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Mỹ, Hàn Quốc sẽ tăng cường tập trận chung để đối phó
với đe dọa Bắc Triều Tiên

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (P) và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-Yeol
tại Seoul, ngày 20/5/2022. AP - Kim Min-hee

Thanh Phương

Hôm nay, 21/05/2022, Hoa Kỳ và Hàn Quốc thông báo sẽ tăng cường các cuộc
tập trận chung để đối phó với mối đe dọa Bắc Triều Tiên.

Bản thông cáo, được công bố sau cuộc họp thượng đỉnh tại Seoul giữa tổng thống
Hàn Quốc Yoon Suk Yeol với tổng thống Mỹ Joe Biden, cho biết hai vị lãnh đạo
đã đồng ý “sẽ mở các cuộc thảo luận nhằm mở rộng tầm mức và quy mô của các
cuộc thao dượt quân sự chung trên và chung quanh bán đảo Triều Tiên”.
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Thông báo của Seoul và Washington được đưa ra vào lúc theo Nhà Trắng, rất có
thể Bình Nhưỡng sẽ tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân hoặc thử nghiệm tên
lửa đạn đạo trong thời gian tổng thống Biden công du châu Á.

Từ Seoul, thông tín viên Nicolas Rocca gởi về bài tường trình:

“ Không nên để cho an ninh quốc gia và kinh tế của chúng ta phụ thuộc vào những
quốc gia không chia sẻ các giá trị của chúng ta”. Tuyên bố của ông Joe Biden tại
nhà máy chip điện tử của hãng Samsung, ở Pyeongtaek ở phía nam Seoul, tóm
lược mục tiêu chuyến viếng thăm của tổng thống Mỹ tại Hàn Quốc, đó là thắt chặt
quan hệ với các đồng minh của Hoa Kỳ, đặc biệt là nhằm bảo đảm các chuỗi cung
ứng.

Chuyến thăm Seoul là rất quan trọng đối với tổng thống Biden, bởi vì tập đoàn
Hàn Quốc đã đầu tư 17 tỷ đôla để xây dựng tại bang Texas một nhà máy sản xuất
chất bán dẫn, một lĩnh vực chủ chốt mà từ nhiều tháng qua đang gặp tình trạng
khan hiếm.

Ông Joe Biden đến đây cũng là nhằm quảng bá cho "Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ -
Thái Bình Dương", một sáng kiến nhằm hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc
trong các chuỗi cung ứng. Sau ngày đầu tiên tập trung vào các vấn đề kinh tế,
trong cuộc họp thượng đỉnh hôm nay, tổng thống Biden sẽ thảo luận với đồng
nhiệm Hàn Quốc về hợp tác quốc phòng.

Về phía tổng thống Yoon Suk Yeol, mục tiêu sẽ là được Hoa Kỳ tái khẳng định
quyết tâm bảo vệ lãnh thổ Hàn Quốc bằng mọi phương tiện cần thiết, vào lúc mà
vẫn có nguy cơ một hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên trong thời gian ông
Biden công du châu Á ".

Trong thông cáo chung đưa ra hôm nay sau cuộc họp thượng đỉnh, hai tổng thống
Mỹ Hàn đã đề nghị trợ giúp Bắc Triều Tiên chống đại dịch Covid-19 đang hoành
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hành tại nước này. Riêng tổng thống Biden cho biết ông đã đề nghị cung cấp vac-
xin ngừa Covid cho Bình Nhưỡng, nhưng đã không được trả lời.

Mỹ – Nhật Bản tập trận chung đáp lại tập trận chung Nga – Trung và vụ bắn

tên lửa của Bắc Triều Tiên. Ý định tập trận chung của Trung Quốc (?)

Vào ngày 25/5/2022, Không quân Mỹ và Nhật Bản đã triển khai máy bay chiến

đấu thực hiện một cuộc diễn tập chung trên Biển Nhật Bản. Chuyến bay có sự

tham gia của 8 máy bay phản lực, gồm 4 chiếc F-16 của Mỹ và 4 chiếc F-15 của

Nhật Bản, xuất phát từ căn cứ tại Nhật Bản. Theo thông cáo của Bộ Tư lệnh Ấn Độ

Dương – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, cuộc tập trận nhằm tăng cường nâng cao

các kỹ năng tiên tiến và khả năng tương tác. Nhật Bản và Hoa Kỳ nhằm duy trì sự

sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Chuyến bay dường như là một phản ứng đối với cuộc diễn tập chung của máy bay

ném bom Trung Quốc và Nga trên Biển Nhật Bản hôm thứ Ba và cuộc thử nghiệm

tên lửa của Triều Tiên diễn ra vài giờ trước đó.
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Hinh 1. Đội hinh máy bay Không quân Mỹ và Nhật Bản tập trận chung ngày 25/5/2022. Ảnh: U.S. Indo-Pacific Command

Trước đó, vào ngày 24/5/2022, cùng ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ tại

Tokyo, một cuộc tập trận chung gồm bốn máy bay ném bom chiến lược của Trung

Quốc và hai chiếc của Nga đã được tiến hành ở Biển Nhật Bản và Biển Hoa Đông.

Đầu tiên, hai máy bay ném bom Xian H-6 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung

Quốc (PLA) đã được phát hiện bay từ Biển Hoa Đông đến Biển Nhật Bản, hội tụ

cùng hai máy bay ném bom chiến lược Tupolov Tu-95 của Nga ở vùng biển Nhật

Bản. Bốn máy bay ném bom sau đó tiếp tục trên cùng một hướng tây nam. Tới

chiều, xuất hiện hai chiếc H-6 của PLA thay thế cho hai chiếc H-6 trước đó trong

đội hình. Đội hình sau đó bay qua eo biển Miyako giữa các đảo Okinawa và

Miyakojima đi vào Tây Thái Bình Dương, sau đó quay trở lại Biển Hoa Đông trên

cùng một đường bay.
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Lộ trình của máy bay ném bom Nga và Trung Quốc trong cuộc tập trận gần Nhật

Bản và Hàn Quốc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi, đây là chuyến bay chung

đường dài thứ tư của Không quân Trung Quốc và Nga xung quanh Nhật Bản kể từ

tháng 7/2019, và là cuộc tập trận chung đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2021, vài

tháng trước khi Nga xâm lược Ukraine.

Mặc dù Trung Quốc bác bỏ rằng cuộc tập trận chung không quân này không nhắm

cụ thể tới ai và không liên quan tới tình hình quốc tế và khu vực hiện tại, nhưng

trong tài liệu “Khoa học của Chiến lược Quân sự” – một tài liệu có thẩm quyền của

Trung Quốc, đã nói hoàn toàn ngược lại. Theo tài liệu, các cuộc tập trận chiến lược

sẽ tạo ra nhiều hiệu ứng có tính chiến lược như hiệu ứng răn đe, hoặc khiến đối

phương khó có thể xác định được rằng chúng ta đang tiến hành tập trận thông

thường, hay là chớp thời cơ biến thành một trận chiến thật sự, bởi vậy mà có thể

tạo hiệu ứng hoảng hốt cho đối phương.



Page 8 of 13
Liên minh Mỹ- Đài Loan-Nhật Bản. Nhiều tác giả. Tôn Phi chủ biên. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.

PDF: 150 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản:
Tôn Phi. Bạn nào có ví Paypal thì gửi qua Paypal: tonphi93@icloud.com.

Page 8 of 13

Kế đó, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Joe Biden kết thúc chuyến công du Châu Á

với cam kết sẽ tăng cường hợp tác với các đồng minh để ngăn chặn các mối đe dọa

từ Triều Tiên, Triều Tiên đã bắn thử một tên lửa bị nghi ngờ là tên lửa đạn đạo

xuyên lục địa và hai tên lửa tầm ngắn hơn ở ngoài khơi bờ biển phía đông. Seoul

và Tokyo đã lên án vụ phóng tên lửa. Đáp trả vụ phóng thử của Triều Tiên, Quân

đội Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật, trong đó bao gồm

cả các vụ thử tên lửa đối đất.

Đặc sứ Mỹ, Hàn, Nhật họp vì Triều Tiên dường như chuẩn bị thử hạt nhân

03/6/2022

Reuters

https://www.voatiengviet.com/author/reuters/iikmt
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Các đặc sứ Mỹ, Hàn, Nhật họp ở Seoul hôm 3/6 về hạt nhân của Triều Tiên, chuẩn

bị cho "mọi tình huống có thể" trong bối cảnh có dấu hiệu Triều Tiên đang chuẩn

bị tiến hành một vụ thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Đặc sứ của Hoa Kỳ Sung Kim gặp những người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản,

Kim Gunn và Funakoshi Takehiro, sau khi Hoa Kỳ đánh giá rằng Triều Tiên đang

chuẩn bị bãi thử Punggye-ri cho lần thử hạt nhân thứ bảy.

"Chúng tôi đang chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, với sự phối hợp chặt

chẽ với các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc", ông Kim nói khi bắt đầu cuộc họp.

"Chúng tôi muốn nói rõ với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên rằng các hoạt

động bất hợp pháp và gây mất ổn định của họ đều có hậu quả, và cộng đồng quốc

tế sẽ không chấp nhận những hành động này là chuyện bình thường", vẫn lời đặc

sứ Mỹ.

Đặc sứ về vấn đề hạt nhân mới được bổ nhiệm của Hàn Quốc, Kim Gunn, phát

biểu rằng Triều Tiên "không ngừng theo đuổi vũ khí hạt nhân, sẽ chỉ khiến chúng

tôi tăng cường khả năng răn đe".
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Nhà ngoại giao Hàn Quốc nói thêm: “Lộ trình mà Bình Nhưỡng đang dấn thân vào

chỉ đi đến một điều tất yếu: đó là càng làm giảm mức độ an ninh của chính Triều

Tiên”.

Quan chức Funakoshi của Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp, và cam

kết sẽ "tăng cường khả năng răn đe trong khu vực, bao gồm hợp tác an ninh ba

bên".

Các quan chức cho biết cánh cửa đối thoại vẫn rộng mở và bày tỏ quan ngại về tình

hình COVID-19 ở Triều Tiên.

"Chúng tôi đã nói rõ trực tiếp với Bình Nhưỡng rằng chúng tôi để ngỏ con đường

ngoại giao", ông Sung Kim cho biết sau đó tại một hội nghị khác ở Seoul, đồng

thời lưu ý rằng Washington sẵn sàng thảo luận về các vấn đề mà Bình Nhưỡng

quan tâm, chẳng hạn như nới lỏng biện pháp trừng phạt.

"Cho đến nay, họ không quan tâm", ông nói thêm.

Đặc sứ của Mỹ cho rằng điều quan trọng nhất là ba nước phải cho lãnh tụ của

Triều Tiên Kim Jong Un thấy Mỹ, Hàn, Nhật có một mặt trận thống nhất.

"Khi ông ấy thấy rằng chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ với các đối tác và đồng

minh, tôi hy vọng điều này thuyết phục ông ấy rằng con đường khả thi duy nhất là

ngoại giao với chúng tôi", ông Sung Kim nói.

(Reuters)
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Tại sao Nhật Bản lại coi tình trạng khẩn cấp của Đài Loan cũng là của mình?

Image 1. Một con tàu Đài Loan. Ảnh tư liệu.

Các binh sĩ đứng trên tàu một tàu đặt mìn của Hải quân Đài Loan ở Cơ Long, Đài

Loan, hôm 07/01/2022. Đài Loan đang chuẩn bị ứng phó với nhiều cuộc tuần tra

của quân đội Trung Cộng trong năm nay. Theo một cuộc thăm dò gần đây, hơn

90% người Nhật trưởng thành tin rằng Nhật Bản nên chuẩn bị cho một phản ứng

khẩn cấp trong trường hợp Bắc Kinh quyết định xâm lược Đài Loan.

Theo một cuộc thăm dò từ ngày 27/05 đến ngày 29/05 của hãng thông tấn Nhật

Bản Nikkei Asia, 50% số người được hỏi cho rằng Nhật Bản nên làm càng nhiều

càng tốt trong phạm vi luật hiện hành để chuẩn bị như thế nào cho một cuộc xâm

lược Đài Loan tiềm tàng từ phía Trung Quốc.
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41% nói rằng Nhật Bản nên cải thiện khả năng phản ứng của mình, bao gồm cả

việc sửa đổi hiến pháp của đất nước khi cần thiết.

Các quy định của Luật Hòa bình và An ninh, vốn cho phép Lực lượng Phòng vệ

Nhật Bản (JSDF) cung cấp các hoạt động hỗ trợ cần thiết trong một tình huống của

Nhật Bản hoặc quốc tế.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với

Đài Loan.

Trong một cuộc gặp qua video hôm 22/03 với bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen),

Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, Thủ tướng Abe nói: “Năm ngoái, tại một cuộc

hội thảo do một tổ chức tư vấn Đài Loan tổ chức, tôi đã nói rằng nếu Đài Loan

gặp bất trắc, thì Nhật Bản cũng gặp bất trắc, và liên minh Nhật-Mỹ cũng gặp bất

trắc. Tất nhiên, đây là một cách thể hiện cảm giác cấp bách của riêng tôi, và bản

thân tôi cũng ủng hộ khái niệm về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự

do và cởi mở.”

Trung Quốc đang xuất cảng mô hình chuyên chế kỹ thuật số của mình, chẳng hạn

như xuất cảng công nghệ giám sát sang một số chế độ quân chủ ở Trung Đông,

điều này khiến các quốc gia dân chủ lo ngại.

Giới tinh hoa chính trị của Nhật Bản tin rằng ‘nếu Đài Loan gặp bất trắc, thì Nhật

Bản cũng gặp bất trắc.’ ‘Huyết mạch hàng hải’ của nước này thực sự phụ thuộc

vào an ninh của Đài Loan.”
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Ông nói: “Hiệu suất của các tàu ngầm Nhật Bản là tuyệt vời, và chúng sẽ là công

cụ phòng thủ rất quan trọng cho Đài Loan trong cuộc chiến chống lại cuộc chiến

tranh phi đối xứng [với Cộng hòa nhân dân Trung Hoa] này.”


