Nước Mỹ đang trong thảm họa: Tất cả là do tội lỗi của Putin
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Cái giá mà nước Mỹ đang phải trả là quá to lớn vì sự yếu nhược của chính quyền Joe
Biden. (Tổng hợp)
Cái giá mà nước Mỹ đang phải trả là quá to lớn vì sự yếu nhược của chính quyền Joe
Biden. Trong khi ấy, truyền thông dòng chính Mỹ đang điều hướng vào cuộc chiến tại
Ukraine, như để cố tình lờ đi nội tình bết bát của nước Mỹ.
Đột nhiên cuộc xâm lược Ukraine của Nga xảy ra khiến tất cả mọi vấn đề khác trên
thế giới đều bị quên lãng: Vi phạm nhân quyền, ảnh hưởng của vắc xin, khẩu trang và
tất cả những hạn chế hà khắc do đại dịch COVID-19 gây ra.
Nước Mỹ những năm đầu 2022 thế nào? Độc lập năng lượng đã mất. Nga phớt lờ sức
mạnh siêu cường số 1 của Mỹ để tiến hành xâm lược Ukraine. Vai trò lãnh đạo NATO
của Mỹ trong cuộc khủng hoảng Đông Âu vô cùng mờ nhạt.
Sự tôn trọng quốc tế đối với Mỹ cũng lụi tàn. Kinh tế lạm phát, an ninh biên giới hỗn
loạn, cùng hậu đại dịch COVID-19 chuyên quyền đã khiến nước Mỹ đang trải qua
những ngày khó khăn.
Lời nói dối ngọt ngào
Năm 2019, ứng cử viên Tổng thống Joe Biden tuyên bố: "Putin biết rằng khi tôi là
tổng thống Mỹ, những ngày bạo ngược chuyên quyền và cố gắng đe dọa nước Mỹ và
những người ở Đông Âu đã kết thúc".
Năm 2020, Joe Biden tuyên bố thêm rằng: “Vladimir Putin không muốn tôi trở thành
Tổng thống. Ông ta không muốn tôi là người được chúng ta lựa chọn. Nếu bạn đang
phân vân hỏi vì sao - đó là vì tôi là người duy nhất từng đối đầu với ông ta”.

Hai tuyên bố trên cho thấy dường như Joe Biden tin rằng Putin rất sợ ông. Thời điểm
ấy, truyền thông dòng chính đã đưa tin kiểu Tổng thống Trump là "con rối của Putin".
Rằng nếu Trump tái đắc cử, Putin có thể xua quân xâm lược Ukraine, và mọi người
hãy bỏ phiếu cho người “cứng rắn” Joe Biden, thay vì cho “sự yếu đuối trước Putin”
của Donald Trump.
Hai năm sau, bất chấp những tuyên bố Putin “sợ” Joe Biden, Tổng thống Nga đã tấn
công Ukraine vào ngày 24/2/2022. Không chỉ xâm lược Ukraine, Putin còn cảnh báo
NATO rằng, bất kỳ nỗ lực can thiệp nào tại Ukraine, “Nga sẽ đáp trả ngay lập tức, và
hậu quả sẽ là những gì mà quý vị chưa từng thấy trong lịch sử”.
Đây là lần đầu tiên thời hậu Chiến tranh Lạnh, nước Nga đã công khai đe dọa Mỹ
bằng chiến lược hủy diệt lẫn nhau.
Ngày hôm nay, sự tàn khốc tại Ukraine có lẽ bắt nguồn từ sự yếu nhược của chính
quyền Joe Biden hơn một năm về trước.
Chính quyền Biden đã biết trước về một cuộc khủng hoảng tiềm tàng tại Ukraine
trước đó nhiều tháng. Điều này cho thấy Joe Biden đã không thể thuyết phục Putin
không tấn công một quốc gia láng giềng.
Mỹ thụ động không thể cản Nga xâm lược Ukraine
Cuộc chiến Nga-Ukraine đã thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Sự chết chóc, tàn
phá của chiến tranh đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn thế giới. Ở cách xa chiến trường
khắc nghiệt, các chính trị gia vẫn đang quan sát cuộc chiến, sau khi đã biết trước về
cuộc xâm lược của Putin nhưng đã không ngăn chặn được nó.
Nước Mỹ đã không còn có được sức mạnh răn đe và vai trò lãnh đạo thế giới trước
các động thái mà Nga cố tình “đánh tiếng”, báo hiệu một cuộc xâm lược sẽ nổ ra:
Ngày 31/3/2021: Quân đội Mỹ nâng cao mức độ nhận thức về một “cuộc khủng
hoảng tiềm tàng sắp xảy ra", với ước tính hơn 100.000 quân Nga đã được bố trí dọc
biên giới Ukraine và tại bán đảo Crimea.
Ngày 16/6/2021: Tổng thống Biden hội kiến với Tổng thống Putin, và tuyên bố của
White House không có nhắc gì đến Ukraine.
Ngày 12/7/2021: Tổng thống Putin đã viết một bài báo về mối liên hệ lịch sử của
người Nga và Ukraine, đồng thời cho biết không có chỗ cho “một nước Ukraine chủ
quyền, cũng như các lực lượng chính trị cố gắng bảo vệ nền độc lập thực sự của đất
nước”.
Ngày 9/1/2022: Mỹ và Nga bắt đầu các cuộc đàm phán liên quan đến khả năng Nga
xâm lược Ukraine. Nga cảnh báo Mỹ không hiểu biết gì về các mục tiêu của họ tại
nước này.
Ngày 21/2/2022: Tổng thống Biden đồng ý gặp Tổng thống Putin để thảo luận về tình
hình ở Ukraine, miễn là Nga từ bỏ ý định xâm lược. Nhà Trắng xác nhận Biden “về
nguyên tắc” đã đồng ý gặp mặt Putin, nhưng Điện Kremlin sau đó lại cho biết
“không có kế hoạch cụ thể”.

Ngày 24/2/2022: Tổng thống Putin thông báo một "hoạt động quân sự đặc biệt" ở
Ukraine, chính thức mở màn cuộc xâm lược Ukraine ít giờ sau đó.
Nga chỉ xâm lược khi Tổng thống Đảng dân chủ nắm quyền
Dưới thời chính quyền Joe Biden, Putin đã leo thang xung đột lên một tầm cao mới,
bằng cách tiến hành một cuộc xâm lược quy mô toàn diện vào Ukraine, khiến nhiều
dân thường phải bỏ mạng và các thành phố lớn ở Ukraine trở nên điêu tàn.
Ngày 28/3, Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki “ngầm” thừa nhận rằng, nước Nga
dường như mạnh dạn tiến hành các hành động gây hấn khi một Tổng thống Mỹ thuộc
đảng Dân chủ nắm quyền.
Jen Psaki trả lời CNN rằng: “Tôi đã ở Bộ Ngoại giao, Tổng thống (Biden) khi ấy là
Phó Tổng thống, lần cuối cùng Nga xâm lược Ukraine. Đây là một hình mẫu kinh dị
từ Tổng thống Putin và những đồng minh thân cận của ông ta”.
Bất chấp những câu nói “hài hước” của Joe Biden là Putin khiếp sợ ông, và bất chấp
lời đề nghị vào phút chót của Biden về một cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 nguyên thủ,
Putin đơn giản đã phớt lờ chỉ 3 ngày trước khi dội tên lửa, mở màn cuộc xâm lược
Ukraine vào ngày 24/2 vừa qua.
Năm 2008, dưới thời chính quyền Obama-Biden, Nga đã xâm lược Gruzia. Năm 2014,
trong nhiệm kỳ 2 của Obama-Biden, Nga đã chiếm bán đảo Crimea của Ukraine.
Mỹ “suy nhược” trên trường quốc tế và nội tình đầy rối ren
Nhiệm kỳ Tổng thống Biden đã làm suy yếu nước Mỹ cả trong nước và trên trường
quốc tế. Trong bối cảnh Putin xâm lược Nga, Joe Biden đã cố gắng áp đặt các biện
pháp trừng phạt chưa từng có với Nga để gây áp lực buộc Putin phải rút quân khỏi
Ukraine. Tuy nhiên mọi thứ có vẻ không theo ý muốn.
1. Mất mặt với thế giới
Những ngày đầu tháng 4 này, bất chấp các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ và
đồng minh, đồng ruble của Nga đã tăng giá trở lại.
Bất chấp các quốc gia mà Mỹ duy trì mối quan hệ đồng minh thân thiết, Các Tiểu
vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út đã không nghe điện thoại của Tổng
thống Mỹ - người đang khẩn khoản khối OPEC gia tăng sản lượng dầu.
Venezuela dường như “cười thầm” siêu cường Mỹ khi Tổng thống Biden yêu cầu họ
bơm thêm dầu. Tổng thống El Salvador tweet về nước Mỹ như một quốc gia đang suy
tàn, mục nát từ bên trong.
Bất chấp Mỹ duy trì mối quan hệ tốt đẹp, Ả Rập Xê-út, Ấn Độ, Hungary… đã từ chối
tuân thủ các lệnh trừng phạt Nga, khiến Mỹ “mất mặt” trông thấy. Trong khi ấy,
Pháp, Đức, Anh đang vượt lên thay thế Mỹ với vai trò lãnh đạo giải quyết xung đột ở
Ukraine.
Vào đầu năm 2021, chỉ vài tháng sau khi Joe Biden trở thành ông chủ Nhà Trắng,
Trung Quốc đã vi phạm thỏa thuận “Một quốc gia hai hệ thống” với nước Anh, sẽ

đảm bảo nền độc lập của Hồng Kông trong vòng 50 năm. ĐCSTQ đã xóa bỏ quyền tự
chủ cũng như bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của Hồng Kông .
Cũng trong năm đầu tiên của chính quyền Biden, Trung Quốc thường xuyên gửi các
phi đội chiến đấu cơ xâm nhập vùng trời Đài Loan kèm theo lời đe dọa thôn tính hòn
đảo này.
Năm 2021, Joe Biden rút quân Mỹ khỏi Afghanistan một cách thảm khốc, dẫn đến cái
chết của 13 lính Mỹ và hàng trăm người khác bị thương, gây ra sự đau khổ cho người
dân Afghanistan hiện đang bị Taliban kiểm soát. Hình ảnh những người Afghanistan
tuyệt vọng bám vào càng của chiếc máy bay di tản là sự ám ảnh đối với nhiều người.
Fox news có bài viết tiêu đề là: “Điểm yếu của Biden mang đến sự hỗn loạn cho Mỹ
và thế giới”, trong đó có đoạn:
“Joe Biden tranh cử tổng thống khi đã 78 tuổi. Có rất nhiều chuyên gia phân tích về
năng lượng và sự thông minh, Biden không phải là một trong số họ.
Joe biết, phu nhân của ông ấy biết, Chánh văn phòng Nhà Trắng là Ron Klain biết và
truyền thông chắc cũng biết.
Nhưng có những người cũng biết: Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc và nhà
lãnh đạo mạnh mẽ của Nga Vladimir Putin.
Những kẻ độc tài trên thế giới đã nhìn thấy điều mà những người Mỹ tinh mắt đã nhìn
thấy: Sự yếu đuối. Họ nhìn thấy một tổng thống mà họ có thể bắt nạt. Bây giờ, ở
Ukraine, Vladimir Putin đang thử Joe Biden.”
Có lẽ vậy, mọi thứ mà chính quyền Joe Biden “đụng” tới đều trở nên hỗn loạn cho cả
người dân Mỹ cũng như thế giới phải hứng chịu.
2. Nội tình trong lòng nước Mỹ rối ren
Ở trong lòng nước Mỹ, chính quyền Biden đã duy trì một “biên giới rộng mở” - theo
chính sách của phải cực tả trong đảng Dân chủ - đang gây ra một thảm họa nhân đạo
ở biên giới phía nam nước Mỹ.
Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, ứng viên Joe Biden thường xuyên phản đối việc
xây dựng bức tường biên giới của Tổng thống Trump khi tuyên bố: "Sẽ không có một
bức tường nào khác được xây dựng trong chính quyền của tôi".
Năm 2022, chính quyền Joe Biden đang chi hàng tỷ đôla tiền viện trợ, súng ống… để
bảo vệ biên giới của Ukraine mà bỏ rơi biên giới của nước Mỹ.
Lạm phát đang ở mức cao nhất lịch sử khi phe cánh tả trong Quốc hội Mỹ thích tiêu
xài tiền của người dân đóng thuế vào các chương trình nghị sự làm nghèo nước Mỹ.
Tội phạm và giết người đang bùng nổ trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là ở các thành phố
do Đảng Dân chủ kiểm soát.
Chính quyền Biden đã đóng cửa đường ống dẫn dầu Keystone, khiến Putin cũng phải
kinh ngạc chứng kiến siêu cường độc lập về năng lượng duy nhất trên thế giới và các
đồng minh châu Âu lại tỏ ra dễ bị tổn thương đến như vậy.
Các chính sách của chính quyền Biden khiến Putin cũng phải kinh ngạc khi nhìn quân
đội hùng mạnh nhất thế giới không tập trung vào việc cải thiện sức mạnh chiến đấu,

mà lại tạo ra thoải mái về giới tính cho những tân binh chuyển giới, và bằng lý thuyết
chủng tộc gây chia rẽ.
Những ngày này, truyền thông dòng chính Mỹ nhiệt tình “đẩy thuyền” cuộc chiến ở
Ukraine và vùi dập “hội đồng” Nga, như thể đó được coi là ưu tiên số 1. Tất cả chỉ
để cho người Mỹ quên đi nền kinh tế sa sút, giá cả tăng cao, quên đi vắc-xin, khẩu
trang và cuộc chiến của những người hoài nghi về vắc-xin Covid-19.
Lỗi của Putin?
Với mục tiêu làm cho dân chúng nước Mỹ chỉ còn quan tâm đến chủ đề Ukraine và
Putin, Truyền thông dòng chính đang muốn bạn phải hiểu, mọi vấn đề phát sinh và
hỗn loạn tại nước Mỹ đều là tội lỗi của Putin.
1. Putin làm giá dầu khí tăng cao
Giá khí đốt tại Mỹ đã tăng nhiều tháng trước khi Nga xâm lược Ukraine bởi chính
quyền Biden đóng cửa ngành khai thác dầu khí trong nước. Dầu của Nga chỉ chiếm
3% lượng dầu thô nhập khẩu của Mỹ. Truyền thông dòng chính và Nhà Trắng liên tục
“khuếch đại” về tác động của các lệnh trừng phạt và cố gắng chuyển sự chú ý sang
Nga.
Trong khi đó truyền thông Mỹ không đề cập nhiều đến sự phụ thuộc của châu Âu vào
dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga, với khoảng 40% tổng sản lượng năng lượng.
Châu Âu không thể tồn tại một năm mà không có nguồn năng lượng thay thế.
Nếu Nga trả đũa và chặn xuất khẩu năng lượng sang châu Âu, EU sẽ phải nhập dầu
khí từ các nước khác, từ đó làm giảm đáng kể nguồn cung toàn cầu. Điều này có thể
khiến giá khí đốt bùng nổ lên gấp đôi, thậm chí gấp ba mức hiện tại.
2. Giá cả thực phẩm tăng cao do Putin gây ra?
Lạm phát của Mỹ đạt mức cao nhất trong vòng 40 năm vào tháng 12 năm ngoái,
trước cả khi Nga xâm lược Ukraine. Tại hội nghị G7 vừa qua, ông Joe Biden cho biết
tình trạng thiếu lương thực "sẽ có thật”, và "cái giá của các lệnh trừng phạt này
không chỉ áp dụng với Nga, mà với rất nhiều quốc gia, bao gồm cả châu Âu và đất
nước của chúng tôi."
Chính quyền Biden thừa nhận các lệnh trừng phạt là yếu tố chính dẫn đến tình trạng
thiếu hụt lương thực, thực phẩm sắp tới. Những người ủng hộ lệnh trừng phạt vẫn
thường khẳng định rằng chỉ có cuộc xâm lược của Nga mới làm giảm nguồn lương
thực sẵn có.
Đúng vậy, cuộc xâm lược của Nga đã làm giảm sản lượng lương thực ở Ukraine,
nhưng các lệnh trừng phạt do Mỹ đứng đầu sẽ làm giảm nguồn cung lương thực cho
các quốc gia vốn phụ thuộc nhiều vào ngũ cốc của Nga.
Kết:
Đại dịch, chiến tranh và nền kinh tế khó khăn hiện đang bao trùm một màu ảm đạm
khắp nước Mỹ.

Newsweek trích dẫn một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Cao đẳng Siena cho rằng
mức độ nổi tiếng của ông Biden hiện nay là “khủng khiếp”, chỉ 25% người đánh giá
hiệu quả công việc của ông là "tốt”, trong khi 38% đánh giá “tiêu cực”.
Tổng thống Trump đã lãnh đạo một trong những kỷ nguyên hòa bình nhất mà nước
Mỹ từng chứng kiến trong lịch sử hiện đại. Donald Trump tin tưởng vào việc đạt được
hòa bình thông qua sức mạnh răn đe, và có thể hòa giải mối quan hệ căng thẳng với
các quốc gia vốn thù địch nhau.
Trong nhiệm kỳ tổng thống Trump, Nga duy trì vị thế khá thấp trên trường thế giới.
Cuộc xung đột ở Ukraine được kiểm soát, khi Ukraine bắt đầu giành lại quyền kiểm
soát đối với khu vực Donbass.
Nga đã không leo thang xung đột, vốn đã khởi động dưới thời Tổng thống Obama vào
năm 2014, vì Trump đe dọa sẽ trả đũa cực độ nếu họ cố gắng thực hiện một cuộc xâm
lược toàn diện vào Ukraine.
Cuộc chiến tại Ukraine đã tạo ra một cục diện đổi khác. Mỹ đã bất lực trong việc
ngăn chặn cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, trong khi Trung Quốc lại là quốc gia
có ảnh hưởng khiến Nga có thể chấm dứt cuộc xung đột.
Một thế lực tà ác đang chuẩn bị bao trùm thế giới, lăm le soán ngôi và triệt tiêu vai
trò “cảnh sát quốc tế” của Mỹ…
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