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Thụy My 

Chủ đề Afghanistan vẫn còn nóng trên báo chí Pháp với các bài phân tích, phóng sự. Trả lời phỏng 

vấn của Le Monde, ông Lakhdar Brahimi, cựu đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Afghanistan (từ 1997 đến 

1999) tỏ ý tiếc là vẫn có cơ hội hòa bình, nhưng Mỹ không muốn đối thoại với Taliban. 

Theo ông Brahimi, việc rút khỏi Afghanistan sau 20 năm hiện diện không phải là thất bại quân sự 

của Mỹ, vì chính Hoa Kỳ muốn ra đi, không như trường hợp Liên Xô năm 1989 hay Anh Quốc thế 

kỷ 19. Người Mỹ đã muốn như thế từ khi trừ khử được Ben Laden, nhưng sau đó không có cơ hội 

thuận tiện. Nói đúng hơn, thay vì thất bại của Mỹ, đó là thành công về chiến thuật của Taliban. Mọi 

người cho rằng phe này sẽ tấn công ở miền nam, nơi họ có được cảm tình, nhưng Taliban lại bắt 

đầu ở miền bắc, gây bất ngờ. Có khả năng chiến thuật này được Pakistan « mớm » cho, nhưng cũng 

có thể từ chính Taliban. 

Lẽ ra đã có một lối thoát khác, nhưng sau khi chế độ Taliban sụp đổ năm 2001, Washington luôn từ 

chối đối thoại với phe này. Đối với bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld (thời George W.Bush), 

một Taliban tốt là một Taliban trong tù hay đã chết. Năm 2002, Taliban đã gởi thư cho Hamid 

Karzai, người đứng đầu chính phủ lâm thời lúc đó để thương lượng, nhưng các tướng lãnh Mỹ nói 

rằng không nên trả lời, chỉ mất thời gian vô ích. Cựu ngoại trưởng Taliban Wakil Mutawwakkil 

thương thảo việc đầu hàng với Mỹ, được bảo chờ hai tháng, rốt cuộc đến hai năm. 

Lakhdar Brahimi cho rằng, với Afghanistan, trước hết phải gầy dựng một Nhà nước pháp quyền qua 

ba cột trụ : nhà tù, cảnh sát, tòa án. Không thể chống tham nhũng nếu không có một bộ máy tư pháp 

lành mạnh. Nếu thẩm phán hay cảnh sát tham nhũng, làm thế nào Nhà nước được dân chúng chấp 

nhận ? Thế nhưng trong suốt 20 năm, mục tiêu này ít được quan tâm. 

Kabul, phút nói thật của châu Âu 

Về quan hệ giữa Hoa Kỳ với châu Âu, tác giả Sylvie Kauffmann trong bài « Kabul, phút nói thật 

của châu Âu » trên Le Monde đặt câu hỏi việc Liên Hiệp Châu Âu tái lập hạn chế nhập cảnh công 

dân Mỹ có phải là tình cờ, hay đó là « cú đá hậu của con lừa », sau vụ rút lui thảm hại ở Kabul ? 

Afghanistan đánh dấu tuần trăng mật giữa chính quyền Biden và các đồng minh bên kia Đại Tây 

Dương đã khép lại. Paris có thái độ kềm chế, trong khi hai đồng minh thân cận nhất là Đức và Anh 

đã phản ứng dữ dội, và trễ tràng, trước hành động đơn phương của Washington. 

Đức, vốn có khoảng 1.000 quân nhân tại Afghanistan hồi đầu năm, cảm thấy sốc khi kết thúc 20 

năm hoạt động trong những điều kiện tệ hại như vậy, không thể di tản các cộng sự viên địa phương, 

cũng như nhân viên nhiều tổ chức phi chính phủ của Đức. Luân Đôn càng giận dữ vì « quan hệ đặc 

biệt » với Washington trở thành ảo tưởng, trong bối cảnh đã ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Còn Pháp 

đã từng nếm trải đắng cay năm 2013, khi Barack Obama vào phút chót đổi ý không muốn tấn công, 

sau khi chế độ Assad dùng vũ khí hóa học giết dân, vượt qua lằn ranh đỏ. 

Giáo sư Stephen Walt của đại học Harvard nhận xét, động cơ sâu xa của Hoa Kỳ luôn là cân bằng 

quyền lực. Vì vậy mà châu Âu rất quan trọng trong thời chiến tranh lạnh với Liên Xô, còn nay 

cường quốc mà Mỹ phải đối đầu ở nơi khác, nên châu Âu không còn là ưu tiên của Washington. 

 


