
Không có dấu hiệu Ukraine 

tuân theo tối hậu thư đòi đầu hàng 

c ủ a  N g a  t ạ i  t h à n h  p h ố 

Sievierodonetsk ở miền đông 

nước này vào hôm thứ Tư (15/6) 

giữa lúc các bộ trưởng quốc phòng 

NATO tập trung tại Brussels để 

thảo luận về việc gửi thêm vũ khí 

hạng nặng nhằm bổ sung cho kho 

vũ khí đang cạn kiệt của Kyiv.

Nga đã yêu cầu các lực lượng 

Ukraine ẩn náu trong một nhà máy 

hóa chất ở thành phố đổ nát hãy 

ngừng “kháng cự vô nghĩa và hạ 

vũ khí” vào sáng thứ Tư, nhằm tạo 

lợi thế cho mình trong cuộc chiến 

giành quyền kiểm soát miền đông 

Ukraine.

Lực lượng ly khai được Nga 

hậu thuẫn cho biết các kế hoạch do 

Moscow thông báo về việc mở 

hành lang nhân đạo cho thường 

dân bị giam giữ trong nhà máy đã 

bị gián đoạn.

Ukraine cho biết hơn 500 dân 

Các đảng đối lập của Thái 
Lan hôm 15/6 đệ đơn bất tín 
nhiệm đối với Thủ tướng Prayuth 

Chan-ocha và 10 bộ trưởng trong 
nội các, cáo buộc họ có hành vi 
mua chuộc, quản lý kinh tế yếu 
kém và phá hoại nền dân chủ và 
bám víu quyền lực.

Phe đối lập hy vọng cuộc 
tranh luận phê bình sẽ diễn ra vào 
tháng tới và hy vọng có thể hạ bệ 

chính phủ liên minh gồm 17 đảng 
của ông Prayuth. Đây sẽ là cuộc 
bỏ phiếu tín nhiệm cuối cùng mà 
ông Prayuth, 68 tuổi, sẽ phải đối 
mặt trước khi nhiệm kỳ của ông 

Sáng hội Wikimedia, sở hữu 

Wikipedia, đệ đơn kháng cáo 

quyết định của tòa án Moscow 

buộc họ xóa thông tin liên quan 

đến cuộc xâm lược của Nga tại 

Urkaine, với lý do rằng mọi người 

có quyền biết các dữ kiện thực tế 

của cuộc chiến.

Một tòa án ở Moscow phạt 

Sáng hội Wikimedia 5 triệu rúp 

(88.000 đô) vì không chịu xóa 

thông tin mà tòa án cho là sai lệch 

ra  khỏ i  các  bà i  đăng  t rên 

Wikipedia tiếng Nga về cuộc 

chiến, trong đó có bài “Cuộc xâm 

lược của Nga tại Ukraine”, “Tội ác 

chiến tranh trong cuộc xâm lược 

của Nga ở Ukraine” và “Thảm sát 

ở Bucha.”

Ông Stephen LaPorte, phó 

Tổng cố  vấn  tạ i  Sáng  hội 

Wikimedia, nói: “Quyết định này 

cho thấy các kiến thức đã được 

kiểm chứng đầy đủ, có nguồn 

Ấn Độ và các quốc gia châu 
Á khác đang ngày càng trở thành 
nguồn thu nhập quan trọng cho 
Nga từ dầu mỏ bất chấp áp lực 
mạnh mẽ từ Mỹ, trong khi Liên 

hiệp châu Âu và các đồng minh 
khác cắt giảm nhập khẩu năng 
lượng từ Nga vì các chế tài liên 
quan đến cuộc chiến tại Ukraine.

Ấn Độ, quốc gia đói dầu với 
1,4 tỷ dân, đã tiêu thụ gần 60 
triệu thùng dầu của Nga từ đầu 
năm tới nay, so với 12 triệu thùng 
của cả năm ngoái, theo công ty 

dữ liệu hàng hóa Kpler. Các 
chuyến hàng đến các nước châu 
Á khác, như Trung Quốc, cũng 
đã tăng trong những tháng gần 

Các cố vấn tranh cử thân cận 
nhất của ông Donald Trump, các 
quan chức chính phủ hàng đầu và 
thậm chí cả gia đình của ông đều 
đã phản bác những tuyên bố sai 

lầm của ông cho rằng có gian lận 
bầu cử hồi năm 2020 trước ngày 
6/1/2021, nhưng vị tổng thống bị 
thua trong bầu cử dường như đã 

“tách rời khỏi thực tế” và tiếp tục 
bám vào những giả thuyết kỳ quặc 
hòng duy trì quyền lực, những 
người làm chứng khai như vậy 
trước Ủy ban điều tra vụ tấn công 

Capitol hôm 13/6, theo AP.

“Lời nói dối quá đáng” của 
ông Trump cho rằng có gian lận 
bầu cử đã leo thang và chuyển 

thành mệnh lệnh cho những người 
ủng hộ ông hãy tuần hành đến thủ 
đô Washington và sau đó đưa họ 
đến Điện Capitol, tức tòa nhà quốc 
hội Mỹ, vào ngày 6/1/2021 hòng 

ngăn chặn chiến thắng của ông Joe 
Biden.

“Ông ấy trở nên xa rời thực tế 
nếu quả thực là ông ấy tin vào 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

Phe đối lập Thái Lan đệ đơn 

bất tín nhiệm chống lại thủ tướng

Giáo hoàng Phanxicô vừa 

đưa ra một loạt những lời chỉ 

trích mới đối với Nga về các hành 

động của họ ở Ukraine, nói rằng 

quân đội của họ tàn bạo, độc ác 

và hung dữ, đồng thời ca ngợi 

những người Ukraine “dũng 

cảm” vì đã chiến đấu để sinh tồn, 

theo Reuters.

Nhưng trong nội dung cuộc 

trò chuyện hồi tháng trước với 

các biên tập viên của tạp chí 

Dòng Tên và được xuất bản hôm 

14/6, Giáo hoàng Phanxicô cũng 

nói rằng tình hình không phải là 

rõ ràng trắng đen và cuộc chiến 

“có lẽ đã bị khiêu khích theo một 

cách nào đó”.

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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Tỉ phú Nga Roman Abramovich.

Ấn, Trung: Thị trường 

đang mở rộng cho dầu khí Nga
Điều trần về bạo loạn hôm 6/1 

ở Điện Capitol: ông Trump ‘rời xa thực tế’ khi thất cử

Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung Quốc

Wikipedia phản đối việc Nga 

đòi xóa thông tin về chiến tranh Ukraine

Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu Bashneft-Novoil ở thành phố Ufa, Nga, (ảnh chụp ngày 11/4/2013.Video tường thuật lúc ông William Barr điều trần ngày 13/6/2022.

Trang Wikipedia trên máy vi tính xách tay. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha.

Giáo hoàng chỉ trích sự tàn ác của Nga ở UkraineUkraine tiếp tục chiến đấu khi 

tối hậu thư đòi ‘đầu hàng’ của Nga hết thời hạn

Ảnh chụp từ trên không cho thấy những ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc giao tranh ở thị trấn Pryvillya, vùng Donbas, miền đông Ukraine, vào ngày 14/6/2022.
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TIN THEÁ GIÔÙI

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất 

thêm 0,75%, mức tăng lớn nhất kể từ 

1994
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ ngày 15/6 tăng lãi suất 

thêm 3/4 điểm phần trăm để ngăn chặn sự gia tăng đột biến 

của lạm phát, và dự báo nền kinh tế đang chậm lại và tỷ lệ 

thất nghiệp gia tăng trong những tháng tới.

Đây là mức tăng lớn nhất được ngân hàng trung ương 

Hoa Kỳ công bố kể từ năm 1994 và được đưa ra sau khi dữ 

liệu gần đây cho thấy ít tiến triển trong cuộc chiến kiểm 

soát giá cả phi mã.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell.

Trong tuần này, các quan chức ngân hàng trung ương 

Hoa Kỳ cũng báo hiệu một chặng đường tăng lãi suất 

nhanh hơn sắp tới.

“Lạm phát vẫn ở mức cao, phản ánh sự mất cân bằng 

cung-cầu liên quan đến đại dịch, giá năng lượng cao hơn 

và áp lực giá cả lớn hơn”, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang 

của ngân hàng trung ương cho biết trong một tuyên bố vào 

cuối cuộc họp hai ngày mới đây ở Washington. “Ủy ban 

cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.”

Tuyên bố viện dẫn chiến tranh Ukraine và các chính 

sách phong tỏa ở Trung Quốc là những nguồn gây thêm áp 

lực lạm phát.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, phát 

biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo sau quyết 

định, nói các nhà hoạch định chính sách “đi đến quan 

điểm” rằng họ cần phải thực hiện nhiều hơn nữa để đưa lãi 

suất về một phạm vi trung lập nhanh chóng hơn.

Ngoài ra, ông Powell nói mức tăng 0,75% hay 0,5% 

“rất có thể” là kết quả hợp lý của cuộc họp tiếp theo của 

ngân hàng trung ương vào cuối tháng Bảy.

Với mức tăng loan báo hôm 15/6, lãi suất quỹ liên 

bang ngắn hạn được nâng lên mức 1,5%-1,75% và các 

quan chức Cục Dự trữ Liên bang dự đoán tỷ lệ này sẽ tăng 

lên 3,4% vào cuối năm nay và tới 3,8% vào năm 2023 - 

một sự thay đổi đáng kể so với dự báo hồi tháng 3 rằng tỷ lệ 

này sẽ tăng lên 1,9% trong năm nay.

Việc thắt chặt chính sách tiền tệ đi kèm với việc hạ cấp 

triển vọng kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang, nền kinh tế 

hiện đang chậm lại với tốc độ tăng trưởng dưới xu hướng 

1,7% trong năm nay, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,7% vào 

cuối năm nay và sẽ tiếp tục tăng lên 4,1% sang tới năm 

2024.

Mặc dù không có nhà hoạch định chính sách nào của 

Cục Dự trữ Liên bang dự báo một cuộc suy thoái hoàn 

toàn, nhưng phạm vi dự báo tăng trưởng kinh tế mấp mé về 

mức zero trong năm 2023 và lãi suất quỹ liên bang được 

cho là sẽ giảm vào năm 2024.

“Cục Dự trữ Liên bang sẵn sàng để tỷ lệ thất nghiệp 

tăng lên và đánh liều nguy cơ suy thoái như là thiệt hại đi 

kèm để giảm lạm phát.

Các dự báo mới của Cục Dự trữ Liên bang là sự phá vỡ 

những nỗ lực gần đây của ngân hàng trung ương nhằm 

thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và kiểm soát lạm 

phát phù hợp với tỷ lệ thất nghiệp ổn định và thấp. Tỷ lệ 

thất nghiệp 4,1% vào năm 2024 hiện cao hơn một chút so 

với mức mà các quan chức Cục Dự trữ Liên bang thường 

cho là phù hợp với toàn dụng lao động.

Kể từ tháng 3, khi các quan chức Cục Dự trữ Liên 

bang dự báo có thể tăng lãi suất và kiểm soát lạm phát với 

tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức khoảng 3,5%, lạm phát vẫn 

duy trì ở mức cao nhất trong 40 năm.

Lạm phát đã trở thành vấn đề kinh tế cấp bách nhất đối 

với Cục Dự trữ Liên bang và cũng bắt đầu định hình cục 

diện chính trị, với tâm lý các hộ gia đình ngày càng xấu đi 

trong bối cảnh giá thực phẩm và xăng dầu tăng.■

Ngũ Giác Đài: Phải tập trung vào 

Ukraine trong thời điểm ‘then chốt’
Cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine đang ở thời điểm 

‘then chốt’ và Hoa Kỳ và các đồng minh không thể mất tập 

trung đối với cuộc xung đột đã kéo dài ba tháng này, Bộ 

trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin ngày 15/6 tuyên 

bố trong lúc các nước phương Tây cam kết nhiều vũ khí 

hơn cho Kyiv.

Ông Austin phát biểu tại cuộc họp của hàng chục bộ 

trưởng quốc phòng bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng NATO. 

Đây là lần thứ ba nhóm gần 50 quốc gia gặp nhau để thảo 

luận và phối hợp hỗ trợ Ukraine. Cuộc gặp trực tiếp trước 

đó là tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức vào tháng 

Tư.

Ukraine cần 1.000 pháo, 500 xe tăng và 1.000 máy 

bay không người lái cùng các vũ khí hạng nặng khác, cố 

vấn tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, cho biết 

đầu tuần này. Các nước phương Tây đã hứa sẽ cấp vũ khí 

tiêu chuẩn NATO, bao gồm cả các loại phi đạn tiên tiến của 

Mỹ.

Tuy nhiên, việc triển khai chúng mất nhiều thời gian 

và Ukraine sẽ cần sự hỗ trợ nhất quán của phương Tây để 

chuyển đổi sang các nguồn cung cấp và hệ thống mới khi 

kho vũ khí và đạn dược từ thời Liên Xô của họ ngày càng 

cạn kiệt.

Tòa Bạch Ốc ngày 15/6 công bố gói viện trợ vũ khí 

mới cho Ukraine trị giá khoảng 1 tỷ đô la bao gồm các hệ 

thống phòng thủ bờ biển và đạn dược cho pháo binh và các 

hệ thống phi đạn tiên tiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Christine Lambrecht, 

cho biết Đức sẽ cung cấp 3 bệ phóng đa rốc-kết MARS II 

cho Ukraine và loan báo quá trình huấn luyện quân đội 

Ukraine sẽ bắt đầu trong những tuần tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin.

Trước khi bắt đầu cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens 

Stoltenberg cho biết các đồng minh sẽ tiếp tục cung cấp vũ 

khí hạng nặng và hệ thống tầm xa cho Ukraine và ông dự 

kiến họ sẽ nhất trí một gói hỗ trợ mới cho Kyiv tại hội nghị 

thượng đỉnh NATO vào cuối tháng này.

“Đôi khi những nỗ lực này cần có thời gian. Đó chính 

xác là lý do tại sao cần thiết phải có một cuộc họp như hôm 

nay ... gặp gỡ các đại diện Ukraine để xác định những 

thách thức và vấn đề mà họ muốn nêu ra với chúng tôi”, 

ông Stoltenberg nói.

Chiến dịch nghiền nát

Trận chiến giành Sievierodonetsk - một thành phố chỉ 

có hơn 100.000 dân trước chiến tranh - hiện là cuộc chiến 

lớn nhất ở Ukraine khi cuộc xung đột đã chuyển sang một 

cuộc chiến tranh tiêu hao.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ 

Mark Milley nói với các phóng viên rằng khoảng 3/4 

Sievierodonetsk nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Trong cuộc họp báo sau cuộc họp, ông Milley nói 

không phải là điều tất yếu rằng Nga sẽ chiếm được khu vực 

Donbas ở miền đông, nhưng rõ ràng là những con số đang 

có lợi cho Nga về mặt pháo binh, mặc dù Moscow đã mất 

từ 20% đến 30% lực lượng thiết giáp.

Hoa Kỳ đã cam kết hỗ trợ an ninh khoảng 5,6 tỷ đô la 

cho Ukraine kể từ khi Nga xâm lược ngày 24/2, bao gồm 

các hệ thống pháo binh như pháo howitzer và vũ khí tầm 

xa hơn như Hệ thống Phi đạn Rốc-kết cơ động cao 

(HIMARS).

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với 

điều kiện giấu tên rằng: “Nga không từ bỏ cuộc chiến, bất 

chấp tiến độ khá chậm ... Chúng ta đang thấy một chiến 

dịch giày xéo, chậm chạp, tăng dần”.

“Vì vậy, câu hỏi đặt ra là người Ukraine cần làm gì để 

tiếp tục sự thành công mà họ đã đạt được trong việc làm 

chậm lại và cản trở mục tiêu đó của Nga và đó sẽ là trọng 

tâm chính của các bộ trưởng quốc phòng”, quan chức này 

nói.

Nga đã khởi động cái mà họ gọi là “chiến dịch đặc 

biệt” ở Ukraine vào tháng Hai, nói rằng họ cần phải loại bỏ 

những người theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm và cần phải 

làm suy giảm khả năng quân sự của Ukraine - mục đích mà 

phương Tây cáo buộc là một cái cớ vô căn cứ.

Chính quyền ông Biden cho biết họ đã nhận được sự 

đảm bảo từ Kyiv rằng những vũ khí tầm xa đó sẽ không 

được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, vì lo ngại xung đột 

leo thang.

Kyiv nói họ mất từ 100 đến 200 binh sĩ mỗi ngày, với 

hàng trăm người khác bị thương. Trong một bài phát biểu 

đêm qua, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy mô tả cuộc 

chiến giành lấy trung tâm công nghiệp Donbas - một phần 

bị chiếm đóng bởi lực lượng ủy nhiệm của Moscow kể từ 

năm 2014 - là một trong những trận chiến tàn khốc nhất 

trong lịch sử châu Âu.

Ông Milley nói những con số ấy nằm trong mức ước 

tính của Hoa Kỳ về thương vong của người Ukraine, 

nhưng những tổn thất đó có thể chịu đựng được vì cuộc 

xâm lược của Nga đề ra một mối đe dọa hiện hữu.■

Mỹ loan báo thêm 1 tỷ đô la viện trợ vũ 

khí cho Ukraine
Tổng thống Joe Biden ngày 15/6 công bố thêm 1 tỷ đô 

la viện trợ vũ khí cho Ukraine mà các nguồn tin biết rõ về 

gói viện trợ này cho hay là bao gồm hệ thống rốc-kết 

chống chiến hạm, rốc-kết pháo, và đạn pháo howitzer.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine 

Volodymyr Zelenskyy, ông Biden đã thông báo về gói viện 

trợ vũ khí mới.

“Tôi đã thông báo với Tổng thống Zelenskyy rằng 

Hoa Kỳ đang cung cấp thêm 1 tỷ đô la viện trợ an ninh cho 

Ukraine, bao gồm thêm pháo binh và vũ khí phòng thủ bờ 

biển, cũng như đạn dược cho các hệ thống pháo binh và hệ 

thống phi đạn tiên tiến”, ông Biden nói sau cuộc điện đàm 

41 phút.

Tổng thống Biden cũng loan báo khoản hỗ trợ nhân 

đạo bổ sung 225 triệu đô la để giúp người dân Ukraine, bao 

gồm cung cấp nước uống an toàn, vật phẩm y tế quan trọng 

và chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, chỗ ở và tiền mặt để các 

gia đình mua sắm các mặt hàng thiết yếu.

Các gói viện trợ, được đưa ra khi Bộ trưởng Quốc 

phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đang gặp các đồng minh tại 

Brussels, có thể được chia thành hai hạng mục: chuyển 

giao các mặt hàng quốc phòng dư thừa từ kho dự trữ của 

Hoa Kỳ và các vũ khí khác được tài trợ bởi Sáng kiến Hỗ 

trợ An ninh Ukraine (USAI), một chương trình riêng biệt 

được quốc hội cho phép.

Ba nguồn tin thông thạo giấu tên cho biết, một gói trị 

giá khoảng 350 triệu đô la dự kiến sẽ bao gồm nhiều rốc-

kết hơn cho hệ thống tên lửa phóng hàng loạt (MLRS) đã 

gửi tới Ukraine và đạn pháo dành cho các khẩu pháo 

Howitzer M777 và phụ tùng thay thế.

Gói thứ hai, dự kiến lên tới hơn 650 triệu đô la và được 

USAI tài trợ, có thể bao gồm bệ phóng phi đạn chống hạm 

Harpoon trên mặt đất, đài an toàn, kính nhìn ban đêm và 

các khoá đào tạo.

Đại sứ Nga tại Liên hiệp quốc Vassily Nebenzia ngày 

15/6 cáo buộc các nước phương Tây “gây chiến tranh ủy 

nhiệm với Nga”. Ông phát biểu với báo giới: “Tôi muốn 

nói với các nước phương Tây đang cung cấp vũ khí cho 

Ukraine - máu của thường dân nằm trên tay các bạn.”

Ukraine đang thúc đẩy Mỹ và các quốc gia phương 

Tây khác nhanh chóng giao vũ khí trước sức ép gia tăng từ 

các lực lượng Nga ở khu vực phía đông Donbass.

Bà Oleksandra Ustinova, một thành viên của Quốc 

hội Ukraine, nói với các phóng viên tại một sự kiện do Quỹ 

Marshall của Đức tổ chức: “Chúng tôi cần tập trung tất cả 

những vũ khí này trong một lúc để đánh bại người Nga, 

chứ không phải cứ đến hai hoặc ba tuần một lần.”

Vào tháng 5, chính quyền Biden đã công bố kế hoạch 

cung cấp cho Ukraine Hệ thống Rốc-kết Cơ động Cao 

M142 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.

Pháo rốc-kết trong gói viện trợ này sẽ có cùng tầm bắn 

với các lô hàng rốc-kết trước đây của Hoa Kỳ và sẽ được 

tài trợ bằng cách sử dụng Thẩm quyền Rút vốn của Tổng 

thống mà qua đó Tổng thống có thể cho phép chuyển các 

mặt hàng và dịch vụ từ kho dự trữ của Hoa Kỳ mà không 

cần sự chấp thuận của Quốc hội để đáp ứng với trường hợp 

khẩn cấp, một trong những nguồn tin cho biết.

Hoa Kỳ đang xem xét gửi các bệ phóng Harpoon trên 

mặt đất. Vào tháng 5, Reuters đưa tin Mỹ đang nghiên cứu 

các giải pháp tiềm năng bao gồm kéo bệ phóng khỏi tàu 

Mỹ để giúp cung cấp khả năng phóng phi đạn Harpoon cho 

Ukraine.

Theo các chuyên gia và giới điều hành ngành công 

nghiệp, Harpoon do công ty Boeing chế tạo có giá khoảng 

1,5 triệu đô la một phi đạn.■
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TIN TRONG TUAÀN

Đồng minh của Ukraine chia rẽ về hồi 
kết cuộc chiến

Tốt hơn là nên giao tiếp với Tổng thống Nga Vladimir 
Putin về cuộc xâm lược Ukraine hay cô lập ông ta? Liệu 
Kyiv có nên nhượng bộ để kết thúc chiến tranh, hay điều 
đó sẽ khiến Điện Kremlin thêm bạo dạn hơn? Các biện 
pháp trừng phạt gia tăng đối với Nga có đáng để bị thiệt hại 
hay không?

Đó là một số câu hỏi thách thức liên minh quốc tế vốn 
đã nhanh chóng tập hợp xung quanh Ukraine trong những 
ngày sau cuộc xâm lược của Nga, nhưng ba tháng sau cuộc 
chiến, các câu hỏi này đang trở nên căng thẳng, theo các 
quan chức và các nhà ngoại giao.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin.
Khi các chính phủ phương Tây đối mặt với lạm phát 

và chi phí năng lượng ngày càng gia tăng, các quốc gia bao 
gồm Ý và Hungary đã kêu gọi ngừng bắn nhanh chóng. 
Điều đó có thể mở đường cho việc giảm bớt các chế tài và 
chấm dứt việc phong tỏa các Đồng minh của Ukraine 
chia rẽ về hồi kết cuộc chiến
cảng của Ukraine vốn đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng 
hoảng an ninh lương thực đối với những nước nghèo nhất 
thế giới.

Tuy nhiên, Ukraine, Ba Lan và các nước Baltic cảnh 
báo rằng Nga không đáng tin cậy và nói rằng một lệnh 
ngừng bắn sẽ cho phép nước này củng cố các chiến thắng 
trên lãnh thổ, tập hợp lại và mở thêm nhiều cuộc tấn công 
hơn nữa.

Một quan chức cấp cao của Ukraine nói với Reuters 
rằng người Nga đã “truyền miệng rằng đây sẽ là một cuộc 
chiến mệt mỏi, chúng ta nên ngồi xuống và tìm kiếm sự 
đồng thuận”.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói ông 
muốn Nga “suy yếu” và Tổng thống Joe Biden kêu gọi truy 
tố ông Putin vì tội ác chiến tranh. Thủ tướng Anh Boris 
Johnson nói Kyiv chớ nên chấp nhận một thỏa thuận hòa 
bình tồi tệ và Ukraine “phải giành chiến thắng.”

Đức và Pháp vẫn còn mơ hồ, thề sẽ ngăn cản ông Putin 
chiến thắng hơn là đánh bại ông, đồng thời ủng hộ các chế 
tài mới mạnh mẽ.

“Câu hỏi được đặt ra là liệu chúng ta có quay trở lại 
Chiến tranh Lạnh hay không. Đó là sự khác biệt giữa ông 
Biden, ông Johnson và chúng ta”, một đồng minh của 
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với Reuters.

Nga đã phát động cái họ gọi là “chiến dịch quân sự đặc 
biệt” ở Ukraine vào tháng Hai, nói rằng họ cần phải loại bỏ 
những người theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm và làm suy 
giảm khả năng quân sự của Ukraine - mục đích mà phương 
Tây cáo buộc là một cái cớ vô căn cứ.

Moscow từ đó lập luận rằng sự hỗ trợ quân sự từ 
Washington và các đồng minh đang kéo dài chiến tranh và 
ngăn cản Ukraine tiến hành các cuộc hòa đàm. Vào tháng 
3, Điện Kremlin yêu cầu Ukraine ngừng hành động quân 
sự, thay đổi hiến pháp để tôn trọng trung lập, công nhận 
Crimea là của Nga và công nhận các khu vực do phe ly 
khai ở miền đông là các quốc gia độc lập như một điều kiện 
cho hòa bình.

Các nguồn tin Ukraine và Pháp, cùng các quan chức ở 
các quốc gia khác được Reuters tham khảo ý kiến về câu 
chuyện này, đã yêu cầu giấu tên để tự do nói về các chính 
sách ngoại giao và an ninh nhạy cảm.

Sự chia rẽ có thể trở nên rõ rệt hơn khi các chế tài và 
chiến tranh đã gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu, gây 
nguy cơ phản ứng nội địa và có lợi cho ông Putin.

“Rõ ràng ngay từ đầu là mọi chuyện sẽ ngày càng khó 
khăn hơn theo thời gian - sự mệt mỏi vì chiến tranh đang 
đến", Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nói trong một cuộc 
phỏng vấn với CNN.

Đối phó với ông Putin
Ông Macron đã cảnh báo để đạt hoà bình chớ nên làm 

bẽ mặt Nga như đã làm với Đức vào năm 1918.

Ông, giống như Thủ tướng Đức Olaf Scholz, đã giữ 
cho các kênh liên lạc với Điện Kremlin luôn mở, gây ra sự 
phản đối ở các quốc gia diều hâu hơn. Tổng thống Ba Lan 
đã so sánh các cuộc điện đàm đó với việc nói chuyện với 
Adolf Hitler trong Thế chiến Thứ hai.

“Chúng tôi sẽ phải thỏa thuận với ông Putin vào một 
thời điểm nào đó, trừ khi có một cuộc đảo chính trong cung 
điện. Và hơn thế nữa vì cuộc chiến này cần càng ngắn càng 
tốt”, đồng minh của ông Macron nói.

Ông Scholz nói các cuộc gọi của ông và ông Macron 
với ông Putin được sử dụng để truyền tải thông điệp chắc 
chắn và rõ ràng, và nhấn mạnh các chế tài đối với Nga sẽ 
không chấm dứt trừ khi ông Putin rút quân và đồng ý với 
một thỏa thuận hòa bình mà Kyiv có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, một trong những người trong nhóm của 
ông Scholz cho Reuters biết cách diễn đạt của ông Macron 
là “đáng tiếc”. Một số nhà ngoại giao Pháp cũng bày tỏ sự 
dè dặt về lập trường của ông Macron, cho rằng lập trường 
này có nguy cơ khiến Ukraine và các đồng minh Đông Âu 
xa cách.

Trong khi biết ơn sự hỗ trợ của phương Tây, Ukraine 
đã giận giữ đối với những đề nghị rằng họ nên nhượng bộ 
lãnh thổ như một phần của thỏa thuận ngừng bắn và đôi khi 
đặt câu hỏi liệu các đồng minh của họ có đoàn kết đúng 
mức để chống lại Nga hay không.

Lời cảnh báo của ông Macron về việc không làm bẽ 
mặt Nga đã khiến Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro 
Kuleba cảnh báo rằng Pháp chỉ đang tự làm nhục mình, và 
mối quan hệ của Kyiv với ông Scholz đã trở nên băng giá.

“Chúng tôi không có một Churchill trên khắp Liên 
hiệp châu Âu. Chúng tôi không có bất kỳ ảo tưởng nào về 
điều đó”, quan chức cấp cao của Ukraine nói, đề cập đến 
Thủ tướng Anh thời chiến Winston Churchill.

Một quan chức văn phòng Tổng thống Pháp nói 
“không có tinh thần nhượng bộ đối với ông Putin hoặc Nga 
trong những gì Tổng thống nói.” Quan chức này cho biết, 
Pháp muốn Ukraine chiến thắng và các lãnh thổ Ukraine 
được khôi phục và cuộc đối thoại với ông Putin là “không 
phải để thỏa hiệp mà là để nói những điều như chúng ta 
thấy.”

Một quan chức chính quyền Mỹ cho biết Washington 
tỏ ra nghi ngờ hơn về việc Nga hành động thiện chí, nhưng 
phủ nhận có “sự khác biệt chiến lược” giữa các đồng minh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói với Reuters rằng 
Hoa Kỳ làm việc cùng với các đồng minh đã “giúp” 
Ukraine - với các chế tài, chuyển giao vũ khí và các biện 
pháp khác - bất chấp những người phản đối kể từ trước 
cuộc xâm lược tạo hoài nghi về sự thống nhất của liên 
minh. Phát ngôn viên cho biết, mục tiêu là đưa Ukraine 
vào một vị trí vững chắc để đàm phán.

Làm Nga suy yếu?
Đề cập đến bình luận của ông Austin, quan chức đầu 

tiên nói Washington không có ý định thay đổi lãnh đạo của 
Nga mà muốn thấy nước này suy yếu đến mức không thể 
thực hiện một cuộc tấn công như vậy vào Ukraine một lần 
nữa.

“Mọi người tập trung vào phần đầu tiên những gì ông 
Austin nói chứ không phải ở phần thứ hai. Chúng tôi muốn 
thấy nước Nga suy yếu đến mức không thể làm chuyện 
như thế này một lần nữa”, quan chức này nói.

Một nguồn tin chính phủ Đức nói mục đích của ông 
Austin nhằm làm suy yếu nước Nga là có vấn đề. Nguồn 
tin cho biết, thật không may là Ngoại trưởng Đức 
Annalena Baerbock, từ đối tác liên minh của ông Scholz, 
đảng Greens, đã tán thành mục tiêu đó, vì nó làm phức tạp 
câu hỏi bao giờ các chế tài có thể được dỡ bỏ, bất kể 
Ukraine có đồng ý với một thỏa thuận hòa bình hay không.

Các nguồn tin chính phủ Đức cũng cho biết họ lo ngại 
rằng một số nước phương Tây có thể thúc đẩy Ukraine để 
thực hiện các mục tiêu quân sự phi thực tế, bao gồm cả việc 
tái chiếm bán đảo Crimea do Nga sáp nhập vào năm 2014, 
có thể kéo dài xung đột.

Bà Baerbock đã công khai nói các chế tài sẽ phải được 
duy trì cho đến khi quân đội Nga rút khỏi Crimea.

Trong khi đó, Đại sứ Ukraine tại Đức đã nhiều lần chỉ 
trích Đức vì trì hoãn trong việc gởi vũ khí hạng nặng tới 
Ukraine, mặc dù Berlin đã kiên quyết bảo vệ thành tích 
ủng hộ của mình.

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr 
Zelenskyy Mykhailo Podolyak đã báo hiệu sự thất vọng 
của Ukraine:

“Không thể để Nga thắng, nhưng chúng tôi sẽ không 
cung cấp vũ khí hạng nặng vì có thể xúc phạm Nga. Ông 

Putin phải thua nhưng chúng ta đừng áp đặt các lệnh trừng 
phạt mới. Hàng triệu người sẽ chết đói, nhưng chúng tôi 
chưa sẵn sàng với các đoàn xe quân sự chở ngũ cốc”, ông 
viết trên Twitter ngày 31/5.

Ông nói: “Giá cả tăng chưa phải là điều tồi tệ nhất 
đang chờ đợi một thế giới dân chủ với một chính sách như 
vậy.”■

Mỹ giục đồng minh gửi thêm võ khí cho 
Ukraine

Ukraine ngày 15/6 phớt lờ tối hậu thư của Nga về việc 
đầu hàng thành phố Sievierodonetsk ở miền đông trong 
lúc Mỹ thúc giục các đồng minh tại cuộc họp các bộ trưởng 
quốc phòng NATO tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kyiv.

Phát biểu trước cuộc họp của hàng chục bộ trưởng 
quốc phòng NATO tại Brussels để tranh luận về các động 
thái tiếp theo, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd 
Austin khẳng định cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine 
đang ở “thời điểm then chốt”.

Binh sĩ Ukraine tập sử dụng pháo howitzer tại căn cứ 
Grafenwoehr, Đức ngày 12/5/2022.

“Chúng ta không thể giảm bớt nỗ lực và chúng ta 
không thể chậm lại. Nguy cơ quá cao”, ông nói khi bắt đầu 
cuộc thảo luận.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh 
NATO “hết sức tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ” cho 
Ukraine.

Tòa Bạch Ốc ngày 15/6 công bố khoản viện trợ vũ khí 
mới trị giá 1 tỷ đô la cho Ukraine.

Nga không thường công bố con số thiệt hại của họ 
nhưng các nước phương Tây nói số đó rất lớn trong lúc 
Tổng thống Vladimir Putin tìm cách kiểm soát toàn thể 
Donbas và một dải đất miền nam Ukraine. Ông Putin gọi 
cuộc chiến là một chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại 
những người Ukraine theo chủ nghĩa dân tộc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngày 15/6 
hối thúc châu Âu có thêm chế tài chống Nga. Ông cũng nói 
tham vọng lãnh thổ của Moscow vượt ngoài lãnh thổ 
Ukraine tới một dải dất đông Âu từ Ba Lan đến Bulgaria, 
mà không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của mình.

‘Brussels, chúng tôi đang chờ’
Cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến giá ngũ cốc tăng 

vọt và các chế tài của phương Tây đối với Nga đã khiến giá 
dầu tăng. Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine nói với Reuters 
rằng cuộc xâm lược sẽ tạo ra tình trạng thiếu hụt lúa mì 
toàn cầu trong ít nhất ba mùa bởi vì ngũ cốc của Ukraine 
không đưa ra được tới các thị trường.

Nga nói họ đã đề nghị “lối đi an toàn” cho các chuyến 
hàng ngũ cốc của Ukraine từ các cảng Biển Đen nhưng nói 
rằng họ không chịu trách nhiệm thiết lập các hành lang, 
trong khi Thổ Nhĩ Kỳ gợi ý rằng các tàu có thể được dẫn 
đường xung quanh các bãi mìn trên biển.

Các quốc gia phương Tây đã hứa cấp cho Ukraine các 
loại vũ khí tiêu chuẩn NATO nhưng việc triển khai chúng 
còn mất nhiều thời gian. Ông Zelenskyy nói không có lý 
do gì chậm trễ.

Cố vấn của ông, ông Mykhailo Podolyak, cho biết 
những người bảo vệ Sievierodonetsk muốn biết khi nào vũ 
khí sẽ đến. “Brussels, chúng tôi đang chờ một quyết định”, 
ông viết trên Twitter.

Các lực lượng Nga cũng đang cố gắng tiến về phía 
nam tới Sloviansk, ủy viên hội đồng địa phương Maksym 
Strelnik nói trên truyền hình, đồng thời cho biết thêm rằng 
quân đội Ukraine đang “giữ vững phòng tuyến và đang 
tiến hành các cuộc phản công vào hai bên sườn của kẻ 
thù.”

Tại Donbas, người ta có thể nghe thấy tiếng pháo kích 
gần thị trấn Niu-York, nơi lực lượng Ukraine cho rằng Nga 
đang đổ mọi khả năng vào trận chiến.

“Trong ba tháng rưỡi, chúng tôi đứng lên chống lại đất 
nước lớn nhất thế giới”, một binh sĩ 22 tuổi người Ukraine 
có biệt danh “Viking” nói. “Họ đã chịu thương vong nặng 
nề về xe cộ và nhân sự, nhưng họ không rút lui.”
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TIN THEÁ GIÔÙI

Điện đàm với Putin, Tập Cận Bình nói 
các bên nên giải quyết khủng hoảng 

Ukraine
Trong cuộc điện đàm hôm 15/6, Chủ tịch Trung Quốc 

Tập Cận Bình nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin 
rằng tất cả các bên nên hướng tới việc giải quyết cuộc 
khủng hoảng ở Ukraine “một cách có trách nhiệm”, đài 
truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Trung 
Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị BRICS ở Brasilia.

Trung Quốc đã từ chối lên án các hành động của Nga ở 
Ukraine hay gọi đó là một cuộc xâm lược, và thúc giục một 
giải pháp thương lượng.

Trong lời kêu gọi, ông Tập nhắc lại rằng Trung Quốc 
sẵn sàng giúp giải quyết tình hình.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết ông Putin và ông 
Tập đồng ý thúc đẩy quan hệ trong lĩnh vực năng lượng, tài 
chính và công nghiệp khi Moscow đối mặt với các lệnh 
trừng phạt chưa từng có của phương Tây đối với Ukraine.

Trung Quốc và Nga ngày càng trở nên thân thiết trong 
những năm gần đây. Vào tháng 2, ông Putin và ông Tập đã 
ký kết một quan hệ đối tác chiến lược rộng rãi nhằm chống 
lại ảnh hưởng của Mỹ và tuyên bố rằng hai bên “không có 
vùng cấm nào trong việc hợp tác”.

Hôm thứ Sáu, Nga và Trung Quốc đã khánh thành một 
cây cầu xuyên biên giới mới ở vùng viễn đông mà họ hy 
vọng sẽ thúc đẩy thương mại hơn nữa khi Moscow thoát 
khỏi việc áp đặt các lệnh trừng phạt của phương Tây vì 
hành động của họ ở Ukraine.

Nga gọi cuộc chiến ở Ukraine là một hoạt động quân 
sự đặc biệt.■

Đài Loan: Nếu Trung Quốc tấn công 
Đài Loan, tác hại thương mại toàn cầu 

sẽ lớn hơn cuộc chiến Ukraine
Bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào của Trung Quốc vào 

Đài Loan sẽ có tác động đối với thương mại toàn cầu lớn 
hơn so với cuộc chiến Ukraine, nhà đàm phán thương mại 

hàng đầu của Đài Bắc nói với Reuters ngày 14/6, và cho 
rằng điều đó sẽ dẫn đến tình trạng thiếu chip bán dẫn.

Việc Nga xâm lược Ukraine hồi tháng 2 đã khiến giá 
hàng hóa tăng vọt và các lệnh cấm xuất khẩu lương thực, 
dẫn đến lo ngại về nạn đói ở các nước nghèo. Ông John 
Deng nói rằng, nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, khả 
năng gián đoạn có thể tồi tệ hơn, với lý do thế giới phụ 
thuộc vào Đài Loan về các con chip dùng trong xe điện và 
điện thoại di động.

Trưởng đoàn đàm phán thương mại Đài Loan John 
Deng.

Ông nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn bên lề 
cuộc họp bộ trưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới tại 
Geneva: “Sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng quốc tế; sự 
gián đoạn trật tự kinh tế quốc tế; và nguy cơ lan rộng sẽ lớn 
hơn rất nhiều [so với cuộc chiến hiện nay ở Ukraine]”.

“Sẽ có sự thiếu hụt nguồn cung trên toàn thế giới.”

Chính quyền Đài Bắc báo cáo là không có dấu hiệu 
cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra từ Trung Quốc 
nhưng Đài Loan đã nâng mức cảnh báo kể từ khi cuộc 
chiến Ukraine bắt đầu, cảnh giác trước ý đồ của Bắc Kinh.

Chính phủ Trung Quốc nói họ muốn “thống nhất hòa 
bình” nhưng vẫn phòng hờ “các phương án khác” đối với 
Đài Loan, nơi Bắc Kinh xem là một tỉnh của mình, một 
quan điểm mà chính phủ được bầu cử dân chủ ở Đài Bắc 
phản đối mạnh mẽ.

Đài Loan thống trị thị trường toàn cầu về sản xuất chip 
tiên tiến nhất và kim ngạch xuất khẩu của họ trị giá 118 tỷ 
đô la vào năm ngoái.

Ông Deng nói ông hy vọng sẽ giảm 40% phần xuất 
khẩu sang Trung Quốc.

Cuộc xâm lược của Nga là lần đầu tiên trong lịch sử 27 
năm của cơ quan giám sát thương mại toàn cầu mà một 
thành viên WTO đi xâm lược một thành viên khác. Cơ 
quan này hy vọng đạt được một gói thỏa thuận, bao gồm cả 
vấn đề an ninh lương thực để giảm bớt căng thẳng cho 
nguồn cung, nhưng căng thẳng do chiến tranh gây ra có thể 
khiến điều đó trở nên khó khăn hơn, các nguồn tin thương 
mại cho biết.

WTO là một trong số ít các tổ chức đa phương nơi 
Trung Quốc và Đài Loan cùng có mặt kể từ khi Bắc Kinh 
ngăn cản sự tham gia của đảo này vào các tổ chức khác.■

Úc cương quyết tiếp tục giám sát Biển 
Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles tuyên bố 
Úc sẽ tiếp tục thực hiện quyền đi qua Biển Đông bất chấp 
sự phản đối của Trung Quốc.

Úc có lợi ích kinh tế trong khu vực và đã thúc đẩy tự 
do thương mại và hàng hải.

Canberra đã tiến hành các hoạt động giám sát đường 
không ở Biển Đông và Ấn Độ Dương, gọi là chiến dịch 
Gateway được thực hiện từ năm 1980.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles ngày 12/6 
đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại 
Singapore. Quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng thẳng 
trong những năm gần đây vì nhiều tranh chấp chính trị và 
thương mại, bao gồm cả tham vọng của Bắc Kinh ở Biển 
Đông. Cuộc đối thoại ngày 12/6 tại hội nghị thượng đỉnh 
an ninh khu vực ở Singapore là cuộc gặp song phương cấp 
cao đầu tiên trong hơn hai năm.

Ông Marles nói ông đã lên kế hoạch xây dựng lại mối 
quan hệ “từng bước một” và khẳng định rằng Úc sẽ tiếp tục 
bay qua Biển Đông bất chấp một máy bay phản lực của 
Trung Quốc đã nghênh cản và làm hỏng một máy bay của 
lực lượng không quân Australia hồi tháng Năm.

Ông Tom Corben là một cộng sự nghiên cứu trong 
chính sách đối ngoại và chương trình quốc phòng tại Trung 
tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ của Đại học Sydney.

Ông nói Canberra cương quyết lập trường trước sự 
hiếu chiến của Trung Quốc.

“Vụ việc có ý nghĩa quan trọng vì đây là ví dụ mới 
nhất - và có lẽ là trơ trẽn nhất - trong một loạt các vụ đụng 
chạm gần giữa các lực lượng quân sự của Úc và Trung 
Quốc trên khắp khu vực trong 18 tháng qua. Những xích 
mích như thế này nhấn mạnh bước trở mặt uy hiếp trong 
thái độ của Trung Quốc tại khu vực, nhưng cũng cho thấy 
thực tế rằng Đài Loan không phải là điểm nóng quân sự 
duy nhất trong khu vực. Trên thực tế, Úc và các quốc gia 
khác lo lắng về những rủi ro đáng kể mà sự liều lĩnh như 
vậy của Trung Quốc có thể leo thang từ một trường hợp đối 
đầu thành xung đột,” ông Corben nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Marles đã bay đến Nhật Bản 
để gặp người đồng cấp, Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo 
Kishi, nhằm củng cố điều mà các quan chức Úc mô tả là 
“mối quan hệ của tình cảm”.

Úc kêu gọi thắt chặt quan hệ quân sự giữa Canberra và 
Tokyo.

NHÀN NGUYỄN
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(tiếp trang 1-A)

Điều trần về bạo loạn hôm 6/1 ở Điện 
Capitol: ông Trump ‘rời xa thực tế’ khi 
thất cử

những điều này”, cựu Bộ trưởng Tư pháp 
William Barr nói khi làm chứng trong 
cuộc chất vấn với ủy ban điều tra.

Ông Barr gọi các tuyên bố cho rằng có 
gian lận bỏ phiếu là “nhảm vãi ***”, “sai 
sự thật” và “ngu ngốc” và sau đó ông đã từ 
chức. “Tôi không muốn trở thành một 
phần của chuyện này”, ông Barr nói.

Ủy ban Hạ viện về vụ 6/1 đã dành cả 
buổi sáng để điều trần, xem xét những 
tuyên bố của ông Trump cho rằng có gian 
lận bầu cử và vô số cách những người 
xung quanh cố gắng thuyết phục vị tổng 
thống bị đánh bại của đảng Cộng hòa rằng 
những tuyên bố đó không đúng sự thật và 
đơn giản là ông đã thất cử.

Các nhân chứng hôm 13/6, chủ yếu là 
đảng viên Cộng hòa và nhiều người làm 
chứng thông qua hình thức ghi video, đã 
mô tả một cách thẳng thừng và đôi khi bực 
tức kể chi tiết về việc ông Trump từ chối 
nghe lời khuyên của những người thân cận 
nhất, bao gồm cả các người thân trong gia 
đình ông.

Hôm 13/6, ông Trump vẫn giữ thái độ 
như trước, gọi các phiên điều trần này 
bằng ngôn ngữ quen thuộc của mình là “lố 
bịch và phản quốc” và lặp lại tuyên bố 
trước đó của ông.

Hội đồng điều trần cho biết những lời 
nói dối của ông Trump đã kích động một 
đám đông những người ủng hộ ông tấn 
công Điện Capitol.
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danh của chính quyền đã giảm, nổi bật là 

cuộc bầu cử thống đốc Bangkok vào tháng 

trước mà các ứng cử viên bảo thủ ủng hộ 

chính phủ bị một cựu nhân vật đối lập 

đánh bại.

Người phát ngôn của chính phủ 

Thanakorn Wangboonkongchana nói rằng 

không có gì phải sợ hãi.

“Thủ tướng sẵn sàng giải trình trước 

quốc hội và trả lời tất cả các vấn đề mà phe 

đối lập đưa ra vì chính phủ tự tin rằng họ 

đã điều hành đất nước một cách trung thực 

mà không có tham nhũng, vốn từng xảy ra 

trong các chính phủ trước đây”, phát ngôn 

viên Thanakorn nói.

(tiếp trang 1-A)

(tiếp trang 1-A)

Ấn, Trung: Thị trường đang mở rộng 
cho dầu khí Nga

đây nhưng ở mức độ thấp hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng 
tin Associated Press, Thủ tướng Sri Lanka 
cho biết có thể cũng buộc phải mua thêm 
dầu từ Nga khi đang ráo riết tìm kiếm 
nhiên liệu để duy trì hoạt động của đất 
nước trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế 
nghiêm trọng.

Kể từ cuộc xâm lược của Nga tại 
Ukraine vào cuối tháng Hai, giá dầu toàn 
cầu đã tăng vọt, mang lại cho các nhà máy 
lọc dầu ở Ấn Độ và các nước khác thêm 
động lực để khai thác dầu mà họ được 
Moscow cung cấp với chiết khấu đáng kể 
từ 30 đến 35 đô la, so với dầu thô Brent và 
các loại dầu quốc tế khác hiện đang giao 
dịch ở mức khoảng 120 đô la mỗi thùng.

Tầm quan trọng của họ đối với Nga đã 
tăng lên sau khi Liên hiệp châu Âu gồm 27 
quốc gia, thị trường chính cho nhiên liệu 
hóa thạch mang lại phần lớn thu nhập từ 
nước ngoài cho Moscow, đã đồng ý ngừng 
hầu hết các hoạt động mua dầu Nga vào 
cuối năm nay.

Trong khi các chuyến hàng dầu Urals 
đến phần lớn châu Âu bị cắt giảm, thì dầu 
thô được chuyển sang châu Á, nơi Ấn Độ 
trở thành khách mua hàng đầu, tiếp theo là 
Trung Quốc. Các báo cáo theo dõi tàu cho 
thấy Thổ Nhĩ Kỳ là một điểm đến quan 
trọng khác.

Các nhà máy lọc dầu độc lập và thuộc 
sở hữu nhà nước của Trung Quốc cũng đã 
tăng cường mua. Theo Cơ quan Năng 
lượng Quốc tế, vào năm 2021, Trung 
Quốc là khách hàng mua dầu lớn nhất của 
Nga, với trung bình 1,6 triệu thùng mỗi 
ngày, chia đều giữa các tuyến đường ống 
và đường biển.

Dù nhập khẩu của Ấn Độ chỉ bằng 
khoảng một phần tư số này, nhưng sự gia 
tăng mạnh kể từ khi chiến tranh Ukraine 
bắt đầu là một nguồn rạn nứt tiềm tàng 
giữa Washington và New Delhi.

Wikipedia phản đối việc Nga đòi xóa 

thông tin về chiến tranh Ukraine

đáng tin trên Wikipedia mà không nhất 

quán với thông tin từ chính phủ Nga thì bị 

xem là thông tin sai lệch”.

Wikipedia nói họ cung cấp “bản thảo 

thứ hai của lịch sử”, là một trong số ít các 

nguồn thông tin tiếng Nga đã được kiểm 

chứng cho người Nga sau một cuộc đàn áp 

truyền thông ở Moscow.

“Chính phủ đang nhắm đến những 

thông tin quan trọng đối với cuộc sống của 

người dân trong thời kỳ khủng hoảng”, 

ông LaPorte nói. “Chúng tôi kêu gọi tòa án 

xem xét lại để ủng hộ quyền tiếp cận tri 

thức và tự do ngôn luận của mọi người.”

Tòa án Moscow lập luận rằng những 

gì tòa gọi là thông tin sai lệch trên 

Wikipedia gây rủi ro cho trật tự công cộng 

ở Nga và rằng Sáng hội Wikimedia, có trụ 

sở tại San Francisco bang California, đang 

hoạt động bên trong nước Nga.

Sáng hội đã bị truy tố theo luật Nga về 

việc không xóa thông tin bị cấm. Vụ việc 

do cơ quan quản lý truyền thông 

Roskomnadzor của Nga đưa ra, cơ quan 

này đã không trả lời yêu cầu bình luận trên 

Wikipedia.

Kháng cáo của Wikipedia, được đệ 

trình vào ngày 6 tháng 6 và được công bố 

ngày 13/6, lập luận rằng việc xóa thông tin 

là vi phạm nhân quyền. Sáng hội nói Nga 

không có quyền tài phán đối với Sáng hội 

Wikimedia, tổ chức có hơn 300 ngôn ngữ 

trên toàn cầu.

Các mục trên Wikipedia được viết và 

chỉnh sửa bởi các tình nguyện viên.

Các câu chuyện về cuộc chiến ở 

Ukraine, cuộc xâm lược trên bộ lớn nhất 

tại châu Âu kể từ Thế chiến Thứ hai, rất 

khác nhau - và đã bị chính trị hóa cao độ, 

các nhà báo ở cả Moscow và phương Tây 

thường xuyên bị cáo buộc đưa tin sai về 

cuộc chiến.

Ukraine nói họ là nạn nhân của một 

cuộc chiếm đất vô cớ kiểu đế quốc và họ sẽ 

chiến đấu đến cùng để giành lại lãnh thổ 

mà các lực lượng Nga đã chiếm đóng. 

Kyiv đã nhiều lần yêu cầu phương Tây 

giúp đỡ nhiều hơn để chống lại Nga.

Tổng thống Vladimir Putin và các 

quan chức Nga không sử dụng các từ 

“chiến tranh” hay “xâm lược”. Họ coi đây 

là một “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm 

ngăn chặn cuộc đàn áp những người nói 

tiếng Nga ở miền đông Ukraine.

Ông Putin cũng nói rằng cuộc xung 

đột là một bước ngoặt trong lịch sử Nga: 

một cuộc nổi dậy của Moscow chống lại 

Hoa Kỳ, mà ông Putin tố cáo là đã làm bẽ 

mặt Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 

1991 và thúc đẩy mở rộng liên minh quân 

sự NATO.

Ukraine và các nước ủng hộ phương 

Tây phủ nhận tuyên bố của Moscow rằng 

những người nói tiếng Nga bị đàn áp. Kyiv 

nói rằng các lực lượng Nga đã phạm tội ác 

chiến tranh, bao gồm giết người, tra tấn và 

hãm hiếp ở những nơi như Bucha.

Nga nói bằng chứng cáo giác tội ác 

chiến tranh là những thông tin sai lạc được 

dàn dựng cẩn thận và rằng Ukraine và 

những nước ủng hộ phương Tây đã phát 

tán thông tin sai lệch về lực lượng Nga.

(tiếp trang 1-A)

Phe đối lập Thái Lan đệ đơn bất tín 

nhiệm chống lại thủ tướng

kết thúc vào tháng 3 năm sau.

Ông Prayuth, một tướng về hưu, lần 

đầu tiên lên nắm quyền trong một cuộc 

đảo chính năm 2014, đã vượt qua ba lần bỏ 

phiếu tín nhiệm trước đó kể từ cuộc bầu cử 

năm 2019 giúp ông giữ quyền lực.

“Ông ấy là một nhà lãnh đạo có tư duy 

sai lạc, thích bám víu quyền lực, không tôn 

trọng pháp quyền, thiếu đạo đức và thất 

bại trong việc quản lý các công việc của 

nhà nước, Chonlanan Srikaew, lãnh đạo 

của khối đối lập, nói với quốc hội.

Các nhà phân tích cho rằng đa số 253 

ghế trong nghị viện của chính phủ so với 

con số 208 của phe đối lập tạo ra khả năng 

ông Prayuth sẽ thắng thế.

Stithorn Thananithichot, giám đốc 

Văn phòng Đổi mới vì Dân chủ tại Viện 

Quốc vương Prajadhipok, nói rằng ông 

Prayuth sẽ tồn tại khi liên minh của ông 

vẫn còn thống nhất, trong khi nhà phân 

tích chính trị Sukhum Nualsakul nói rằng 

động thái này nhằm vào cuộc bầu cử năm 

sau hơn là việc loại bỏ ông Prayuth.

Những người khác cho rằng thanh 

(tiếp trang 1-A)

Ukraine tiếp tục chiến đấu khi tối hậu 

thư đòi ‘đầu hàng’ của Nga hết thời hạn

thường bị mắc kẹt cùng với binh lính bên 

trong nhà máy hóa chất Azot, nơi các lực 

lượng của họ đang chống lại các cuộc bắn 

phá và tấn công trong nhiều tuần lễ của 

Nga khiến phần lớn Sievierodonetsk trở 

thành đống đổ nát.

Th ị  t rưởng  S iev ie rodone t sk , 

Oleksandr Stryuk, cho biết sau khi thời 

hạn vào sáng sớm trôi qua rằng các lực 

lượng Nga đang cố gắng tấn công thành 

phố từ nhiều hướng nhưng các lực lượng 

Ukraine vẫn tiếp tục bảo vệ nó và không bị 

cắt đứt hoàn toàn.

“Chúng tôi đang cố gắng đẩy kẻ thù 

về phía trung tâm thành phố”, ông nói trên 

truyền hình mà không đề cập đến tối hậu 

thư. “Đây là tình huống đang diễn ra với 

một phần thành công và rút lui chiến 

thuật”.

Ông cho biết: “Các lối thoát hiểm rất 

nguy hiểm, nhưng vẫn có một số lối 

thoát”.

Nhận xét của ông lặp lại những bình 

luận của thống đốc Serhiy Gaidai của 

vùng Luhansk, khu vực bao gồm 

Sievierodonetsk, được đăng trực tuyến 

ngay trước thời hạn 8 giờ sáng theo giờ 

Moscow của Nga.

Ông cho biết quân đội đang bảo vệ 

Sievierodonetsk và Lysychansk, thành 

phố gần kề ở bờ đối diện của sông 

Siverskyi Donets.

Luhansk là một trong hai tỉnh phía 

đông mà Moscow tuyên bố chủ quyền 

nhân danh phe ly khai. Chúng cùng nhau 

tạo nên Donbas, một khu vực công nghiệp 

của Ukraine, nơi Nga tập trung tấn công 

sau khi thất bại trong việc chiếm thủ đô 

Kyiv của Ukraine vào tháng 3.

Tình báo Anh cho biết các chiến binh 

trong nhà máy hóa chất có thể sống sót 

dưới lòng đất và các lực lượng Nga có thể 

sẽ vẫn tập trung vào họ, ngăn họ tấn công 

nơi khác.

Trận pháo kích Azot lặp lại cuộc bao 

vây máy thép Azovstal ở phía nam cảng 

Mariupol trước đó, nơi hàng trăm chiến 

binh và dân thường đã trú ẩn trước các 

cuộc pháo kích của Nga. Họ đã đầu hàng 

vào giữa tháng 5 và bị Nga giam giữ.

Thị trưởng thành phố, Stryuk, cho 

biết những người còn lại ở Azot sống sót 

được là nhờ nước giếng, máy phát điện và 

nguồn cung cấp thực phẩm được đưa đến.

Kyiv cho biết khoảng 100-200 binh sĩ 

của họ thiệt mạng mỗi ngày, với hàng trăm 

người khác bị thương trong các cuộc giao 

tranh đẫm máu nhất kể từ khi Nga bắt đầu 

cuộc xâm lược vào ngày 24/2.

Ukraine hôm thứ Ba cho biết họ vẫn 

đang cố gắng sơ tán thường dân sau khi lực 

lượng Nga phá hủy cây cầu cuối cùng nối 

Sievierodonetsk với Lysychansk, nằm 

trên vùng đất cao hơn trên bờ Tây sông 

Siverskyi Donets.

Tổng thống Zelenskyy trong một bài 

phát biểu vào cuối ngày thứ Ba nói: 

“Chúng ta phải cố thủ mạnh mẽ... Kẻ thù 

càng chịu nhiều tổn thất, thì càng ít sức 

mạnh để theo đuổi cuộc xâm lược”.

Giáo hoàng chỉ trích sự tàn ác của Nga ở 

Ukraine

Tuy lên án “sự hung hãn, tàn ác của 

quân đội Nga”, song Giáo hoàng Phanxicô 

cũng nói rằng “Chúng ta không được quên 

những vấn đề thực sự nếu chúng ta muốn 

chúng được giải quyết”.

“Quả thực, người Nga đã tưởng rằng 

tất cả sẽ kết thúc trong một tuần. Nhưng họ 

đã tính toán sai. Họ gặp phải một dân tộc 

dũng cảm, một dân tộc đang đấu tranh để 

tồn tại và dân tộc này có lịch sử đấu tranh,” 

tạp chí Dòng Tên Civilta Cattolica trích 

đăng lại lời của Giáo hoàng.

“Đây là điều khiến chúng ta cảm 

động: nhận ra chủ nghĩa anh hùng từ đây. 

Tôi thực sự muốn nhấn mạnh điểm này, 

chủ nghĩa anh hùng của dân tộc Ukraine. 

Trước mắt chúng ta là tình hình chiến 

tranh thế giới, lợi ích toàn cầu, bán vũ khí 

và chiếm đoạt địa chính trị, mà điều này 

đang biến một dân tộc anh hùng thành 

những người tử vì đạo”, ông nói thêm.

Giáo hoàng Phanxicô nói rằng vài 

tháng trước khi Tổng thống Vladimir 

Putin đưa lực lượng của ông ta vào 

Ukraine, Giáo hoàng đã gặp một nguyên 

thủ quốc gia, người bày tỏ lo ngại rằng 

NATO đang “làm ồn ào trước cửa nước 

Nga” theo cách thức có thể dẫn đến chiến 

tranh.

Giáo hoàng Phanxicô được trích lời 

nói nguyên văn rằng: “Chúng ta không 

thấy được toàn bộ câu chuyện đang diễn ra 

đằng sau cuộc chiến này, mà có lẽ bằng 

cách nào đó, nó hoặc là bị khiêu khích 

hoặc là không được ngăn chặn”.

(tiếp trang 1-A)

_______________________

TT Zelenskyy: Ukraine đang 

chịu tổn thất đau đớn, cần vũ 

khí chống phi đạn

Lực lượng Ukraine đang hứng chịu 

những tổn thất đau đớn trong cuộc giao 

tranh với quân Nga ở thành phố 

Sievierodonetsk phía đông và vùng 

Kharkiv,  Tổng thống Volodymyr 

Zelenskyy tuyên bố ngày 14/6.

Trong bài phát biểu giữa đêm, ông 

Zelenskyy cho biết Ukraine cần vũ khí 

chống phi đạn hiện đại ngay bây giờ, nói 

thêm rằng không có lý do gì để các nước 

đối tác trì hoãn việc chuyển giao.

Một số phi đạn của Nga đang né tránh 

hệ thống phòng thủ và gây ra thương vong, 

ông cho hay.

Ukraine nói lực lượng của họ vẫn 

đang cố gắng sơ tán thường dân ra khỏi 

Sievierodonetsk sau khi Nga phá hủy cây 

cầu cuối cùng dẫn vào thành phố, giai 

đoạn mới nhất trong trận chiến kéo dài 

nhiều tuần ở vùng Donbas mà Moscow 

đang tìm cách đánh chiếm.

Ông Zelenskyy nói: “Những trận 

chiến ác liệt nhất, như trước, đang diễn ra 

ở Sievierodonetsk và các thị trấn, cộng 

đồng lân cận. Tổn thất rất đau đớn.”

Ông nhấn mạnh: “Nhưng chúng ta 

phải giữ vững – đó là điều vô cùng quan 

trọng ở Donbas. Kẻ thù càng chịu nhiều 

tổn thất thì sức mạnh của họ càng giảm đi 

trong việc theo đuổi sự xâm lược.”

Ông Zelenskyy cho biết Ukraine 

cũng đang chứng kiến những “tổn thất đau 

đớn” ở khu vực Kharkiv ở phía đông thủ 

đô Kyiv, nơi Nga đang cố gắng củng cố vị 

trí của mình sau khi bị đẩy lùi thời gian gần 

đây. Ông nói thêm: “Các trận chiến đang 

tiếp tục ở đó và chúng tôi phải tiếp tục 

chiến đấu, chiến đấu hết mình.”

Bộ Quốc phòng Nga nói đã cho các 

chiến binh Ukraine trú ẩn trong nhà máy 

hóa chất Azot ở Sievierodonetsk cơ hội 

đầu hàng vào ngày 15/6.

Thống đốc vùng Luhansk cho hay: 

“Khoảng 500 thường dân vẫn còn trong 

khuôn viên của nhà máy Azot ... Bốn mươi 

trong số đó là trẻ em.”
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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

Licensed Insurance A
gent

Call or Text 832-709-1799

Chuùng toâi coù theå giuùp quyù vò xin Medicare 3 thaùng tröôùc khi böôùc sang 65 tuoåi

548-2006/1574

'Donald Trump vẫn mạnh': Cử tri lật 

đổ nghị sĩ Đảng Cộng hòa vì bỏ phiếu 

luận tội Trump
Một nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã mất ghế, sau khi gặp 

những phản ứng dữ dội của cử tri ủng hộ Donald Trump về 

việc ông này đã bỏ phiếu luận tội cựu Tổng thống Mỹ.

Tom Rice, một dân biểu từng giữ 5 nhiệm kỳ ở Nam 

Carolina, đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử sơ bộ bởi đối 

thủ được ông Donald Trump hậu thuẫn là Russell Fry, một 

nhà lập pháp của bang.

Nhưng một đảng viên Cộng hòa khác ở bang từng chỉ 

trích ông Trump, Nancy Mace, đã chiến thắng một cách dễ 

dàng

Nancy Mace đã giành được phiếu bầu của mình mặc dù 

ông Trump tán thành đối thủ của bà

Bà Mace sau đó đã đến thăm Trump Tower để thể hiện 

lòng trung thành.

Các cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội được tổ chức hôm 

thứ Ba (14/6) tại Maine, Nevada, Bắc Dakota, Nam 

Carolina và Texas.

Ông Rice từng là người ủng hộ đáng tin cậy của ông 

Donald Trump cho đến khi diễn ra cuộc bạo động ở Quốc 

hội Mỹ vào ngày 6/1/2021.

Sau biến cố này, ông Rice trở thành một trong 10 

thành viên Đảng Cộng hòa đứng về phía Đảng Dân chủ chỉ 

vài ngày sau đó để luận tội tổng thống sắp mãn nhiệm vì tội 

kích động nổi dậy.

Ông Trump được tuyên bố trắng án về trách nhiệm 

chính trị tại Thượng viện.

Một cuộc điều tra của Quốc hội do đảng Dân chủ lãnh 

đạo hiện đang tiến hành các cuộc điều trần công khai về 

cuộc bạo động ở Điện Capitol, cáo buộc cựu tổng thống 

âm mưu một cuộc đảo chính.

Ông Rice thừa nhận lá phiếu luận tội của ông có thể 

chấm dứt sự nghiệp chính trị của mình, nhưng ông vẫn làm 

theo lương tâm của mình.

10 đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu luận tội ông Trump 

đã đối mặt với những kết quả khác nhau trong bầu cử sơ 

bộ.

Liz Cheney và Adam Kinzinger chỉ trích Trump và 

hiện đang ngồi trong ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ, nơi đang 

điều tra vụ bạo loạn ở Capitol.

Ông Kinzinger nằm trong số những người không tái 

tranh cử.

Những người khác thì đang chiến đấu cho sự nghiệp 

chính trị của họ.

Bà Mace đã không bỏ phiếu để luận tội ông Trump, 

nhưng bà khiến ông không hài lòng khi lên án ông ta về vụ 

bạo loạn ở Điện Capitol và bỏ phiếu chứng nhận Tổng 

thống Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào 

Nhà Trắng năm 2020.

Bà đã cố gắng sửa đổi bằng cách quay một video ở 

Thành phố New York trong năm nay, bên ngoài Tháp 

Trump để nhắc nhở những người đi bầu rằng bà là một 

trong những người đầu tiên ủng hộ vị cựu tổng thống.

Ông Trump tán thành đối thủ của bà, Katie Arrington - 

nhà cựu lập pháp tiểu bang. Nhưng bà Mace đã dễ dàng 

vượt qua ngưỡng 50% phiếu bầu cần thiết để tránh một 

cuộc bầu cử thêm.

Ông Trump, người đã bước sang tuổi 76 vào hôm thứ 

Ba, đã yêu cầu những người ủng hộ tặng ông hai món quà 

sinh nhật bằng cách đánh bại ông Rice và bà Mace.

Các nhà phân tích chính trị kỳ vọng những người 

chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở 

Nam Carolina sẽ giành ưu thế trong cuộc bầu cử chống lại 

các đối thủ của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ 

vào tháng 11.■

Mỹ: Điều trần về cuộc bạo loạn 6/1, chú 

trọng cáo buộc của ông Trump về gian 

lận bầu cử
Ban điều tra vụ bạo loạn ngày 6/1 tại Điện Capitol 

Hoa Kỳ năm ngoái tổ chức phiên điều trần công khai thứ 

hai vào ngày 13/6, với cựu quản lý chiến dịch của Tổng 

thống Donald Trump nằm trong số những người khai 

chứng trong phiên họp tập trung vào những cáo buộc vô 

căn cứ của ông Trump về gian lận bầu cử.

Các thành viên của ủy ban cho biết hôm 12/6 rằng sẽ 

có thêm nhiều bằng chứng trong các phiên điều trần sắp tới 

cho thấy ông Trump biết rằng ông đã thua cuộc trong khi 

tái tranh cử nhưng vẫn khơi lên tình trạng hỗn loạn khi nói 

với những người ủng hộ rằng ông đã bị gian lận để bị loại 

khỏi một nhiệm kỳ 4 năm nữa.

Quốc hội Hoa Kỳ điều trần về vụ bạo loạn xảy ra vào 

ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol.

Ông Trump “hoàn toàn biết mình đã thua”, Nghị sĩ 

Hoa Kỳ Jamie Raskin, một đảng viên Đảng Dân chủ của 

Maryland, nói với chương trình “State of the Union” của 

CNN. “Bất kỳ một người biết điều nào cũng phải biết rằng 

ông ta đang nói dối trắng trợn” bằng những tuyên bố đó, 

như ông ta vẫn làm cho đến nay, rằng ông ta đã giành chiến 

thắng trong cuộc bầu cử tháng 11/2020 trước đảng viên 

Dân chủ Joe Biden, người đã đảm nhận chức vụ tổng thống 

hai tuần sau cuộc tấn công vào Điện Capitol.

Nghị sĩ Raskin mô tả hành động của ông Trump là 

khuyến khích “một cuộc tấn công lớn vào nền dân chủ của 

chúng ta”, trong khi Nghị sĩ Dân chủ của California, Adam 

Schiff, trong một cuộc phỏng vấn riêng trên chương trình 

“This Week” của ABC, nói, “Trong khi cuộc tấn công này 

đang diễn ra, ông ấy không làm gì để ngăn chặn nó” cho tới 

hàng giờ sau khi nó bắt đầu.

Nghị sĩ Schiff cho rằng ông Trump coi như đã “bỏ 

quên nhiệm vụ vào ngày hôm đó” khi không nỗ lực ngăn 

chặn cuộc bạo động trong hơn hai giờ khi những người ủng 

hộ ông xông vào Điện Capitol, lục soát các văn phòng 

quốc hội và buộc các nhà lập pháp phải chạy trốn khỏi 

Thượng viện và các phòng ở Hạ viện vì sự an toàn của họ.

Nghị sĩ Raskin và Schiff nói Chủ tịch ủy ban, Hạ nghị 

sĩ Dân chủ Bennie Thompson, và phó Chủ tịch uỷ ban, Hạ 

nghị sĩ đảng Cộng hòa Liz Cheney, chỉ nêu ra những nét 

khái quát về những phát hiện của ủy ban điều tra của Hạ 

viện tại phiên điều trần, khai mạc vào tuần trước và được 

phát sóng truyền hình vào giờ vàng buổi tối.

Ít nhất sáu phiên điều trần công khai nữa đã được lên 

kế hoạch trong hai tuần tới.

“Không nghi ngờ gì về việc tổng thống hình thành 

đám đông nổi loạn, tổng thống đã kích động đám đông, 

tổng thống phát biểu với đám đông đó. Ông ấy đã đổ dầu 

vào lửa”, Nghị sĩ Cheney nói trong tuyên bố khai mạc hôm 

thứ Năm tuần trước, cáo buộc ông Trump âm mưu lợi dụng 

kết quả bầu cử một cách bất hợp pháp để tiếp tục nắm 

quyền và kêu gọi những người ủng hộ ngăn chặn các nhà 

lập pháp chứng nhận chiến thắng của ông Biden.

Đăng bài trên mạng xã hội TRUTH của riêng mình, 

ông Trump gọi ủy ban điều trần đêm thứ Năm là một “cuộc 

điều trần thiên vị, hoàn toàn theo đảng phái, PHÙ THUỶ 

CHÍNH TrỊ!”. Ông bác bỏ một đoạn băng ghi hình ngắn về 

con gái lớn Ivanka làm chứng rằng cô đồng ý với cựu Tổng 

chưởng lý William Barr rằng không có bằng chứng rộng 

rãi về gian lận chính trị trong cuộc bầu cử và ông Biden đã 

chiến thắng một cách công bằng.

Ông Trump nói con gái ông, một cố vấn Nhà Trắng 

của ông, đã rời đi vào thời điểm các cuộc kiểm phiếu được 

tiến hành.

Nghị sĩ Cheney nêu ra tình huống chống lại ông 

Trump như một công tố viên làm trong tuyên bố mở đầu tại 

một phiên tòa hình sự, mặc dù ủy ban Hạ viện chỉ có thể 

công khai vụ việc, không đưa ra cáo buộc chống lại bất kỳ 

ai.

Ban hội thẩm, nếu muốn làm như vậy, có thể tham 

khảo các phát hiện và bản ghi của hàng nghìn nhân chứng 

mà họ đã phỏng vấn cho Bộ Tư pháp để xem xét liệu có 

buộc tội bất kỳ ai, kể cả ông Trump, vì đã lên kế hoạch và 

thực hiện bạo loạn hay không.

Hơn 800 người ủng hộ ông Trump đã bị buộc tội về 

cuộc bạo loạn bên trong Điện Capitol, và hơn 300 người đã 

nhận tội hoặc bị kết án, với nhiều trường hợp còn lại vẫn 

chưa được giải quyết.

Các thẩm phán đã kết án một số kẻ bạo loạn và họ phải 

đối mặt với các tội nhẹ về việc xâm phạm bất hợp pháp từ 

vài tuần tù giam, cho đến những kẻ tấn công cảnh sát để 

xông vào Điện Capitol bị phạt tù từ bốn năm tù giam trở 

lên.■

Mỹ, Hàn Quốc trình diễn 20 máy bay 

chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng 

với Triều Tiên
Phóng viên Haze Fan của Bloomberg đã được chính 

quyền Trung Quốc cho tại ngoại trong lúc công an tiếp tục 

điều tra, sau hơn một năm bị giam giữ.

Bloomberg cho biết họ đã được Đại sứ quán Trung 

Quốc tại Hoa Kỳ thông báo về việc bà được trả tự do, 

nhưng tới nay không thể liên lạc được với bà.

Bà Fan, công dân Trung Quốc, được nhìn thấy lần 

cuối vào tháng 12/2020, khi bà bị các nhân viên an ninh 

mặc thường phục đưa ra khỏi tòa nhà chung cư của mình.

Bà là một trong số các phóng viên bị Trung Quốc bắt 

giữ hoặc trục xuất.

Sứ quán Trung Quốc ra tuyên bố về trường hợp bà 

Haze Fan hôm 6/5.

Bloomberg nói tới nay họ vẫn chưa liên lạc được với 

bà Haze Fan.

Trung Quốc nói vào thời điểm bắt giữ bà rằng đây là 

"quan hệ nội bộ", và cảnh báo những người khác chớ can 

thiệp.

Haze Fan được nhìn thấy lần cuối vào ngày 7 tháng 12 

năm 2020, khi an ninh mặc thường phục đưa bà ra khỏi tòa 

nhà chung cư.

Đại sứ quán Trung Quốc nói trong tuyên bố của mình 

rằng bà chính thức bị bắt vào tháng 7 năm 2021 vì tình nghi 

phạm tội gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, đồng thời 

nói thêm rằng "các quyền và lợi ích hợp pháp của bà đã 

được bảo vệ đầy đủ".

Bà Fan làm việc tại Bloomberg từ năm 2017, và trước 

đó từng làm cho hãng tin Reuters, cũng như CNBC, Al 

Jazeera và CBS News.

Một phúc trình của Tổ chức Phóng viên Không biên 

giới (RSF) ra hồi tháng 12/2021 mô tả Trung Quốc là 

"quốc gia bắt giữ nhiều nhà báo nhất thế giới", với ít nhất 

127 phóng viên bị giam giữ tính tại thời điểm ra phúc trình.

Bản phúc trình nói Trung Quốc đang tiến hành một 

"chiến dịch đàn áp chưa từng có" trên toàn thế giới, chống 

lại báo chí.

Trung Quốc biện minh cho việc bắt giữ các phóng 

viên và người dân làm báo bằng cách cáo buộc họ kích 

động, gây rối.

TIN THEÁ GIÔÙI
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Trung Quốc: Sách giáo khoa mới tuyên 

bố Hong Kong không là thuộc địa của 

Anh
Sách giáo khoa mới cho các trường học ở Hong 

Kong sẽ tuyên bố lãnh thổ này chưa bao giờ từng là 

thuộc địa của Anh, truyền thông địa phương đưa tin.
Thay vào đó, các sách tuyên bố người Anh "chỉ thực 

hiện quyền cai trị thực dân" ở Hong Kong - một sự khác 

biệt được đưa ra để làm nổi bật các tuyên bố của Trung 

Quốc về chủ quyền liên tục.
Trung Quốc luôn khẳng định họ không bao giờ từ bỏ 

chủ quyền và việc họ đầu hàng trao Hong Kong cho Anh là 

do các hiệp ước bất bình đẳng của cuộc Chiến tranh Nha 

phiến vào những năm 1800.
Vương quốc Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc 

vào năm 1997 sau hơn 150 năm cai trị.
Trong suốt thời gian cai trị, Anh nhắc đến Hong Kong 

- một cảng biển sâu đã trở thành một thành phố phát triển 

vượt bậc, và là một trong những trung tâm tài chính hàng 

đầu thế giới - như một thuộc địa, cũng như một lãnh thổ 

phụ thuộc.
Vương quốc Anh quản lý khu vực này từ năm 1841 

đến 1941, và từ năm 1945 đến 1997, sau đó thành phố 

được trao trả cho Trung Quốc.

Khuyến khích 'bản sắc Trung Quốc’
Phân tích của Jeff Li, BBC Tiếng Trung
Trung Quốc duy trì quan điểm rằng Hong Kong luôn 

là lãnh thổ của họ - mà người Anh chỉ chiếm đóng sau năm 

1842.
Và trong khi chính phủ nhà Thanh vào thời điểm đó đã 

ký các hiệp ước liên tiếp nhượng và cho thuê các phần của 

lãnh thổ cho Anh, Trung Quốc lập luận rằng những hiệp 

ước đó được ký kết "dưới sự ép buộc" và họ không bao giờ 

chấp nhận chúng.
Chính quyền Hong Kong đã tuân theo lời lẽ hoa mỹ 

của Bắc Kinh kể từ khi được bàn giao vào năm 1997. Họ 

không bao giờ nói rằng chủ quyền đã được "chuyển giao" 

cho Trung Quốc, mà chỉ nói là Hong Kong đã "trở về với 

đất mẹ".

Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc năm 1997, 

thời điểm được chỉ định theo các yêu cầu của hiệp ước
Các bảo tàng của chính phủ từng mô tả Hong Kong là 

"thuộc địa của Anh", nhưng những từ đó đã bị xóa vào năm 

2020 - một động thái mà người dân địa phương cho rằng là 

dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang tăng cường sự kiểm 

soát tại thành phố bán tự trị này.
Động thái mới nhất này thống nhất với nỗ lực của Bắc 

Kinh trong những năm gần đây để khơi dậy "bản sắc Trung 

Quốc" trong giới sinh viên Hong Kong - nhằm gieo rắc ý 

tưởng rằng Hong Kong luôn là một phần của Trung Quốc, 

nhưng đã bị tước đoạt trong một thời gian dưới sự cai trị 

của Anh.
Sách giáo khoa mới dành nhiều phần để giải thích sự 

khác biệt giữa thuộc địa và cai trị thực dân - với các nội 

dung tuyên bố rằng để một quốc gia gọi một lãnh thổ bên 

ngoài là thuộc địa thì quốc gia đó cần có chủ quyền cũng 

như quyền quản lý đối với lãnh thổ đó.
Trong trường hợp của Hong Kong, người Anh "chỉ 

thực hiện sự cai trị thực dân... vì vậy Hong Kong không 

phải là thuộc địa của Anh", theo như nội dung trong sách 

giáo khoa mới được truyền thông địa phương đưa tin.
Các cuốn sách được biên soạn cho một khóa học cụ 

thể để được sử dụng cho giảng dạy trong các trường học ở 

Hong Kong, tập trung vào lý tưởng công dân, luật pháp và 

lòng yêu nước.
Môn học này thay thế cho một khóa học nghiên cứu 

về chủ nghĩa tự do nhằm dạy cho học sinh sinh viên kỹ 

năng tư duy phản biện tốt hơn và các ý tưởng về sự tham 

gia của công dân.
Trung Quốc đã chỉ trích trực tiếp khóa học này trong 

thời gian xảy ra các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ hàng 

loạt của thành phố này vào năm 2019, và nói rằng giáo dục 

như vậy đã "cực đoan hóa" giới trẻ và cho họ những ý 

tưởng sai lầm.
Truyền thông địa phương cho biết, sách giáo khoa 

mới - chưa được in, và đang chờ chính quyền Trung Quốc 

phê duyệt lần cuối - cũng phản ánh việc xây dựng quan 

điểm của Bắc Kinh về các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ 

hàng loạt vào năm 2019 như một mối đe dọa an ninh.
Tờ South China Morning Post đưa tin một trích đoạn 

về các cuộc biểu tình có nội dung: "Ly khai và lật đổ chính 

phủ được cổ vũ trong một số hoạt động đe dọa chủ quyền, 

an ninh và lợi ích quốc gia."
Trong khi các vụ bạo lực đã xảy ra trong các cuộc biểu 

tình năm 2019, phần lớn các cuộc biểu tình chủ yếu diễn ra 

trong hòa bình. Các nhóm nhân quyền cũng đưa ra cáo 

buộc về sự tàn bạo và ngược đãi của cảnh sát với những 

người biểu tình ôn hòa trong thời gian này.
Timothy Lee, một nhà cựu lập pháp ủng hộ dân chủ ở 

Hong Kong hiện đang sống lưu vong, nằm trong số các 

nhà phê bình bày tỏ lo ngại về việc "viết lại" lịch sử.

Điều gì đã xảy ra kể từ khi trao trả Hong 

Kong?
Sau khi trao trả Hong Kong vào năm 1997, nhà cầm 

quyền Cộng sản Trung Quốc đã phân loại thành phố là một 

đặc khu hành chính với hệ thống quản lý và kinh tế riêng, 

cho phép các cá nhân có nhiều quyền tự do hơn so với 

trong đại lục.
Sau các cuộc biểu tình lớn năm 2019, Trung Quốc đã 

đàn áp các quyền tự do dân sự vốn được cho phép trước 

đây ở Hong Kong.
Năm 2020, Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc 

gia mà đã có hiệu lực cấm hầu hết các hình thức chỉ trích 

chính trị.■

Đài Loan: Liệu Mỹ và Trung Quốc 

đang tiến tới cuộc chiến giành hòn đảo?
Nhiều tuần sau khi Tổng thống Mỹ cảnh báo Trung 

Quốc về vấn đề Đài Loan, Bắc Kinh đã đưa ra bác bỏ 

quyết liệt nhất, nói rằng họ sẽ "kiên quyết đập tan bất kỳ 

nỗ lực nào" nhằm giành độc lập cho Đài Loan.
Hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc 

Ngụy Phượng Hòa về cơ bản cáo buộc Mỹ ủng hộ nền độc 

lập của hòn đảo, nói rằng Mỹ "vi phạm lời hứa về Đài 

Loan" và "can thiệp" vào chuyện của Trung Quốc.

Tổng thống Đài Loan bên một máy phóng tên lửa chống 

tăng
"Hãy để tôi làm rõ điều này: nếu bất cứ nước nào dám 

chia tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, chúng tôi sẽ không 

ngần ngại chiến đấu. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng mọi giá 

và chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Đây là sự lựa chọn duy 

nhất cho Trung Quốc," ông Ngụy Phượng Hòa nói tại Đối 

thoại Shangri-la, một hội nghị thượng đỉnh về an ninh châu 

Á được tổ chức tại Singapore.
Bình luận của ông Ngụy Phượng Hòa được đưa ra sau 

thông điệp gần đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắn gửi 

Trung Quốc rằng nước này đang "đùa với lửa" bằng việc 

cho máy bay chiến đấu đến gần Đài Loan. Ông thề sẽ bảo 

vệ hòn đảo bằng quân đội nếu nó bị tấn công.
Đài Loan tự cho mình là quốc gia có chủ quyền nhưng 

bị Trung Quốc coi là tỉnh ly khai. Tuy nhiên, Đài Loan 

cũng coi Mỹ là đồng minh lớn nhất của mình và 

Washington có luật yêu cầu nước này giúp hòn đảo tự vệ.
Các luận điệu leo thang khi Trung Quốc liên tiếp cử 

các chiến đấu cơ vào vùng nhận dạng phòng không của 

Đài Loan - đợt bay xuất kích lớn nhất trong năm của họ chỉ 

vào tháng trước - trong khi Mỹ đã điều tàu hải quân đi qua 

vùng biển của Đài Loan.
Vậy phải chăng Mỹ và Trung Quốc đang tiến tới một 

cuộc xung đột quân sự?

Cân nhắc kỹ những thiếu sót
Một nỗi lo sợ lớn nhất là liệu chiến tranh có nổ ra nếu 

Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Trước đây, Bắc Kinh 

từng nói họ có thể giành lại hòn đảo này bằng vũ lực nếu 

cần thiết.
Nhưng hầu hết các nhà phân tích cho rằng điều này - 

hiện tại - là không có khả năng xảy ra.
Đã có cuộc tranh luận về việc liệu Trung Quốc có đủ 

khả năng quân sự để xâm lược thành công hay không, và 

Đài Loan đã tăng cường đáng kể hệ thống phòng thủ trên 

không và trên biển.
Nhưng nhiều ý kiến cho rằng Bắc Kinh nhận thấy một 

động thái như vậy là quá tốn kém và thảm khốc - không chỉ 

đối với Trung Quốc, mà còn đối với thế giới.
"Có rất nhiều luận điệu, nhưng người Trung Quốc 

phải cân nhắc kỹ những thiếu sót nếu muốn tiến hành một 

cuộc xâm lược Đài Loan, đặc biệt là quá giống với cuộc 

khủng hoảng Ukraine," William Choong, thành viên cấp 

cao tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, cho biết.
Quan điểm nhất quán của Trung Quốc là tìm kiếm "sự 

thống nhất hòa bình" với Đài Loan - điều mà Tướng Ngụy 

Phượng Hòa nhắc lại vào Chủ nhật - và rằng Bắc Kinh sẽ 

chỉ hành động nếu đối mặt với sự khiêu khích.
Một hành động có thể châm ngòi là Đài Loan chính 

thức tuyên bố độc lập. Nhưng đây là điều mà Tổng thống 

Thái Anh Văn đã hết sức tránh, ngay cả khi bà khẳng định 

họ đã là một quốc gia có chủ quyền.
Hầu hết người Đài Loan ủng hộ lập trường này, vốn 

được gọi là "duy trì hiện trạng", dù một vài người ngày 

càng nhấn mạnh rằng họ muốn tiến tới độc lập.
Tương tự, Mỹ sẽ miễn cưỡng bị kéo vào một cuộc 

xung đột quân sự tốn kém ở châu Á, và Mỹ đã nhiều lần ra 

tín hiệu rằng họ không muốn chiến tranh.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, người cũng 

tham dự Đối thoại, phát biểu rằng Mỹ không ủng hộ Đài 

Loan độc lập, cũng như không muốn "một cuộc Chiến 

tranh Lạnh mới".
"Đôi bên đều kiên định lập trường về Đài Loan. Họ 

cần trông cứng rắn, họ không muốn bị coi là thụt lại hay lùi 

bước," Collin Koh, nghiên cứu viên của Trường Nghiên 

cứu Quốc tế S Rajaratnam, nói
"Nhưng đồng thời họ cũng rất lưu tâm về việc nhảy 

vào một cuộc xung đột toàn diện. Họ đang chăm chú lắng 

nghe luận điệu của nhau, và cả hai bên đều đang gắng sức 

kiềm chế rủi ro."
Việc cả Tướng Ngụy Phượng Hòa và ông Austin gặp 

nhau bên lề Đối thoại Shangri-la là một dấu hiệu tích cực, 

vì điều đó có nghĩa là cả hai bên đều muốn thể hiện rằng 

"họ vẫn sẵn lòng ngồi xuống đối thoại, đi đến thống nhất, 

và hòa giải khác biệt," ông Koh nói.
Ông nói, điều này có thể khiến các cuộc thảo luận hiệu 

quả hơn giữa quân đội hai nước nhằm giảm khả năng xảy 

ra các tính toán sai lầm trên thực địa làm dẫn đến xung đột, 

và mang lại một "làn gió mới cho đối thoại" - thứ vốn 

không có dưới thời chính quyền của Donald Trump.
Điều đó cho thấy, có khả năng cả Trung Quốc và Mỹ 

đều sẽ tiếp tục luận điệu của mình trong tương lai gần.
Tiến sĩ Ian Chong, một chuyên gia về Trung Quốc của 

Đại học Quốc gia Singapore, cho biết Trung Quốc thậm 

chí có thể đẩy mạnh "chiến tranh vùng xám" nhằm làm kiệt 

quệ lực lượng quân sự và sự nhẫn nại của Đài Loan - chẳng 

hạn như điều thêm chiến đấu cơ - hoặc các chiến dịch tin 

giả.
Đài Loan trước đây đã cáo buộc Trung Quốc tiến hành 

các chiến dịch tin giả trước cuộc bầu cử của hảo đảo này. 

Đài Loan sẽ tổ chức các cuộc bầu cử địa phương quan 

trọng vào cuối năm nay.
Đối với Hoa Kỳ và Trung Quốc, ít nhất hiện thời 

"không có ý chí chính trị để thay đổi lập trường của mình", 

đặc biệt là với các sự kiện quan trọng sắp tới - cuộc bầu cử 

giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11 và Đại hội Đảng Cộng sản 

Trung Quốc lần thứ 20 vào nửa cuối năm - thời điểm mà 

Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ củng cố hơn nữa quyền 

lực của ông ta.
Tiến sĩ Chong nói: "Mặt tích cực là không bên nào sẵn 

sàng leo thang.
"Nhưng không leo thang không có nghĩa là chúng ta 

sẽ tiến đến một vị trí tốt hơn. Vì vậy, tất cả chúng tôi đều 

mắc trong thế kẹt này một thời gian.”■

Tổng Thư ký LHQ: Thật ‘ảo tưởng’ khi 

vội vã đầu tư vào nguồn nhiên liệu hóa 

thạch mới
Hôm 14/6, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nói các nước 

giàu đã thực hiện một bước đi nguy hiểm đối với nhiên liệu 

hóa thạch để đối phó với cuộc chiến Ukraine, cảnh báo 

rằng các khoản đầu tư mới vào than, dầu và khí đốt là “ảo 

tưởng” do tác động của chúng đối với biến đổi khí hậu, 

theo Reuters.
“Cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng hơn do 

chiến tranh ở Ukraine đã cho thấy việc các nền kinh tế lớn 

càng đặt cược nhiều hơn vào nhiên liệu hóa thạch, đó là 

một nguy cơ”, Tổng Thư ký Antonio Guterres nói trong 

một bài phát biểu qua đường video trước Hội nghị thượng 

đỉnh thế giới ở Áo, một hội nghị về khí hậu.
Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, một số 

quốc gia đã chuyển sang mua thêm nhiên liệu hóa thạch 

không phải của Nga hoặc đầu tư vào các mỏ dầu và khí đốt 

mới để tích lũy nguồn cung cấp năng lượng của họ.
Ông Guterres cho biết “nguồn ngân quỹ mới đổ vào 

cơ sở hạ tầng sản xuất và thăm dò nhiên liệu hóa thạch thật 

là ảo tưởng” và sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề toàn cầu 

về ô nhiễm và biến đổi khí hậu.
Các nhà khoa học cho biết lượng khí thải carbon 

dioxide (CO2) trên toàn cầu cần phải được cắt giảm 

khoảng một nửa vào năm 2030 và đạt mức 0 ròng vào năm 

2050 để tránh những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí 

hậu.
Các quốc gia đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch mới 

cũng đều chính là các nước có mục tiêu cắt giảm lượng khí 

thải CO2 vào năm 2030. Đức cho biết việc đa dạng hóa 

nguồn cung cấp khí đốt ngắn hạn sẽ không làm ảnh hưởng 

đến các kế hoạch khí hậu nhằm giảm thiểu việc sử dụng 

nhiên liệu hóa thạch và đạt được một mục tiêu đầy tham 

vọng mới về năng lượng tái tạo được thực hiện kể từ khi 

cuộc xâm lược của Nga bắt đầu.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế kêu gọi chấm dứt các dự 

án dầu, khí đốt và than mới để đáp ứng các mục tiêu khí 

hậu toàn cầu, đồng thời cho biết các khoản đầu tư vào năng 

lượng tái tạo phải tăng gấp ba lần vào năm 2030. Ông 

Guterres kêu gọi các tổ chức tài chính tài trợ cho năng 

lượng tái tạo.
Ông Guterres nói: “Giá như trước đây chúng ta đầu tư 

ồ ạt vào năng lượng tái tạo, thì nay chúng ta đâu có bị bấp 

bênh ghê gớm do sự bất ổn của thị trường nhiên liệu hóa 

thạch bây giờ”, đồng thời ông lưu ý rằng giá dầu và khí đốt 

tăng cao đã khiến chi phí năng lượng trên khắp thế giới 

tăng vọt.
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