của chế độ trong nước
hơn quyền lực hoặc vị thế địa chính trị của Nga (hạnh phúc của người dân Nga là
một mối quan tâm rất xa vời).

Việc Putin giảm bớt tham vọng địa chính trị và sự sẵn sàng phù hợp với sức mạnh
Trung Quốc, cùng với sự phụ thuộc kinh tế ngày càng tăng vào thị trường Trung
Quốc đã làm giảm đáng kể (nhưng hầu như không loại bỏ) căng thẳng Trung-Nga.

Tuy nhiên, cả Putin và ĐCSTQ đều trở nên thù địch công khai hơn với trật tự quốc tế
hiện có kể từ cuộc khủng hoảng Ukraine đầu tiên năm 2014. Từ những hành động tàn
bạo đã gây ra ở Syria năm 2016 cho đến những can thiệp chính trị công khai vào các
nền dân chủ phương Tây, Putin ngày càng sẵn sàng phá vỡ các quy tắc và thách thức
trực tiếp thế giới tự do.

Bắc Kinh đã hoạt động thận trọng hơn, nhưng họ thường xuyên - chỉ ngầm và âm
thầm - ủng hộ các hành động của Putin. Và, tất nhiên, mối quan hệ của Bắc Kinh với
Hoa Kỳ ngày càng trở nên thù địch do ĐCSTQ có những hành động kiểm duyệt và
gây lây lan COVID làm thế giới bối rối, vấn đề Đài Loan, đàn áp Tân Cương và
Hong Kong, đe dọa chiến tranh chống lại Philippines, nỗ lực ép buộc các đồng minh
của Hoa Kỳ về mặt kinh tế v.v.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Vladimir Putin đã gặp nhau tại Brazil vào năm 2019 để
duy trì “động lực phát triển quan hệ Trung Quốc-Nga ở mức cao”. Họ cho biết, mục
đích chính của sự hợp tác này là “phản đối chủ nghĩa đơn phương, bắt nạt và can
thiệp vào công việc của các quốc gia khác”.

Đúng một năm sau, truyền thông châu Á đưa tin rằng hệ thống cảnh báo sớm cuộc
tấn công bằng tên lửa Trung-Nga sắp hoàn thành, hệ thống này sẽ “làm cho sự hợp
nhất và phụ thuộc quân sự giữa Trung-Nga tương xứng với mức độ của các mối quan
hệ đồng minh tiên tiến mà Hoa Kỳ đã phát triển với các nước như Pháp và Vương
quốc Anh”.

Sau đó, vào tháng 3/2021 tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Nga đã
gặp nhau – chỉ một ngày sau khi ông Razumkov nói rằng ông mong NATO sẽ sớm gia
hạn lời mời tham gia Kế hoạch hành động của các thành viên - và cho biết họ đang
tăng cường mức độ hợp tác hơn nữa, trên phạm vi rộng vì sự can thiệp của phương
Tây "vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền với lý do ‘thúc đẩy nền dân
chủ’ là không thể chấp nhận được".

Trung Quốc coi các vấn đề của họ với Đài Loan là "chuyện nội bộ" và Nga coi
Ukraine - đặc biệt là các tỉnh Luhansk và Donbas - gần như là một phần của Nga.
Ông Tập đã yêu cầu với quân đội của mình "tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh".
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev từng khoe khoang rằng cuộc chiến năm 2008
của họ chống lại Gruzia đã thành công trong việc ngăn chặn sự mở rộng hơn nữa của
NATO.

Với tất cả sự hợp tác ngày càng tăng giữa Nga và Trung Quốc ở các cấp cao nhất,
việc khẳng định lặp đi lặp lại rằng mỗi bên đều xem các vấn đề tương ứng của họ với



Đài Loan và Ukraine là đang tồn tại khi gia tăng đồng thời sức mạnh chiến đấu của
cả hai quốc gia gần các địa điểm đó. Đài Loan khoá Trung Quốc với Thái Bình
Dương trong khi Ukraine chặn yết hầu của Nga.

Mặc dù bị ngăn cách bởi địa lý, Ukraine và Đài Loan chiếm những vị trí tương tự
trong kinh nghiệm chiến lược và khát vọng lịch sử của Nga và Trung Quốc. Chiếm
được vị trí này là cần thiết cho tất cả các mục tiêu chiến lược khác.

Đối với Nga, chiếm Ukraine sẽ đảm bảo vị trí của mình trên Biển Đen và mở ra các
điểm gây áp lực khác đối với các thành viên NATO dễ bị tổn thương là Romania và
Bulgaria. Quả thực, vị trí địa chính trị của Crimea và Ukraine chặn yết hầu của Nga,
là điểm yếu chí tử của Nga trước mũi dùi của Mỹ và Châu Âu.

Mất đi Crimea hay Ukraine, Nga sẽ bị cô lập hoàn toàn. Tim Marshall, tác giả cuốn
sách ‘Những tù nhân của địa lý’ đã mô tả hoàn hảo thế cô lập của Nga nếu mất đi
Ukraine và Crimea.

Hạm đội Nga vẫn bị cô lập trong biển Đen, vì cửa ra Địa Trung Hải vẫn bị Thổ Nhĩ
Kỳ và Tây Âu kiểm soát. Vị thế của Nga vẫn bị kìm hãm khi tiếp tục thiếu vắng một
cảng nước ấm để làm căn cứ cho những hạm đội của họ. Không có cảng nước ấm,
toàn bộ hệ thống hải quân Nga bị vô hiệu; quân đội Nga vì thế cũng trở thành ‘những
con vịt trên cạn’. Nga sẽ suy yếu hơn bao giờ hết.

Không chỉ vậy, tác giả Tim Marshall chỉ ra cho chúng ta lý do vì sao Ukraine trở
thành điểm yếu chí mạng của Nga: Ukraine là vùng đệm của Nga.

Vùng đệm là yếu tố quyết định chính sách đối ngoại của nhiều cường quốc. Từ thời cổ
đại, hai đế quốc La Mã và Ba Tư tuy đối đầu nhau nhưng vẫn tồn tại song song qua
nhiều thế kỷ, vì chính giữa họ tồn tại một vùng đệm rộng lớn. Iraq là vùng đệm giữa
hai thế lực Iran và Saudi Arabia.

Ukraine và Ba Lan là vùng đệm ngăn ngõ tiến công của các nước Tây Âu vào Nga.
Crimea không chỉ là vùng đệm, nó là con đường để Nga có cảng nước ấm. Chính ở
những quốc gia vùng đệm này, tranh chấp và mâu thuẫn giữa các cường quốc sẽ diễn
ra. Điều đó quyết định chính sách tiếp cận về quân sự, ngoại giao và kinh tế của các
cường quốc.

Ba Lan đã thuộc vào NATO. Ngay khi Balan gia nhập NATO, dàn tên lửa của Mỹ đã
lập tức đặt ngay ở biên giới Ba Lan. Giống như một lưỡi dao sáng loà tiếp cận sát
nách Nga, chỉ còn cách Ukraine.

Hiển nhiên, nếu Ukraine gia nhập NATO, giàn tên lửa - lưỡi dao của Mỹ - sẽ dịch
chuyển tiệm cận yết hầu của nước Nga; ngay cả Crimea, mấu chốt duy trì một cảng
nước ấm cho Nga cũng khó lòng giữ được.

Nga hiển nhiên có những nỗi thống khổ của riêng mình; Ukraine hiển nhiên là giới
hạn đỏ của Nga. Bản thân Ukraine biết rõ điều đó. Họ biết rõ ‘nước xa không cứu
được lửa gần’ nên một bộ phận chính trị gia đã không ủng hộ gia nhập NATO.



Tổn thất Crimea khiến Ukraine phẫn nộ. Họ không cách nào hài hoà với Nga và quên
đi nỗi đau Crimea. Họ buộc phải lựa chọn. Nga đã đẩy Ukraine vào vòng tay NATO.
Nhưng như đã phân tích, Nga buộc phải ngăn chặn tiến trình này nếu không muốn
tương lai nước Nga trở thành kẻ cô độc và hoàn toàn yếu đuối.

Đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, chiếm Đài Loan sẽ cho phép nước này thoát ra
khỏi Chuỗi đảo thứ nhất và tiến hành các hoạt động tấn công nhằm vào Nhật Bản,
Philippines và thậm chí các vùng lãnh thổ của Mỹ ở Trung Thái Bình Dương.

Trong lịch sử, giới cầm quyền của Nga thời hậu Xô Viết đã gây ra những bất bình dữ
dội đối với Ukraine độc lập. Đó là một lời nhắc nhở sống động rằng các dân tộc
Slavơ không nên bị sống dưới một lá cờ.

Đài Loan là bằng chứng cho thấy các dân tộc nói tiếng Hoa hoàn toàn có khả năng tự
quản lý. Đảng Cộng sản hiện đại bắt nguồn từ một chế độ cách mạng tàn bạo đã tàn
phá người dân Trung Quốc, giết hại hàng triệu người thông qua tham vọng cứu thế
và sự kém cỏi hoàn toàn của nó.

Chỉ bằng cách nuốt sống Đài Loan, Trung Quốc mới có thể khẳng định ưu thế của
mình. Với nguồn vốn chính trị mà Đảng Cộng sản đã đầu tư để khuất phục Đài Loan,
nó có thể không còn cách nào để giảm leo thang ngay cả khi nó muốn.

Một số chiến lược gia gọi chuỗi đảo ở Đông Á (trong đó có Đài Loan) là “Vạn lý
trường thành ngược”. Các sĩ quan và chiến lược gia hải quân của Trung Quốc coi
Trung Quốc như bị “đóng hộp” bởi chuỗi quần đảo này.



Trở ngại rõ ràng nhất đối với sự leo thang của Nga và Trung Quốc là việc Ukraine và
Đài Loan liên kết với Mỹ và các đồng minh của họ. Ông Putin hiểu rằng một cuộc
xung đột với NATO sẽ áp đảo quân đội Nga.

Không thể che giấu con số thương vong như ông ta đã làm ở Syria, Libya và Ukraine
vào năm 2014, ông sẽ phải đối mặt với sự phản đối trong nước. Ông Putin có động cơ
để cô lập Ukraine về mặt quân sự và tách vấn đề này ra khỏi NATO, chỉ tấn công khi
thời điểm thích hợp.

Tương tự, một cuộc xung đột Trung-Mỹ liên quan đến một liên minh rộng lớn hơn ở
Thái Bình Dương sẽ tỏ ra nguy hiểm cho sự tồn vong của Đảng Cộng sản: Một cuộc
phong tỏa đối với hoạt động nhập khẩu nguyên liệu ở Trung Đông của Trung Quốc
có thể phá hủy chế độ này trong vài tuần đến vài tháng.

Ông Tập đang nhìn Ukraine
Khi Joe Biden đang đối đầu với Vladimir Putin về việc Nga xây dựng quân đội dọc
biên giới với Ukraine, một nhà lãnh đạo thế giới khác có lẽ đang theo dõi với sự quan
tâm sâu sắc, đó là Tập Cận Bình. Ông ta đầy thèm muốn về địa chính trị với người
hàng xóm Đài Loan, hòn đảo giàu vi mạch mà Bắc Kinh khẳng định là và luôn phải
là một phần của Trung Quốc.

Giống như Putin, người đang mong muốn đưa Ukraine trở lại dưới sự kiểm soát của
Moscow, ông Tập lo lắng rằng một phần trước đây của đế chế của đất nước ông đang
ngày càng trở nên gần gũi hơn với Hoa Kỳ và các đồng minh của họ. Cách ông Tập
diễn giải (hoặc tệ hơn là diễn giải sai) kết quả của cuộc bế tắc ở Ukraine có thể ảnh
hưởng đến việc Trung Quốc có cố gắng thống nhất với Đài Loan hay không và do đó
có những tác động đối với an ninh và ổn định của Đông Á.

Eo biển Đài Loan, ngăn cách hòn đảo với đất liền, từng là một điểm nóng tiềm tàng
bất ổn trong bảy thập kỷ, nhưng căng thẳng ở đó đã gia tăng đáng kể trong hai năm
qua. Ông Tập đã thường xuyên cử các phi đội máy bay phản lực bay gần Đài Loan và
tổ chức các cuộc tập trận quân sự gần hòn đảo một cách nguy hiểm nhằm quấy rối và
đe dọa chính phủ dân chủ ở Đài Bắc.

Ông Tập nhiều lần nói về sự thống nhất hòa bình cuối cùng, nhưng lập trường hiếu
chiến của ông đã làm dấy lên lo ngại ở Đài Loan và các nước xung quanh khu vực
rằng ông đang cân nhắc một cuộc xâm lược để giành lại cái tỉnh lẻ này.

Ông Tập có thể tin rằng Đài Loan đang đi theo hướng có hại cho lợi ích quốc gia của
Trung Quốc, giống như Ukraine đã ngày càng đi xa khỏi quỹ đạo của Moscow.

Tổng thống Đài Loan có tư tưởng độc lập, bà Thái Anh Văn đã cố gắng giảm sự phụ
thuộc của nền kinh tế vào Trung Quốc và tăng cường quan hệ với Mỹ và các nước
khác.

Washington cũng đã tìm kiếm các liên kết chặt chẽ hơn. Về mặt chính thức, Mỹ vẫn
duy trì chính sách “một Trung Quốc” và không chính thức công nhận chính quyền
Đài Bắc. Nhưng không khó để nhận ra tại sao ông Tập có thể nghĩ khác.



Chính quyền Trump đã cử một thành viên Nội các tới Đài Bắc vào năm 2020, là quan
chức cấp cao nhất của Mỹ đã được cử tới đây trong hơn bốn thập kỷ qua. Biden đã
mời Đài Loan tham dự Hội nghị thượng đỉnh vì Dân chủ vào tháng 12 như thể đó
giống như bất kỳ quốc gia nào khác.

Trước tất cả những điều này, ông Tập sẽ xem xét kỹ tình hình ở Ukraine để có thông
tin tình báo hữu ích về những công cụ nào mà Biden có thể và cuối cùng sẽ sử dụng
để gây áp lực buộc Nga phải lùi bước, mức độ ông Biden sẵn sàng từ bỏ trong một
thỏa hiệp tiềm năng với Putin, và làm thế nào Tổng thống Mỹ làm việc một cách hiệu
quả với các đồng minh và thậm chí với các nhà ngoại giao của chính mình. Nói cách
khác, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ tìm cách đo lường mức độ quyết tâm của Mỹ.

Tuy nhiên, ông Tập chỉ có thể học hỏi rất nhiều điều từ những gì Biden làm đối với
Ukraine. Cứ cho rằng phản ứng của Hoa Kỳ đối với các cuộc khủng hoảng về Đài
Loan và Ukraine sẽ là sai lầm tương đương và thậm chí là nguy hiểm. Mặc dù ông
Biden đã từ chối việc đơn phương cử quân đội Mỹ đến bảo vệ quốc gia Đông Âu này,
nhưng Washington đã cố tình làm trái quan điểm của mình về việc can thiệp quân sự
nhân danh Đài Loan một cách không rõ ràng.

Chính sách “mơ hồ chiến lược” lâu đời về điểm này được thiết kế như một biện pháp
ngăn chặn hành động quân sự của Trung Quốc. Ông Tập sẽ phải cho rằng việc xâm
lược Đài Loan có thể khiến ông ta tham gia vào một cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Mỹ được cho là có nhiều lý do để chiến đấu vì Đài Loan hơn là vì Ukraine.
Là một mắt xích trong hệ thống liên minh tạo thành xương sống cho quyền lực của
Mỹ ở Thái Bình Dương, cũng như trong các chuỗi cung ứng quan trọng đối với chất
bán dẫn và các thành phần công nghệ cao khác, Đài Loan có thể quan trọng hơn đối
với lợi ích quốc gia của Mỹ.

Trong lời khai trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào tháng 12, Trợ lý Bộ trưởng
Quốc phòng Ely Ratner mô tả Đài Loan là “nơi tập trung một mạng lưới các đồng
minh và đối tác của Hoa Kỳ, có vai trò quan trọng đối với an ninh của khu vực và
quan trọng đối với việc bảo vệ các lợi ích quan trọng của Hoa Kỳ ở Ấn Độ-Thái Bình
Dương”.

Các vị trí chiến lược của Mỹ ở châu Âu và châu Á cũng khác nhau. Các lựa chọn của
Biden về Ukraine có thể bị NATO và Liên minh châu Âu hạn chế. Phản ứng của ông
với Putin chỉ có thể thúc đẩy khi các đồng minh châu Âu của ông sẵn sàng làm theo.
NATO không có tổ chức tương đương ở châu Á mà ở một số khía cạnh có thể mang
lại cho Washington quyền tự do hành động nhiều hơn.

Và đối với Đài Loan, Mỹ có thể sẽ tìm thấy sự ủng hộ nhiều hơn từ các đồng minh
trong khu vực để có lập trường vững chắc. Vào tháng 7, Tarō Asō, khi đó là phó thủ
tướng Nhật Bản, gợi ý rằng chính phủ của ông sẽ tham gia với Mỹ trong việc bảo vệ
Đài Loan nếu hòn đảo này bị Trung Quốc tấn công.

“Sẽ không quá nếu nói rằng nó có thể liên quan đến tình huống đe dọa sự sống còn”
đối với Nhật Bản, ông nói. Một sự thay đổi trong chính sách của Tokyo đòi hỏi phải
có sự tranh cãi nhiều đến mức nào. Điều rõ ràng là Nhật Bản, một cường quốc khác ở



Đông Á, coi sự an toàn của Đài Loan là lợi ích quốc gia và điều đó cũng có thể đóng
vai trò như một biện pháp răn đe đối với ông Tập.

Đối với ông Tập, một cuộc tấn công xuyên eo biển cũng có thể là một rủi ro khủng
khiếp. Mặc dù một cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine có thể không phải là một
thành công bảo đảm, nhưng Putin có thể đã tính toán rằng ông có một trận đánh tốt
trong việc chiếm ưu thế với nước láng giềng của mình.

Ngược lại, một cuộc tấn công quân sự của Trung Quốc vượt qua eo biển vững chắc ở
Đài Loan có thể dễ dàng cho thấy sự đẫm máu, kéo dài và vì thế là đáng xấu hổ - và
do đó có thể là mối đe dọa đối với vị thế của ông Tập và có thể là của chế độ Cộng
sản. Có lẽ Tập và Putin có thể phối hợp các cuộc tấn công của họ, hoặc Bắc Kinh có
thể lợi dụng sự phân tâm của một cuộc chiến tranh châu Âu để giành lấy Đài Loan.

Nhưng Hammond-Chambers, thuộc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-Đài Loan, đưa ra
một lập luận thuyết phục chống lại một kịch bản như vậy. Ông nói: “Trung Quốc là
một cường quốc đang lên và theo quan điểm của họ, họ có nhiều thời gian hơn là ít
thời gian” để giải quyết vấn đề Đài Loan.

“Tôi không đặt nặng khái niệm rằng Trung Quốc sẽ gắn mốc thời gian của họ với
Moscow về Đài Loan. Tôi không thấy người Trung Quốc dùng nguồn bên ngoài có lợi
cho họ. Đó không phải là cách họ hoạt động".

Tuy nhiên, dự đoán những gì các nhà độc tài sẽ làm là một nhiệm vụ vô ích. Có lẽ Tập
có thể tính toán rằng việc cố gắng thống nhất Đài Loan với đại lục một cách cưỡng
bức sẽ phục vụ lợi ích chính trị cá nhân của ông ta; nếu thành công, ông ta sẽ củng cố
vị trí của mình và ghi tên mình vào biên niên sử của Cộng sản Trung Quốc.

Hoặc ông có thể tính toán sai và cho rằng các cuộc chiến tranh của Biden sẽ khiến
Mỹ phải đứng ngoài cuộc - một phán quyết tai hại một cách tiềm ẩn nhiều khả năng
được đưa ra do môi trường chính trị ngày càng chuyên quyền ở Bắc Kinh, điều này
có thể dễ dàng khiến các cố vấn của ông Tập nói với ông ta những gì họ nghĩ ông
muốn nghe.

Trật tự thế giới liệu có thay đổi?
Không ai nghi ngờ rằng việc quân đội Trung Quốc tiếp quản Đài Loan sẽ thay đổi
hoàn toàn trật tự an ninh của Đông Á, cũng như việc quân đội Nga tiếp quản Ukraine
sẽ ảnh hưởng đến trật tự an ninh của châu Âu. Nhưng điều vẫn chưa được đánh giá
hết là khả năng cả hai xảy ra đồng thời theo kiểu phối hợp ít nhiều.

Tổng hợp lại, hai hành động chinh phục này về cơ bản sẽ thay đổi cán cân quyền lực
toàn cầu, gióng lên hồi chuông báo tử cho các thỏa thuận ngoại giao và an ninh đã
tạo nền tảng cho hòa bình toàn cầu trong nhiều thập kỷ.

Một viễn cảnh như vậy không quá xa vời như vẫn tưởng. Mặc dù Trung Quốc tuyên
bố không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, nhưng nước này lại im
lặng một cách đáng ngạc nhiên về vấn đề chủ quyền của Ukraine. Không có lý do gì
để nghĩ rằng họ sẽ không hỗ trợ một cuộc tấn công mới của Nga vào quốc gia đó nếu
hành động đó phục vụ các mục đích riêng của họ.



Chắc chắn, việc Trung Quốc xâm lược Đài Loan và Nga xâm lược Ukraine sẽ là một
sai lầm lớn. Sự phát triển kinh tế của cả hai nước sẽ bị cản trở một cách dứt khoát bởi
các lệnh trừng phạt quy mô lớn chắc chắn sẽ xảy ra sau đó.

Nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột quân sự rộng lớn hơn sẽ rất cao, và các nước như
Nhật Bản và Ấn Độ gần như chắc chắn sẽ bắt tay vào xây dựng quân đội rộng lớn của
riêng mình để chống lại Trung Quốc. Người châu Âu đã và đang tiến tới một cách dứt
khoát hơn đối với chính sách tăng cường quốc phòng của họ.

Điều có thể nói một cách chắc chắn hơn là Ukraine và Đài Loan đều cho thấy sự yếu
kém của Mỹ — hoặc chỉ là nhận thức về sự yếu kém — khi gỡ mối các mạng lưới và
liên minh căng thẳng hỗ trợ trật tự thế giới của Mỹ và mở ra một kỷ nguyên mới của
xung đột toàn cầu và không ổn định.

“Ukraine có giống với Đài Loan không? Không, tất nhiên chúng không phải là tình
huống giống nhau”, Pletka, thuộc Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ nói. “Nhưng xét về
mức độ bối rối trong việc sẵn sàng của Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng bạn cũng thấy những
tín hiệu tương tự”.

Những Putin và Tập của thế giới đang thăm dò những điểm yếu đó, xem kết quả và
tính toán bước đi tiếp theo của họ.

Bài viết chỉ phản ánh quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm
của NTDVN.

Thuỷ Tiên

Tin Thời Sự
Ngày 17/1/2022, VN ghi nhận 16.738 ca mắc mới:
Hà Nội vẫn dẫn đầu, Sài Gòn được chuyển qua vùng xanh.

Nhật Bản có 25.483 ca nhiễm mới, tổng cộng là 1.871.980 ca.

VN có số ca nhiễm gấp 3 Hàn Quốc, hơn Nhật Bản. Đã có 50 ca nhiễm Omicron tại 9
tỉnh, thành. VN đứng thứ 28/224 nước và khu vực.

Toàn thế giới 328.960.289 ca nhiễm, 5.558.966 ca chết. Việc lây lan vẫn ở mức độ
cao mà chưa có biện pháp đối phó hữu hiệu nào!

Đặc biệt tại VN có nhiều người bị di chứng “hậu Covid-19”, như rụng tóc, trí não suy
nghĩ lộn xộn...
https://covid19.who.int/

Tại HK, có 1.130.000 ca bị nhiễm 1 ngày, thấp là 860.000 ca nhiễm mới, nâng tổng
số lên 63,6 triệu ca nhiễm, 844.000 ca chết.

Các bệnh viện quá tải, thiếu nhân viên trầm trọng! Biến thể Omicron đã chiếm hơn
73% các ca nhiễm Covid-19 mới.

https://covid19.who.int/


Ông Lloyd Austin, Bộ Trưởng Quốc Phòng HK vừa bị xét nghiệm dương tính với
Covid-19. Trong 1 thông cáo công bố hôm qua, 2/1/2022, Ngũ Giác Đài cho biết là
ông Austin đang có những triệu chứng “nhẹ”, và sẽ bị cách ly ở nhà trong 5 ngày.

Chính Phủ HK chi trả tất cả phí tổn cho 1 người dùng 8 bộ xét nghiệm trong 1 tháng.

Vật giá lên cao, theo tổng kết chung là 7% nhưng có những thứ tăng 10, 20 thậm chí
50% (xăng)!

HK đang cần thu nhận nhiều y tá và giáo viên ngoại quốc.

Số liệu thống kê Covid-19 toàn thế giới và VN
https://bit.ly/3Gs7vJf
https://covid19.gov.vn/

Tự Do Tân Văn
Điểm tin 2022/2/4

•Cổ phiếu Meta (facebook) giảm 26%, lượng vốn hóa bay hơi tương đương 200 tỉ đô,
tài sản của Mark Zuckerburg mất 29 tỉ đô la.
https://www.reuters.com/.../zuckerberg-loses-29-billion.../

•Cuộc biểu tình bất bạo động tại Ottawa Canada vẫn đang tiếp tục. Trong link là
quang cảnh những người ủng hộ đoàn xe tải đang nắm tay hát bài We Are The World
bên ngoài đồi quốc hội Ottawa và trước các xe tải đang đậu.
https://twitter.com/tpostmi.../status/1489005866233700353...

•Pelosi cảnh báo các vận động viên Mỹ tham dự Thế vận hội không phát ngôn bất lợi
cho đảng cộng sản China về việc đảng này đàn áp nhân quyền. Trong khi đó, chính
phủ Ấn Độ tuyên bố tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh trong cuộc họp báo
vào ngày hôm qua; sẽ không có bất cứ quan chức nào của Ấn Độ tham dự các chương
trình khai mạc và bế mạc.
https://www.washingtonexaminer.com/.../pelosi-warns-us...
https://news.yahoo.co.jp/.../05d3d6cd2780c75b978401030727...

•Tình báo Mỹ cho biết Nga có thể sẽ ngụy tạo một lý do để tấn công Ukraine, bắt đầu
bằng việc sản xuất những video tuyên truyền về một vụ tấn công nhằm vào Nga và
hành động xâm lược của Putin sẽ được rêu rao là tự vệ.
https://www.reuters.com/.../us-intelligence-alleges.../

•Nợ công của Mỹ lần đầu vượt mốc 30,000 tỉ đô la, tăng mạnh trong một năm cầm
quyền của cánh tả.
https://www.wsj.com/.../u-s-national-debt-exceeds-30...

•Quân đảo chánh Miến Điện tiếp tục tạo thêm án để xét xử bà Aung San Suu Kyi, hiện
tại bà đang bị xét xử hàng chục cáo buộc với tổng mức án cộng lại ít nhất 150 năm tù.
https://asia.nikkei.com/.../Myanmar-s-Suu-Kyi-faces-new...
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•Thủ lĩnh IS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi được cho là đã chết cùng 13 bộ hạ
trong một cuộc tấn công của quân Mỹ.
https://asia.nikkei.com/.../Islamic-State-leader-dies...

•Pakistan tuyên bố bị tấn công bởi tổ chức nổi dậy Baloch Liberation Army (BLA), ít
nhất 13 người thiệt mạng. Phía BLA tuyên bố đã làm chết ít nhất 50 binh sĩ của
Pakistan.
https://asia.nikkei.com/.../Pakistan-says-attacks-on-army...

•Lần đầu tiên nước Nhật thống kê có hơn 100,000 ca nhiễm cúm Vũ Hán mới trong
ngày. Nước Nhật đang thực sự sống chung với dịch và chính phủ Kishida tuyên bố
chưa bàn bạc về việc tuyên bố tình trạng phong toả.
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6417115

Hình ảnh những chiếc xe tải nặng kéo về biểu tình ở Ottawa

https://asia.nikkei.com/Politics/Islamic-State-leader-dies-during-U.S.-raid-in-Syria-Biden-says?fbclid=IwAR11FjIXcg5zLJMA8BiVN8zdACrhMvdVV4BDh9uXapXCC1ddcO-IBXDm7ec
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https://news.yahoo.co.jp/pickup/6417115?fbclid=IwAR1-JRy5gFsxWqCjS0Amh1on1Z2QwmPJZYPuRzq-RMMETIn_KmDuw4TO4f8


Biden holds event touting EVs; Tesla, top U.S. seller of EVs, is not invited
Dạ Hương- lược dịch (diễn đàn Hoài Hương)

Biden đã "tẩy chay" hãng xe Tesla của tỷ phú Elon Musk, đã không mời ông đến dự
buổi họp dành riêng cho các hãng xe hơi chạy bằng điện.

Chính quyền Biden đã cố tình phớt lờ trong việc công nhận hãng xe Tesla là hãng xe
đứng đầu trong kỹ nghệ xe hơi điện.

Nhưng nay chính quyền Biden, qua bộ trưởng thương mại Gina Raimondo đã lên
tiếng cho biết là chính quyền sẵn sàng để nói chuyện với vị tỷ phú này nhằm tìm
kiếm phương thức giải quyết việc thiếu hụt chip bán dẫn trầm trọng trên toàn thế giới
và việc thiếu hụt này đã bắt đầu đến Hoa Kỳ.

The shortage is particularly impacting the medical device, broadband and auto
industries, according to the report. U.S. officials plan to immediately focus on
resolving bottlenecks in those supply chains, the report said.

Theo như bản tin của hãng Bloomberg, việc thiếu hụt này sẽ ảnh hưởng đặc biệt đến
các dụng cụ y khoa, đường truyền dẫn và kỹ nghe xe hơi. Các viên chức Hoa Kỳ dự
trù để có thể tập trung ngay lập tức để có giải quyết sự bế tắc này đến hệ thống cung
ứng.

https://www.latimes.com/business/technology/story/2021-08-05/biden-holds-event-tou
ting-evs-tesla-top-u-s-seller-of-evs-is-not-invited

https://www.latimes.com/business/technology/story/2021-08-05/biden-holds-event-touting-evs-tesla-top-u-s-seller-of-evs-is-not-invited
https://www.latimes.com/business/technology/story/2021-08-05/biden-holds-event-touting-evs-tesla-top-u-s-seller-of-evs-is-not-invited


WHO lạc quan dự báo đại dịch Covid-19 tạm lắng tại châu Âu.

Một góc phố ở Paris, Pháp, trong mùa đại dịch Covid-19, Pháp. Ảnh chụp ngày
30/01/2022. REUTERS - VIOLETA SANTOS MOURA

Mười hai triệu là số ca nhiễm mới trong tuần qua tại châu Âu. Một con số kỷ lục từ
đầu dịch đến nay. Thế nhưng, giám đốc chi nhánh châu Âu của Tổ Chức Y Tế Thế
Giới (WHO) Âu ngày 03/02/2022, nhận định là tình hình tại châu Âu chỉ tạm lắng
xuống, có thể ví như là một « cuộc hưu chiến ».

Từ Genève, thông tín viên Jérémie Lanche tường trình :
« Một giai đoạn dài yên tĩnh ». Đây chính là dự báo của giám đốc chi nhánh châu Âu
của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, ông Hans Kluge, cho châu lục trong những tuần sắp tới,
cho dù mỗi ngày có 22% số ca dương tính được phát hiện khi xét nghiệm, cho dù số
ca nhập viện vẫn còn cao. Và bất chấp cảnh báo của tổng giám đốc WHO – Tedros
Ghebreyesus – phản đối sử dụng từ « trò chơi đã kết thúc », nhưng lại được vị giám
đốc khu vực của ông dùng đến.

Ông Hans Kluge nói : « Chẳng có gì mâu thuẫn cả. Chúng ta có một tình huống duy
nhất ở châu Âu. Bởi vì khi làn sóng dịch Omicron quay trở lại, chúng ta sẽ có được
khả năng miễn dịch rộng rãi, hoặc do bị lây nhiễm hoặc nhờ vào tiêm ngừa. Còn có
việc chúng ta sắp ra khỏi mùa đông. Rồi chúng ta cũng biết rằng Omicron gây ra
những triệu chứng nhẹ tới hai hay ba lần ở những người đã được tiêm ngừa »

Cũng theo ông Hans Kluge, tình hình hiện nay có lẽ đủ thuận lợi để châu Âu tránh
được những biện pháp nghiêm ngặt mới, ngay cả trong trường hợp xuất hiện một biến
thể mới. Một sự lạc quan trái ngược với thái độ thận trọng từ trụ sở WHO.

Vài ngày trước đó, một trong số các quan chức của tổ chức này tỏ ra thất vọng về thái
độ theo đuôi vô ý thức của một số chính phủ khi quyết định bắt chước các nước láng
giềng cho dỡ bỏ mọi biện pháp an toàn dịch tễ.

Pháp, « điều tệ hại đã qua »



Tại Pháp, bộ trưởng Y tế Olivier Véran, tối thứ Tư, 02/02 cho rằng « điều tệ hại nhất
đã qua ». Cơ quan Y Tế công của Pháp hôm thứ Năm công bố số liệu cho thấy tình
hình dịch bệnh có dấu hiệu giảm sau nhiều tuần liền giữ các con số kỷ lục.

Cụ thể, trong vòng 24 giờ, số ca nhiễm mới xuống dưới ngưỡng 300 ngàn, ở mức
274.352 người và số ca tử vong vì Covid-19 là 280 người. Tuy nhiên, bản thống kê
của cơ quan y tế này cho thấy số người nhập viện vẫn còn cao.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220204-who-l%E1%BA%A
1c-quan-d%E1%BB%B1-b%C3%A1o-%C4%91%E1%BA%A1i-d%E1%BB%8Bch-c
ovid-19-t%E1%BA%A1m-l%E1%BA%AFng-t%E1%BA%A1i-ch%C3%A2u-%C3%A
2u
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