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Lối nào cho Putin bây giờ ?
Pham Quang Chiểu

Thế của Putin bây giờ ra sao?
1- Putin ngồi họp với Bộ Trưởng Quốc Phòng co rúm . Ghế ngồi kê sát bàn để tay
bám lấy bàn giữ cho khỏi gục xuống; lưng dựa toàn bộ vào lưng ghế; vai sụp xuống
không còn sức để ngồi thẳng. Ngồi trước Bộ Trưởng Quốc Phòng mà như một nhân
viên ngồi nhận lệnh. Rõ ràng là mất hết uy nghi và quyền lực.

2- Kinh tế nước Nga đang bắt dầu đổ xuống. Dù rằng thu nhập của Nga mỗi ngày
còn cao nhưng kệ hàng, nơi mua sắm của dân Nga trống trơn chẳng còn gì cho người
mua cho nên của hàng không còn khách mua sắm,

3- Chiến trường không còn làm chủ. Từ Mưu toan chiếm Kyiv trong vài ngày để lập
một chính phủ thân Nga, nay mộng đã không thành. Chạy sang miền Đông. Anh
tưởng còn như năm 2014, nuốt Crimea ngon lành nhưng nay tình thế đã khác. Ngày
nay anh không phải là đối đầu với Ukraine mà là đối đầu với sự ủng hộ của khắp thế
giới. Những vũ khí tối tân của Mỹ, Châu Âu đang dồn về Ukraine. Nga xin Tầu yểm
trợ là anh đã thấy đuối sức rồi. Riêng một thành phố cảng Mariupol anh đã nuốt
không trôi và phao tin dồn nhảm là đã chiếm được. Bố láo! Bị anh Bẩy lật mặt nạ
ngay.

Dồn quân sang Đông, Đông Nam tưởng dễ nuốt. Putin đã bị hóc xương Moskva, quay
lại thanh toán nội bộ báo hiệu nội tình tan nát.

Putin không còn đường nào khác để cứu vãn phần nào danh dự là trở lại thuận theo
lòng dân Nga không muốn chiến tranh và thuận theo ý kiến của các giáo sư Đại Hoc
mới đây là rút quân.
Không nuốt được thì phải nhả. Đó là thuận lý. Putin à!



Putin bệnh nặng vẫn phải lên truyền hình để trấn an công luận Nga?
Trọng Thành

Tổng thống Nga Vladimir Putin (T) và bộ trưởng Quốc Phòng Sergei Shoigu tại điện
Kremlin, Matxcơva, ngày 21/04/2022. AP

Cuộc gặp bất ngờ giữa tổng thống Nga Vladimir Putin và bộ trưởng Quốc Phòng
Sergei Shoigu, được truyền hình Nhà nước Nga loan tải ngày 21/04/2022, gây nhiều
đồn đoán về sức khỏe suy yếu của lãnh dạo tối cao Nga. Qua cuộc gặp Putin – Shoigu,
giới quan sát cũng chú ý đến chiến thuật che giấu thất bại của Matxcơva, khi thông
báo « thắng trận » tại Mariupol – dù chưa kiểm soát được hoàn toàn thành phố.

Quân đội Ukraine vẫn bám trụ tại thành phố cảng Mariupol, cụ thể là dưới lòng đất
khu vực nhà máy luyện kim Azovstal. Vì sao tổng thống Nga buộc phải ra lệnh ngừng
tấn công khu vực nhà máy Azovstal ? Đài France Info trong tuần qua tìm cách giải
thích.

Một phản ứng hiếm có liên quan đến chiến tranh Ukraine tại Nga : Hàng trăm giáo
sư, sinh viên Đại học công Novossibirsk, Siberi, miền viễn Tây nước Nga, ký thư ngỏ
kêu gọi Matxcơva rút quân.



Về khủng hoảng môi trường, báo cáo mới của cơ quan liên chính phủ của Liên Hiệp
Quốc GIEC cho thấy cộng đồng quốc tế có hy vọng chặn đứng đà hâm nóng khí hậu,
giữ nhiệt độ tăng không quá 2°C, nếu thực thi đầy đủ các cam kết đã đưa ra, ngay
trong 3 năm tới.

Trung Quốc ký kết hai hiệp ước quốc tế, « chính thức đoạn tuyệt với lao động cưỡng
bức » do áp lực phương Tây.
Tại Hàn Quốc, tổng thống vừa đắc cử gặp mặt cựu tổng thống vừa ra tù : việc con gái
nhà độc tài Park Chung Hee được tân chính quyền cánh hữu bảo thủ ưu ái gây chia
rẽ công luận Hàn Quốc.
Trên đây là các chủ đề chính Tạp chí Thế giới Đó đây tuần này.

***
Điện Kremlin gián tiếp xác nhận sức khỏe lãnh đạo tối cao suy yếu ?
Ngày 21/04, tổng thống Nga trên truyền hình tuyên bố giành quyền kiểm soát thành
phố cảng Mariupol của Ukraine, và ra lệnh cho bộ trưởng Quốc Phòng ngừng tấn
công khu vực nhà máy luyện kim Azovstal, nơi nhiều đơn vị quân đội Ukraine cố thủ.
Đoạn băng cuộc gặp hơn 10 phút giữa nguyên thủ Nga và bộ trưởng Quốc Phòng
Shoigu được truyền thông Nhà nước Nga phổ biến, gây nhiều suy đoán.

Đoạn phim do Điện Kremlin công bố hôm thứ Năm cho thấy ông Putin, 69 tuổi, nắm
chặt lấy bàn bằng tay phải ngay khi ngồi xuống, sau đó liên tục nắm tay vào bàn
trong suốt đoạn clip dài hơn 10 phút. Trong cuộc gặp với bộ trưởng Quốc Phòng,
tổng thống Nga vai sụm xuống, lưng dán chặt vào tựa ghế, ngón tay thường xuyên
ngọ nguậy, bàn chân liên tục dập lên dập xuống. Thể trạng ông Putin trong đoạn clip
này khác hẳn với lần xuất hiện trên một sân vận động gần Matxcơva hôm 18/03, nhân
dịp chính quyền Nga ăn mừng 5 năm ngày sáp nhập bán đảo Crimée của Ukraine.

Trên Twitter, kinh tế gia Thụy Điển Anders Aslund – từng nhiều năm cố vấn cho
chính quyền Nga - nhận định, trong đoạn phim nói trên « cả hai (tổng thống và bộ
trưởng Quốc Phòng) đều có vẻ bị trầm cảm, sức khỏe không tốt ». Theo một số nguồn
tin được báo chí Pháp, Mỹ loan tải, chủ nhân điện Kremlin có thể bị ung thư, và đã
có 35 cuộc thăm khám bí mật với bác sĩ ung thư. Điều mà điện Kremlin phản bác.

Trả lời đài Pháp BFM TV, hôm 18/04, nhà báo Nga Romain Banadin chuyên theo dõi
về vấn đề sức khỏe của tổng thống Nga cho biết khó có thể khẳng định ông Putin bị
ung thư, nhưng xác nhận trong thời gian gần đây, tổng thống Nga có nhiều giai đoạn
vắng mặt khá dài, khá thường xuyên, ông Putin được nhiều chuyên gia y tế hàng đầu
theo dõi. Và trong số các bác sĩ của tổng thống Nga, có chuyên gia về ung thư tuyến
giáp.

Soái Ham Moskva chìm, đã hai lần Putin xuất hiện
Bình luận trên BFM TV, ngày 22/04/2022, cựu điệp viên KGB của Nga, ông Serguei
Jirnov, nhận xét : « cảnh tượng này nói lên nhiều điều về không khí ngự trị hiện nay
tại điện Kremlin ». Bên cạnh một số nhận xét tương tự với các nhà quan sát bên trên,
cựu điệp viên Serguei Jirnov đặc biệt chú ý đến việc ông Putin có vẻ « căng thẳng »
và « cố gắng che giấu cảm xúc ».



Cựu điệp viên Nga lưu ý tổng thống Putin có hai phát biểu liên tục trong tuần, một để
tuyên bố bắn thử thành công hỏa tiễn liên lục địa Sarmart và một để loan báo việc
quân Nga chiếm được Mariupol.
Ông Serguei Jirnov nhấn mạnh là hai phát biểu nói trên là bằng chứng cho thấy «
tình trạng mong manh » của tổng thống Nga. Soái hạm của Nga trên Biển Đen bị bắn
chìm là một « thất bại khủng khiếp » đối với điện Kremlin, gây một cơn sốc trong
công luận Nga, kể cả trên truyền hình Nhà nước.
Theo nhà quan sát này, đây chính là điều khiến chính quyền Nga phải loan báo ngay
một « chiến thắng » lớn để tìm cách lấy lại uy tín.

« Nếu Putin chết, người Nga sẽ bầu Putin khác »
Liệu chính quyền Nga có để lộ điểm yếu, khi quyết định phơi bày tình trạng sức khỏe
suy yếu của lãnh đạo tối cao ? Trong lúc một bộ phận công luận coi Vladimir Putin
như nhà lãnh đạo độc tài, tập trung toàn bộ quyền lực, là đầu mối của mọi quyết định
(*), thì nhiều nhà quan sát ngược lại cho rằng ông Putin chẳng qua chỉ là đại diện
cho một hệ thống quyền lực bắt rễ sâu xa trong xã hội Nga (quan điểm của tiểu thuyết
gia Andreï Kourkov, chủ tịch Hội nhà văn Ukraine, với bài trả lời phỏng vấn báo
Pháp « Nếu Putin chết, người Nga sẽ bầu ra một Putin khác », l’Obs, ngày
04/04/2022).

Ngay hôm sau sự xuất hiện bất ngờ của Putin, tướng Roustam Minnekaiev, phó tư
lệnh lực lượng quân đội miền trung Nga, loan báo kế hoạch xâm chiếm toàn bộ dải
đất ven biển miền nam Ukraine, nối liền vùng Donbass ở miền đông với bán đảo
Crimée, và coi đây là « cửa ngõ dẫn tới Transnistria », một vùng đất ly khai ở miền
đông Moldova, được chính quyền Nga hậu thuẫn (**).

Điện Kremlin dường như đã sẵn sàng mở rộng cuộc xâm lăng Ukraine mà không cần
đến Putin (***).

Hàng trăm giáo sư, sinh viên Đại học ở Siberi kêu gọi Matxcơva rút quân
Trong lúc chính quyền Nga tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tranh tại Ukraine, đang bị
cộng đồng quốc tế lên án, cách đây ít hôm, hơn một trăm giáo sư, sinh viên một đại
học lớn nhất tại vùng Novossibirsk, Siberi, ký thư ngỏ kêu gọi Matxcơva rút quân. Lời
kêu gọi được giới quan sát đánh giá là dũng cảm, trong bối cảnh chính quyền Nga đã
ra luật trừng phạt nặng nề những ai chỉ trích cuộc xâm lăng, mà điện Kremlin gọi là
« chiến dịch quân sự đặc biệt ».

Thông tín viên Julian Colling từ Matxcơva cho biết cụ thể :
« Đây là một sự kiện quan trọng, vì rất hiếm xảy ra kể từ khi Nga bắt đầu can thiệp
quân sự tại Ukraine. Đã có hơn 130 giáo sư, sinh viên hoặc cựu sinh viên tốt nghiệp
công khai ký tên vào lời kêu gọi này. Con số tiếp tục tăng. Văn bản kiến nghị lấy chữ
ký này nêu rõ : không có lý do nào biện minh cho việc can thiệp vào Ukraine, và quân
đội Nga phải rút khỏi nước láng giềng ngay lập tức.

Lời kêu gọi càng mạnh mẽ hơn khi những người bày tỏ thái độ phản đối xuất phát từ
lương tâm này hầu hết đã ký tên thật, nghề nghiệp cụ thể. Đây là một hành động dũng
cảm trái ngược hẳn với bầu không khí chung ở các trường đại học thuộc Nhà nước tại
Nga, kể từ ngày 24/2, từ ngày Matxcơva mở màn cuộc can thiệp.



Thật vậy, ngay sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự, hầu như tất cả hiệu trưởng của
các trường đại học lớn của Nhà nước đã vội vã công bố một bức thư ngỏ khẳng định
sự ủng hộ đối với điện Kremlin và tổng thống Vladimir Putin (****). Bức thư ngỏ
không khỏi gây ra ít nhiều phẫn nộ trên các mạng xã hội Nga, tuy nhiên, một số nhận
xét cho rằng dưới áp lực của chính quyền, các hiệu trưởng đã không có lựa chọn nào
khác.

Một cuộc thanh trừng cũng đã bắt đầu diễn ra trong những năm gần đây, đặc biệt là
trong một số trường đại học theo xu thế tự do ở Matxcơva. Trong bối cảnh chiến
tranh thông tin, chính quyền Nga dường như muốn giành lại quyền kiểm soát lĩnh vực
giáo dục và ngày càng siết chặt kiểm soát đối với tư duy phản biện. Tháng 3 năm
ngoái, bộ Đại Học tuyên bố đình chỉ các khóa học về khoa học nhân văn, xã hội học
hoặc khoa học chính trị trong các trường đại học công tại Nga ».

Nhà máy luyện kim Azovstal : Pháo đài ngầm bất khả xâm phạm ?
Trở lại với nhà máy luyện kim Azovstal, nơi quân đội Nga nhiều lần ra tối hậu thư với
lực lượng cố thủ. Rút cục cho đến ngày 23/04, sau gần hai tháng thành phố Mariupol
bị Nga vây hãm, Azovstal vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine. Vì sao quân Nga
không thể chiếm Azovstal ?

Ông Yan Gagin, một chuyên gia Nga có mặt tại vùng ly khai thân Nga Donetsk, trên
báo Anh Telegraph, cho biết « một cuộc tấn công bằng vũ khí nguyên tử » cũng khó
phá hủy được địa điểm này. Chỉ huy quân sự của lực lượng vũ trang nước cộng hòa
tự phong Donetsk thân Nga, Edouard Bassourine, hồi cuối tháng 3, nhận định đây là
« một thành phố trong thành phố, không thể tấn công từ trên cao, mà phải xâm nhập
vào trong lòng đất, điều này đòi hỏi nhiều thời gian ».

Đài France Info cũng dẫn lời chuyên gia quân sự Alexander Grinberg, nhà phân tích
thuộc viện Jerusalem Institute for Security and Strategy (JISS), theo đó nếu quân đội
Nga cố tình xâm nhập chiếm Azovstal, tổn thất nhân mạng của phía Nga sẽ là « khủng
khiếp », bởi lực lượng cố thủ có « ưu thế tuyệt đối về chiến thuật ».

Một số nguồn tin cho biết, tại Azovstal có tổng cộng hơn 20 km đường hầm, và ở độ
sâu đến 30 mét. Khu vực nhà máy Azovstal rộng khoảng 11 km², chiếm một phần
đáng kể diện tích thành phố Mariupol.

Hồi 2014, hàng nghìn binh sĩ và thường dân Mariupol đã từng ẩn náu dưới lòng đất
nhà máy để kháng cự quân ly khai thân Nga. Theo một người phát ngôn của công ty
Meltinvest, sở hữu quản lý Azovstal, lương thực và nước uống dự trữ ở đây đủ cho
4.000 người trong ba tuần lễ. Hiện tại, ước tính có khoảng 2.000 binh sĩ cố thủ, cùng
hàng trăm thường dân trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em kẹt lại trong pháo đài
ngầm của Mariupol.

« Nếu Mariupol rơi vào tay Nga, tôi sẽ ký hợp đồng với quân đội »

Những người dân Ukraina chạy khỏi Mariupol nghĩ gì về tương lai thành phố của
mình ? Từ cảng Odessa, miền tây nam Ukraina, đích ngắm sắp tới của quân Nga,
thông tín viên RFI gặp được người thanh niên Igor chạy nạn khỏi Mariupol tại nhà ga
thành phố.



Sau đây là bài phóng sự của Oriane Verdier và Aabla Jounaïdi gửi về từ Odessa :

« Igor, 20 tuổi, chạy khỏi Mariupol hồi tháng trước cùng với gia đình. Qua một số
người thân còn ở lại tại chỗ và qua các mạng xã hội, anh có được một số thông tin về
Mariupol.

Igor nói :
‘‘Nhiều điều kinh khủng đang diễn ra ở đó. Có nhiều người bị thương. Họ thiếu nước
sạch, và thức ăn, nhưng tôi cũng biết rằng Ba Lan đã gửi đến đó nhiều thứ. Tuy nhiên,
các bạn tôi cũng nói với tôi rằng, ở lại Mariupol là hết sức gian nan’’.

Người thanh niên làm nghề xây dựng này hy vọng từ đây đến hè chiến tranh sẽ kết
thúc. Anh nói : ‘‘Nếu như Mariupol trở lại dưới sự kiểm soát của Ukraine, tôi sẽ trở
về. Nếu không, tôi sẽ ký một hợp đồng với quân đội Ukraine. Tôi không biết là có
được hay không. Hiện tại, họ không bắt ai tham gia quân đội cả, nhưng tôi biết là có
thể ký kết với quân đội một hợp đồng 5 năm’’.

Igor hiểu rõ những hiểm nguy chờ đón anh. Nước mắt rơi trên gương mặt người
thanh niên khi anh kể về hai người anh em đi lính vừa qua đời cách nay hai tuần tại
chiến trường Donbass. Quân đội đã không đưa thi thể họ trở về, cũng không thông tin
gì về việc họ đã chết trong hoàn cảnh nào ».

Biden Says He’s Ready to Go to Ukraine

(PresidentialWire.com)- Last week President Biden seemed to indicate that he was
ready and willing to go to Ukraine.

(PresidentialWire.com) - Tuần trước, Tổng thống Biden hầu như đã cho biết rằng ông
đã sẵn sàng và muốn đến Ukraine.

Mới đây, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, gồm cả Thủ tướng Anh Boris Johnson, đã tới
Kyiv để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và thăm thủ đô bị tàn phá bởi chiến
tranh. Tuy nhiên, Toà Bạch Ốc đã nhiều lần bác bỏ ý kiên để ông Biden 79 tuổi tới
Ukraine.



Trong chương trình “State of the Union” của CNN vào Chủ nhật, Tổng thống
Zelensky đã được Jake Tapper hỏi liệu có bất kỳ kế hoạch nào để Biden thăm Ukraine
hay không. Zelensky nghĩ rằng TT Biden sẽ đến, nhưng quyết định sẽ là của Biden.
Nhưng hôm thứ Hai tuần trước Jen Psaki nói với các phóng viên rằng không có kế
hoạch để tổng thống đi công du Ukraine.

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi bất ngờ thăm Kyiv

Tổng thống V. Zelensky (giữa) đón Chủ tịch Nancy Pelosi ở thủ đô Kyiv sáng Chủ
Nhật 1 tháng Năm 2022. Ảnh của Ukrainian Presidency/Handout/Anadolu Agency via

Getty Images.

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi (Dân Chủ – California) dẫn đầu một nhóm
sáu hạ nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân Chủ đã bất ngờ viếng thăm thủ đô Kyiv của
Ukraine hôm thứ Bảy 30 tháng Tư để thể hiện sự ủng hộ cuộc kháng chiến, nhưng
cũng gây thêm căng thẳng với Nga.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của các thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ vào bên trong
lãnh thổ Ukraine từ khi chiến tranh bùng nổ, cũng là cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên
giữa Chủ tịch Pelosi – nhân vật quyền lực thứ ba trong bộ máy lãnh đạo Hoa Kỳ –
với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về tình hình chiến sự, bản chất của sự
trợ giúp của phương Tây và những kỳ vọng về những gì sắp xảy ra.

Sau cuộc thảo luận kéo dài ba tiếng đồng hồ, bà Pelosi nói rằng sự ủng hộ của Hoa
Kỳ sẽ tồn tại “cho đến khi giành được chiến thắng.” “Đừng để bị bắt nạt bởi những
kẻ bắt nạt. Nếu chúng đe dọa, thì chúng ta không lùi bước”, bà nói với các phóng
viên.

Quốc Hội Hoa Kỳ đã phê duyệt hơn $13 tỷ viện trợ quân sự, nhân đạo và kinh tế cho
Ukraine kể từ cuộc xâm lược ngày 24 tháng Hai. Chính phủ Joe Biden tuần trước đã



yêu cầu thêm $33 tỷ, mà Quốc hội dường như đã sẵn sàng phê duyệt. Ngoài ra, Hạ
Viện do bà Pelosi lãnh đạo cũng đã thông qua một số đạo luật gỡ bỏ các thủ tục hành
chính về viện trợ cho nước ngoài, cho phép chính quyền Biden đẩy nhanh việc cung
cấp vũ khí và hỗ trợ cho Ukraine.

Khi xung đột lan rộng và Nga tăng cường tấn công vào khu vực Donbass ở miền
Đông Ukraine, chính quyền Biden đã tăng cường hỗ trợ, bao gồm cả quyết định cung
cấp các hệ thống vũ khí ngày càng tinh vi để giúp lực lượng Ukraine chống đỡ các
cuộc tấn công dữ dội của đối phương.

***
Chuyến viếng thăm Kyiv lần này cũng cam kết Ukraine sẽ được nhận thêm nhiều sự
hỗ trợ khác, kể cả ngân khoản $33 tỷ mà Tổng thống Biden mới đề nghị. Nhưng
chuyến thăm cũng bộc lộ những hạn chế mà Hoa Kỳ và NATO gặp phải trong việc
ủng hộ Ukraine chống lại âm mưu đế quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cho đến nay Hoa Kỳ và NATO vẫn từ chối đối đầu trực diện với Nga vì lo ngại làm
leo thang cuộc chiến với Putin, người kiểm soát kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.
Thái độ thận trọng của Hoa Kỳ – thể hiện những hạn chế của sức mạnh quân sự
phương Tây trong thời đại vũ khí hạt nhân – vẫn tồn tại ngay cả khi ngày càng có
nhiều hành động tàn ác của các lực lượng Nga được đưa ra ánh sáng, bao gồm cả
việc nhắm mục tiêu vào dân thường.

Trong cuộc gặp phái đoàn Hạ viện Hoa Kỳ hôm Chủ Nhật 1 tháng Năm, ông Zelensky
vừa hoan nghênh nhưng cũng vừa bày tỏ sự thất vọng với Hoa Kỳ và các nước khác.
Ông cho rằng Mỹ và NATO đã phản ứng không đầy đủ trước hành động gây hấn vô
cớ của Putin.

Chuyến thăm của bà Pelosi cũng là xác nhận mới nhất về cam kết của Hoa Kỳ đối với
cuộc chiến. Trang mạng chuyên đưa tin về Quốc Hội Hoa Kỳ, The Hill, nói bà Pelosi
đã định hình trận chiến như một loại chiến tranh ủy nhiệm giữa các nền dân chủ tự
do phương Tây chống lại các lực lượng chuyên chế do Putin cầm đầu. “Chúng tôi tin
rằng chúng tôi đến thăm bạn để cảm ơn vì bạn đã chiến đấu cho tự do,” bà nói với
Tổng thống Zelensky.

Dân biểu Adam Schiff (Dân Chủ – California), Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ Viện và
là một thành viên trong phái đoàn của bà Pelosi, nhấn mạnh vào tầm quan trọng của
việc cung cấp cho lực lượng kháng chiến Ukraine những thông tin tình báo mới nhất
mà tình báo Hoa Kỳ thu thập được.

“Những nỗi đau khổ là vô nghĩa và cả thế giới đang phẫn nộ với cuộc tấn công kéo
dài của Putin vào Ukraine, vào nền dân chủ,” ông Schiff nói.

***
Chuyến thăm hôm Chủ Nhật tiếp theo một số chuyến đi cấp cao khác đến khu vực của
các nhà hoạch định chính sách của Washington.
Tuần trước, hai thành viên hàng đầu trong nội các của Biden – Bộ trưởng Quốc
phòng Lloyd Austin và Ngoại trưởng Blinken – đã bí mật đến thăm Kyiv và gặp
Zelensky. Và trong thời gian nghỉ lễ Phục Sinh vào tháng trước, ít nhất ba nhóm nhà
lập pháp đã đến thăm biên giới Ba Lan-Ukraine, bao gồm một nhóm do Lãnh đạo Đa

http://www.thehill.com/
https://saigonnhonews.com/thoi-su/the-gioi/bo-truong-ngoai-giao-va-quoc-phong-my-sap-den-kyiv/
https://saigonnhonews.com/thoi-su/the-gioi/bo-truong-ngoai-giao-va-quoc-phong-my-sap-den-kyiv/


số Hạ Viện Steny Hoyer (Dân Chủ – Maryland.) dẫn đầu và một nhóm khác do người
đồng cấp Cộng Hòa của ông, Lãnh đạo Thiểu số Kevin McCarthy (Cộng Hòa-
California) dẫn đầu. Ba nhóm này có các nhà lập pháp của cả hai đảng nhưng chỉ
dừng ở biên giới Ukraine và Ba Lan.

Sau khi rời Kyiv, phái đoàn của Đảng Dân Chủ trong Hạ Viện Hoa Kỳ đang đi tới Ba
Lan, và dự kiến gặp Tổng thống Andrzej Duda của Ba Lan vào sáng sớm ngày mai
Thứ Hai.

FALL OF SAIGON - Các Album ảnh về ngày Sài-Gòn sụp đổ 30-4-1975
Sài Gòn Xưa

Đây là bộ sưu tập ảnh đầy đủ rất chi tiết về ngày Sài-Gòn sụp đổ cùng tất cả các khu
vực Miền-Nam Việt-Nam bị cộng sản cướp, với gần 1000 tấm ảnh đã làm riêng ra
mỗi folder cho quý vị dễ xem.

Xem các Album về Sài-Gòn trên từng folder dưới đây :
– Album 1 : https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157621997665628
– Album 2 : https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157629544690996
– Album 3 : https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157655074124850
– Album 4 : https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157652105357792
– Album 5 : https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157649545009638
– Album 6 : https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157650629421230

Những ngày tháng cuối cùng của đất nước Việt-Nam Cộng-Hòa và thủ đô Sài-Gòn
với cờ vàng còn tung bay trên nóc Dinh Độc Lập cùng những con đường quen thuộc,
sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 lúc này Tổng Thống Dương Văn Minh cùng toàn thể
nội các đang ở trong dinh chờ bộ đội cộng sản Bắc Việt tiến vào, sau đó được đưa
qua đài phát thanh Sài-Gòn để đọc lời tuyên bố đầu hàng và toàn bộ các binh chủng
trong Quân-lực Việt Nam Cộng Hòa phải buông súng vô điều kiện.

Từ đây Việt-Nam Cộng-Hòa chính thức vắng mặt 44 năm.

Bộ ảnh này quý vị nào thích cứ share về thoải mái để làm kỷ niệm, có thể trong bộ
ảnh này có mặt của bạn hay của gia đình bạn hoặc những người thân bạn bè của
mình cách đây 44 năm trước (Sài Gòn Xưa).

https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157621997665628?fbclid=IwAR1loRa0OtIz-Xix8MmYjDlfhm2ROnNNiXh9gEhGn1NKXIpEwDmKivIxoNU
https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157621997665628?fbclid=IwAR1loRa0OtIz-Xix8MmYjDlfhm2ROnNNiXh9gEhGn1NKXIpEwDmKivIxoNU
https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157629544690996?fbclid=IwAR3gYH8zo8hH6S0KF5NbMFchCF6XR_Ko53pqZtvmgxt78_-9eXJonHMcXwM
https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157629544690996?fbclid=IwAR3gYH8zo8hH6S0KF5NbMFchCF6XR_Ko53pqZtvmgxt78_-9eXJonHMcXwM
https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157655074124850?fbclid=IwAR2JhX-4lU9L8cPqZXIJhpOZZqc7uaMfAG7O2dJzBF2_YdT3LVPN6LG3xLM
https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157655074124850?fbclid=IwAR2JhX-4lU9L8cPqZXIJhpOZZqc7uaMfAG7O2dJzBF2_YdT3LVPN6LG3xLM
https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157652105357792?fbclid=IwAR3e3l-lIm17k28oi2v3qyYdZW2ZPuNOYPXTJVZb5NEr1urmCRxHVsTHPT4
https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157652105357792?fbclid=IwAR3e3l-lIm17k28oi2v3qyYdZW2ZPuNOYPXTJVZb5NEr1urmCRxHVsTHPT4
https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157649545009638?fbclid=IwAR0U6vk8ykYXl1ZoeA0mIXeiLbrNAbuU2tuAFpsckC8d7g1VPjFsaoGWwKs
https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157649545009638?fbclid=IwAR0U6vk8ykYXl1ZoeA0mIXeiLbrNAbuU2tuAFpsckC8d7g1VPjFsaoGWwKs
https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157650629421230?fbclid=IwAR1XEWwHitmL6e7854GIgSmY4g8vOj13nvNSsOnqOE8lKk2xK0O6SGMpFvw
https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157650629421230?fbclid=IwAR1XEWwHitmL6e7854GIgSmY4g8vOj13nvNSsOnqOE8lKk2xK0O6SGMpFvw
https://www.facebook.com/oldsaigon75/?__xts__[0]=68.ARDjgH-UWi9oYIPy9eAC0WVg8ELCnGIVqogREgJg07cZwRyz7Z9Ba6jCnQwZgNqxlsGJVMiBQU8OQkQFpF5V1eNLsfeHwdQqiLsvmfAomFw_v-pRxOTPKOVuwCqK-yZpXp1lAUYzusOOVKLLSbbEzvTZ2pRtMC8BnnBaWrrnHM82_OopvoLfb-Qt_niI_Ln5BBitRc1L0Yn3gOtukN18YOOPsLPHG0bCEmVPqYaGPIR2I6rrffDWkAi8ZGbYijjBuiRRQUPmYKa4SVfVBkb0HrVppdmSwO3vdU0vwTenAcQgRAW60EpQ7_9DL8QSO5HlVHb_8scVdjR2il8mT1vxYgLT6ugXIye0A5tSXilgucQnd_QfuadJuRtBElg&__xts__[1]=68.ARBJY0G4-pF5pFJt3PZ59lBhfwtTDjM0wNYDRfgwaOglvv15eoV45rARC283k3mdx5MznOnuQHzkp1JSRMr4fgdUccq9pC6jR_Pmh3BSMcgp3mxr_DMsSWk4klc3dBMuHbFYdF4tYFJKa1zbUvcKHYqmCdXLjn28X2RVrocg9BRIEFcYx3gCWDHQrHtofk19jOiGpYgyhwD1KKBEIlpCV_tpDl9KiHWiUGUl3cpiEmhFcTA3zohAv1_pWC72213TyFU8T-IROlmotJvIqvC_xeslZWtD2yUElXxt_bMTU9WaVXhetqlBBmvdhkTX5zTMYp_cZtWBoLxnoHZ0g1mxpDQ0y7Hc&__tn__=K-R&eid=ARC9872ynwhLHpZnu9DuxPi7FSh0uX2XjDXrKzlAn3DLxp9agEZHMj1nEehUahBtHvO-TLnysAbahjKm&fref=mentions
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Vũ khí và khí tài của thế giới vẫn lần lượt được chuyển vào Ukraine bất chấp trước
lời hăm dọa của Nga.

1- Đức có thể cung cấp cho Ukraine radar đối hạm COBRA.
Radar Cobra là một hệ thống trinh sát pháo binh có thể phát hiện pháo và súng cối
của đối phương từ cỡ nòng 80 mm trở lên, có thể phát hiện 40 vị trí bắn (mục tiêu) chỉ
trong thời gian 2 phút.
Các chuyên gia trong ngành ước tính chi phí của hệ thống Cobra tối thiểu là 50 triệu
euro, còn tùy theo theo gói đơn hàng, nếu full option có thể lên đến 3 con số. (Ảnh 1)
Perild.com

2- Ngày 30-4, Tây Ban Nha xác nhận đã chuyển giao cho Ukraine 20 xe bọc thép 4x4
URO VAMTAC, trước đó Tây Ban Nha đã vận chuyển 200 tấn thiết bị quân sự , bao
gồm 30 xe tải quân sự tới Ukraine. (Ảnh 2)
Armyrecognition.com

3- Vương quốc Anh bàn giao xe chiến đấu bộ binh Stormer được trang bị bệ phóng
tên lửa phòng không Stormer Starstreak cho Ukraine. (Ảnh 3)
Independent.co.uk

4- Vương quốc Anh sẽ gửi cho Ukraine máy bay không người lái Malloy T150.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10228666745552747&set=pcb.676335643452303&__cft__[0]=AZUGFrHVZBHvO1XN6XYzw6bb-AdmZSK2rgenKTScT__xh9gqHYRZWeBqJ0qIbue5lG7RGjnhPvOWd9y5cOx1Fb6X-Q1L_Qs22REBEekTwB_fglGBILYABylWkVQhM4NRFweJ2aJsmTVsagymyY_qC2d73v4ezp3lIqGlnWF3Ly__G_v-5W3W88G2HRyj9V_ugOJsOqZ9YdQjzlq5KETKHcJ9&__tn__=*bH-y-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http://Perild.com/?fbclid=IwAR26UiesTI6TVFUeMhXDCluqlcblj3wrfBpoVmVq9ie-hI8ZXhdh1Y64nM0&h=AT0OLMSYN2_pmGZV1eu0ceFgYBJQfhbMR2s5XnxUYiD1E5NbO8410o68T4w9E02fIGD5LS_iZu5o7P6m2Z3QTvQTZnmovschJ9vDZ9z1vl6PONGTzy7JdgHJYoOl18cDIKFR9A137tly_909PSma&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT2SfDBxUL9lNk-zhoE9AWL9fABFsGudVXpvzhnYbsp1bSD_B1I6h95gCmWBHkOlKbSp3Nd46IHA6PAwgn-2H5CVYGueQfCWGghNRTXBfUKLI_p8MuW38Q_EWbafPMwRki3g1VRWVk_2Rzkr_6M0KdC2CuT7mN1wyPJiwstl2Iv2LH01E0asV12qbk-xhTKYvZ0bBD-Mcz6pNyrJIAhsXNEg1thJQrZtT1b1HUfEgObS4BPe
https://l.facebook.com/l.php?u=http://Armyrecognition.com/?fbclid=IwAR0yWSd0vcW9gIkJSkl7jDfA4LvEboVvULoKkEZHbfYJaZ36SQI0uNvqJfM&h=AT25W1vPmU6Z0C6FFXB3kesFbEGz5jkAvIyRyNMRJNlU747aWXpT9k80XutczH16Ica-16Qdta8sZjt1vGvpqNQxF-cXB7qxQtXf2BxzryiOpuZhYgoye33HPSz-Kixd0J5ZAUeEFKv_fYTuv0Nj&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT2SfDBxUL9lNk-zhoE9AWL9fABFsGudVXpvzhnYbsp1bSD_B1I6h95gCmWBHkOlKbSp3Nd46IHA6PAwgn-2H5CVYGueQfCWGghNRTXBfUKLI_p8MuW38Q_EWbafPMwRki3g1VRWVk_2Rzkr_6M0KdC2CuT7mN1wyPJiwstl2Iv2LH01E0asV12qbk-xhTKYvZ0bBD-Mcz6pNyrJIAhsXNEg1thJQrZtT1b1HUfEgObS4BPe
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Máy bay không người lái có tầm hoạt động 70 km và có thể mang theo 68 kg thiết bị
bao gồm cả đầu đạn như trong hình.

Máy bay không người lái Malloy T150 gửi đến Ukraine là một phần của gói viện trợ
quân sự mới trị giá 300 triệu bảng Anh (374 triệu USD) mà Thủ tướng Boris Johnson
đã công bố với Ukraine.

Máy bay không người lái do công ty Malloy Aeronautics của Anh chế tạo và hiện
đang được Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh sử dụng - TheNationalNews (Ảnh 4)

5- Ngày 2/5, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby thông báo rằng Quân
đội Hoa Kỳ đã huấn luyện một nhóm binh sĩ Ukraine sử dụng "tàu phòng thủ ven biển
không người lái."
6-
Washington tin rằng các tổ hợp hải quân không người lái này sẽ giúp Ukraine bảo vệ
bờ biển trước sự xâm lấn của quân xâm lược Nga.

Khi được hỏi liệu những chiếc thuyền cao tốc không người lái này đã được giao cho
Ukraine chưa, thì phát ngôn viên của Lầu Năm Góc từ chối câu trả lời. (Ảnh 5)
https://mil.in.ua/.../pentagon-ukrayina-matyme.../...

Nguồn : TTH

Bản ý kiến tòa án bị rò rỉ:
Tối cao Pháp viện đã quyết định lật ngược án lệ Roe kiện Wade
Matthew Vadum

Thẩm phán Tối cao Pháp viện Samuel Alito ở Hoa Thịnh Đốn

Một tài liệu mà Politico mô tả là một “bản ý kiến đa số dự thảo ban đầu” do Thẩm
phán Samuel Alito viết ngụ ý rằng Tối cao Pháp viện đã quyết định bãi bỏ phán quyết
trong vụ Roe kiện Wade, án lệ về sinh sản năm 1973 chống lại quy định cấm phá thai
từ các tiểu bang và khiến thủ tục này trở thành hợp pháp trên khắp Hoa Kỳ.

https://mil.in.ua/uk/news/pentagon-ukrayina-matyme-amerykanski-morski-bezpilotnyky/?fbclid=IwAR2NK2QnGWkAQe93kox5y-ha0mVMwPoVWAX-BkLqQNFqC73_EENuO607me4
https://etviet.com/author/eet_matthewvadum


Bản ý kiến dài 67 trang cùng một phần phụ lục dài 31 trang được Politico đăng ngày
02/05.
“Vụ Roe đã sai lầm nghiêm trọng ngay từ đầu,” ông Alito tuyên bố trong tài liệu.
“Chúng tôi cho rằng vụ Roe và vụ Casey phải bị bác bỏ,” ông Alito viết trong tài liệu,
có nhan đề “ý kiến của Pháp viện”. “Đã đến lúc phải lưu ý đến Hiến Pháp và trả lại
vấn đề phá thai cho các đại diện được bầu của người dân.”

Bản dự thảo bắt đầu bằng: “Phá thai đặt ra một vấn đề đạo đức sâu sắc mà người
Mỹ có quan điểm mâu thuẫn gay gắt. Một số người tin tưởng nhiệt thành rằng một
con người được hình thành khi thụ thai và việc phá thai sẽ kết thúc một sinh mạng vô
tội.

Những người khác cảm thấy mạnh mẽ không kém rằng bất kỳ quy định phá thai nào
cũng xâm phạm quyền của một người phụ nữ trong việc kiểm soát cơ thể của chính
mình và ngăn cản phụ nữ đạt được sự bình đẳng trọn vẹn.

Tuy nhiên những người khác trong một nhóm thứ ba cho rằng phá thai nên được cho
phép trong một số trường hợp, nhưng không phải là tất cả các trường hợp, và những
người trong nhóm này có nhiều quan điểm khác nhau về những hạn chế cụ thể cần
được áp dụng.”

Politico cho biết tờ báo đã nhận được một bản sao của bản ý kiến dự thảo — cùng
các chi tiết khác hỗ trợ cho tính xác thực của tài liệu này — từ một người quen thuộc
với các quy trình của pháp viện trong một vụ kiện chống lại luật phá thai của
Mississippi đang chờ xét xử.

Tối cao Pháp viện sau đó đã xác nhận tính xác thực của tài liệu này nhưng nói rằng
vụ rò rỉ là một sự phản bội và sẽ được điều tra. Pháp viện cũng cho biết bản dự thảo
không đại diện cho một quyết định của tòa án “hoặc lập trường cuối cùng của bất kỳ
thành viên nào về các vấn đề trong vụ án.”

Các thẩm phán thường thay đổi ý kiến một cách cẩn trọng khi họ cố gắng thuyết phục
các thành viên khác của pháp viện theo quan điểm của họ. Việc tài liệu này bị lưu
hành là một vụ vi phạm chưa từng có đối với giao thức của Tối cao Pháp viện.

Giáo sư danh dự của Trường Luật Harvard Alan Dershowitz, người cho biết ông
phản đối vụ Roe bị lật lại, đã nói với Fox News rằng ông chưa bao giờ chứng kiến
một bản ý kiến của Tối cao Pháp viện bị rò rỉ cho giới truyền thông như vậy.

Ông Dershowitz nói, “Tôi có một giả định, và đó chỉ là một giả định. Tôi nghĩ ý kiến
này đã bị rò rỉ qua một thư ký luật theo phái tự do [thiên tả] đang cố gắng thay đổi
kết quả của vụ này, hoặc bằng cách gây áp lực lên một số thẩm phán khiến họ thay
đổi quyết định, hoặc bằng cách khiến Quốc hội mở rộng tòa án ngay trước tháng Sáu,
điều mà có rất ít khả năng xảy ra, hoặc khiến Quốc hội thông qua một luật quốc gia
về quyền phá thai sẽ áp dụng ở tất cả các tiểu bang.”

Trang web có ảnh hưởng SCOTUSblog nhấn mạnh trên Twitter, viết vào lúc 9 giờ 07
phút tối hôm 02/05: “Không thể nào cường điệu hơn nữa về trận động đất mà điều



này sẽ gây ra bên trong Pháp viện, về mặt phá hủy niềm tin giữa các Thẩm phán và
đội ngũ nhân viên. Sự rò rỉ này là tội lỗi trầm trọng nhất, không thể tha thứ nhất.”

Bản ý kiến dự thảo là về vụ án Dobbs kiện Tổ chức Y tế Phụ nữ Jackson, hồ sơ tòa án
số 19-1392. Đây là một vụ kiện do phòng khám phá thai duy nhất được chính phủ cấp
phép ở Mississippi đệ trình chống lại Đạo luật Tuổi Thai của tiểu bang, vốn chỉ cho
phép các ca phá thai thực hiện sau 15 tuần tuổi thai đối với các trường hợp y tế khẩn
cấp hoặc dị tật thai nhi nghiêm trọng. Viện dẫn án lệ Roe, các tòa án cấp thấp hơn
cho rằng luật của tiểu bang là vi hiến.

Như The Epoch Times đã đưa tin cách đây năm tháng, trong các cuộc tranh luận
bằng miệng hôm 01/12/2021, nhìn chung Tối cao Pháp viện có vẻ để ngỏ khả năng
đáp lại lời kêu gọi bãi bỏ án lệ Roe kiện Wade của Mississippi.

Roe kiện Wade là “một phán quyết rất sai lầm,” Tổng Biện lý Sự vụ của tiểu bang
Mississippi, ông Scott Stewart, cho biết trong các cuộc tranh luận bằng miệng, dường
như báo trước những lời của ông Alito trong tài liệu dự thảo.

“Vụ Roe kiện Wade và vụ Planned Parenthood kiện Casey ám ảnh đất nước chúng ta,”
ông Stewart nói, khi nhắc đến phán quyết của vụ án đồng hành với vụ Roe từ năm
1992, theo đó các tiểu bang không thể áp đặt những hạn chế đáng kể đối với việc phá
thai trước khi một thai nhi có thể sống được bên ngoài tử cung, khi được khoảng 24
tuần tuổi thai.

“Các phán quyết này không có cơ sở trong Hiến Pháp. Chúng không có chỗ trong
lịch sử hoặc truyền thống của chúng ta. Chúng đã làm hỏng quá trình dân chủ. Chúng
đã phá hoại luật pháp. Chúng đã ngăn chặn sự nhượng bộ. Trong 50 năm qua, chúng
đã giữ tòa án này ở tâm điểm của một trận chiến chính trị không bao giờ có thể giải
quyết được. Và 50 năm sau, chúng vẫn còn đó. Ngoài pháp viện này ra, không nơi
nào khác công nhận quyền kết thúc một nhân mạng.”

Vụ án Dobbs là thách thức trực tiếp đầu tiên đối với vụ Roe tại tòa án cấp cao kể từ
khi Thẩm phán Amy Coney Barrett được bổ nhiệm vào ngày 26/10/2020, khiến phe
bảo tồn truyền thống trên danh nghĩa của tòa án chiếm đa số 6–3.

Một số nhà quan sát tòa án bảo tồn truyền thống này cho rằng sự phân chia giữa phe
bảo tồn truyền thống và phe tự do giống như 5-4 hơn vì họ coi Chánh án John
Roberts là người trung lập hoặc thậm chí là theo chủ nghĩa tự do vì ông thường đứng
về phía các thẩm phán tự do khi tòa án dường như sắp lật ngược một án lệ mà những
người bảo tồn truyền thống không thích. Bà Barrett thay thế vị Thẩm phán Ruth
Bader Ginsburg quá cố, đã qua đời vào ngày 18/09 trước đó.

Bà Ginsburg là người bảo vệ việc phá thai nhưng bà đã nói ra những vấn đề mà bà
ấy thấy trong phán quyết của vụ Roe. Ví dụ, trong một lần xuất hiện vào ngày
11/05/2013 tại Trường Luật của Đại học Chicago, bà nói rằng “những lời chỉ trích
của tôi đối với vụ Roe là nó dường như đã ngăn chặn động lực về phía sự thay đổi.”

Sẽ tốt hơn nếu quyền phá thai được thực hiện từng bước hơn, tốt hơn là trong một quá
trình bao gồm các cơ quan lập pháp và tòa án của tiểu bang, bà nói. “Vụ Roe thực sự
không phải là về quyền lựa chọn của phụ nữ, phải không nào?” bà Ginsburg cho biết.



“Đó là về quyền tự do hành nghề của bác sĩ… nó không tập trung vào phụ nữ, nó lấy
bác sĩ làm trung tâm.”

*** Ông Matthew Vadum là một ký giả điều tra từng đạt giải thưởng và là một
chuyên gia được công nhận về hoạt động của cánh tả.

*** Thanh Nhã biên dịch

*******************************************************************
Tại sao bản dự thảo phán quyết của vụ Roe kiện Wade lại bị tiết lộ?
Rob Natelson

Những người biểu tình Jonah Smith đến từ California (bên trái) và Robin G. đến từ
thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đứng bên ngoài Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hôm 03/05/2022.

Việc rò rỉ một bản ý kiến dự thảo của Tối cao Pháp viện có khả năng bác bỏ án lệ
Roe kiện Wade là điều chưa từng thấy. Để hiểu được các động cơ có thể có đằng sau
vụ rò rỉ này, chúng ta hãy quay ngược dòng thời gian và địa điểm. Hãy kiên nhẫn với
tôi khi tôi ôn lại một vụ tương tự (pdf) từ nửa thế kỷ trước.

Đó là vào mùa hè năm 1972. Địa điểm là tiểu bang Montana. Người dân Montana
vừa mới đi bầu trong một cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp mới của
tiểu bang.

Các kết quả của cuộc trưng cầu dân ý vô cùng sát sao. Rõ ràng là có nhiều phiếu
“thuận” hơn phiếu “chống”. Nhưng trừ những trường hợp mang tính cách mạng, thì
bất kỳ một bản hiến pháp mới nào của tiểu bang đều phải được chấp thuận phù hợp
với các luật của bản hiến pháp đã có trước đó của tiểu bang.

Và bản hiến pháp trước đó của tiểu bang Montana (giống như các hiến pháp của các
tiểu bang khác) nói rằng đạt được nhiều phiếu “thuận” hơn phiếu “chống” là chưa
đủ. Đúng hơn là, các phiếu “thuận” phải đạt đến mức đa số người dân bầu cho tất cả
các vấn đề trong cuộc bầu cử, chứ không chỉ bỏ phiếu cho bản hiến pháp.

https://etviet.com/author/eet_robnatelson
https://i2i.org/wp-content/uploads/Cashmore-final.pdf


Tuy nhiên, các cử tri được nhắc nhiều lần rằng: Nếu quý vị bầu những vấn đề khác
nhưng không bầu cho hiến pháp này, thì quý vị đang bỏ phiếu “chống”.

Thế nhưng thống đốc tiểu bang Montana vẫn tuyên bố rằng một bản hiến pháp mới
đã được thông qua. Một số công dân đã kiện và, không có một phiên tòa xét xử điều
trần, vụ án được chuyển thẳng lên Tòa án Tối cao của tiểu bang.

Trong cuộc thảo luận tại phòng họp, có năm thẩm phán chia thành tỷ lệ 3-2. Đa số
thẩm phán quyết định các phiếu “thuận” là chưa đủ. Chánh án, thuộc phe đa số, bắt
đầu viết một bản ý kiến của tòa án.

Nhưng hầu hết những nhà chính trị Montana xuất chúng muốn bản hiến pháp mới
được thông qua. Đó là bởi vì nó cho họ nhiều quyền lực hơn so với những gì họ đang
có được thông qua bản hiến pháp hiện hành. Vì một lý do nào đó, có người đã xâm
phạm tính bảo mật của tòa án bằng cách làm rò rỉ các kết quả của cuộc bỏ phiếu sơ
bộ với tỷ lệ 3-2. Không giống vụ án hiện nay, vụ rò rỉ đó không tới được giới báo chí
mà là tới tai của một hoặc nhiều chính trị gia nổi bật của Montana.

Họ nhanh chóng xác định một trong ba vị quan tòa trong phe đa số là một mắt xích
yếu. Họ bí mật gây áp lực lên ông ấy. Chẳng hạn, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lee Metcalf
(Dân Chủ-Montana) được cho là đã gọi điện thoại riêng cho vị thẩm phán dao động
này và dọa nạt ông ấy. Họ thuyết phục ông ấy thay đổi lá phiếu của mình. Thế là
thiểu số trở thành đa số và hiến pháp mới trở thành “luật”.

Giáo sư Alan Dershowitz suy đoán rằng người đã làm rò rỉ bản ý kiến dự thảo trong
vụ Dobbs kiện Tổ chức Y tế Phụ nữ Jackson (pdf) có thể là một trong những thư ký
của Tối cao Pháp viện. Tôi đồng quan điểm.

Hầu hết các thư ký là những người vừa mới tốt nghiệp các trường luật tả khuynh.
Những trường đó thường thu hút sự nhiệt tình của những sinh viên vốn dĩ đã nghiêng
về phía cánh tả. Sự nhiệt tình như thế rất có thể khiến một thư ký không trung thực
làm rò rỉ một bản ý kiến sơ bộ mà thư ký đó muốn đảo ngược.

Nhưng tại sao? Kết thúc của cuộc chơi này là gì? Để khuyến khích Quốc hội bổ sung
vụ Roe kiện Wade vào quy chế liên bang ư? Bất kỳ thư ký thủ đô nào cũng biết, ban
lãnh đạo của Quốc hội không có các phiếu bầu để làm điều đó.

Để khuyến khích Quốc hội mở rộng pháp viện ư? Như trên. Để huy động cơ sở chính
trị của phe cánh tả trước cuộc bầu cử năm 2022 ư? Có thể. Nhưng điều đó có thể đạt
được bằng cách đợi đến khi ý kiến cuối cùng được đưa ra vào tháng tới.

Một khả năng khác là hoàn toàn là vì sự khó chịu. Tuy nhiên, một động cơ có khả
năng hơn là tái hiện lại những gì đã xảy ra ở tiểu bang Montana vào năm 1972: để
phơi bày một thẩm phán có khả năng dao động trước áp lực chính trị. Tất nhiên, vị
thư ký đó sẽ không cần phải biết về trường hợp của tiểu bang Montana để nghĩ đến
khả năng này.

Cũng giống như tỷ lệ phiếu bầu ban đầu trong vụ việc ở Montana là 3–2, tỷ lệ phiếu
bầu cho việc lật ngược vụ Roe kiện Wade dường như là 5–4. Một trong số các thẩm

https://i2i.org/wp-content/uploads/dobbs-initial-draft-opinion-1.pdf


phán, ông Stephen Breyer, bà Elena Kagan, hoặc bà Sonia Sotomayor có thể sẽ bỏ
phiếu để sửa đổi vụ Roe, nhưng dường như không ai sẽ bỏ phiếu cho một sự đảo
ngược rõ ràng. Nếu Chánh án John Roberts ủng hộ một sự đảo ngược rõ ràng, thì có
lẽ ông sẽ tự thực hiện việc soạn thảo ý kiến.

Tuy nhiên, rõ ràng là ông ấy không nằm trong phe đa số, vì vậy ông ấy đã chỉ định
Thẩm phán Samuel Alito thực hiện việc này. Ông Alito có nhiều thâm niên hơn bất kỳ
thẩm phán nào khác trong phe đa số ngoại trừ Thẩm phán Clarence Thomas, và ông
Alito là một nhân vật trung lập hơn ông Thomas.

Nếu cuộc bỏ phiếu sơ bộ có tỷ lệ là 5–4, thì sự đổi ý dù chỉ của một thành viên pháp
viện cũng sẽ ngăn chặn một sự đảo ngược [phán quyết] hoàn toàn.

Làm thế nào để thuyết phục một thẩm phán đổi ý? Và ai là mục tiêu?

Như vụ án Montana đã chỉ ra, áp lực chính trị có thể khiến một số thẩm phán thay đổi
phiếu bầu của họ. Áp lực chính trị có thể diễn ra dưới nhiều hình thức: các cuộc tấn
công về học thuật và truyền thông lên pháp viện, các mối lo ngại ngày càng tăng
trong số các thành viên về “tính hợp pháp” của họ, các mối đe dọa về các cuộc tấn
công trong tương lai của Quốc hội lên sự độc lập của pháp viện, và, tất nhiên là, cả
tác động của đám đông.

Dựa trên tiểu sử của các thẩm phán Thomas, Alito, và Gorsuch, không chắc là có bất
kỳ thư ký Tối cao Pháp viện nào cho rằng các thẩm phán này sẽ nhượng bộ trước các
chiến thuật nặng tay. Thẩm phán Amy Coney Barrett đã có mặt trong hội đồng thẩm
phán một thời gian ngắn hơn, nhưng kinh nghiệm của bà cũng nói lên sự cứng rắn
khiến bà không dễ trở thành nạn nhân.

Vì vậy, tôi đoán rằng mục tiêu là Thẩm phán Brett Kavanaugh.

Lưu ý kỹ: Tôi không nói rằng trên thực tế ông Kavanaugh sẽ đầu hàng trước áp lực.
Tôi chỉ đang nói rằng người làm rò rỉ có thể nghĩ rằng ông ấy có khả năng sẽ như vậy.
Ông Kavanaugh đã gắn bó quá lâu với trung tâm quyền lực chính trị.

Ông sinh ra ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn và đã trải qua sự nghiệp của mình ở đó. Những
lời bôi nhọ tàn bạo lên nhân cách của ông trong các phiên điều trần xác nhận vị trí
thẩm phán rõ ràng là đã tác động lên cảm xúc của ông ấy.

Tất nhiên, những lời bôi nhọ đó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của bất kỳ ai. Nhưng ông
ấy đã thể hiện nó ở một mức độ lớn hơn nhiều so với, ví dụ như, ông Thomas đã làm
khi bị buộc tội theo cách tương tự.

Khi chúng ta chứng kiến sự kích động từ phía cánh tả ngày càng tăng, chúng ta hãy
hy vọng toàn bộ năm vị thẩm phán ở phe đa số giữ vững lập trường. Không chỉ vì
phán quyết của vụ Roe kiện Wade xứng đáng được lật ngược, mà còn vì sự chính trực
của Tối cao Pháp viện với tư cách là một định chế.

Một điểm cuối cùng: Trong đại dịch COVID-19, đôi khi pháp viện hủy bỏ các quy
định bắt buộc của liên bang nhưng các quy định bắt buộc của tiểu bang lại được duy
trì một cách phổ biến. Trong một bài bình luận sau này, tôi sẽ giải thích lý do tại sao



quá trình ra quyết định đó cho thấy tỷ lệ bỏ phiếu đa số 5-4 có thể tiên đoán cho việc
đảo ngược phán quyết trong vụ Roe.

Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm
của The Epoch Times.

*** Tác giả Rob Natelson là chuyên gia cao cấp về luật hiến pháp tại Viện Độc lập
(Independence Institute) ở Denver, đồng thời là một cựu giáo sư về luật hiến pháp và
là nhà sử học.

*** Thanh Nhã biên dịch

Thư Ngỏ: Kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không bỏ phiếu thuận
cho Việt Nam tham gia Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc
nhiệm kỳ 2023-2025
DLSN19042022-ThuNgo

Kính gửi: Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc
Trong những ngày qua, thế giới vô cùng phẫn nộ trước việc Liên bang Nga xua quân
xâm lăng Ukraine. Những người còn lương tri không ai là không đau lòng trước cảnh
hàng chục triệu người dân Ukraine phải bỏ nhà cửa lánh nạn, những dinh thự, nhà
phố của nhiều thị trấn bị bom đạn của Nga tàn phá, và hàng ngàn người dân vô tội bị
thảm sát, trong đó có rất nhiều trẻ em và phụ nữ.

Trước tội ác tày trời này, ngày 7 tháng 4 vừa qua, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đưa
ra nghị quyết trục xuất Nga khỏi Hội Đồng Nhân Quyên Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết
đã được 93 nước tán đồng, 58 nước bỏ phiếu trắng, và 24 nước không đồng ý.
Một trong số 24 quốc gia bỏ phiếu chống lại nghị quyết này là Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam.

Thật ra, những ai đã theo dõi lập trường của Việt Nam từ những ngày đầu của cuộc
chiến tại Ukraine đều không ngạc nhiên về việc bỏ lá phiếu chống nầy. Trong 2 lần
Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc biểu quyết lên án hành động xâm lăng của Nga, vào
ngày 2 tháng 3 và ngày 16 tháng 3 vừa qua, Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Việc ủng
hộ Nga của Việt Nam chỉ là lập trường của đảng Cộng sản Việt Nam- một tập đoàn
thống trị đất nước trong hơn nửa thế kỷ qua. Lập trường này hoàn toàn đi ngược lại ý
nguyện của nhân dân Việt Nam.

Thế nhưng, dù với hồ sơ vi phạm nhân quyền trầm trọng mang tính hệ thống đã kéo
dài trong nhiều thập kỷ qua và lập trường ủng hộ tội ác chiến tranh của nhà độc tài
Vladimir Putin, nhà cầm quyền độc tài toàn trị ở Việt Nam vẫn tiếp tục ý định ứng cử
vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Trước nguy cơ Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc bị lạm dụng bởi những thành
viên vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất, chúng tôi, những tổ chức và cá nhân người Việt
ký tên dưới đây, khẩn thiết kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không bỏ
phiếu cho Việt Nam làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ
2023-2025.



Trước khi muốn được làm thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, Việt Nam phải
cải thiện hồ sơ nhân quyền của chính mình, thực thi nghiêm chỉnh các công ước quốc
tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết, và đóng góp cùng cộng đồng quốc tế để xây
dựng một thế giới hoà bình và thịnh vượng.

Ngày 18 tháng 4, năm 2022

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
Tổ Chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Đảng Nhân Bản Xã Hội
Họp Mặt Dân Chủ
Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc
Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam
Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng
Điều hợp viên Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net

Du thuyền "Sheherezada" của Putin trị giá 750 triệu USD là một trong những du
thuyền mạnh nhất thế giới đã bị bắt ở Italy.
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Xạ thủ bắn tỉa số 1 'Wali' đã trở về Canada và tiết lộ: 'Cuộc chiến là nỗi thất vọng
khủng khiếp'
Đông Bắc (Dịch)

Tờ La Presse của Canada đã đăng bài phỏng vấn xạ thủ 'Wali' khi anh từ chiến
trường Ukraine trở về Canada an toàn. Tuy nhiên, "một trong những tay súng bắn tỉa
giỏi nhất thế giới" này chỉ bắn được hai phát súng trong hai tháng qua tại chiến
trường Ukraine với mục đích chỉ để… hù dọa. Vì sao lại như vậy?

May mắn sống sót
Theo tờ La Presse.ca, hai tháng sau khi đáp lại lời kêu gọi trợ giúp nhân lực từ bên
ngoài của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lính bắn tỉa Wali đã từ Ukraine
trở về quê hương Quebec (Canada).

Dù không bị thương, nhưng anh đã suýt mất mạng ở đó "vài lần”. Nhưng hầu hết các
chiến binh nước ngoài từng đến tham gia chiến đấu tại Ukraine như anh đều thất
vọng cay đắng. Tất cả đều bị "nhấn chìm” trong Sương Mù Chiến Tranh mà không
một lần được ra tiền tuyến.

Thuật ngữ Sương Mù Chiến Tranh (Fog of war) là chỉ sự không chắc chắn trong
nhận thức tình huống kinh nghiệm của những người tham gia trong hoạt động quân
sự. Thuật ngữ này hàm ý chỉ sự không chắc chắn liên quan đến năng lực của chính
mình, khả năng của đối thủ và ý định của đối thủ trong quá trình tham gia chiến đấu.

Thông thường, các lực lượng quân sự của đôi bên đều cố gắng giảm thiểu Sương mù
chiến tranh thông qua các hoạt động tình báo quân sự, và các hệ thống theo dõi của
lực lượng thân thiện. Thuật ngữ "Fog of war” đã trở nên phổ biến được sử dụng để
định nghĩa sự nhận thức không chắc chắn trong chiến tranh.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ La Presse, Wali cho biết "Hầu hết lính đánh thuê nước
ngoài khi trở về quê hương đều mang nỗi thất vọng vì chưa bao giờ ra mặt trận”.
Wali tiết lộ, các đồng đội đánh thuê như anh đã ở ranh giới nguy hiểm, và may mắn
là anh vẫn còn sống.



Nhiệm vụ cuối cùng của 'Wail' là ở mặt trận vùng Donbass, khi anh tham gia trong
một đơn vị chiến đấu Ukraine để hỗ trợ cho những người lính nghĩa vụ của Ukraine.

Thất vọng
Sau hai tháng ở Ukraine, Wali đã đưa ra đánh giá "khá thất vọng” về việc triển khai
các chiến binh tình nguyện phương Tây tại chiến trường Ukraine, khi nghe theo lời
kêu gọi của Tổng Thống Zelensky.

Ngay sau khi Nga tiến hành chiến dịch “quân sự đặc biệt” tại Ukraine, ngày 6/3,
Tổng Thống Volodymyr Zelenskiy đã thành lập một lữ đoàn quốc tế có tên là Quân
Đoàn Quốc Tế phòng thủ lãnh thổ Ukraine, hay còn gọi là “Quân Đoàn Lính Đánh
Thuê Quốc Tế”, và kêu gọi các tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới đến cùng
đứng trong hàng ngũ chiến đấu chống lại Nga.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Thống Zelensky, đã có hơn 20.000 người nước ngoài
từ 52 quốc gia trên thế giới, trong đó có xạ thủ Wali. Theo Wali, việc gia nhập một
đơn vị quân đội Ukraine là điều khó khăn đối với hầu hết các tình nguyện viên
phương Tây.

Bản thân Wali và một số lính đánh thuê Canada khác muốn tham gia vào lữ đoàn
Normandy - “Đơn vị tình nguyện phương Tây chiến đấu cho Ukraine” - do một cựu
binh sĩ Canada có tên là 'Hrulf’ chỉ huy. Tuy nhiên, các thành viên của lữ đoàn
Normandy đã tỏ ra bất bình, mâu thuẫn và nhiều người trong số họ đã đào ngũ.

Ba người lính đánh thuê yêu cầu giấu tên đã thuật lại cho tờ La Presse rằng, người
đứng đầu lữ đoàn Normandy nói sẽ cung cấp vũ khí và thiết bị bảo vệ cần thiết cho họ,
nhưng tất cả chỉ là lời hứa và không bao giờ trở thành hiện thực.

Một số lính đánh thuê chỉ ở cách khu vực chiến sự của Nga khoảng 40 km mà không
có áo giáp chống đạn. “Nếu có một cuộc tấn công của Nga, mọi người đều có thể gặp
rủi ro. Đó là thái độ vô trách nhiệm của lữ đoàn”, một người yêu cầu giấu tên vì lý do
an ninh cho biết.

Việc lính đánh thuê phương Tây đào ngũ cũng được xác nhận bởi chính chỉ huy "Lữ
đoàn Normandy” Hrulf. Theo ông Hrulf, tổng cộng có khoảng 60 người đã bỏ trốn.

Một số lính đánh thuê muốn ký hợp đồng với các điều khoản sẽ cung cấp cho họ
“thân phận” theo Công Ước Geneva, và được đảm bảo chăm sóc y tế của chính
quyền Ukraine. Trong khi một số khác “lập kế hoạch” để “ăn trộm” lô hàng vũ khí
trị giá 500.000 USD do Mỹ cung cấp.

Công Ước Geneva định nghĩa lính đánh thuê là người chiến đấu cho một quốc gia
khác vì tiền hoặc lợi ích vật chất và được trả cao hơn những gì mà những người lính
đồng hạng của quốc gia đó được trả. Tuy nhiên, có những tình nguyện viên phương
Tây chiến đấu ở Ukraine với tư cách là lính đánh thuê không được trả lương.

Lính đánh thuê không có tư cách pháp nhân và không được bảo đảm là tù nhân chiến
tranh theo luật nhân đạo và có thể bị buộc tội nếu bị quân địch bắt giữ.



Có một thực tế nghiệt ngã là lính đánh thuê tại Ukraine không được trang bị vũ khí và
để tìm được súng ống cho mình, họ phải trải qua các cơn ác mộng, và trong nhiều
trường hợp ngay cả tìm được thì “vũ khí cũng đều trong tình trạng có vấn đề”.

Theo xạ thủ Wali, lính đánh thuê cũng phải tự kiếm lương thực và xăng dầu. “Ngay
cả thức ăn cho chúng tôi cũng thường là do dân thường cung cấp. Đổ xăng cho xe
cũng vậy”.

Wali kết luận: “Nhiều người mong đợi mọi thứ trở nên dễ dàng và đơn giản, nhưng
trong chiến tranh thì ngược lại. Đó là một sự thất vọng khủng khiếp”.
Chiến tranh là khủng khiếp.

Wail cho biết, sau một vài tuần, những lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm nhất đã
được Tổng Cục Tình Báo quân đội Ukraine tuyển mộ để thâm nhập vào hậu phương
chiến tuyến của kẻ thù.

Những người còn lại thì lang thang khắp các khu nhà tạm trú, và chờ đợi cho đến khi
ai đó đồng ý tuyển dụng họ vào đơn vị chiến đấu. Tuy nhiên, phần lớn trong số lính
đánh thuê này đã quyết định từ bỏ “cuộc chơi” để trở về nước.

Nhiệm vụ cuối cùng của Wali là ở vùng Donbass, trong một đơn vị chiến đấu hỗ trợ
cho những người lính nghĩa vụ của Ukraine. Wali kể lại rằng, tại vị trí ẩn nấp của
anh (gần chiến hào vừa bị hỏa lực của xe tăng Nga bắn bốc cháy), hai đồng đội
Ukraine của anh đã chui ra khỏi chiến hào để hút thuốc. Wali đã cố gắng ngăn cản
nhưng họ không nghe, và chỉ vài giây sau, một quả đạn pháo bay tới chỗ họ “với độ
chính xác cao”.

Wali kể lại: “Tôi đã nói với họ rằng đừng để lộ bản thân như vậy, nhưng họ không
nghe lời tôi. Một quả đạn pháo 'có độ chính xác cao' từ chiếc xe tăng của Nga sau đó
bay tới nổ bùng bên cạnh họ”.

Wali lập tức hiểu rằng không thể giúp được gì cho hai người đồng đội Ukraine của
mình khi mô tả: “Vụ nổ thật khủng khiếp. Tôi nhìn thấy mảnh đạn xuyên qua như tia
laser. Cơ thể tôi căng cứng. Tôi đột nhiên mất thính giác và cảm thấy đau đầu. Thực
sự rất khắc nghiệt”.

Wali cũng nhận ra hai binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng: “Nó có mùi chết chóc. Thật khó
để diễn tả, một mùi rùng rợn của thịt cháy, lưu huỳnh và hóa chất. Một mùi vô nhân
đạo”.

Sau đó, Wali đã gọi điện về cho vợ. Vợ anh đã thuật lại với tờ báo rằng “Wali vừa
chứng kiến hai cái chết và hàm ý muốn tôi bảo anh hãy trở về nhà”.

Đối với hầu hết những người lính đánh thuê nước ngoài vượt biên giới Ba Lan để vào
Ukraine, việc họ phải tự tìm kiếm với hy vọng được gia nhập vào đơn vị chiến đấu là
một quá trình khó khăn, hỗn loạn và đau khổ. Wail nói: “[Tổng thống Ukraine]
Zelensky đã gọi cho tất cả mọi người, nhưng các sĩ quan của Ukraine hoàn toàn bất
lực. Họ không biết phải làm gì với chúng tôi”.



Cuối cùng xạ thủ bắn tỉa kỳ cựu Wali cho biết, bản thân anh chỉ bắn hai phát vào cửa
sổ để “dọa” kẻ thù: “Đây là cuộc chiến công nghệ, nơi những người lính Ukraine
dũng cảm chịu tổn thất nặng nề dưới hỏa lực (của Nga) và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội do
không được huấn luyện kỹ thuật”.

Quân đội Ukraine được Mỹ và NATO gây dựng và đào tạo trong suốt 8 năm qua. Các
binh sĩ Ukraine được huấn luyện tại Trung Tâm Huấn Luyện Chiến Đấu Yavoriv ở
vùng Lviv, miền Tây Ukraine cho đến khi Nga mở chiến dịch tấn công vào ngày 24/2.

Sáng sớm ngày 12/3/2022, Nga đã bắn hơn 30 hỏa tiễn xuống khu căn cứ quân sự
Yavoriv, và nhiều bản tin xác nhận có khoảng 180 lính đánh thuê nước ngoài đã bị
thiệt mạng trong đợt oanh kích này.

Yavori còn được biết đến như là "Trung Tâm An Ninh và gìn giữ hòa bình quốc tế", là
nơi huấn luyện hơn 1.000 chiến binh nước ngoài và còn được sử dụng như điểm tiếp
nhận vũ khí từ phương Tây.

Xạ thủ Wali cho biết mức độ "căng thẳng" từ hỏa lực của Nga đã khiến nhiều lính
đánh thuê như anh phải chịu "áp lực tâm lý" rất lớn.

Trong bài đăng blog mới nhất của mình, Wali đã viết về địa ngục của chiến tranh như
sau: “Chính thức, tôi đã ở Ukraine được gần hai tháng. Đối với tôi và các đồng đội
cùng trang lứa, cứ như thể đã 6 tháng trôi qua. Chúng tôi ở đây giống như ở một
không gian khác vậy”.

“Mọi người không biết những người lính đang căng thẳng như thế nào ở mặt trận.
Ngay cả khi không có nguy hiểm trước mắt, chỉ cần tiếp cận với nguy hiểm rình rập
và sinh tử sẽ tạo ra áp lực tâm lý rất lớn.

“Chưa kể bất cứ lúc nào cái chết cũng có thể ập đến. Nhiều tình nguyện viên và binh
lính đã bỏ cuộc. Nhiều người đã quay đi trong nước mắt. Không ai phán xét họ vì sức
chịu đựng của chúng ta đều có giới hạn”. (TheAUtimes)
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Zero Covid và chiến tranh Ukraine làm nổi bật giá trị thế giới dân chủ
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Ảnh minh họa : Tháp pháo một chiếc xe tăng Nga bị phá hủy dính chặt dưới mặt
đường ở Zalissia, ngoại ô Kiev, Ukraine ngày 03/05/2022. REUTERS - Zohra

Bensemra

Les Echos nhận định « 2022, năm mà phương Tây lại tin vào những giá trị của mình
». Covid tại Trung Quốc và cuộc chiến tranh do Nga khởi động vừa nhắc nhở thế giới
sự nguy hiểm của các chế độ chính trị độc tài.

Cách đây sáu năm, chiến thắng của ông Donald Trump tại Hoa Kỳ và Brexit gây
chấn động lớn.
Đến 2017, Đức phải mất sáu tháng mới lập được chính phủ liên minh, khiến cả châu
Âu lo lắng chờ đợi.
Tại Ý, các đảng chống hệ thống ca khúc khải hoàn và Matteo Salvini đe dọa lập một
liên minh cực hữu ở châu lục.
Tại Pháp, Marine Le Pen đối đầu với Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử tổng
thống, và sau đó cuộc khủng hoảng Áo Vàng gây sóng gió trên toàn quốc.

Phương Tây tự hỏi phải chăng bầu cử đã trở thành một bộ máy gây chia rẽ xã hội,
các mạng xã hội đang giết đi mọi dạng thức ôn hòa ?
Cực đoan đã lên ngôi, chung sống hòa bình bị khai tử, thế giới tự do nghiêng ngả khi
tả khi hữu theo những xung động cử tri ?
Chừng như cai trị bằng bàn tay sắt như Tập Cận Bình và Vladimir Putin mới hiệu
quả ?

Nhưng đầu năm 2022 đã diễn ra một bước ngoặt. Cuộc xâm lăng Ukraine và cuộc
khủng hoảng Covid bất tận ở Trung Quốc bất ngờ mang lại cho các nước dân chủ sự
tự tin.

Matxcơva gieo rắc cái chết, Bắc Kinh hạn chế ngặt nghèo các quyền tự do, làm kinh
tế khốn đốn. Cả hai cùng gây nguy hiểm cho thế giới, đồng thời phô bày những khiếm
khuyết trong hệ thống chính trị.

Trong cả hai trường hợp, là một chính phủ hoàn toàn do một con người khống chế,
tiến hành một chính sách mà rốt cuộc người lãnh đạo này lại trở thành tù nhân của
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chính sách đó. Hoàn toàn không có lực lượng đối lập hay phản biện, nhồi sọ và sự sợ
hãi làm không ai dám lên tiếng, nên dù chính sách sai lầm vẫn không có đường lui.

Những chính khách ngày hôm qua còn ca ngợi Vladimir Putin và hệ thống được cho
là hiệu quả của ông ta, nay đều im tiếng. Và những lời tố cáo phương Tây là độc tài
về y tế trở nên vô nghĩa, khi Trung Quốc nhốt kín hàng triệu người trong những điều
kiện đôi khi vô nhân đạo, làm cả một vùng đất rộng lớn bị tê liệt.

Bỗng dưng người ta nhận ra rằng chính vì cho phép thay đổi mà các chế độ dân chủ
có thể điều chỉnh mục tiêu, nhận ra những sai lầm. Khi không có khả năng này, chế
độ tìm mọi cách tạo chính danh cho sự duy trì quyền lực, dù ngày càng lún sâu.

Việc đột ngột liên kết lại vào đầu cuộc xâm lăng Ukraine chứng tỏ phương Tây đã ý
thức được điều này, không chỉ nhằm tái lập tương quan lực lượng với các cường quốc
khác, mà cùng bảo vệ một hệ thống chính trị vừa mong manh vừa quý giá. Một hệ
thống dù có những sai lầm nhưng luôn có thể tự kiểm điểm, giúp tránh được điều tệ
hại nhất.

« David » Ukraine chống lại « Goliah » Nga bằng sự sáng tạo
Trang nhất các báo hôm nay dành cho thời sự nước Pháp nhưng ở những trang trong,
tình hình Ukraine vẫn được chú ý nhiều nhất. Le Monde khen ngợi tính sáng tạo của
quân đội Kiev để chống lại hỏa lực mạnh hơn gấp nhiều lần của Nga. Chẳng hạn
Ukraine đã khiến Nga phải thất bại nhục nhã qua việc phá hủy hơn một chục thiết bị
quân sự trên đảo Rắn ở Hắc Hải.

Ngay ngày đầu cuộc xâm lăng, hòn đảo chỉ có 0,17 km2 đã trở thành biểu tượng
kháng chiến của cả nước. Hôm 24/02, soái hạm Moskva và tuần dương hạm Vassili
Bykov đã bắc loa kêu gọi các quân nhân Ukraine trên đảo đầu hàng, nếu không sẽ
oanh kích. Roman Gribov, chỉ huy trưởng lực lượng tuần duyên Ukraine khẳng khái
đáp lại « Chiến hạm Nga, hãy cút đi ! » - câu nói nay trở thành nổi tiếng.

Đảo Rắn bị dội pháo, tất cả chiến sĩ Ukraine đều bị bắt, nhưng những diễn biến sau
đó là thảm hại cho hải quân Nga. Hôm 14/04 soái hạm Moskva bị hai hỏa tiễn
Ukraine đánh chìm nhờ dùng một drone Bayraktar đánh lạc hướng.

Cũng loại drone này từ 30/04 đã phá hủy được năm giàn pháo phòng không và chống
hạm do Nga bố trí trên đảo Rắn. Tiếp theo, bốn tàu đổ bộ Raptor và một tàu lớp
Serna bị tiêu hủy.

Ngày 07/05, nhờ Nga không còn phòng không, hai chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine
đã không kích vào một tòa nhà nơi lính Nga đóng, và hôm sau một chiếc Bayraktar
hủy diệt một trực thăng vận chuyển Mi-8 lúc hạ cánh xuống đảo, có lẽ nhằm chuyển
quân đi.

Dù Ukraine chưa tái chiếm, đảo Rắn giờ đây trở nên vô dụng đối với hạm đội Nga
trong chiến lược phong tỏa đường biển Ukraine. Thực tế đã cho thấy rõ Nga không
còn cản được phi cơ Ukraine ở miền nam nước này, và không quân Ukraine vẫn hoạt
động được.



Tuy nhỏ hơn đến 10 lần nhưng không quân Ukraine rất táo bạo : sáng sớm 01/04 hai
trực thăng Mi-24 bay rà sát mặt đất đã phá hủy được một kho xăng cách biên giới 40
km và bay về vô sự.

Một trong những sáng tạo của Ukraine là phần mềm « GIS Art for Artillery » phối
hợp được nhiều loại vũ khí như đại bác, rốc-kết, drone đang ở gần nhất để tập trung
hỏa lực vào một mục tiêu, do chuyên gia Yaroslav Sherstyuk lập ra.

Trong khi Nga luôn tập trung nã pháo vào một địa điểm định trước, phần mềm này
giúp lực lượng Ukraine bố trí đại bác tại nhiều vị trí khác nhau, tăng tính cơ động và
khó bị bắn trả.

Hiệu quả của một quân đội còn từ thiệt hại gây cho quân địch. Trang web
Businessinsider.com đăng tên 7 tướng Nga và 17 sĩ quan cao cấp khác đã tử trận từ
24/02, con số quá cao này cho thấy quân đội có những thông tin rất chi tiết có thể từ
Mỹ, giúp tấn công đúng lúc và đúng chỗ.

NATO, bước ngoặt lịch sử của Thụy Điển và Phần Lan
Về phía những nước láng giềng đang bị Matxcơva đe dọa, chuyên gia Guillaume
Lagane trên Le Figaro nhận thấy « Gia nhập NATO : Bước ngoặt lịch sử của Thụy
Điển và Phần Lan ».

Nhắc đến câu ngạn ngữ Phần Lan « Chẳng có gì tốt đẹp đến từ phương Đông, trừ
ánh mặt trời », tác giả mỉa mai, nếu Vladimir Putin không hủy diệt được sự độc lập
của Ukraine, thì cũng đã thuyết phục được hai nước Bắc Âu từ bỏ tư cách trung lập.
Đối với Stockholm, chọn lựa này đã có từ hơn hai thế kỷ, còn Helsinki thì mới mẻ hơn,
để tránh bị Liên Xô của Stalin sáp nhập như các nước Baltic.

Khác với Thụy Sĩ - trung lập được ghi vào Hiến Pháp - hai nước Bắc Âu chọn thái độ
trung lập không bị ràng buộc bằng luật pháp. Trên thực tế, tư cách này mang lại lợi
ích cho cả Thụy Điển lẫn Phần Lan. Đứng ngoài những căng thẳng thời chiến tranh
lạnh, cả hai trở nên thịnh vượng và có ảnh hưởng ngoại giao rộng lớn so với trọng
lượng thực sự, đóng vai trò hòa giải trong một số cuộc xung đột.

Chính thái độ hung hăng của Matxcơva đã làm thay đổi. Sau khi Nga chiếm Crimée,
Thụy Điển ký hiệp định hợp tác với Hoa Kỳ và Phần Lan mua F-35 của Mỹ. Việc xâm
lược Ukraine khiến Stockholm lẫn Helsinki hiểu rằng sẽ không an toàn nếu không
được bảo vệ bằng điều 5 của Hiệp ước NATO.

Tổng thống và thủ tướng Phần Lan hôm nay 12/05/2022 đã trịnh trọng tuyên bố ủng
hộ việc gia nhập NATO, một bước ngoặt rất lớn : NATO sẽ có thêm 280.000 binh sĩ
và 300.000 quân dự bị được huấn luyện đầy đủ, biên giới với Nga kéo dài thêm 1.300
kilometer.

Quan điểm của Thụy Điển sẽ được biết vào Chủ nhật, có phức tạp hơn vì từng là
tiếng nói độc lập trong suốt 200 năm, nhưng tỉ lệ ủng hộ của dân chúng từ 29 %
trước chiến tranh Ukraine nay đã vọt lên 60%.

Tập Cận Bình rất cần một chiến thắng trước Covid



Nhìn sang châu Á, Le Monde trong bài « Những lỗ hổng trong chiến lược zero Covid
» cho rằng tương lai của Tập Cận Bình trong đảng Cộng sản Trung Quốc tùy thuộc
một phần vào tình hình Thượng Hải.

Trong khi thành phố lớn nhất nước bị tê liệt từ hai tháng qua, gây bất mãn ngày càng
cao trong dân chúng, thường trực Bộ Chính trị vẫn khẳng định tiếp tục zero Covid.

Chỉ vài hôm sau, ngày 10/05, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng chính sách
này không thể kéo dài. Thực ra sự ngoan cố của Bắc Kinh che giấu một thực tế phũ
phàng : do vac-xin Trung Quốc kém hiệu quả và số người trên 60 tuổi ít được chích
ngừa, nếu từ bỏ chính sách này có thể 1,55 triệu người sẽ chết - theo nghiên cứu của
trường đại học Phục Đán (Fudan).

Nếu Tập Cận Bình trình bày được trước đại hội đảng lần thứ 20 thành công trong
việc chống Covid, ông ta sẽ lập được một ban lãnh đạo gồm toàn người của mình.
Nếu thất bại, Tập sẽ phải nhượng bộ. Theo ông Lý Thành (Li Cheng), giám đốc John
L. Thorton China Center, « Vài nhân vật không phải là người được ông Tập bảo trợ
có thể nhận được những vị trí quan trọng ».

Nhà Trung Quốc học Alex Payette nhận xét cho đến nay, thành quả của Tập Cận Bình
không đáng kể. Chống tham nhũng chưa kết thúc, xóa đói giảm nghèo cũng vậy, kinh
tế chậm lại, việc ủng hộ Putin mang lại đầy rủi ro. « Tập hoàn toàn cần đến một
chiến thắng trước Covid ».

Trong đại hội, 2.300 đại biểu sẽ bầu ra 376 ủy viên trung ương đảng, sau đó các ủy
viên này sẽ chỉ định 25 ủy viên Bộ Chính trị, và rồi Bộ Chính trị đề cử 7 ủy viên
thường trực và tổng bí thư. Nhưng thực ra trước đó là cả một quá trình lâu dài chọn
lựa các ứng cử viên từ cấp cao, « trò chơi đã bị gian lận từ đầu », theo chuyên gia
Jean-Pierre Cabestan.

Thượng Hải, hàn thử biểu cho quyền lực ông Tập và « băng Chiết Giang »
Trong 10 năm trị vì, Tập Cận Bình có thời gian giám sát vô số vụ bổ nhiệm, đặt
những người chống đối ra ngoài lề nhờ chiến dịch chống tham nhũng - 46 ủy viên
trung ương đã bị thanh trừng.

Nay không còn là sự đối mặt truyền thống giữa hai phe thái tử đảng và Đoàn Thanh
niên Cộng sản, mà quyền lực của ông Tập dựa trên « băng đảng Chiết Giang » gồm
các quan chức đã khởi nghiệp khi Tập Cận Bình còn là bí thư tỉnh ủy (2002-2007).

Ông Lý Thành dự báo khoảng tám, chín trong số này sẽ vào Bộ Chính trị và hai hoặc
ba thành ủy viên thường trực. Ở cấp tỉnh, Tập cho thay người liên tục : trước đây bí
thư tỉnh ủy thường tại vị khoảng 5 năm, nay chưa đến hai năm rưỡi, khó thể tạo dựng
mạng lưới ảnh hưởng. Alex Payette so sánh mạng lưới của Tập Cận Bình với « một
vùng nước trải rộng nhưng không có độ sâu ».

Tương lai của Lý Cường (Li Qiang), bí thư Thượng Hải sẽ là hàn thử biểu cho mức
độ khống chế đảng cộng sản của Tập Cận Bình. Xử lý tệ hại dịch Covid, lẽ ra phải bị
kỷ luật nhưng « đệ tử ruột » của ông Tập vẫn dự kiến lên làm ủy viên thường trực.



Cho đến nay, Tập Cận Bình chưa hề chỉ trích cung cách của Thượng Hải. Hồ Tích
Tiến (Hu Xijin), cây bút xã luận dân tộc chủ nghĩa nổi tiếng của Hoàn cầu Thời báo,
do phê phán Lý Cường nên đã bị khóa miệng; cũng như khoảng hai mươi giảng viên
đại học đã dám cho rằng một số biện pháp chống Covid là bất hợp pháp.

Nếu lâu nay Tập Cận Bình vẫn nói về « chiến thắng » trước Covid, giờ đây chỉ dùng
từ ngữ « cuộc chiến ». Một dấu hiệu được Le Monde chú ý : tỉnh Quảng Tây ngỡ rằng
làm đẹp lòng ông chủ khi xuất bản một cuốn Sách Đỏ với tư tưởng Tập Cận Bình,
nhưng tập sách này đã bị thu hồi. Chừng như trong lúc này, tôn sùng cá nhân có thể
phản tác dụng.

Phe Marcos quay lại : Dân túy ở Philippines được mạng xã hội tiếp sức
Tại Đông Nam Á, Le Monde nói về « Sự quay lại của phe Marcos ở Philippines mang
dư vị cay đắng ». Ba mươi sáu năm sau khi chế độ độc tài Ferdinand Marcos bị lật đổ,
chiến thắng của con trai ông, không chỉ là sự trả thù của gia tộc này, mà còn cho thấy
những khó khăn của dân chủ trước xu hướng dân túy.

Ferdinand Marcos Jr tức « Bongbong » hay « BBM » không phải là khuôn mặt xa lạ
trên chính trường. Nhưng những câu chuyện trên mạng YouTube, Facebook, TikTok
đã biến giai đoạn trị vì khắc nghiệt của Marcos thành một thời kỳ vàng son dưới mắt
nhiều người Philippines, bất chấp những tội ác, lạm dụng lệnh thiết quân luật, và
kinh tế hầu như phá sản năm 1984-1985.

Ở một nền dân chủ yếu kém như Philippines, tân tổng thống có thể lợi dụng để chấm
dứt nỗ lực thu hồi số tiền khổng lồ mà gia tộc ông ta đã cướp đoạt.

Việc con trai nhà độc tài đắc cử tổng thống phần lớn còn do đứng chung liên danh
với Sara Duterte, con gái của tổng thống mãn nhiệm Rodrigo Duterte - nay trở thành
phó tổng thống.

Nhà báo Philippines, giải Nobel hòa bình Maria Ressa tố cáo « sự đô hộ kỹ thuật
số » của các mạng xã hội lớn, « biến dối trá thành sự thật ». Và sự quay lại nắm
quyền của nhà Marcos ở Philippines có giá trị cảnh báo.

Tình báo Mỹ dự đoán chiến tranh sẽ lan ra bên ngoài Ukraine
Thanh Phương - rfI

https://www.rfi.fr/vi/t%C3%A1c-gi%E1%BA%A3/thanh-ph%C6%B0%C6%A1ng/


Giám đốc Tình Báo Quốc Gia Avril Haines (T) và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc
phòng, tướng Scott Berrier, trong buổi điều trần tại Tiểu ban Quân sự của Thượng
Viện Mỹ, Capitol, Washington, Hoa Kỳ, ngày 10/05/2022. REUTERS - KEVIN

LAMARQUE

Tình báo Hoa Kỳ dự đoán là cuộc xung đột sẽ lan ra bên ngoài Ukraine, cụ thể là
tổng thống Nga Vladimir Putin muốn đánh sang nước láng giềng Moldova.

Theo hãng tin AFP, trong một cuộc điều trần trước Thượng Viện Mỹ hôm qua,
10/05/2022, lãnh đạo ngành tình báo Hoa Kỳ Avril Haines tuyên bố: “Chúng tôi đánh
giá là tổng thống Putin chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh kéo dài ở Ukraine và ông
ta còn có ý định đạt được những mục tiêu bên ngoài vùng Donbass, miền đông
Ukraine. Cụ thể là nhắm tới Transnistria, vùng ly khai ở Moldova”.

Bà Avril Haines cho rằng nếu muốn đạt được những mục tiêu đó, điện Kremlin sẽ
buộc phải ban hành lệnh tổng động viên. Lãnh đạo ngành tình báo Hoa Kỳ còn đánh
giá là những tham vọng của tổng thống Putin vượt quá khả năng của quân đội Nga,
cho nên tình hình chiến sự ở Ukraine rất có thể sẽ diễn biến khó lường hơn và trong
những tháng tới sẽ leo thang.

Ngoài ra, theo bà Avril Haines, rất có thể là chính quyền Matxcơva “sẽ thi hành các
biện pháp mạnh hơn, kể cả ban hành thiết quân luật, định hướng lại sản xuất công
nghiệp”.

Lãnh đạo tình báo Mỹ còn khẳng định tổng thống Putin tin rằng sự ủng hộ của
phương Tây đối với Ukraine rồi sẽ suy giảm.

Nới lỏng gọng kềm chung quanh Kharkov
Về tình hình tại chỗ, chính quyền Kiev đêm qua cho biết là gọng kềm của quân Nga
đối với Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine đã được nới lỏng. Trong một
đoạn video, tổng thống Zelensky khẳng định: “Quân chiếm đóng đã dần dần bị đẩy
lùi khỏi Kharkov”.

Còn bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo trên mạng Facebook là các địa
phương chung quanh thành phố này đã được “giải phóng” và như vậy là quân địch
đã bị đẩy xa Kharkov.
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Nhưng họ cũng ghi nhận là các trận oanh kích vào thành phố này đã gia tăng và khi
rút đi, quân Nga đã để lại nhiều mìn. Vào cuối tháng 2, quân Nga đã cố đánh chiếm
thành phố, nhưng sau các trận giao tranh ác liệt, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi được
quân Nga xa vài km.

Còn tại thành phố Mariupol ở miền đông nam Ukraine, theo lời phó thủ tướng Iryna
Verechtchouk nói với hãng tin AFP hôm qua, vẫn còn hơn 1.000 binh lính Ukraine,
trong đó có hàng trăm người bị thương, trong khu nhà máy Azovstal đang bị quân
Nga bao vây, sau khi toàn bộ thường dân đã được sơ tán khỏi nơi đây.

Quan hệ Mỹ-ASEAN: Khối Đông Nam Á chờ đợi gì từ phía Washington ?
Trọng Nghĩa - rfI

Quốc kỳ Mỹ và biểu trưng khối ASEAN.

Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Mỹ-ASEAN mở ra trong hai ngày kể từ hôm nay,
12/05/2022, tại Washington. Tất cả các nhà phân tích đánh giá đây là một nỗ lực của
Mỹ nhằm chứng tỏ với các nước Đông Nam Á là Washington rất nghiêm túc trong
quyết tâm dấn thân vào khu vực, đặc biệt vào lúc Hoa Kỳ đang phải chú ý đến cuộc
chiến tại Ukraine.

Trong chiều hướng ngược lại, các nước ASEAN cũng rất cần đến sự hiện diện của Mỹ
để khỏi bị Trung Quốc thâu tóm. Câu hỏi đặt ra là khối Đông Nam Á đang chờ đợi
những gì từ phía Washington?

Theo các nhà quan sát, mong đợi của khối ASEAN đối với Mỹ rất nhiều, nhưng có thể
tóm gọn trong hai vế an ninh và kinh tế.

Trong một bài phân tích ngày 12/05, kênh truyền thông Mỹ CNBC đã trích dẫn ông
Joshua Kurlantzick, một thành viên cấp cao về Đông Nam Á tại Hội Đồng Quan Hệ
Đối Ngoại CFR của Mỹ nhận định rằng khối ASEAN muốn thấy Hoa Kỳ đưa ra được
một khuôn khổ hợp tác kinh tế với với một số nhượng bộ giành cho các nước Đông
Nam Á, và “một chiến lược rõ ràng hơn đối với an ninh khu vực, đặc biệt là liên quan
đến Biển Đông”.
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https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=113191652055439&href=https://rfi.my/8PWf.F&redirect_uri=https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20220512-quan-h%E1%BB%87-m%E1%BB%B9-asean-kh%E1%BB%91i-%C4%91%C3%B4ng-nam-%C3%A1-ch%E1%BB%9D-%C4%91%E1%BB%A3i-g%C3%AC-t%E1%BB%AB-ph%C3%ADa-washington&locale=vi_VN
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://rfi.my/8PWf.T&via=RFI_Vi&related=RFI_Vi&text=Quan h%E1%BB%87 M%E1%BB%B9-ASEAN: Kh%E1%BB%91i %C4%90%C3%B4ng Nam %C3%81 ch%E1%BB%9D %C4%91%E1%BB%A3i g%C3%AC t%E1%BB%AB ph%C3%ADa Washington ?&lang=vi
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CNBC ghi nhận là chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của chính quyền Biden, được
công bố vào tháng 2 vừa qua đã xác định rằng Washington sẽ tìm kiếm các cơ hội để
Bộ Tứ, một tập hợp bao gồm 4 nước Ấn, Mỹ, Nhật, Úc, làm việc với các quốc gia
Đông Nam Á. Thế nhưng, về phần mình ASEAN lại muốn thấy Hoa Kỳ hậu thuẫn
mạnh hơn cho các sáng kiến của chính khối nước Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, còn có vấn đề khối AUKUS, bao gồm Úc, Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ,
một liên minh an ninh quân sự ở vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương được ra mắt vào
tháng 9 năm ngoái. Khối ASEAN lo ngại rằng AUKUS có thể làm mờ nhạt các diễn
đàn an ninh khu vực, Diễn Đàn An Ninh ASEAN ARF, hay cơ chế Thượng Đỉnh Đông
ASEAS .

Trả lời CNBC, Joanne Lin, chuyên gia tại Trung Tâm Nghiên cứu ASEAN thuộc viên
Đông Nam Á Yusof Ishak, Singapore, cho rằng “ASEAN có thể muốn thấy hậu thuẫn
nhiều hơn từ phía Hoa Kỳ đối với các cơ chế do ASEAN lãnh đạo, thay vì đối với các
nhóm nhỏ như QUAD và AUKUS”. Theo chuyên gia này, khối Đông Nam Á rất cần
đến sự ủng hộ của Mỹ chẳng hạn như đối với chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương
của ASEAN, công bố vào năm 2019.

Một trong những điểm cốt lõi mà giới phân tích ghi nhận là Khối Đông Nam Á không
muốn bị Hoa Kỳ dồn vào thế bị buộc phải chọn lựa giữa Washington và Bắc Kinh.

Chuyên gia về Đông Nam Á Brian Harding, thuộc Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Mỹ
USIP, hôm 09/05 nhận định, “các nước ASEAN hết sức cảnh giác trước thực tế rằng
quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với chính họ.

Bất chấp sự đa dạng của họ, các nước ASEAN đều muốn có một Hoa Kỳ hiện diện và
gắn bó ở Đông Nam Á để cân bằng ảnh hưởng có thể trở thành thống trị của Trung
Quốc”. Thế nhưng, theo ông Harding: Điều họ không muốn là buộc phải lựa chọn
giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Chờ đợi của ASEAN đối với Mỹ dĩ nhiên cũng liên quan đến lãnh vực kinh tế.
Tại thượng đỉnh Washington lần này, Hoa Kỳ có thể thảo luận với các đối tác ASEAN
về Khuôn Khổ Kinh Tế Ấn Độ - Thái Bình Dương đã được tổng thống Biden loan báo
trước đây, một cơ chế giúp tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên.

Hiên nay, khuôn khổ này đang được hoàn chỉnh, nhưng chuyên gia Lin tại Singapore
đã thấy rằng các khó khăn trong việc tiếp cận thị trường Mỹ, cũng như các chuẩn
mực cao về lao động và môi trường mà Washington đòi hỏi có thể không hợp với một
số nước ASEAN.”

Do vây, rất có thể là Đông Nam Á sẽ chờ đợi một số nhượng bộ từ Washington trên
lãnh vực này.


