
Nhà chức trách Mỹ đã sẵn 

sàng thi hành lệnh cấm nhập khẩu 

từ khu vực Tân Cương của Trung 

Quốc khi luật có hiệu lực trong 

tháng 6 này, một quan chức Hải 

quan Hoa Kỳ cho biết ngày 1/6 và 

nói thêm rằng cần có bằng chứng 

“rất cao” mới được miễn trừ.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe 

Biden vào tháng 12 năm ngoái đã 

ký ban hành Đạo luật Ngăn chặn 

Lao động Cưỡng bức Người 

Uyghur (UFLPA) trong nỗ lực bảo 

vệ thị trường Hoa Kỳ khỏi các sản 

phẩm bị hoen ố bởi vi phạm nhân 

quyền ở Tân Cương, nơi chính 

phủ Hoa Kỳ nói Trung Quốc đang 

phạm tội diệt chủng đối với người 

Hồi giáo Uyghur.

Luật bao gồm ‘giả định có thể 

bác bỏ’ rằng tất cả hàng hoá từ Tân 

Cương, nơi chính quyền Trung 

Quốc thành lập trại giam người 

Uyghur và các nhóm Hồi giáo 

khác, đều được sản xuất bằng lao 

động cưỡng bức, và cấm nhập 

khẩu trừ khi có thể chứng minh 

ngược lại.

Hôm 2/6, Bộ Thương mại 
Trung Quốc cho biết Trung Quốc 
“kiên quyết” phản đối một sáng 

kiến thương mại mới giữa Đài 
Loan và Hoa Kỳ, một kế hoạch 
mà chính phủ ở Đài Bắc cho biết 
là sự công nhận vị trí quan trọng 
của hòn đảo này trong chuỗi cung 

ứng toàn cầu, theo Reuters.

Hoa Kỳ và Đài Loan vừa 
công bố Sáng kiến Thương mại 

Thế kỷ 21 Hoa Kỳ-Đài Loan vào 
ngày 1/6, vài ngày sau khi chính 
quyền của Tổng thống Hoa Kỳ 
Joe Biden đưa hòn đảo mà Trung 
Quốc tuyên bố họ nắm chủ quyền 

Hạ viện Hoa Kỳ đang bắt đầu 

tranh luận dự luật về súng để ứng 

phó với các vụ xả súng hàng loạt ở 

Texas và New York do những kẻ 

tấn công đều ở tuổi 18 sử dụng 

súng trường bán tự động giết tổng 

cộng 31 người, trong đó có 19 trẻ 

em, theo AP.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện sẽ tổ 

chức phiên điều trần vào ngày 2/6 

để thông qua đạo luật nâng giới 

hạn độ tuổi mua súng trường bán 

tự động từ 18 lên 21 tuổi. Dự luật 

quy định rằng nếu ai nhập khẩu, 

sản xuất hoặc sở hữu các băng đạn 

cỡ lớn sẽ phạm tội liên bang. Dự 

luật cũng được xây dựng dựa trên 

lệnh cấm của cơ quan hành pháp 

đối với các thiết bị độ súng để bắn 

liên thanh (bump-stock) và cái gọi 

là “súng ma” được tư nhân sản 

xuất không có số sê-ri.

Đạo luật của đảng Dân chủ, 

được gọi là Đạo luật Bảo vệ Trẻ 

Bộ trưởng Kinh tế Đức 
Robert Habeck hôm 2/6 nói Đức 
phải nỗ lực hơn nữa để giảm sự 
phụ thuộc năng lượng vào Nga, 
trong khi các biện pháp trừng 

phạt của phương Tây nhằm đáp 
trả cuộc xâm lược của Moscow 
vào Ukraine vẫn đang gây thiệt 
hại nặng nề cho cỗ máy chiến 

tranh của Nga, theo Reuters.

“Nền kinh tế Nga đang sụp 
đổ”, ông Habeck nói với các nhà 
lập pháp, đồng thời cho biết thêm 
rằng Đức đã đóng góp vai trò của 

mình bằng cách giảm xuất khẩu 
sang Nga trong tháng 3 tới 60%, 
và có phần chắc là còn giảm 
mạnh hơn vào tháng 4.

Quân đội Nga hôm 1/6 tấn 
công vào một thành phố công 
nghiệp bị nhắm mục tiêu trong nỗ 
lực chiếm vùng đông Ukraine, 
giữa lúc Hoa Kỳ cho biết sẽ cung 

cấp tên lửa tiên tiến cho Kyiv để 
giúp họ buộc Moscow phải đàm 
phán kết thúc chiến tranh.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine 

cho biết các lực lượng Nga, trong 
cuộc xâm lược đã kéo dài 98 ngày, 
đang tấn công cơ sở hạ tầng ở các 
khu vực phía đông và phía nam, 
bao gồm cả thành phố công 

n g h i ệ p  q u a n  t r ọ n g 
Sievierodonetsk, trọng tâm chính 
trong cuộc tấn công của Moscow 
trong những ngày gần đây.

Tổng thống Joe Biden đã 
công bố cung cấp các hệ thống tên 
lửa và vũ khí chính xác có thể tấn 
công các mục tiêu tầm xa của Nga, 
một phần của gói vũ khí trị giá 700 

triệu USD dự kiến sẽ được công 
bố vào ngày 1/6.

Một quan chức cấp cao của 
chính quyền Biden cho biết các 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

Trung Quốc phản đối 

sáng kiến   thương mại Hoa Kỳ-Đài Loan

Nga hôm 1/6 chỉ trích mạnh 

mẽ quyết định của Mỹ cung cấp 

các hệ thống tên lửa và vũ khí tiên 

tiến cho Ukraine, cảnh báo điều 

này có thể mở rộng xung đột và 

tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với 

Washington.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe 

Biden đã đồng ý cung cấp cho 

Ukraine các tên lửa có thể tấn 

công chính xác vào các mục tiêu 

tầm xa của Nga như một phần 

trong gói viện trợ mới của Hoa 

Kỳ nhằm giúp Kyiv tự vệ trong 

cuộc chiến kéo dài ba tháng, bắt 

đầu với cuộc xâm lược ngày 24/2 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Mỹ 
“đổ thêm dầu vào lửa một cách có chủ đích và cần mẫn” khi cung cấp vũ khí mới cho Ukraine.

Bộ trưởng Kinh tế Đức: 
Thời gian cho Nga không còn nhiều nữa

Lực lượng Nga tiến vào thành phố 

công nghiệp, Mỹ sắp gửi tên lửa bắn chính xác cho Ukraine

Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung Quốc

Hạ viện Mỹ thảo luận dự luật 

quản lý súng sau vụ bắn chết người hàng loạt

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert HabeckCác lực lượng Nga đang tấn công vào nhiều khu vực của thành phố công nghiệp Sievierodonetsk của Ukraine.

Hạ viện Hoa Kỳ đang bắt đầu tranh luận dự luật về súng để ứng phó với các vụ xả súng hàng loạt ở Texas và New York. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong.

Nga: Mỹ cung cấp tên lửa 

cho Ukraine gây nguy cơ gia tăng xung đột
Mỹ sẵn sàng thi hành lệnh cấm hàng nhập khẩu từ Tân Cương

Một người biểu tình phản đối 'trại lao động cưỡng bách người Uighur' tại Trung Quốc, bên ngoài một cửa hàng của Apple ở Washington ngày 4/3/2022.
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TIN THEÁ GIÔÙI

Tin cho hay Mỹ sắp bán máy bay vũ 

trang không người lái cho Ukraine
Chính quyền Biden có kế hoạch bán cho Ukraine 4 

máy bay không người lái MQ-1C Grey Eagle có thể được 

trang bị phi đạn Hellfire để sử dụng trên chiến trường 

chống lại Nga, ba người quen thuộc tình hình cho hay.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của quân đội 

Mỹ.

Theo các nguồn tin này, việc bán các máy bay không 

người lái do General Atomics sản xuất có thể bị chặn bởi 

Quốc hội và cũng có nguy cơ chính sách đảo ngược vào 

giờ chót có thể làm ảnh hưởng kế hoạch này, vốn đã được 

xem xét tại Ngũ Giác Đài trong vài tuần nay.

Ukraine đã sử dụng một số loại hệ thống máy bay 

không người lái tầm ngắn, nhỏ hơn, để chống lại quân 

Nga.

Nhưng máy bay không người lái Grey Eagle đại diện 

cho một bước nhảy vọt về công nghệ vì nó có thể bay tới 30 

giờ hoặc hơn tùy thuộc vào nhiệm vụ của mình và có thể 

thu thập lượng dữ liệu khổng lồ cho mục đích tình báo. 

Grey Eagle cũng có thể mang tới 8 phi đạn Hellfire hùng 

hậu.

Thương vụ này rất có ý nghĩa vì là lần đầu tiên đặt một 

hệ thống của Mỹ tiên tiến, tái sử dụng được, có khả năng 

tấn công sâu nhiều lần trên chiến trường chống lại Nga.

Một quan chức Mỹ cho biết chính quyền của Tổng 

thống Joe Biden dự định sẽ thông báo cho quốc hội về khả 

năng bán cho Ukraine các máy bay này trong những ngày 

tới và một loan báo công khai dự kiến sẽ được đưa ra sau 

đó.

Quan chức Mỹ và một trong những người quen thuộc 

tình hình cho hay số tiền từ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh 

Ukraine trị giá 40 tỷ đô vừa được thông qua đã được để qua 

một bên để tài trợ cho thương vụ khả dĩ này và công tác đào 

tạo đi kèm.

Chiếc MQ-1C cũng tương thích với nhiều loại đạn 

dược hơn chiếc Bayraktar-TB2. Chiếc Bayraktars của 

Ukraine được trang bị tên lửa MAM-L do Thổ Nhĩ Kỳ sản 

xuất nặng 22 kg, phân nửa trọng lượng của phi đạn 

Hellfire.

Các nguồn tin cho biết việc đào tạo hệ thống UAV do 

General Atomics chế tạo thường mất nhiều tháng, nhưng 

đã có đề nghị về một kế hoạch đào tạo cho những người 

vận hành và bảo trì có kinh nghiệm của Ukraine trong một 

vài tuần.

Việc trang bị tên lửa Hellfire cho máy bay không 

người lái sẽ được thực hiện thông qua Thẩm quyền Rút 

tiền của Tổng thống trong tương lai sau khi quá trình huấn 

luyện máy bay không người lái hoàn thành, quan chức Mỹ 

và một trong những nguồn tin cho biết.■

Mỹ dỡ bỏ các hạn chế hàng không đối 

với Cuba được áp đặt dưới thời TT 

Trump
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hôm 1/6 thu 

hồi một loạt các hạn chế đối với các chuyến bay đến Cuba 

do tổng thống tiền nhiệm áp đặt, bao gồm việc chấm dứt 

lệnh cấm các chuyến bay của hãng hàng không Hoa Kỳ 

đến các sân bay của Cuba ở ngoài thủ đô Havana, theo 

Reuters.

Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (USDOT) vừa ban 

hành sắc lệnh trên theo yêu cầu của Ngoại trưởng Antony 

Blinken, người nói rằng động thái này là “ủng hộ người 

dân Cuba và vì lợi ích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ”.

Vào tháng trước, Nhà Trắng báo hiệu động thái được 

lên kế hoạch này như một phần của việc thay đổi lớn hơn 

trong chính sách đối với Cuba. Các hạn chế bay được dỡ 

bỏ có hiệu lực ngay lập tức.

Chính quyền Trump đã ban hành một loạt các hạn chế 

hàng không vào năm 2019 và 2020 nhằm nỗ lực gia tăng 

áp lực kinh tế của Mỹ đối với chính phủ Cuba.

Các hạn chế này bao gồm việc cấm các hãng vận tải 

của Hoa Kỳ bay đến 8 sân bay quốc tế ở Cuba bên ngoài 

Havana, bao gồm các sân bay ở Camaguey, Cayo Coco, 

Cayo Largo, Cienfuegos, Manzanillo, Matanzas và 

Santiago de Cuba.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, USDOT áp đặt 

giới hạn đối với các chuyến bay thuê bao đến Cuba ở mức 

3.600 chuyến/năm và sau đó đã đình chỉ các chuyến bay 

thuê riêng đến Cuba. Bộ này cũng cấm các chuyến bay đến 

bất kỳ sân bay nào của Cuba, ngoại trừ Havana.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ khi ấy là ông Mike Pompeo cho 

biết Cuba “dùng ngân quỹ thu được du lịch và lữ hành để 

tài trợ cho các hành vi xâm hại và can thiệp vào Venezuela. 

Các nhà độc tài không thể được phép thu lợi từ chuyến 

hoạt động lữ hành của Hoa Kỳ”.■

Các nước yêu cầu ILO tại TQ lập đoàn 

điều tra về xâm hại lao động ở Tân 

Cương
Hàng chục quốc gia hôm 2/6 có dự định yêu cầu Tổ 

chức Lao động Quốc tế (ILO) thành lập một phái bộ điều 

tra các cáo buộc về xâm hại lao động ở Tân Cương của 

Trung Quốc, ba nguồn tin nắm vấn đề này cho Reuters 

biết.

Một trại lao động tập trung ở Tân Cương, Trung Quốc.

Một ủy ban tại cơ quan của Liên Hợp Quốc sẽ thảo 

luận về việc Trung Quốc tuân thủ các thông lệ lao động 

toàn cầu vào ngày 2/6. Các tài liệu của ILO vào tháng 2 cho 

thấy các hoạt động của Bắc Kinh ở Tân Cương là phân biệt 

đối xử.

Cuộc họp này diễn ra chỉ vài ngày sau khi chuyến 

công du lịch sử của Cao ủy LHQ Michelle Bachelet tới 

Tân Cương kết thúc, chuyến đi vốn đã bị cả nhóm xã hội 

dân sự và các quốc gia thành viên LHQ, bao gồm cả Hoa 

Kỳ, chỉ trích.

Trung Quốc sẽ tranh luận trong phiên họp ngày 2/6 

rằng luật pháp, quy định và thực tiễn của họ hoàn toàn phù 

hợp với các nguyên tắc của Công ước về Phân biệt đối xử 

mà họ đã phê chuẩn, theo văn bản đệ trình của Trung Quốc.

Các nguồn tin không nêu danh tính nói rằng hàng 

chục quốc gia đã lên tiếng ủng hộ việc lập phái bộ điều tra 

này.

Trung Quốc hồi tháng 4 đã thông qua việc phê chuẩn 

hai công ước về lao động cưỡng bức nhưng họ vẫn chưa 

nộp đầy đủ tài liệu cần thiết để các công ước này có hiệu 

lực. Một quan chức ILO nói với Reuters rằng quá trình này 

có thể mất vài tuần hoặc vài tháng.

Thay vào đó, phái bộ tương lai của ILO sẽ đánh giá 

các hoạt động của Trung Quốc trên cơ sở các công ước mà 

Trung Quốc đã phê chuẩn, chẳng hạn như Công ước về 

Phân biệt đối xử.

Các nguồn tin cho biết ủy ban họp ngày 2/6 bao gồm 

các đại biểu của chính phủ, người sử dụng lao động và 

người lao động, sẽ đưa ra quyết định vào tuần tới về việc có 

chấp nhận yêu cầu lập một phái bộ hay không.■

Đức ‘đang xây dựng’ chính sách về 

Trung Quốc
Đức rất quan ngại về tình hình nhân quyền ở khu vực 

Tân Cương của Trung Quốc, một phát ngôn viên của chính 

phủ nói hôm 25/5, thúc giục Trung Quốc minh bạch về các 

diễn biến ở tỉnh này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, người phát 

ngôn của Đức nói chính sách về Trung Quốc của Berlin 

“đang được xây dựng”.

Các nước phương Tây và các nhóm nhân quyền cáo 

buộc chính quyền tại Tân Cương giam giữ và tra tấn người 

Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác trong các trại cải 

tạo. Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc và mô tả các trại này là cơ 

sở huấn nghiệp để chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo.

“Về tình hình ở Tân Cương, về nguyên tắc, tôi có thể 

nói rằng chính phủ liên bang - và ở đây chúng tôi đồng ý 

với các đối tác EU – là tiếp tục xem diễn tiến tình hình nhân 

quyền ở tỉnh đó với sự quan ngại lớn”, người phát ngôn nói 

thêm, thúc giục Bắc Kinh đảm bảo minh bạch về các diễn 

biến trong tỉnh.

Sau khi truyền thông đưa tin mới về những vi phạm 

nhân quyền ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Bộ 

trưởng Kinh tế Đức hôm 24/5 nói Berlin đang thay đổi 

cách đối phó với Trung Quốc và sẽ dành ưu tiên cao hơn 

cho các vấn đề nhân quyền.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng hôm 25/5, nói 

rằng Bắc Kinh kiên quyết phản đối các nỗ lực sử dụng 

thông tin sai lệch và dối trá để bôi nhọ Trung Quốc.

BBC, Der Spiegel và các cơ quan truyền thông khác 

hôm 24/5 cho biết họ đang sở hữu một kho dữ liệu khổng 

lồ tiết lộ chi tiết chưa từng có về việc Trung Quốc sử dụng 

cái gọi là trại “cải tạo” và nhà tù chính thức như hai hệ 

thống riêng biệt nhưng có liên quan với nhau để giam giữ 

tập thể người Uyghurs.

Người phát ngôn của hãng Volkswagen nói với 

Reuters rằng nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu đã xem xét 

các báo cáo gần đây về Trung Quốc với sự quan ngại lớn.

Ông Albrecht von der Hagen, người đứng đầu Hiệp 

hội Doanh nghiệp Gia đình, nói thêm rằng: “Những hình 

ảnh vi phạm nhân quyền ở Tân Cương khiến chúng tôi 

choáng váng”.

“Đúng vậy, châu Âu phải trở nên độc lập hơn với các 

chế độ chuyên quyền. Nhưng điều này đòi hỏi Đức và châu 

Âu phải định vị lại chính mình thông qua thương mại với 

các quốc gia theo hiến pháp dân chủ”, ông nói, đồng thời 

kêu gọi các sáng kiến chính sách như một hiệp định thương 

mại Âu-Mỹ toàn diện phải “được thúc đẩy mạnh mẽ”.

Người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết Berlin sẽ 

“đánh giá chi tiết hơn” các báo cáo.■

Mỹ, New Zealand cùng quan ngại về 

tham vọng của Trung Quốc ở Thái Bình 

Dương
Tổng thống Mỹ và Thủ tướng New Zealand ngày 31/5 

chia sẻ cùng quan ngại về nỗ lực của Trung Quốc mở rộng 

tầm ảnh hưởng ở Thái Bình Dương.

Ông Joe Biden và bà Jacinda Ardern gặp nhau tại Toà 

Bạch Ốc giữa lúc Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung 

Quốc đang công du khu vực đảo Thái Bình Dương, chuyến 

đi vốn làm cho New Zealand và Mỹ cũng như đồng minh 

và đối tác của Mỹ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phải 

quan ngại.

Tổng thống Joe Biden gặp Thủ tướng New Zealand 

Jacinda Ardern tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ở 

Washington, D.C., ngày 31 tháng 5 năm 2022.

Đón tiếp Thủ tướng New Zealand tại Phòng Bầu dục, 

ông Biden nói Washington không muốn chỉ thị cho khu 

vực mà muốn làm đối tác với họ.

Thông cáo chung sau cuộc họp của đôi bên có nêu mối 

quan ngại về thoả thuận an ninh mới đây giữa Trung Quốc 

với Quần đảo Solomon.

Một quan chức cao cấp của Mỹ không muốn nêu tên 

cho hay đôi bên đã bàn tới mối quan tâm chung về những 

khó khăn mà các đảo quốc Thái Bình Dương đối mặt và 

nhu cầu phải giúp họ đối phó với các vấn đề như COVID 

và biến đổi khí hậu.

New Zealand có gia nhập khối kinh tế không có Trung 

Quốc mang tên Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) mà Tổng thống Biden 

đề xướng nhân chuyến công du châu Á tuần trước.■

Đức nói chuyến đi Trung Quốc của Cao 

uỷ Nhân quyền LHQ không đạt sự 

mong đợi
Chuyến đi Trung Quốc của Cao uỷ Nhân quyền Liên 

hiệp quốc Michelle Bachelet không làm rõ được các cáo 

buộc vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương như mong 

đợi -- Bộ Ngoại giao Đức nói hôm thứ Hai 30/5.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết: "Do 

các hạn chế của nhà cầm quyền Trung Quốc, việc tự do tiếp 

cận với người và địa điểm không thể thực hiện được trong 

chuyến đi. Điều này có nghĩa là không thể có một đánh giá 

độc lập về tình hình tại chỗ".

Tuy nhiên, người phát ngôn này nói thêm rằng Đức 

vẫn tiếp tục trông chờ bà Bachelet sẽ công bố báo cáo về 

tình hình nhân quyền ở Tân Cương càng sớm càng tốt.
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GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

OÁng nöôùc döôùi daát bò beå Maùy loïc nöôùc, uoáng nöôùc

Thay voøi nöôùc, boàn caàu, boàn taém, maùy xay raùc

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

CÖÛA SAÉT & ÑIEÄN LAÏNH

˜ Đúng Hẹn 
˜ Công Việc Đảm Bảo
˜ Nhanh Chóng
˜ Giá Bình Dân

XIN GOÏI CHAN: 832-573-3900 * 832-619-9394

619-1997/1565

AFS SÖÛA ÑIEÅM TÍN DUÏNG
630-1998/1566

Chúng tôi giúp hợp nhất nợ thẻ tín dụng và nợ 
vay. Không quan trọng bạn nợ bao nhiêu, 
chúng tôi có thể xóa nợ, tiết kiệm thời gian và 
tiền bạc cho bạn. 
Đừng trả tiền thiếu nợ.

Ñang tìm mua nhaø?
Taùi cô caáu nôï mua nhaø/xe

Đừng trả tiền 
thiếu nợ

Chúng tôi có thể 
giúp bạn 

tiết kiệm tiền
và đã xóa bỏ nợ!

Dung Nguyen: 713-822-2630 AFSAFFORDABLE
FINANCIAL
SOLUTIONS

CHUÙNG TOÂI COÙ THEÅ XOÙA HEÁT

l Nôï nhaø thöông

l Traû goùp treã

l Bò truïc xuaát khoûi nhaø 

l Nôï tieàn hoã trôï con             

l Bò phaù saûn                

l Bò kieåm tra kyõ tín duïng  

l Bò thu nôï  

l Nôï sinh vieân

l Traû nôï treã

www.afscreditrepair.com

“ Tieäm nhieàu khaùch laøm maàu nhö Highlight, Balayage Ombreù ñaõ hoaït ñoäng treân 

30 naêm ôû Houston. 

“ Tieäm ñöôïc vote top 10 Houston, tieåu bang Texas bôûi Yelp website vaø Hair 

Doctor bôûi Houston Chronicle 2019, vaø TX Monthly Professional Magazine 

2019, treân 880 review. 

“ Neáu caùc baïn muoán kieám tieàn nhanh choùng vaø phaùt trieån veà caùch laøm maàu, 

chuùng toâi seõ huaán luyeän caùc baïn veà laøm maàu only. 

“ Sau khi huaán luyeän seõ ñöôïc xaøi chung teân tieäm noåi tieáng cuûa chuùng toâi nhö 

Member Fanchise kyù contract. 

“ Chuùng toâi seõ giôùi haïn khoaûng caùch moãi tieäm phaûi caùch nhau laø 10 miles trôû 

leân. 

“ Asking $30,000 franchise.

FRANCHISE CÔ HOÄI CHO TIEÄM TOÙC

Email: haiamylee@aol.com

Tieáng Anh vaø Tieáng Vieät.

632-1998/1566

TIN TRONG TUAÀN

Tổng thống Zelenskyy: Biểu tượng cho 
sự bất khuất của Ukraine

Ông Volodymyr Zelenskyy đã truyền cảm hứng cho 
người dân Ukraine và được thế giới tôn trọng và ca ngợi vì 
lòng dũng cảm và bất khuất chống lại cuộc xâm lược tàn 
khốc của Nga đối với đất nước của ông.

Từ chối rời thủ đô Kyiv của Ukraine khi chiến tranh 
bùng nổ, thậm chí là trong lúc Nga dội mưa bom, cựu danh 
hài Zelenskyy đã huy động được đồng bào của mình từ các 
buổi ‘lên sóng’ từ thủ đô.

Chủ nhật vừa qua, ông lần đầu tiên đi tới miền đông kể 
từ khi chiến tranh khởi sự, thăm quân đội Ukraine gần tiền 
tuyến ở khu vực Kharkiv.

Những lần phát biểu trực tuyến trước quốc hội các 
nước để kêu gọi sự hỗ trợ, ông đều được cả hội trường 
đứng dậy tán dương nhiệt liệt.

Trả lời phỏng vấn Reuters và CNN hồi tháng 3, đáp 
câu hỏi về lịch sinh hoạt hàng ngày trong cuộc chiến, ông 
trả lời: “Tôi chỉ có làm việc rồi ngủ.”

Khi được hỏi Ukraine có thể cầm cự được bao lâu, 
ông Zelenskyy nói: “Chúng tôi không cầm cự, chúng tôi 
chiến đấu, và quốc gia của chúng tôi sẽ chiến đấu đến 
cùng. Đây là nhà của chúng tôi, chúng tôi đang bảo vệ đất 
đai, nhà cửa của mình. Vì tương lai con cháu chúng tôi.”

Thường mặc chiếc áo cộc tay màu xanh ô liu đặc 
trưng của mình, thường xuyên mệt mỏi và để râu không 
cạo, nhưng luôn luôn nhiệt huyết, ông Zelenskyy đã thúc 
đẩy các nhà lập pháp phương Tây áp đặt lệnh cấm vận đối 
với dầu khí Nga và tăng cường cung cấp vũ khí cho các lực 
lượng xung kích của ông trên tiền tuyến.

Phương Tây đã bác bỏ lời kêu gọi của ông về một 
vùng cấm bay, lo ngại điều này có thể dẫn đến xung đột 
trực tiếp với Nga và thậm chí gây ra Thế chiến Thứ ba, 
nhưng đã cung cấp viện trợ quân sự - bao gồm các loại 
pháo tự hành và tên lửa tiên tiến của Mỹ - cũng như hỗ trợ 
kinh tế trong khi áp đặt các chế tài chưa từng có lên Nga.

“Lịch sử đang ở một bước ngoặt ... Đây thực sự là thời 
điểm quyết định liệu bạo lực có thống trị thế giới hay 
không”, ông bố 44 tuổi của hai đứa trẻ nói với các lãnh đạo 
doanh nghiệp toàn cầu tại Davos vào tháng trước, mô tả 
cuộc chiến như một phần của cuộc đấu tranh toàn cầu giữa 
dân chủ và chủ nghĩa độc tài.

Ông tố cáo Nga tiến hành một cuộc chiến tranh diệt 
chủng: “Đây là một nỗ lực có chủ ý và tội phạm nhằm giết 
càng nhiều người Ukraine càng tốt, phá hủy càng nhiều 
nhà cửa, càng nhiều cơ sở xã hội và cơ xưởng càng tốt.” 
Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào thường dân.

Ông Zelenskyy cũng chỉ trích kịch liệt điều ông xem 
là sự chậm trễ của châu Âu chế tài việc nhập khẩu năng 
lượng từ Nga, vốn là nguồn quỹ tài trợ cho chiến dịch quân 
sự của Moscow. Ông cũng phản pháo mạnh mẽ các chính 
trị gia phương Tây thúc giục ông nhượng bộ lãnh thổ để kết 
thúc chiến tranh.

Thực hiện chuyến đi đầu tiên ra khỏi Kyiv vào ngày 
29 tháng 5 kể từ khi bắt đầu chiến tranh, ông nói với những 
người lính ở vùng đông bắc Kharkiv: “Các bạn liều mạng 
sống vì tất cả chúng ta và vì đất nước của chúng ta.”

Khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân vào 
Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm nay trong một chiến dịch 
mà Moscow gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm giải 
giới và “phi quốc xã hóa” Ukraine, ông Zelenskyy, một 
người Do Thái, đã đáp trả bằng cách nhắc lại cuộc xâm 
lược của Hitler vào Liên Xô vào năm 1941.

Ông nói trong bài diễn văn toàn quốc: “Nga đã tấn 
công xảo quyệt vào đất nước chúng ta sáng nay, giống như 

Đức Quốc xã đã làm trong Thế chiến Thứ hai.” “Nga đã 
dấn thân vào con đường tội ác, nhưng Ukraine đang tự bảo 
vệ mình và sẽ không từ bỏ tự do của mình, bất kể Moscow 
nghĩ gì.”

Cuộc chiến tranh nâng cao danh tiếng của ông 
Zelenskyy cả trong lẫn ngoài nước nhưng gây thảm họa 
cho Ukraine, giết chết hàng chục nghìn người, biến các 
thành phố thành đống đổ nát và khiến hơn 6 triệu người 
phải bỏ xứ đi lánh nạn, theo Liên hiệp quốc.

Đầy tớ của dân
Ông Zelenskyy có phần chắc không phải là một nhà 

lãnh đạo thời chiến. Ông nổi danh từ loạt phim truyền hình 
nổi tiếng “Đầy tớ của dân,” trong đó ông đóng vai một giáo 
viên trung thực được bầu làm tổng thống và đánh bại 
những nhà lập pháp lương lẹo và những doanh nhân núp 
bóng.

Thắng ghế tổng thống bằng đa số áp đảo vào tháng 4 
năm 2019, ông cam kết ngăn chặn tham nhũng vốn làm 
cản trở quá trình chuyển đổi từ chủ nghĩa cộng sản sang 
dân chủ của Ukraine. Nhưng Nga luôn luôn là thách thức 
lớn nhất đối với khát vọng của ông muốn xây dựng một 
quốc gia châu Âu hiện đại, dân chủ và ổn định.

Đảng ‘Đầy tớ của dân’ của ông Zelenskyy đã giành 
được đa số lớn trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 7 năm 
2019 và ông Zelenskyy thoạt đầu mưu tìm một nền hòa 
bình thương lượng cho cuộc chiến chống phe ly khai do 
Nga hậu thuẫn ở Donbas tiếp diễn từ năm 2014.

Nhưng điều đó không kéo dài. Nga tiếp tục ủng hộ phe 
ly khai và căng thẳng tiếp tục gia tăng.

Bất chấp nguy cơ làm Moscow nổi giận, ông 
Zelenskyy đã ve vãn các nhà lãnh đạo phương Tây, gồm cả 
Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc hội đàm ở Tòa Bạch Ốc 
vào ngày 1 tháng 9 năm 2021. Ông đã khiến Putin tức giận 
với những lời kêu gọi ngày càng khăng khăng yêu cầu 
NATO và EU kết nạp Ukraine.

“Mọi người nên hiểu ... rằng chúng tôi đang chiến 
đấu, rằng chúng tôi đang bảo vệ nền dân chủ ở châu Âu và 
bảo vệ đất nước của chúng tôi..”, ông Zelenskyy nói trong 
một cuộc phỏng vấn vào tháng 6 năm 2021.

“Từng ngày, chúng tôi chứng tỏ rằng chúng tôi sẵn 
sàng tham gia liên minh (NATO) hơn hầu hết các quốc gia 
trong Liên hiệp châu Âu.”

Giữa làn sóng bất bình trong công chúng đối với giới 
tinh hoa chính trị tham nhũng của Ukraine, ông Zelenskyy 
đã thắng trong cuộc tranh cử vào năm 2019 trước đối thủ 
Petro Poroshenko, một doanh nhân giàu có.

Trả lời Reuters trước cuộc bầu cử lúc đó rằng ông 
khác với những ứng cử viên còn lại chỗ nào, ông 
Zelenskyy chỉ vào mặt mình, nói: “Đây là một gương mặt 
mới. Tôi chưa bao giờ tham gia chính trị.”

“Tôi không lừa dối mọi người. Họ đồng cảm với tôi vì 
tôi cởi mở, tôi đau đớn, tôi tức giận, tôi phẫn nộ...Nếu tôi 
thiếu kinh nghiệm thì là tôi thiếu kinh nghiệm. Nếu tôi 
không hiểu biết chuyện gì, tôi thành thật thừa nhận.”

Ông Zelenskyy vô tình bị lôi kéo vào chính trị Mỹ sau 
một cuộc điện thoại mà qua đó cựu Tổng thống Donald 
Trump khi ấy đã cố gắng yêu cầu ông điều tra đối thủ bên 
Đảng Dân chủ là ông Biden về các giao dịch kinh doanh ở 
Ukraine.

Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ lãnh đạo đã đàn hặc ông 
Trump sau khi một cuộc điều tra kết luận rằng ông đã giữ 
lại viện trợ quân sự cho Ukraine để tạo ảnh hưởng Kyiv. 
Ông Trump phủ nhận hành vi sai trái và Thượng viện Mỹ 
do đảng Cộng hòa kiểm soát sau đó đã tuyên bố tha bổng 
ông.■

Tổng thống Mỹ công bố viện trợ quân 
sự mới cho Ukraine trị giá 700 triệu đô

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày 1/6 công bố gói 
vũ khí mới trị giá 700 triệu đô la cho Ukraine, bao gồm các 
hệ thống rốc-kết pháo cơ động cao, có thể bắn trúng mục 
tiêu chính xác ở khoảng cách 80 km.

“Hoa Kỳ sẽ sát cánh với các đối tác Ukraine và tiếp 
tục cấp cho Ukraine vũ khí và thiết bị để tự vệ”, ông Biden 
tuyên bố.

Ông Biden loan báo kế hoạch cấp cho Ukraine các hệ 
thống rốc-kết HIMARS sau khi nhận được sự đảm bảo từ 
Kyiv rằng họ sẽ không sử dụng chúng để tấn công các mục 
tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ông Biden áp đặt điều kiện để 
cố gắng tránh leo thang chiến tranh Ukraine.

Ukraine muốn có hệ thống tên lửa đa năng tầm xa 
(MLRS) như M270 và M142 HIMARS - cả hai đều do 
công ty Lockheed Martin chế tạo - để cung cấp thêm hỏa 
lực ở tầm xa hơn nhằm đánh trúng nơi tập trung quân của 
Nga và các kho dự trữ vũ khí ở hậu phương của Nga.

Các rốc-kết tầm xa hơn mà Ukraine mong muốn có 
thể có tầm bắn gần 500 km - vượt xa cả đạn pháo howitzer. 
Các rốc-kết mà chính quyền ông Biden đã đồng ý có tầm 
bắn ngắn hơn so với các rốc-kết từ thời Liên Xô mà 
Ukraine hiện đang thiếu hụt.

“Người Ukraine đã đảm bảo với chúng ta rằng họ sẽ 
không sử dụng các hệ thống này để chống lại các mục tiêu 
trên lãnh thổ Nga”, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết khi 
xuất hiện với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Ông Jonathan Finer, phó cố vấn an ninh quốc gia của 
Tòa Bạch Ốc, trước đó nói Washington tin rằng hệ thống 
này sẽ đáp ứng nhu cầu của Kyiv.

“Người Ukraine đang tiến hành cuộc chiến phòng thủ. 
Các lực lượng Nga đang ở trên lãnh thổ của họ”, ông Finer 
nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

Ông Finer cho biết, có những mục tiêu quan trọng mà 
người Ukraine không thể tiếp cận bằng vũ khí mà họ hiện 
có, và hệ thống rốc-kết vừa kể sẽ tạo ra sự khác biệt lớn 
trong cuộc xung đột ở phía đông nam Ukraine, nơi các lực 
lượng Nga đang tập trung.

Ngoài các rốc-kết này, gói võ khí mới của Mỹ dành 
cho Ukraine còn bao gồm đạn dược, radar phản pháo, một 
số radar giám sát đường không, thêm phi đạn chống tăng 
Javelin, cũng như vũ khí chống xe bọc thép, các quan chức 
nói.

Các quan chức Ukraine đã yêu cầu đồng minh trang bị 
các hệ thống phi đạn tầm xa hơn với hy vọng lật ngược tình 
thế trong cuộc chiến đang bước qua tháng thứ tư.

Nga nói Mỹ đang đổ thêm dầu vào lửa bằng cách cung 
cấp cho Ukraine những rốc-kết tiên tiến. Tổng thống 
Biden đã cảnh báo trực tiếp và công khai với Tổng thống 
Nga Vladimir Putin về hậu quả của sự xâm lược Ukraine, 
ông Finer nói.

“Chúng ta đang làm chính xác những gì chúng ta đã 
nói là chúng ta sẽ làm,” ông Finer nói. “Nga đã tự gây ra 
điều này bằng cách tiến hành một cuộc xâm lược vào một 
quốc gia có chủ quyền từ lãnh thổ của mình.”

Hàng nghìn người đã thiệt mạng ở Ukraine và hàng 
triệu người khác bị thất tán kể từ cuộc xâm lược của Nga 
vào ngày 24 tháng 2.

Trong lúc Hoa Kỳ và các đồng minh cấp cho Ukraine 
những vũ khí ngày càng tinh vi, Washington đã tổ chức các 
cuộc thảo luận với Kyiv về nguy cơ leo thang nếu tấn công 
sâu vào bên trong Nga, các quan chức Mỹ và giới chức 
ngoại giao cho hay.■

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http://www.antheminc.com&esheet=52189992&newsitemid=20200317005336&lan=en-US&anchor=www.antheminc.com&index=3&md5=96d6420e94cfcc03ab62ae4bb336760e
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335-2006/1572(1y)

No job 
is too small

Special: coù giaù ñaëc bieät cho laminate, engineer wood, 

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

PLUMBING REPAIR

832.997.9959

nhaø ôû & nhaø haøngThoâng coáng:

Söûa chöõa - Thay môùi:  caùc loaïi voøi nöôùc nhaø taém, nhaø beáp, sink,  
bình nöôùc noùng, tankless toilet, maùy xay raùc,  valve khoùa nöôùc,
oáng nöôùc cuõ, oáng coáng cuõ bò chaûy nöôùc, taét ngheït, beå vôõ, hö hoûng

486-1997/1565(6m)

281.605.0564

ÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG

* Chuùng toâi laøm vieäc 7 ngaøy & ngaøy nghæ leã

Gas test / Occupancy permit / Remodeling kitchen, bathroom

GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

OÁng nöôùc döôùi daát bò beå Maùy loïc nöôùc, uoáng nöôùc

Thay voøi nöôùc, boàn caàu, boàn taém, maùy xay raùc

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

l Khẩn cấp 24/24       l Sửa chữa và lắp máy tự động  

l Định giá miễn phí       l Sửa chữa và lắp ráp cửa garage

l Thay lò xo   l Kiểm tra và duy trì cửa garage và máy tự động

631-1998/1566

TIN THEÁ GIÔÙI

NHÀN NGUYỄN

641-1999/1567

Quality Work with 
20 Years Experience

Johnny Depp và Amber Heard: Tòa 

hầu như nghiêng về Depp trong vụ kiện 

triệu đô
Tòa án Mỹ đã phán quyết Amber Heard phỉ báng 

chồng cũ Johnny Depp qua một bài báo trong đó cô 

tuyên bố mình là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Bồi thẩm đoàn tuyên bố ông Depp - người phủ nhận 

việc bạo hành bà Heard - phải được bồi thường thiệt hại 15 

triệu USD.

Bà Heard, 36 tuổi, cũng thắng một trong ba cáo buộc 

chống lại ông Depp, 58 tuổi, và được bồi thường 2 triệu 

USD.

Ông Depp và bà Heard ly hôn vào năm 2017. Hai bên 

đã trình bày trước tòa những lời khai trái ngược về mối 

quan hệ đã đổ vỡ của họ.

Trong hơn sáu tuần, tòa án Fairfax, bang Virginia, đã 

nghe những chi tiết về cuộc hôn nhân đầy biến động của 

ông Depp và bà Heard, cũng như kết thúc không hạnh 

phúc của họ.

Các cuộc thăm dò cho thấy nhiều người Mỹ quan tâm 

đến màn kịch trong phòng xử án này hơn là cuộc chiến ở 

Ukraine hay việc Tòa án tối cao Hoa Kỳ tới đây có khả 

năng đưa ra phán quyết lịch sử về luật phá thai.

Sau gần 2 ngày cân nhắc, hôm 01/06, các thành viên 

của bồi thẩm đoàn phán quyết những tuyên bố của bà 

Heard về cuộc hôn nhân này là "sai sự thật" và bà đã hành 

động với "ác ý thực sự".

Nhưng tòa cũng tuyên ông Depp đã phỉ báng bà 

Heard, khi luật sư của ông phát biểu với tờ Daily Mail vào 

năm 2020, trong đó gọi những cáo buộc về lạm dụng của 

bà Heard là một trò lừa bịp.

Khi bồi thẩm đoàn gồm bảy thành viên đưa ra phán 

quyết của mình, những tiếng la hét và hô vang "Johnny, 

Johnny, Johnny" đã vang lên bên ngoài tòa án.

Người phát ngôn của ông Depp cho biết ông không 

tham dự phiên tòa do "các cam kết công việc đã được lên 

lịch trước đó". Tài tử Hollywood được cho là theo dõi vụ 

việc từ Anh, nơi ông đã bất ngờ tham gia biểu diễn trong 3 

buổi hòa nhạc cùng với bạn mình, nghệ sĩ người Anh Jeff 

Beck, kể từ khi bồi thẩm đoàn bắt đầu thảo luận vào ngày 

27/05.

Trước ngày tuyên án, nam diễn viên đã nhận được sự 

hoan nghênh nhiệt liệt sau khi biểu diễn cùng tay guitar 

Jeff Beck tại Royal Albert Hall ở London.

Trong một tuyên bố hôm 01/06, Johnny Depp nói 

"Bồi thẩm đoàn đã trả lại cuộc sống cho tôi. Tôi thực sự rất 

biết ơn."

Ông nói thêm, bằng tiếng Latinh: "Sự thật không bao 

giờ tàn lụi."

"Tôi hy vọng rằng yêu cầu để sự thật được nói ra của 

tôi sẽ giúp những người khác, bất kể đàn ông hay phụ nữ, 

những người trong hoàn cảnh của tôi và những người ủng 

hộ tôi không bao giờ bỏ cuộc."

Johnny Depp ra hiệu với những người có mặt trong 

phiên tòa

Thẩm phán Penney Azcarate của Tòa án quận Fairfax 

đã giảm mức bồi thường thiệt hại cho ông Depp xuống 

350.000 USD, mức giới hạn theo luật định ở bang 

Virginia. Theo đó ông nhận được tổng cộng 10,4 triệu 

USD bồi thường thiệt hại.

Nữ diễn viên, người đã lặng lẽ trong suốt buổi đọc bản 

án, nói trong một tuyên bố rằng bà "đau lòng". Bà Heard 

cho rằng bồi thẩm đoàn đã bỏ qua bằng chứng có lợi cho 

bà.

"Tôi buồn vì thua kiện. Và buồn hơn khi bản thân 

dường như đã đánh mất quyền mà tôi nghĩ với tư cách là 

một công dân Mỹ - được phát ngôn một cách tự do và cởi 

mở", nữ diễn viên chính trong phần tiếp theo của bộ phim 

Aquaman ra mắt trong năm sau cho biết.

Bà nói thêm: "Tôi thậm chí còn thất vọng hơn với ý 

nghĩa của phán quyết này đối với những phụ nữ khác. Đó 

là một bước lùi. Chúng ta đang lùi lại thời điểm khi mà một 

người phụ nữ lên tiếng và có thể bị sỉ nhục, nhạo báng một 

cách công khai."

Người phát ngôn của bà Heard cho biết nữ diễn viên 

có kế hoạch kháng cáo.

Một điều mới ngay cả đối với tư pháp Hoa Kỳ

Phân tích của David Sillito, phóng viên BBC News từ 

tiểu bang Virginia, Mỹ

Đây là một sự kiện mà mọi người đều có quyền tiếp 

cận nguồn tin một cách bình đẳng. Điều này đã trao cho 

hàng triệu người quyền tham gia và thảo luận.

Chúng ta đã thấy những đoạn phim về phản ứng của 

các bên tranh tụng, chúng ta có thể xem biểu cảm trên 

khuôn mặt họ và chúng ta thấy một số khoảnh khắc bất 

thường không liên quan đến câu chuyện chính.

Cảnh người gác cửa, Alejandro Romero, đưa ra lời 

khai qua Zoom từ ô tô của mình trong khi hút thuốc lá điện 

tử rồi sau đó lái xe đi là một điều gì đó mới mẻ ngay cả đối 

với tư pháp Mỹ. Vẻ mặt của Thẩm phán Penney Azcarate 

khi ông kết thúc lời khai là đủ để chứng minh. Điều đó chỉ 

đơn giản là hấp dẫn để xem.

Đây cũng là một câu đố. Hai người tranh luận bằng 

các quan điểm hoàn toàn trái ngược về các sự kiện diễn ra 

sau cánh cửa đóng kín có nghĩa là hàng triệu người đã tự 

mình thấy các bằng chứng và tự quyết định suy nghĩ của 

mình. Tất cả chúng ta đều có thể là thám tử.

Presentational grey line

Phán quyết hôm 01/06 là một sự thay đổi vận mệnh 

đối với ông Depp. Hai năm trước, ngôi sao của loạt phim 

Cướp biển vùng Caribe đã thua trong vụ kiện phỉ báng ở 

Anh khi tờ The Sun, một tờ báo lá cải của Anh, gọi ông là 

'kẻ đánh vợ'.

Phần tiếp theo trong cuộc chiến pháp lý của họ diễn ra 

ở Mỹ và xoay quanh một bài phỏng vấn của bà Heard trên 

tờ Washington Post, mô tả trải nghiệm của bà như một 

"nhân vật của công chúng đại diện cho bạo lực gia đình".

Bà Heard không nhắc đến tên chồng cũ hay bất kỳ thủ 

phạm nào khác. Nhưng ông Depp - từng là một trong 

những ngôi sao có khả năng kiếm được nhiều tiền nhất của 

Hollywood - nói rằng việc này đã gây ra hệ lụy đã khiến sự 

nghiệp của ông bị trật bánh.

Ông Depp kiện đòi 50 triệu USD; bà Heard kiện 

ngược lại đòi 100 triệu USD. Mặc dù cả hai người đều 

sống ở California nhưng vụ việc được xét xử ở bang 

Virginia, nơi các xưởng in của tờ Washington Post vận 

hành.

Hai diễn viên Hollywood gặp nhau vào năm 2011 khi 

đóng phim The Rum Diary và kết hôn vào tháng 02/2015. 

Họ ly hôn hai năm sau đó.



(tiếp trang 1-A)

Lực lượng Nga tiến vào thành phố 
công nghiệp, Mỹ sắp gửi tên lửa bắn 
chính xác cho Ukraine

nguồn cung cấp mới - bao gồm các thiết bị 
khác trị giá hàng tỷ đô la như máy bay 
không người lái và tên lửa phòng không - 
bao gồm Hệ thống tên lửa pháo binh cơ 
động cao M142 (HIMARS), mà Kyiv 
từng nói là “rất quan trọng” để chống lại 
các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei 
Ryabkov nói với hãng thông tấn nhà nước 
RIA Novosti rằng Moscow xem gói viện 
trợ mới của Mỹ là “vô cùng tiêu cực”.

Trả lời cho những lo ngại rằng những 
vũ khí như vậy có thể lôi kéo Hoa Kỳ vào 
cuộc xung đột trực tiếp, các quan chức 
chính quyền cấp cao nói Ukraine đã cam 
kết rằng các tên lửa sẽ không được sử dụng 
để tấn công vào bên trong nước Nga.

“Những hệ thống này sẽ được 
Ukraine sử dụng để đẩy lùi bước tiến của 
Nga trên lãnh thổ Ukraine, nhưng chúng 
sẽ không được sử dụng cho các mục tiêu 
trong lãnh thổ Nga”, một quan chức Mỹ 
cho biết.

Các lực lượng hạt nhân của Nga

Ngay sau khi quyết định của Mỹ được 
công bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các 
lực lượng hạt nhân của Nga đang tổ chức 
các cuộc tập trận ở tỉnh Ivanovo, phía 
đông bắc Moscow, hãng thông tấn 
Interfax đưa tin.

Khoảng 1.000 quân nhân đang thực 
hiện các cuộc diễn tập cường độ cao sử 
dụng hơn 100 phương tiện, bao gồm cả bệ 
phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars, 
hãng thông tấn này dẫn nguồn tin từ Bộ 
cho biết.

Trong bản tin của Interfax không đề 
cập đến quyết định của Hoa Kỳ về việc 
cung cấp vũ khí mới.

Nga cũng đã hoàn thành thử nghiệm 
tên lửa hành trình siêu thanh Zircon và sẽ 
triển khai tên lửa này vào cuối năm nay 
trên một tàu khu trục nhỏ mới của Hạm đội 
phương Bắc, một sĩ quan quân đội cấp cao 
cho biết hôm 1/6.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết 
các lực lượng Nga tiếp tục tấn công các 
quận phía bắc, phía nam và phía đông của 
Sievierodonetsk, thuộc Luhansk, một 
trong hai tỉnh ở khu vực phía đông Donbas 
mà Moscow đang tiến chiếm thay cho phe 
ly khai.

Nếu chiếm được Sievierodonetsk và 
thành phố nhỏ hơn Lysychansk ở khu vực 
bờ tây của sông Siverskyi Donets, thì Nga 
sẽ chiếm giữ toàn bộ Luhansk, một mục 
tiêu chiến tranh quan trọng của lực lượng 
Tổng thống Vladimir Putin.

Thống đốc khu vực Serhiy Gaidai cho 
biết lực lượng Nga hiện kiểm soát khoảng 
70% thành phố. Trước đó, ông cho biết 
thành phố phần lớn đã biến thành đống đổ 
nát và các cuộc pháo kích của Nga đã 
khiến việc vận chuyển hàng cứu trợ hoặc 
sơ tán người dân không thể thực hiện 
được.

Ông Gaidai nói rằng Lysychansk dễ 
bảo vệ hơn vì nó nằm trên một ngọn đồi 
nhưng các lực lượng Nga sẽ nhắm vào nó 
bằng pháo và súng cối khi đã kiểm soát 
hoàn toàn Sievierodonetsk.

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân 
L u h a n s k  t h â n  M o s c o w,  L e o n i d 
Pasechnik, nói với hãng thông tấn TASS 
rằng các đơn vị ủy nhiệm của Nga đã tiến 
chậm hơn dự kiến để bảo vệ cơ sở hạ tầng 
thành phố và “thận trọng xung quanh các 
nhà máy hóa chất”.

Ông Gaidai đã kêu gọi người dân 
Sievierodonetsk không rời khỏi các hầm 
trú bom vì những gì mà ông nói là một 
cuộc không kích của Nga vào một bể chứa 
axit nitric. Lực lượng cảnh sát của Cộng 
hòa Nhân dân Luhansk cáo buộc lực lượng 
của Ukraine đã làm hư hại nó.

Jan Egeland, người đứng đầu cơ quan 
cứu trợ của Hội đồng Tị nạn Na Uy vốn đã 
hoạt động từ lâu ở Sievierodonetsk, cho 
biết có tới 12.000 dân thường vẫn bị mắc 
kẹt trong các cuộc tấn công mà không có 
đủ nước, thực phẩm, thuốc men hay điện.

Gói vũ khí

Ukraine nói những vũ khí do Hoa Kỳ 
và các quốc gia khác gửi đến kể từ khi Nga 
bắt đầu cuộc xâm lược đã giúp họ chống 
lại các bước tiến công của Nga.
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Các quan chức cho biết gói vũ khí 
mới của Mỹ bao gồm đạn dược, radar, một 
số radar giám sát đường không và tên lửa 
chống tăng Javelin.

Hôm 1/6, Thủ tướng Đức Olaf 
Scholz, người bị những người chỉ trích cáo 
buộc chậm trễ trong việc giúp Ukraine, 
cho biết Berlin sẽ cung cấp cho Kyiv hệ 
thống phòng không tầm trung IRIS-T.

Tổng thống Ukraine, Volodymyr 
Zelenskiy, đã kêu gọi viện trợ thêm vũ khí 
trong khi chỉ trích Liên minh châu Âu, tổ 
chức đã đồng ý cắt giảm nhập khẩu dầu 
của Nga vào thứ Hai, vì không trừng phạt 
năng lượng từ Nga sớm hơn.

EU cho biết họ sẽ cấm nhập khẩu dầu 
của Nga bằng đường biển. Các quan chức 
cho biết ban đầu điều đó sẽ khiến 2/3 
lượng dầu xuất khẩu của Nga sang châu 
Âu bị ngừng lại và sẽ đạt mức 90% vào 
cuối năm nay.

Đáp lại lệnh cấm vận dầu mỏ của EU, 
Nga mở rộng việc cắt giảm khí đốt sang 
châu Âu, khiến giá cả tăng cao và làm 
bùng lên cuộc chiến kinh tế với Brussels.

Chiến tranh đã làm gián đoạn hoạt 
động xuất khẩu lúa mì và các mặt hàng 
khác của Ukraine, khiến người tiêu dùng 
bị ảnh hưởng bởi giá lương thực cao hơn, 
đặc biệt là ở các nước nghèo nhất thế giới.

Hôm 1/6, Đức Giáo hoàng Phanxicô 
đã kêu gọi dỡ bỏ tất cả các lệnh cấm xuất 
khẩu lúa mì từ Ukraine, nói rằng không 
nên sử dụng ngũ cốc như một “vũ khí 
chiến tranh”.

Bộ trưởng Kinh tế Đức: Thời gian cho 
Nga không còn nhiều nữa

Kim ngạch xuất khẩu của các nước 
đồng minh tham gia lệnh trừng phạt sang 
Nga đã giảm 53% so với những tháng 
trước, trong khi mức giảm ở các quốc gia 
trung lập hoặc thân Nga là 45%, theo Bộ 
trưởng Habeck.

“Ông Putin vẫn nhận được tiền nhưng 
... thời gian không có lợi cho Nga, nó đang 
bất lợi Nga”, ông nói.

Theo ông Habeck, hậu quả của lệnh 
trừng phạt là Moscow đã không thể mua 
các phụ tùng, linh kiện quan trọng phục vụ 
khả năng chiến đấu của nước này, chẳng 
hạn như “các phiên bản cập nhật an ninh 
cho máy bay, với kết quả là máy bay sẽ 
sớm bị xếp xó”.

Liên quan đến chiến sự ở Ukraine, 
Tổng  thống  Ukra ine  Vo lodymyr 
Zelenskiy nói với Quốc hội Luxembourg 
trong một bài phát biểu trên video hôm 2/6 
rằng Nga hiện đang chiếm khoảng 20% 
lãnh thổ Ukraine, vẫn theo Reuters.

“Chúng tôi phải tự vệ trước gần như 
toàn bộ quân đội Nga. Tất cả các đội hình 
quân sự sẵn sàng chiến đấu của Nga đều 
tham gia vào cuộc xâm lược này”, ông nói 
và cho biết thêm rằng chiến tuyến trải dài 
hơn 1.000 km.

Cũng theo Reuters, các lực lượng 
Nga ở phía đông Ukraine đang cố gắng 
tiến về phía nam tới các thành phố quan 
trọng của Ukraine là Kramatorsk và 
Sloviansk, thống đốc khu vực địa phương 
cho biết hôm 2/6.

“Mặt trận Lyman và Izyum là hướng 
chính mà kẻ thù đang cố gắng tiến lên để 
chiếm các lãnh thổ của Sloviansk và 
Kramatorsk, là các mục tiêu chính của 
chúng ở phía bắc của khu vực”, thống đốc 
Donetsk Pavlo Kyrylenko nói trong một 
cuộc họp báo.

Ông Kyrylenko cũng cho biết 
340.000 cư dân vẫn ở trong khu vực do 
Ukraine kiểm soát, trong tổng số 1,67 triệu 
dân trước chiến tranh.

Hạ viện Mỹ thảo luận dự luật quản lý 

súng sau vụ bắn chết người hàng loạt

em của Chúng ta, đã nhanh chóng được 

thêm vào danh sách lập pháp sau vụ xả 

súng ở trường học ở Uvalde, bang Texas 

vào tuần trước. Một cuộc bỏ phiếu của 

toàn thể Hạ viện có thể được tiến hành vào 

đầu tuần tới.

Với việc các thành viên Cộng hòa gần 

như kiên quyết phản đối, hành động của 

Hạ viện chủ yếu sẽ mang tính biểu tượng, 

nhằm đưa các nhà lập pháp vào hồ sơ về 

việc kiểm soát súng trước cuộc bầu cử 

năm nay.

Dân biểu Jerrold Nadler của bang 

New York, đảng Dân chủ, Chủ tịch Ủy ban 

Tư pháp Hạ viện, bảo vệ các đề xuất này, 

cho rằng phần người Mỹ đều ủng hộ. Ông 

ấy nói rằng đã đến lúc Quốc hội phải hành 

động.

Bài phát biểu của ông được chuẩn bị 

cho phiên tranh luận hôm 2/6 mà AP xem 

được, viết: “Qúy vị nói rằng còn quá sớm 

để hành động chăng? Rằng chúng ta đang 

‘chính trị hóa’ những thảm kịch này để ban 

hành các chính sách mới?”

Ông nói thêm: “Quá sớm chăng? Các 

bạn của tôi, các bạn đang đợi cái quái gì 

chứ?”

Dân biểu Jim Jordan của bang Ohio, 

đảng Cộng hòa, thành viên cấp cao ủy ban, 

nói với Fox News rằng ông sẽ hối thúc các 

đồng nghiệp trong cùng đảng phản đối dự 

luật này.

Ông Jordan nói: “Tôi sẽ làm mọi thứ 

có thể để khuyến khích các đồng nghiệp 

của mình phản đối điều này….”

Hôm 1/6, khi được hỏi liệu ông có tin 

tưởng Quốc hội sẽ hành động về luật súng 

này hay không, Tổng thống Joe Biden nói:

“Tôi đã phục vụ trong Quốc hội 36 

năm. Tôi chưa bao giờ thấy tin tưởng”, 

ông Biden nói. “Điều đó còn phụ thuộc 

các yếu tố và tôi không biết. Tôi không 

tham gia vào các cuộc đàm phán vì ngay 

bây giờ chúng vẫn đang diễn ra”.

(tiếp trang 1-A)

Trung Quốc phản đối sáng kiến   thương 
mại Hoa Kỳ-Đài Loan

ra khỏi kế hoạch kinh tế tập trung vào châu 
Á nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng 
tăng của Bắc Kinh.

Người phát ngôn Bộ Thương mại 
Trung Quốc Cao Phong (Gao Feng) phát 
biểu: “Hoa Kỳ nên xử lý một cách thận 
trọng các quan hệ kinh tế và thương mại 
với Đài Loan để tránh gửi một thông điệp 
sai lầm tới những người ly khai Đài Loan”.

Bắc Kinh phản đối bất kỳ hình thức 
liên lạc chính thức nào giữa Đài Loan và 
các nước khác, bao gồm đàm phán và ký 
kết bất kỳ thỏa thuận kinh tế và thương 
mại nào “mang ý nghĩa chủ quyền và 
mang tính chất chính thức”, ông Gao nói 
trong một cuộc họp trực tuyến.

Đài Loan vui mừng với sáng kiến này, 
coi đây là một dấu hiệu hỗ trợ nữa từ 
Washington và hy vọng nó có thể mở 
đường cho việc Đài Loan sau này tham gia 
Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương (IPEF) của Tổng thống 
Biden, được công bố vào tuần trước.

Thủ tướng Đài Loan Tô Trinh Xương 
(Su Tseng-chang) nói trong cuộc họp nội 
các hôm 2/6 rằng hòn đảo này “có một vị 
trí quan trọng không thể thiếu trong chuỗi 
cung ứng toàn cầu”, theo một tuyên bố từ 
văn phòng của ông.

Ông Tô nói điều này “khiến chính phủ 
Hoa Kỳ nhận ra rằng họ phải tăng cường 
liên kết kinh tế và thương mại với đất nước 
của chúng tôi để củng cố khả năng phục 
hồi và an ninh của chuỗi cung ứng toàn 
cầu”.

(tiếp trang 1-A)

Mỹ sẵn sàng thi hành lệnh cấm hàng 

nhập khẩu từ Tân Cương

Trung Quốc phủ nhận có vi phạm 

nhân quyền ở Tân Cương, một vùng sản 

xuất bông vải lớn cũng cung cấp nhiều 

nguyên liệu cho các tấm pin mặt trời trên 

thế giới và cho rằng luật này ‘bôi nhọ’ tình 

hình nhân quyền của họ.

Một số nhà lập pháp Mỹ ủng hộ đề 

nghị của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên 

giới Mỹ (CBP) xin thêm ngân sách để thực 

hiện có hiệu quả điều khoản vừa kể, có 

hiệu lực vào ngày 21 tháng 6.

Bà Elva Muneton, quyền giám đốc 

điều hành của CBP cho Lực lượng Đặc 

nhiệm Thực thi UFLPA, nói: “Tất cả 

chúng ta đều đang ở trong một khung thời 

gian rất eo hẹp.”

“Kỳ vọng là chúng tôi sẽ sẵn sàng 

thực hiện đạo luật về người Uyghur vào 

ngày 21 tháng 6 và chúng tôi có các nguồn 

lực”, bà Muneton nói với hội thảo về việc 

Nga: Mỹ cung cấp tên lửa cho Ukraine 

gây nguy cơ gia tăng xung đột

của Nga .

Người phát ngôn Điện Kremlin 

Dmitry Peskov nói với các phóng viên: 

“Chúng tôi tin rằng Hoa Kỳ đang đổ thêm 

dầu vào lửa một cách có chủ đích và cần 

mẫn”.

Khi được hỏi sau đó rằng liệu động 

thái của Mỹ có làm tăng khả năng nước 

thứ ba tham gia vào cuộc xung đột hay 

không, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói: 

“Những rủi ro như vậy chắc chắn tồn tại”.

Ông nói trong một cuộc họp báo ở 

Saudi Arabia: “Đó là một hành động khiêu 

khích trực tiếp (của Ukraine), nhằm lôi 

kéo phương Tây tham gia hành động quân 

sự”.

Các quan chức cấp cao của Mỹ cho 

biết Washington đã đồng ý cung cấp các 

tên lửa có khả năng đánh trúng mục tiêu ở 

khoảng cách xa 80 km (50 dặm), sau khi 

Ukraine đưa ra “cam kết” rằng họ sẽ 

không sử dụng tên lửa để tấn công vào bên 

trong nước Nga.

Ông Peskov nói rằng Moscow không 

tin tưởng vào những đảm bảo như vậy. 

Ông cho biết họ đang đánh giá nguy cơ tên 

lửa được bắn vào lãnh thổ Nga và đang 

thực hiện các biện pháp thích hợp, nhưng 

họ xem bước đi của Washington là “cực kỳ 

tiêu cực”.

Khi được hỏi Nga sẽ phản ứng như 

thế nào nếu Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ 

cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga, ông 

Peskov nói: “Chúng ta đừng nói đến các 

tình huống xấu nhất”.

Ông nói thêm rằng những nguồn cung 

cấp như vậy sẽ không khuyến khích giới 

lãnh đạo Ukraine nối lại các cuộc hoà đàm 

đang bị đình trệ.

Các quan chức Ukraine đã yêu cầu 

các đồng minh cung cấp những hệ thống 

tên lửa tầm xa hơn có thể bắn một loạt tên 

lửa cách xa hàng trăm dặm, với hy vọng lật 

ngược tình thế chiến tranh.

Viết trong một bài báo trên tờ New 

York Times, ông Biden nói: “Chúng tôi đã 

nhanh chóng gửi cho Ukraine một lượng 

vũ khí và đạn dược đáng kể để Ukraine có 

thể chiến đấu trên chiến trường và ở vị thế 

mạnh nhất có thể trên bàn đàm phán”.

Hãng thông tấn nhà nước RIA 

Novosti dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao 

Nga Sergei Ryabkov, khi được hỏi về viễn 

cảnh một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Hoa 

Kỳ và Nga, nói rằng: “Bất kỳ lô hàng vũ 

khí nào tiếp tục được cung cấp đều làm 

tăng nguy cơ xảy ra diễn tiến như thế”.

(tiếp trang 1-A)

thực thi luật pháp. “Vì vậy, câu hỏi đặt ra là 

chúng ta đã sẵn sàng thi hành chưa? Vâng, 

chúng ta đã sẵn sàng,” bà nói.

Các nhà nhập khẩu sẽ phải chọn tái 

xuất hàng hóa bị cấm trở lại quốc gia xuất 

xứ và bất kỳ sự miễn trừ nào cũng phải 

được ủy viên CBP cấp và báo cáo với quốc 

hội, bà Muneton cho hay.

“Điều quan trọng cần biết là mức độ 

bằng chứng mà luật về người Uyghur đòi 

hỏi là rất cao,” bà nói.

“Việc này sẽ đòi hỏi tài liệu, bằng 

chứng rõ ràng và thuyết phục, rằng chuỗi 

cung ứng của sản phẩm được nhập khẩu là 

không có lao động cưỡng bức.”

CBP sẽ có thể đưa ra các hình phạt đối 

với các nhà nhập khẩu trong trường hợp 

gian lận, bà cảnh báo.

Ban đầu, Bắc Kinh nói không có trại 

tập trung nào tại Tân Cương, nhưng sau đó 

thừa nhận họ đã thiết lập các "trung tâm 

dạy nghề” cần thiết để ngăn chặn những gì 

họ gọi là khủng bố, chủ nghĩa ly khai và 

chủ nghĩa cực đoan tôn giáo ở Tân Cương.

(tiếp trang 1-A)
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Chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Texas Insurance Hub

Chuùng toâi ñaïi dieän cho nhieàu coâng ty baûo hieåm khaùc nhau veà caùc
chöông trình Baûo hieåm Söùc Khoûe Medicare, Obamacare vaø Baûo hieåm Nhaân Thoï

Chuùng toâi chuyeân giuùp ngöôøi lôùn tuoåi xin Medicare

vaø caùc ñeà lieân quan ñeán an sinh xaõ hoäi 

Medicare Advantage (Phaàn A,B,C,&D)

Medicare Supplement

Noäp ñôn xin Tieàn höu, tieàn SSI, QMB vaø
xin giaûm tieàn thuoác cho caùc gia ñình
coù thu nhaäp thaáp

Ngoaøi ra, vaên phoøng chuùng toâi coù theå giuùp ñaêng kyù

baûo hieåm söùc khoûe Obamacare haøng naêm, vôùi caùc 

quyeàn lôïi khaùm söùc khoûe ñöôïc baûo hieåm chi traû

100% maø khoâng phaûi maát tieàn tuùi

0 Khaùm söùc khoûe toång quaùt ñònh kyø
  (annual general check up)

$

0 Chuïp quang tuyeán vuù (mammogram) cho
   phuï nöõ 40+ tuoåi

$

0 Noäi soi ruoät chaån ñoaùn ung thö
  (colon cancer screening)

$

0 Kieåm tra tuyeán tieàn lieät$

ÑAËC BIEÄT quyù vò coù theå ñaït ñuû ñieàu kieän ñeå mua

ñöôïc goùi baûo hieåm söùc khoûe vôùi möùc $0 moät thaùng

cho caû gia ñình!

Thôøi gian ñaêng kyù mua baûo hieåm vaø renew baûo hieåm naêm 2022 seõ baét ñaàu vaøo ngaøy 15 thaùng 10 vaù keát thuùc ngaøy 30 thaùng 3
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Chuùng toâi coù theå giuùp quyù vò xin Medicare 3 thaùng tröôùc khi böôùc sang 65 tuoåi
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BBC News tiếng Anh hôm 1/6 tổ chức chương trình 

đặc biệt, với các nhà báo kỳ cựu trả lời câu hỏi độc giả 

về tình hình chiến sự Ukraine.
Thổ Nhĩ Kỳ cho phép Thụy Điển và Phần Lan gia 

nhập NATO?
Deborah Sheaf, từ Hertfordshire, hỏi: Liệu Thổ Nhĩ 

Kỳ có cho phép Thụy Điển và Phần Lan tham gia NATO 

không?
Paul Adams, Phóng viên Ngoại giao: Thổ Nhĩ Kỳ 

đang mặc cả và không rõ ràng họ dự kiến sẽ ra mức giá nào 

để cho phép Phần Lan và Thụy Điển gia nhập câu lạc bộ.
Công khai, họ nói rằng cả hai nước phải ngừng nuôi 

dưỡng các chiến binh người Kurd mà Ankara coi là khủng 

bố. Riêng tư, có thể có những thứ khác mà Thổ Nhĩ Kỳ 

muốn.
Có suy đoán rằng Ankara muốn được tham gia 

chương trình Máy bay chiến đấu tấn công liên hợp F-35 

của Mỹ. Washington đã loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương 

trình sau khi nước này quyết định mua hệ thống phòng 

không tiên tiến S-400 của Nga.
Mỹ trong một thời gian có vẻ tự tin rằng có thể thuyết 

phục được Ankara thừa nhận Phần Lan và Thụy Điển 

thuộc NATO. Nhưng chưa được. Các thành viên NATO 

khác hy vọng có thể đưa ra thông báo tại hội nghị thượng 

đỉnh của họ ở Madrid vào cuối tháng này.
Các biện pháp trừng phạt đang ảnh hưởng đến 

nền kinh tế Nga như thế nào?
Joseph Roberts hỏi về nền kinh tế Nga đang giảm sút 

tệ đến mức nào?
Steve Rosenberg, Biên tập viên BBC về Nga: Tin 

tốt cho Điện Kremlin: nền kinh tế Nga vẫn chưa sụp đổ.
Tin xấu: không còn tin tốt nào nữa.
Các lệnh trừng phạt quốc tế đang có tác động: hầu như 

không có gì đáng ngạc nhiên, nếu xét đến quy mô của các 

lệnh trừng phạt.
Mặc dù Nga tiếp tục kiếm được số tiền khổng lồ mỗi 

ngày nhờ xuất khẩu năng lượng, nhưng các lệnh trừng phạt 

khiến việc nhập khẩu các mặt hàng quan trọng của nền 

kinh tế trở nên khó khăn: nhập khẩu công nghệ cao như 

chất bán dẫn, linh kiện và phụ tùng cho tất cả các loại thiết 

bị.
Hơn nữa, khả năng bảo dưỡng thiết bị cũng bị ảnh 

hưởng.
Dưới áp lực liên tục, nền kinh tế Nga đang hướng tới 

một mùa thu và mùa đông đầy khó khăn. Điều này có ý 

nghĩa gì đối với người tiêu dùng Nga? Trong một số 

trường hợp, thiếu một số mặt hàng và giá thì cao hơn.
Làm thế nào để viện trợ đến được Ukraine?
Rashod Mahmood đặt câu hỏi: Tại sao Ukraine không 

thể xuất lương thực ra ngoài nhưng lại có thể nhận vũ khí 

và hàng tỷ bảng viện trợ?
Sarah Rainsford, Phóng viên Đông Âu: Nó phụ 

thuộc vào các tuyến đường và hậu cần: hỗ trợ quân sự vào 

Ukraine qua đường bộ chứ không phải đường biển, vì vậy 

vẫn có thể vào được mặc dù Nga đang cố gắng hết sức để 

ngăn chặn Ukraine.
Đã có nhiều cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng 

đường sắt và các cuộc không kích báo động trên khắp 

Ukraine nhiều lần mỗi ngày.
Điều quan trọng cần nhớ là Nga hiện chiếm nhiều đất 

ngoài vùng Donbas. Lãnh thổ đã bị chiếm còn dọc theo bờ 

biển phía nam của Ukraine và Nga vẫn đang chiến đấu ở 

đó, việc này có tác động lớn đến nền kinh tế Ukraine.
Đối với xuất khẩu ngũ cốc: thứ nhất, Nga kiểm soát 

các tuyến đường biển; sau đó, rất nhiều ngũ cốc của 

Ukraine chỉ đơn giản là bị Nga cướp phá, và một số cửa 

hàng nằm trong các khu vực bị chiếm đóng. Mặc dù có 

những nỗ lực xuất khẩu tất cả loại thực phẩm quan trọng 

qua đường bộ và đường sắt, nhưng Ukraine không có sức 

cung cấp lớn như vậy cho các thị trường toàn cầu.
Có phải một số binh sĩ Nga từ chối chiến đấu?
Isobel McRae-Morris hỏi về các báo cáo rằng một số 

binh sĩ Nga đã từ chối chiến đấu ở Ukraine, và một số lính 

nghĩa vụ đã bỏ vị trí của họ. Điều này có thực sự xảy ra 

không?

Sarah Rainsford, Phóng viên Đông Âu: Có, mặc dù 

rất khó biết quy mô. Vấn đề là, Nga vẫn chưa chính thức 

tuyên chiến: Vladimir Putin khẳng định cuộc xâm lược chỉ 

là một "chiến dịch đặc biệt" và điều đó có nghĩa là các binh 

sĩ chuyên nghiệp có thể từ chối tham gia. Họ có thể bị sa 

thải, nhưng họ không thể bị truy tố.
Tuy nhiên, cần một chút can đảm để thực sự từ chối. 

Tôi biết rằng nhiều binh sĩ Nga được triển khai khi bắt đầu 

cuộc xâm lược này còn trẻ và thiếu kinh nghiệm; một số 

không biết họ sẽ tham chiến, những người khác nghĩ rằng 

họ sẽ chiếm Kyiv trong vài ngày, mà không có sự phản 

kháng.

Khói bốc lên ở Severodonetsk khi bị Nga tấn công
Nhưng bằng chứng về những trận đánh và tổn thất 

nặng nề ở khắp mọi nơi, kể cả trong những toa tàu lạnh mà 

tôi từng thấy chất đống những người lính Nga đã chết. Vì 

vậy, tôi không ngạc nhiên khi một số người từ chối chiến 

đấu, đặc biệt là bây giờ họ đã tự chứng kiến rằng Ukraine 

không muốn "giải phóng". Nhưng chúng tôi không thấy 

báo cáo về tình trạng đào ngũ hàng loạt.
Nga sẽ làm gì tiếp theo?
David Perdue, ở Washington DC, hỏi: Cuộc tấn công 

trên bộ của Nga trên thực tế có bị đình trệ không? Nga sẽ 

tìm cách chiếm đóng thêm lãnh thổ Ukraine?
Steve Rosenberg, Biên tập viên BBC về Nga: Sau 

những thất bại ban đầu, quân đội Nga dường như đang thu 

được nhiều lợi thế ở miền đông Ukraine. Nhưng mục tiêu 

của Moscow là gì? Nếu Nga chiếm toàn bộ khu vực 

Donetsk và Luhansk, liệu Điện Kremlin có dừng lại hay 

đẩy mạnh việc giành thêm lãnh thổ?
Ngay cả khi Nga tạm dừng, không có gì đảm bảo rằng 

đó sẽ là sự chấm dứt vĩnh viễn hành động thù địch.
Trong các bài phát biểu và bài báo, Vladimir Putin đã 

nói rõ rằng ông không coi Ukraine là một quốc gia có chủ 

quyền; thay vào đó, ông xem như một lãnh thổ thuộc về 

lịch sử trong quỹ đạo của Moscow.
Sau khi phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt", nhà 

lãnh đạo Điện Kremlin dường như đã kỳ vọng chính quyền 

ở Kyiv sẽ nhanh chóng sụp đổ. Ông thậm chí còn kêu gọi 

quân đội Ukraine vùng lên và lật đổ giới lãnh đạo Ukraine. 

Điều đó đã không xảy ra.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Vladimir Putin từ bỏ 

ý định buộc Ukraine trở lại vùng ảnh hưởng của Moscow. 

Ngay cả khi đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương 

Tây.
Các nước phương Tây sẽ hành động nhiều hơn?
Một độc giả, Johnny, viết: Khi nào các quốc gia sẽ 

ngừng sợ hãi Nga?
Paul Adams, Phóng viên Ngoại giao: Những người 

ủng hộ phương Tây của Ukraine đang sợ hãi hay chỉ hành 

động thận trọng?
Một số, như các nước cộng hòa vùng Baltic, đã bày tỏ 

sự thất vọng về những gì họ coi là sự miễn cưỡng của 

phương Tây trong việc cung cấp cho Ukraine mọi thứ họ 

cần.
Nhưng bất chấp những khiếm khuyết về quân sự của 

Nga - đã được phơi bày một cách tàn nhẫn trong hơn ba 

tháng - thì nước này vẫn được trang bị kho vũ khí hạt nhân 

khổng lồ mà Moscow ám chỉ rằng nước này có thể sử 

dụng.
Các quan chức phương Tây tiếp tục tin rằng Moscow 

không sử dụng lựa chọn như vậy cho ngày tận thế, nhưng 

không thể đơn giản hành động như thể nguy hiểm như vậy 

không tồn tại.
Và trong khi một số người, trong đó có Ngoại trưởng 

Anh Liz Truss, có vẻ vui mừng khi nói về việc trục xuất lực 

lượng Nga khỏi toàn bộ Ukraine, những người khác lại coi 

việc quay trở lại tình hình đã tồn tại vào sáng ngày 24/2 là 

một kịch bản khả thi hơn.
Điều này sẽ khiến Nga nắm quyền kiểm soát bán đảo 

Crimea mà nước này sáp nhập vào năm 2014, cũng như 

các phần đáng kể ở phía đông Donbas.
Khi nào thì sự ủng hộ dành cho Ukraine sẽ bắt đầu 

giảm?
Sheila có một câu hỏi: Nhìn tình hình kinh tế ở châu 

Âu, khi nào hỗ trợ cho Ukraine sẽ giảm đi?
Paul Adams, Phóng viên Ngoại giao: Nga, nước 

đang gặp khó khăn kinh tế thực sự do hậu quả của các lệnh 

trừng phạt, phải hy vọng rằng thời gian sẽ có lợi cho mình.
Phát biểu trước các thành viên Quốc hội vào tháng 

trước, Avril Haines, Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, 

cho biết Putin "có lẽ đang trông đợi quyết tâm của Hoa Kỳ 

và EU suy yếu".
Với việc chính phủ Anh cảnh báo về khả năng cắt điện 

đối với hàng triệu khách hàng Anh vào cuối năm nay, Điện 

Kremlin có thể cho rằng áp lực của công chúng sẽ làm suy 

yếu quyết tâm của phương Tây.
Khó khăn của EU trong việc khiến các thành viên 

đồng ý lệnh cấm một phần đối với dầu của Nga cũng cho 

thấy khó đạt được đồng thuận về các lệnh trừng phạt.
Nhưng như những thông báo mới nhất của Mỹ liên 

quan đến hỗ trợ quân sự cho thấy, các đồng minh của 

Ukraine vẫn mong muốn cung cấp những gì Kyiv cần để 

đẩy lùi bước tiến của Nga, thậm chí có thể đảo ngược 

chúng.
Vì vậy, tôi không thấy sự ủng hộ của phương Tây 

dành cho Ukraine sẽ sớm giảm đi.
Tại sao Ukraine không tấn công Nga?
Câu hỏi này đến từ SC Bhargava: Tại sao Ukraine chủ 

yếu phòng thủ? Tại sao không tấn công các mục tiêu quân 

sự và dân sự bên trong nước Nga?
Sarah Rainsford, Phóng viên Đông Âu: Đây là một 

cuộc chiến Ukraine đã không lựa chọn và không bắt đầu. 

Bản chất là phòng thủ: đất nước đang đấu tranh cho quyền 

tồn tại của mình trước một cuộc tấn công tổng lực của Nga.
Việc nhắm mục tiêu một cách công khai và có chủ 

đích vào Nga sẽ là bước leo thang lớn vào thời điểm mà 

Ukraine đang chiến đấu để giữ ranh giới.
Những lời cầu xin từ Kyiv để có thêm vũ khí từ 

phương Tây là không ngừng. Tuy nhiên, gần đây Mỹ đã 

nói rất rõ ràng rằng các tên lửa tầm xa hơn mà họ sẽ cung 

cấp không phải để tấn công lãnh thổ Nga: họ lo ngại sự leo 

thang.
Hãy nhớ rằng, phương Tây đánh giá áp đặt vùng cấm 

bay đối với Ukraine là quá mạo hiểm khi Kyiv đã cầu xin 

điều đó ngay từ đầu. Còn việc Ukraine nhắm vào thường 

dân Nga? Đó sẽ là một tội ác chiến tranh.
Đàm phán hòa bình?
Câu hỏi tiếp theo đến từ độc giả Jayesh, hỏi Nga và 

Ukraine có tổ chức đàm phán hòa bình vào lúc này.
Steve Rosenberg, Biên tập viên BBC về Nga: Các 

cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine bắt đầu ngay sau khi 

Nga xâm lược. Đã có một số vòng đàm phán, nhưng họ 

không đưa ra bất kỳ thỏa thuận nào.
Bây giờ, cuộc nói chuyện đã kết thúc. Cả hai bên đều 

đổ lỗi cho nhau vì điều đó. Nhưng hãy nhớ rằng: nếu lực 

lượng Nga không tấn công Ukraine ngay từ đầu, thì không 

cần phải ngừng bắn!
Có khả năng các diễn biến trên chiến trường sẽ quyết 

định thời gian, cách thức và hình thức đàm phán tiếp tục.
Tuần này, Tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ đã nói 

chuyện qua điện thoại với những người đồng cấp Ukraine 

và Nga và đề nghị đứng ra hòa giải. Mục đích quân sự hiện 

tại của Nga dường như là chiếm giữ và chiếm đóng (hoặc 

"giải phóng" như cách người Nga đặt nó) toàn bộ khu vực 

Donbas. Moscow có thể chưa sẵn sàng cho một lệnh 

ngừng bắn cho đến khi họ kiểm soát được vùng này.

NGA SEÕ LAØM GÌ, UÛNG HOÄ CHO UKRAINE LIEÄU COÙ GIAÛM, VÌ SAO UKRAINE KHOÂNG TAÁN COÂNG NGA?
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Moscow nói việc EU loại bỏ dần dầu 
mỏ Nga là ‘tự tiêu diệt bản thân’
Hôm 2/6, Nga cảnh báo rằng quyết định của Liên hiệp 

châu Âu (EU) loại bỏ một phần dầu mỏ Nga có khả năng 
gây mất ổn định thị trường năng lượng toàn cầu, và gọi đây 
là một bước đi “tự hủy hoại” có thể gây phản tác dụng đối 
với EU, theo Reuters.

Các nhà lãnh đạo EU hôm 30/5 nhất trí về nguyên tắc 
cắt giảm 90% lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào cuối năm 
nay. Đây là lệnh trừng phạt cứng rắn nhất của khối này kể 
từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga nói trong một tuyên bố: “Các 
quyết định của Liên hiệp châu Âu nhằm loại bỏ một phần 
dầu và các sản phẩm dầu của Nga, cũng như cấm bảo hiểm 
đối với các tàu buôn của Nga, rất có thể sẽ kích động tăng 
giá hơn nữa, gây bất ổn thị trường năng lượng và làm gián 
đoạn chuỗi cung ứng”.

Điện Kremlin hôm 2/6 cho rằng các lệnh trừng phạt 
dầu mỏ sẽ làm tổn hại đến dòng chảy dầu toàn cầu và gây 
bất ổn cho thị trường năng lượng thế giới.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói 
với các phóng viên rằng: “Nhưng tất nhiên, Nga sẽ không 
bán lỗ bất cứ thứ gì”.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết 
động thái loại bỏ dần dầu của Nga sẽ tước đi nguồn tài 
chính khổng lồ của Moscow và gây áp lực buộc nước này 
phải chấm dứt chiến dịch quân sự, nhưng Moscow cảnh 
báo rằng các biện pháp này sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế 
của EU.

Vẫn Bộ Ngoại giao Nga nói: “Brussels và các nhà tài 
trợ chính trị của họ ở Washington phải chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về nguy cơ trầm trọng thêm về các vấn đề lương 
thực và năng lượng toàn cầu do các hành động bất hợp 
pháp của Liên hiệp châu Âu gây ra”.■

Mỹ, Đài Loan khởi động đàm phán 
thương mại sau khi TT Biden không 

mời hòn đảo vào IPEF
Hoa Kỳ sẽ khởi động các cuộc đàm phán thương mại 

mới với Đài Loan, các quan chức Hoa Kỳ cho biết hôm 
1/6, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Joe Biden đưa ra một 
kế hoạch kinh tế cho châu Á nhằm đẩy lùi Trung Quốc, 
nhưng không mời Ðài Loan tham gia.

Washington và Đài Bắc sẽ “nhanh chóng phát triển 
một lộ đồ” cho Sáng kiến Hoa Kỳ-Đài Loan về Thương 
mại Thế kỷ 21 đã được lên kế hoạch trong những tuần tới, 
sau đó sẽ là các cuộc gặp trực tiếp tại thủ đô Hoa Kỳ vào 
cuối tháng 6, hai quan chức chính quyền cấp cao của Hoa 
Kỳ nói với các phóng viên.

Sáng kiến này nhằm mục đích “đạt được một thỏa 
thuận với các cam kết tiêu chuẩn cao tạo ra sự thịnh vượng 
bao hàm và lâu dài” về các vấn đề bao gồm tạo thuận lợi 
cho hải quan, chống tham nhũng, các tiêu chuẩn chung về 
thương mại kỹ thuật số, quyền lao động, tiêu chuẩn môi 
trường cao và nỗ lực hạn chế các doanh nghiệp sở hữu nhà 
nước và các hoạt động phi thị trường, một trong các quan 
chức Mỹ cho biết

Sáng kiến song phương phần lớn tương đồng với 
Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPEF) của 
chính quyền Biden, một quan hệ đối tác kinh tế với 13 
quốc gia châu Á mà ông đã khởi động vào tuần trước trong 
chuyến thăm tới Seoul và Tokyo. Tuy nhiên, Hoa Kỳ 
không mời Đài Loan tham gia các cuộc đàm phán IPEF.
Sáng kiến Hoa Kỳ-Đài Loan về Thương mại Thế kỷ 21 
phần lớn tương đồng với Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - 

Thái Bình Dương (IPEF) của chính quyền Biden.
Các nhà phân tích cho biết các quốc gia khác sẽ do dự 

khi tham gia vào một nhóm chung với hòn đảo này vì sợ sẽ 
chọc giận Bắc Kinh, vốn luôn coi Đài Loan là lãnh thổ của 
mình. Hơn 200 thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ đã thúc 
giục đưa Đài Loan vào IPEF.

Các cuộc đàm phán với Đài Loan, do phía Văn phòng 
Đại diện Thương mại Hoa Kỳ dẫn đầu, sẽ bổ sung cho một 
số cuộc đối thoại hiện có với hòn đảo, bao gồm một cuộc 
đối thoại do Bộ Thương mại chủ trì về kiểm soát xuất khẩu 
và các vấn đề chuỗi cung ứng khác, quan chức này cho biết 
thêm.

Giống như IPEF, sáng kiến thương mại với Đài Loan 
sẽ không cần quốc hội phê duyệt vì nó sẽ không bao gồm 
các yêu cầu tiếp cận thị trường hoặc giảm thuế quan, quan 
chức này nói thêm.

Hoa Kỳ không có quan hệ chính thức với Đài Loan, 
một nhà sản xuất chất bán dẫn lớn, nhưng đã tăng cường 
can dự với hòn đảo này khi Trung Quốc tìm cách cô lập nó 
khỏi các tổ chức toàn cầu.

Thông báo được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến vào 
ngày 1/6 giữa Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Sarah 
Bianchi và Trưởng đoàn đàm phán thương mại của Đài 
Loan John Deng thuộc Viện Hoa Kỳ không chính thức tại 
Đài Loan và Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài 
Bắc tại Hoa Kỳ.■

Trung Quốc tiến hành ‘tuần tra sẵn 

sàng chiến đấu’ xung quanh Đài Loan 
Quân đội Trung Quốc hôm 1/6 cho biết họ đã tiến 

hành “tuần tra sẵn sàng chiến đấu” trên các vùng biển và 
vùng trời xung quanh Đài Loan trong những ngày gần đây, 
nói rằng đây là hành động cần thiết để đáp trả “sự thông 
đồng" giữa Washington và Đài Bắc.

Một máy bay ném bom H-6 của quân đội Trung Quốc 
bay gần khu vực nhận dạng phòng không Đài Loan vào 
ngày 18/9/2020. Ảnh do Bộ Quốc phòng Đài Loan công 

bố.
Trung Quốc, quốc gia luôn tuyên bố Đài Loan là lãnh 

thổ của mình, đã tăng cường các hoạt động quân sự xung 
quanh hòn đảo trong khoảng hơn hai năm qua, khi tìm cách 
gây áp lực buộc Đài Bắc phải chấp nhận các tuyên bố chủ 
quyền của họ.

Trung Quốc đặc biệt không hài lòng với sự hỗ trợ của 
Hoa Kỳ dành cho Đài Loan.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước đã khiến Trung 
Quốc tức giận khi ra dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong 
chính sách “mơ hồ chiến lược” của Mỹ đối với Đài Loan 
khi ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ can thiệp quân sự nếu Trung 
Quốc tấn công hòn đảo này. Mặc dù vậy, các quan chức 
Hoa Kỳ khẳng định không có thay đổi nào về chính sách.

Trong một tuyên bố, Chiến khu Đông bộ của Quân 
Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết “cuộc tuần tra 
sẵn sàng chiến đấu” đã diễn ra xung quanh Đài Loan trong 
những ngày gần đây và là “một hành động cần thiết chống 
lại sự thông đồng giữa Mỹ và Đài Loan”.

“Thời gian gần đây, Mỹ thường xuyên có những động 
thái về vấn đề Đài Loan, nói một đằng làm một nẻo, xúi 
giục ủng hộ lực lượng đòi độc lập Đài Loan, điều này sẽ 
đẩy Đài Loan vào tình thế nguy hiểm”, tuyển bố nói.

Đài Loan là một phần của Trung Quốc và quân đội 
Trung Quốc tiếp tục tăng cường huấn luyện quân sự và 
chuẩn bị để “ngăn chặn” sự can thiệp từ các lực lượng bên 
ngoài và các hành động của những người ủng hộ Đài Loan 
độc lập, tuyên bố nói thêm.

Mặc dù tuyên bố không đưa ra ngày chính xác về thời 
điểm diễn ra cuộc tập trận, nhưng Đài Loan hôm thứ Hai 
báo cáo về cuộc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không 
lớn nhất kể từ tháng Giêng của lực lượng không quân 
Trung Quốc. Bộ Quốc phòng hòn đảo cho biết các chiến 
đấu cơ của họ đã bay lên nghênh cản và cảnh báo 30 máy 
bay Trung Quốc.

Đài Loan từng nhiều lần lên tiếng về các vụ tương tự 
trong Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) của họ.

Mặc dù chưa xảy ra nổ súng và máy bay Trung Quốc 
cũng chưa bay vào không phận của Đài Loan, mà chỉ trong 
vùng ADIZ, một khu vực rộng lớn hơn mà Đài Loan giám 
sát và tuần tra nhằm giúp nước này có thêm thời gian để 
đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào.

Đài Loan nói chỉ người dân của họ mới có quyền 
quyết định tương lai của hòn đảo, bác bỏ tuyên bố chủ 
quyền của Trung Quốc.

Chính phủ Đài Loan nói mặc dù họ chỉ muốn hòa 
bình, nhưng sẽ tự vệ nếu cần thiết.■

Kế Liên Hoành của Vương Nghị thất 
bại

Tuần trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi một thông 
điệp, hứa hẹn Trung Quốc sẽ là một “hảo huynh đệ” với 
các đảo quốc. Thế là Tập Cận Bình cũng cũng mang tiếng 
chịu thất bại cay đắng.

Thời Chiến Quốc, Tô Tần bày ra kế hoạch liên kết các 
nước Hàn, Ngụy, Triệu, cùng chống nước Tần. Liên minh 
này, vào thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch, gọi là “Hợp Tung;” 
vì gồm sáu nước chạy theo chiều dọc từ Bắc xuống Nam. 
Trương Nghi, khi làm tể tướng nước Tần đã thuyết phục 
các nước khác hợp tác phá Hợp Tung, từ nước Tần qua 
nước Tề chạy theo chiều ngang, hướng Tây Đông, nên gọi 
là kế “Liên Hoành”.

Ngày nay Mỹ cùng mấy nước Thái Bình Dương đã lập 
một liên minh gồm 4 nước nên gọi là Quad, do Nhật khởi 
xướng năm 2007, được phục hoạt năm 2017; với Mỹ, Ấn 
Độ, Australia. Mục tiêu của Quad là ngăn chặn tham vọng 
bành trướng của Trung Cộng. Năm nay, Mỹ và Anh quốc 
lại ký hiệp ước AUKUS giúp Australia làm tàu ngầm 
nguyên tử.

Từ Nhật xuống Ấn Độ và Australia theo hướng Bắc 
Nam, có thể coi Quad là thế “Hợp Tung” của thế kỷ 21. Tất 
nhiên, Trung Cộng phải lập kế đương đầu. Nhưng đi theo 
hướng Đông Tây thì không có những cường quốc quân sự. 
Lôi kéo các nước châu Mỹ La Tinh kết quả sẽ rất chậm và 
không chắc chắn. Cho nên Trung Cộng đã cố thiết lập một 
thế “Liên Hoành” với những quần đảo rất nhỏ chạy ngang 
Thái Bình Dương.

Tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị 
(Wang Yi) đi một vòng tám “đảo quốc” trong vùng phía 
Nam Thái Bình Dương, trong 10 ngày. Ông đã ký một hiệp 
ước thương mại với nước Samoa. Ngày Thứ Hai vừa rồi, 
ông đến Suva, thủ đô nước Fiji với hy vọng kết thúc bằng 
một hiệp ước “Viễn tượng Phát triển Chung” với 10 nước 
trong vùng (trừ quần đảo Palau, vẫn công nhận Trung Hoa 
Dân Quốc ở Đài Loan). Hầu hết các hòn đảo này địa thế rất 
thấp, có thể bị nước biển tràn ngập nếu bầu khí quyển của 

địa cầu nóng hơn. Ông Vương Nghị đưa ra dự án viện trợ 
hàng triệu mỹ kim, hứa ký các hiệp ước cho phép các nước 
tự do bán hàng cho 1.4 tỷ dân Trung Quốc.

Nhưng cuối cùng kế hoạch “Liên Hoành” này không 
thành hình. Nhiều nước không tin vào thiện chí của Bắc 
Kinh. Ông Tiền Ba (Qian Bo), đại sứ Trung Quốc ở Fiji nói 
rằng 10 nước trong vùng đều muốn hợp tác với Trung 
Quốc trên nguyên tắc, nhưng ông biết vẫn có nhiều nước 
còn ngần ngại.

Kế hoạch “Liên Hoành” mới của Cộng sản Trung 
Quốc bị tiết lộ vào cuối Tháng Ba, 2022. Hãng thông tấn 
AFP cho biết Trung Cộng sắp ký một hiệp ước quân sự với 
quần đảo Solomons; mà hai bên đồng ý giữ bí mật. Theo 
tin AFP trên mạng, Solomons có thể mời cảnh sát và quân 
đội Trung Quốc đến giúp bảo vệ trật tự, cứu trợ thường dân 
và các “nhiệm vụ khác.” Trung Cộng có thể cho tàu thủy 
ghé bến.

Bản tin về hiệp ước bí mật gây chấn động. Năm 1942, 
quân đội Mỹ đã đánh chiếm đảo Guadalcanal, lớn nhất 
trong nhóm Solomons. Trận đánh thay đổi cuộc chiến ở 
Thái Bình Dương. Mỹ đã đẩy quân đội Nhật ra khỏi quần 
đảo, mở đường tiếp tế cho Australia và New Zealand, rồi 
từ đó tiến quân đánh Nhật trong vùng Nam Thái Bình 
Dương.

Điều gây chấn động nhất là bản thỏa ước bí mật mở 
đường cho Trung Cộng can thiệp vào nội bộ một quốc gia 
khác, theo thể chế dân chủ. Tháng 11 năm ngoái, dân quần 
đảo đã biểu tình bạo động, tấn công 3,000 kiều dân Trung 
Hoa ở đó. Trung Cộng đã giúp huấn luyện công an cảnh sát 
xứ này. Thủ tướng Manasseh Sogavare xứ Solomons đang 
lo ngại dân sẽ lật đổ trong cuộc bầu cử sang năm, vì ông 
chống Australia. Một cuộc nghiên cứu dư luận năm 2021 
cho thấy 91% dân chúng muốn liên kết với một nước tự do 
dân chủ hơn là với Trung Quốc.

Bản thỏa ước bí mật cho Trung Cộng đứng ra huấn 
luyện công an cảnh sát Solomons, tham dự bảo vệ an ninh 
trên mạng, nghiên cứu vẽ bản đồ đáy biển, và quyền khai 
thác các tài nguyên trên mặt đất cũng như dưới biển.

Vương Nghị (giữa), đáp xuống Honiara, Solomon, 26 
tháng Năm.

Các nước Mỹ và Australia đã phản ứng mạnh. Chính 
phủ Úc gửi hai người lãnh đạo ngành tình báo đến khuyên 
ông Sogavare đừng ký kết với Trung Cộng. Úc đã từng ký 
một hiệp ước với Solomons, được công bố minh bạch. 
Chính phủ Mỹ đã mở cửa lại tòa đại sứ ở Solomons, bị 
đóng cửa từ năm 1993, và gửi ông Kurt Campbell, đặc 
trách vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, tới thăm 
các đảo quốc. Ông Campbell cảnh cáo nếu Trung Cộng gửi 
quân đến Solomons và thiết lập căn cứ hải quân thì Mỹ sẽ 
“phản ứng thích đáng.” Thủ tướng Úc Scott Morrison 
cũng nói thẳng rằng hành động đó sẽ bị coi là vượt qua 
“giới hạn đỏ.” Trung Cộng phải vội vã cải chính rằng họ 
không dự định lập căn cứ quân sự ở Solomons.

Để lôi cuốn các đảo quốc về phía mình, Ngoại trưởng 
Australia, Penny Wong, đã bay qua Fiji trong tuần trước, 
hứa hẹn sẽ hỗ trợ bảo vệ an ninh các đảo quốc mà không 
đòi hỏi một đáp ứng nào. Chính phủ Mỹ cũng mời các 
nước này tham dự một thỏa hiệp Kinh tế Ấn Độ-Thái Bình 
Dương.

Cuối cùng ông Sogavare vẫn ký thỏa ước; nhưng 
không nói gì đến căn cứ quân sự. Hiện nay Trung Cộng chỉ 
có một căn cứ hải quân nước ngoài, tại Djibouti, vùng 
Trung Đông, từ năm 2017. Tình báo Tây phương cho biết 
Bắc Kinh đã xin năm nước khác cho đặc quyền này, từ năm 
2018, nhưng không được. Hiện các công ty Trung Quốc 
đang điều hành một phần hay toàn thể 90 hải cảng trên thế 
giới nhưng chỉ dùng cho hàng hải dân sự. Trong ba năm 
qua Bắc Kinh đã điều đình bí mật với các nước Cambodia, 
Equatorial Guinea và United Arab Emirates (UAE), để 
được xây dựng căn cứ hải quân. Chưa ai thấy hải quân 
Trung Cộng ở Canbodia, và UAE đã ra lệnh ngưng việc 
thiết lập căn cứ ở bờ biển nước họ.

Sau cuộc vận động của Mỹ và Australia, lãnh tụ các 
đảo quốc lên tiếng. Tổng thống Liên bang Micronesia, ông 
David Panuelo, nói thẳng rằng ông nghi ngờ dự án ông 
Vương Nghị đưa ra có thể giúp Trung Cộng ảnh hưởng 
trên chính trị các nước trong vùng, kiểm soát các công 
nghiệp và cả nền kinh tế. Ngoại trưởng Soroi Eoe, nước 
Papua New Guinea, nói với AFP, “Chúng tôi muốn sẽ lo 
vấn đề an ninh của chính mình hơn.” Thủ tướng Frank 
Bainimarama xứ Fiji giải thích, “Ưu tiên của chúng tôi là 
tất cả các nước đều đồng ý.” Samoa, Papua New Guinea và 
Micronesia đều không đồng ý. Cuối cùng ông Vương Nghị 
đến Fiji họp rồi trở về tay không.

Ông Vương Nghị nói vớt vát rằng các nước đã ký một 
“bản ghi nhớ” về sáng kiến xây dựng hạ tầng cơ sở trong 
chương trình “Nhất Đới Nhất Lộ.” Nhưng một 
“memorandums of understanding” thì không có giá trị 
ràng buộc nào như một hiệp ước.

Tuần trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi một thông 
điệp, hứa hẹn Trung Quốc sẽ là một “hảo huynh đệ” với 
các đảo quốc. Thế là Tập Cận Bình cũng cũng mang tiếng 
chịu thất bại cay đắng.
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