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Video ve chien tranh tai Ukraine:

Ukrainian army explode Russian tanks in Kyiv suburb 'forcing them to retreat'
https://www.youtube.com/watch?v=h_ie6vAvGnM&ab_channel=TheSun
Trung đoàn xe tăng Nga bị đánh bại khi tiến vào Kyiv
https://www.youtube.com/watch?v=G4n7ftac3xI&ab_channel=RFATi%E1%BA%B
FngVi%E1%BB%87t
Russian military pilot falls from helicopter during Battle
https://www.youtube.com/watch?v=NNEazAUS85g

Nga "giải phóng" Ukraine so sánh với CS "giải phóng" miền Nam. Nga lại ăn cắp
bản quyền của CSVN...
Watashi Sakura

NẾU BẠN NHỎ LỆ KHÓC CHO NGƯỜI DÂN UKRAINE BỊ NGA PHÁO KÍCH, THÌ
BẠN SẼ KHÓC NHIỀU HƠN NỮA KHI BIẾT RẰNG Ở VIỆT NAM CŨNG TỪNG
CÓ MỘT TRẬN PHÁO KÍCH CỦA "CỘNG SẢN BẮC VIỆC" DÃ MAN HƠN VÀ
TÀN KHỐC HƠN : AN LỘC 1972
Nga "giải phóng" Ukraine so sánh với CS "giải phóng" miền Nam. Nga lại ăn cắp
bản quyền của CS VN...

Có nhiều người nghĩ là Nga tấn công Ukraine và giết hại dân lành là quá tàn nhẫn, là
tội ác chiến tranh. Tôi xin trích lại bài báo kể lại trận An Lộc năm 1972 của quân CS
bắc Việt.
Diện tích thị trấn An Lộc chỉ chừng vài km2, thế mà trong 2 tháng trời đã lãnh đủ mọi
thứ đạn của CSBV, có lúc đến gần 8,000 đủ mọi thứ đạn trong 1 ngày, như ngày

https://www.youtube.com/watch?v=h_ie6vAvGnM&ab_channel=TheSun
https://www.youtube.com/watch?v=G4n7ftac3xI&ab_channel=RFATi%E1%BA%BFngVi%E1%BB%87t
https://www.youtube.com/watch?v=G4n7ftac3xI&ab_channel=RFATi%E1%BA%BFngVi%E1%BB%87t
https://www.youtube.com/watch?v=NNEazAUS85g


11/5/72. Tính chung, hơn 2 tháng trời bị pháo liên tục thì trung bình thành phố An
Lộc đã chịu đựng hơn 200,000 quả đạn đủ loại.

Ít người được dịp chứng kiến tận mắt thành phố An Lộc hoang tàn sau những cơn
mưa pháo bất tận, nhưng ai ai cũng có thể hình dung những đổ nát của thị trấn nhỏ
bé này với 1 chút tưởng tượng rằng cứ chừng 20 m2 thì bị tàn phá bởi 1 quả đạn pháo
kích của CSBV.

Với "mật độ" này, không có 1 vật gì ở thị trấn An Lộc không ghi nhận dấu vết tàn phá
của đạn pháo kích. Từ cột điện, cây cối cho đến chiếc lon sữa bò vứt ngoài đường phố
cũng ít nhất bị trúng miểng pháo, đừng nói gì đến nhà cửa.

An Lộc còn có những chuyện bi thảm mà thế giới văn minh không ai có thể tin là sự
thật. Dưới trận mưa pháo kinh hoàng của đoàn quân xâm lược, thật ít người được
chết chỉ 1 lần. Vắng tiếng pháo, người sống vội vã lo cho người chết, đào tạm cái hố,
gom vội thi hài để người chết được 1 nơi yên giấc và cũng để tránh cảnh xác người
sình thối trước mắt người sống.

Thế nhưng giấc ngủ của kẻ chết cũng không yên dưới tay giặc Cộng. Mộ mới "đắp"
được vài phút, đạn pháo kích của Cộng quân lại rơi vàọ Xác người chết vốn không
còn nguyên vẹn lại bị giết 1 lần nữa bởi sự vô lý của mộng xâm lăng hầu chụp lên đầu
dân miền Nam chủ thuyết CS.

Người dân còn kẹt lại An Lộc, người lính quyết tâm tử thủ bảo vệ thành phố này, đã
cố gắng chịu đựng đến tột cùng của sự cố gắng trước cái kinh hoàng của "mưa pháo"
để thành phố không thất thủ. Những tiếng nổ khủng khiếp liên hồi hàng chục ngày rồi
cũng trở thành những âm thanh dịu vợi vì quá quen thuộc. Cái kinh hoàng bây giờ
không còn phải ở 2 tai mà ở đôi mắt khi nhìn thấy những người đi thu lượm chấp nối
đầu, rồi tay, rồi chân hay thân mình của thân nhân hay bạn hữu cho đầy đủ trước khi
vùi sâu dưới lòng đất lạnh.

Ngày 15/4/72, hơn 10,000 dân An Lộc chạy vô khu nhà thờ và nhà thương An Lộc. hy
vọng Cộng quân không tấn công 2 địa điểm này, bởi nếu còn 1 chút lòng người không
1 cấp chỉ huy quân sự nào có thể ra lịnh bắn vào nhà thương và nhà thờ. Chính vì 2
chữ "thương" và "thờ" với sự tượng hình đặc thù của nó, tự đã nói lên tất cả ý nghĩa
của sự việc dân chúng tìm 2 nơi này lánh nạn. Tuy nhiên, CSBV vẫn tập trung hỏa lực
để pháo kích vào 2 nơi này.

Gần 2 tháng sau, khi kể lại vụ nhà thờ ngày 15/4/72 cho chúng tôi, 1 người lính tử thủ
tại An Lộc vẫn còn kinh hoàng và lòng kinh tởm cho dã tâm của CSBV. Anh nói: "Cả
chục ngàn người đang ở khu vực nhà thờ, họ cùng các vị lãnh đạo tinh thần chỉ còn
biết cầu xin đấng duy linh tối thượng, thương xót cho 1 đám dân lạc loài qua khỏi
cảnh đao binh. Không ai có thể hình dung được cảnh hỗn loạn, thảm khốc khi hơn
10,000 người đạp lên nhau chạy thoát khỏi khu nhà thờ. Số thương vong không biết
sao kể siết."

Một thành phố nhỏ như An Lộc dễ dàng trở thành mục tiêu tốt cho bất cứ pháo thủ
nào chỉnh súng để pháo vào đó, bởi vậy An Lộc đã chẳng còn gì sau hơn 60 ngày bị
pháo kích. Điều may mắn còn lại cho những người tử thủ là đạn rơi trúng hầm thì
mới chết chứ cách hầm vài thước thì ăn thua gì. Loại đầu đạn phá hầm ghê sợ nhất là



loại nổ chậm "Delay"; đầu đạn này không phát nổ khi chạm đất mà còn xuyên thủng
khoảng 10 m rồi mới nổ. Với loại đạn này sự tàn phá vô cùng khủng khiếp. Rất may là
CSBV không có nhiều loại đạn này.

Kể cả căn hầm của Tướng Hưng, ở An Lộc hầu như không có 1 công sự nào chịu nổi
1 phát 103 ly hay hỏa tiển 122, có điều Thượng đế "còn ngó lại" nên phần trên căn
nhà của Tướng Hưng chỉ bị mấy trái cối 82. Đạn cối 82 không xuyên phá, khi nổ văng
nhiều mảnh nhưng chỉ có thể làm sập mái nhà mà thôi 1 vài trái hỏa tiển 122, 107 và
cả đạn "Delay" đã rơi chung quanh Bộ chỉ huy của Tướng Hưng, rất may mắn không
có trái nào trúng hầm và chỉ làm hư hại phần ngoài của khu vực mà thôi Đã nói tới
pháo kích tức nhiên phải nghĩ tới những tàn phá và thảm cảnh, những điều này mới
chính là biểu trưng vĩ đại nhất cho sự chịu đựng và tinh thần kiên quyết của đoàn
người tử thủ cho dù đó là quân nhân hay những thường dân hoàn toàn không có vũ
trang.

Với khoảng 200,000 trái đạn trong hơn 2 tháng, Cộng quân đã làm cho An Lộc sụp
đổ toàn diện. 4,000 binh sĩ và thường dân tử thương bên trong thị trấn. Nhưng tại sao
thành phố nhỏ xíu này vẫn đứng vững và trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến
đấu của người dân miền Nam không thích chế độ CS ? Đó không phải là 1 biểu tượng
cho 1 dân tộc không muốn sống dưới chế độ CS hay sao ?



Một sĩ quan tử thủ Bình Long đã ghi lại trong nhật ký:
"Sự sụp đổ của một thành phố không có nghĩa là mang theo sự sụp đổ tinh thần chiến
đấu của những người đang còn muốn tiếp tục bảo vệ nó và bảo vệ chính bản thân
mình.”

Thư Cho Người Tình Hư Vô
(Trích trong "Mùa Hè Đỏ Lửa", bút ký chiến trường của Phan Nhật Nam"

"Anh Hưu thương,



"Thế nào, 2 chủ nhật trôi qua có nhơ lắm không ? Có thể nói từ khi anh và em cùng
nhau bắt tay xây dựng vợ chồng thì 2 chủ nhật này là 2 chủ nhật khó khăn và nặng nề
vượt qua lắm anh hè. Em biết lắm rồi, trong những giờ phút đó anh muốn thét lên lên
thật to để làm sao em nghe những lời nói của anh, rồi cùng anh nói chuyện, rồi em
cũng biết lắm những bước chân đi trong những giờ phút đó, nó như 1 con người
không tri giác mà những bước đi đó không hề biết đến, không hề nhớ đến, đầu óc sẽ
triền miên suy nghĩ, những cái gì gọi là kỷ niệm ở đời sẽ hiện ra và bắt đầu như diễn
kịch trước mắt.

Thật đúng tâm trạng của anh lúc đó em sẽ đoán được, vì sao em lại biết tài như thế ?
Vì em đã nằm giữa trái tim anh, dòng máu của anh đã cùng chảy theo nhịp thở của
em, cho nên dù sao, dù ở phương trời nào em đều đoán được.

"Thế nào rồi đó, chân sưng to không, bằng cái "cột đình" chưa ? Vai đã lột những lớp
da bên ngoài gọi là "không đáng kể” để đổi lấy lớp thịt "hồng hào” chưa ? Có đau
lắm không anh ? Có hỏi họ để tìm lám, dầu ngoại khoa mà bóp chưn, nhức lắm anh
hè.

Anh Hưu ơi, em biết đi đường vất vả lắm rồi đó, ăn uống khô khan như vậy có mua gì
cải thiện đến không ? Trên đường đi có xảy ra đau ốm gì không ? Nghĩ đến đó em tê
buốt cả người càng thêm nhớ nhung suy nghĩ, có sinh ra cái mụt nào để làm thêm đau
đớn bản thân không. Vì mùa này là mùa mụt của "đồng chí" đấy phải không Thủ
trưởng. 2 chữ Thủ trưởng nói cho vui vậy thôi, chứ không phải em mơ ước như vậy
đâu nhé.

Thật ra tâm trạng của em chỉ mơ ước rằng sao cho 3 năm nghĩa vụ xong anh được
an toàn cùng về với em, em muốn nhắm mắt làm sao thời gian sẽ trôi nhanh đi và
nhanh đi nữa để anh và em được về sống trong 1 ngôi nhà nhỏ hẹp để cùng nhau vượt
qua khó khăn, cùng nhau hưởng những hạnh phúc đẹp đẽ.

Những hạnh phúc đẹp đẽ, những cái đó em nuôi 1 mơ ước, 1 mộng đẹp, chứa đựng nó
trong 1 khối óc, trái tim đầy tình chung thủy của tình nghĩa vợ chồng đã nhen nhúm
từ lúc đầu. Anh ơi, xa anh đi, em nhớ lắm, em thương anh lắm, anh nói, anh cười, anh
trìu mến thương, anh em làm sao quên được.

Có ai hiểu thấu tâm trạng của em trong những lúc nhìn vật của anh, từ nét chữ của
anh viết cho em, rồi đến cái nhìn nữa. Chao ơi, em muốn bấu lấy mà nhìn, nhìn mãi,
nhìn vui nào cho chán được. Anh Hựu ạ, nói mãi, cũng không hết nhớ nhung của em
lúc này đối với anh, thôi em nói chuyện khác anh nhé…”

Trên đây là 2 trang đầu tiên của chị Nguyễn Thị Hàng, giáo viên ở Nghệ An viết gửi
anh Lê Văn Hưu địa chỉ là 27100 3TB04 Trung đoàn 203 Thiết giáp, không biết rõ
anh ở đơn vị nào.

Thư viết 4 trang được ghi lại 2 trang đầu không sửa 1 nét, không thêm 1 dấu. Lê Văn
Hưu đã chết ngay trận đầu tiên sau 6 tháng vượt Trường Sơn vào Nam. Cái chết của
Hưu không phải lỗi của chúng tôi vì chúng tôi phải tự vệ để sống còn, cũng không
phải của anh Hưu.



Hưu cũng muốn ở lại bên chị Hàng để "cười rúc rích với nhau”, để được ăn ngô,
"vườn ngô trước nhà đã được mùa”. Tội ác này là của chúng nó, lũ đồ tể tay không
dính máu, tâm hồn chúng cứng ngắt bởi tin vào chủ thuyết thật tàn độc.

Đó là lỗi của lũ ngạ quỷ trầm luân mang danh người và chiêu bà i cách mạng giải
phóng. Chính chúng nó, thứ thiên tài chết ngập đầy oan khiên, đem chết chóc cho thế
nhân./.

Sau thất bại ở Kabul, tình báo Mỹ gỡ lại uy tín ở Ukraine ?

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian (T) gặp đồng nhiệm Mỹ Antony Blinken tại
phủ tổng thống Pháp, Paris, ngày 8/3/2022. REUTERS - POOL

Trái với dự đoán của tình báo Mỹ, Kabul thất thủ ngay khi Taliban tiến vào mà không
cần nổ súng, chính quyền Afghanistan đã không cầm cự được 48 tiếng. Để lấy lại uy
tín bị mất ở Afghanistan, bộ Quốc Phòng Mỹ liên tục thể hiện sự minh bạch, chia sẻ
thông tin với các đồng minh châu Âu về căng thẳng biên giới Nga-Ukraine. Thế
nhưng, châu Âu đã tỏ ra nghi ngờ lời cảnh báo của Mỹ về khả năng Matxcơva đưa
quân xâm chiếm Ukraine.

Theo nhật báo Le Monde, thái độ nghi ngờ này phần nào là do trước đây Mỹ từng
viện cớ Irak có vũ khí hủy diệt để can thiệp quân sự lật đổ chế độ Saddam Hussein,
Ngoài ra, châu Âu vẫn kỳ vọng vào khả năng giải quyết xung đột qua con đường
ngoại giao, không tin vào khả năng tổng thống Nga ra lệnh hành động, dù họ xem ra
rất quan ngại về những phát biểu của ông Putin.

Dự báo chính xác thời điểm Nga tấn công Ukraine
Ngoài ra, trước đó phía Mỹ nhiều lần đẩy lùi thời điểm Nga có thể tấn công Ukraine.
Đến tối 23/02/2022, ngoại trưởng Mỹ Antony Bliken thông báo Nga sẽ khai
chiến “trước nửa đêm”.



Dự báo này chỉ “sai” vài tiếng : Sáng sớm 24/02, tổng thống Nga mở “chiến dịch
quân sự đặc biệt”, tự trao nhiệm vụ “giải phóng người dân Ukraine khỏi chế độ phát
xít”.

Theo nhiều quan chức Mỹ được AFP tham khảo, ngay từ tháng 10/2021, quân đội
Hoa Kỳ đã đánh giá là “bất thường” việc Nga dồn quân về biên giới với nước láng
giềng, đồng thời nêu “khả năng Nga can thiệp vào Ukraine”.

Từ giữa tháng 11, sau khi thông báo cho bốn đồng minh châu Âu (Anh, Pháp, Đức và
Ý), năm cơ quan tình báo đã chia sẻ thông tin với nhau. Trong khi Pháp, Đức, Ý
vẫn hy vọng còn chỗ cho đàm phán, thì Anh và Mỹ đã gửi đến Ukraine nhiều trang
thiết bị kỹ thuật “hữu ích trong tuần đầu Nga tấn công”, trong khi đó Pháp lúc đầu
đã không chọn giải pháp trang bị cho lực lượng Ukraine.

Theo ông Dominic Grieve, từng làm chủ tịch Ủy ban Nghị viện đặc
trách kiểm soát các cơ quan tình báo Anh (ISC) cho đến năm 2019, trả lời báo Le
Monde, “Anh và Mỹ đã dự đoán đúng những kế hoạch của Putin đó là nhờ họ phối
hợp với Ukraine”.

Họ có được những thông tin chính xác nhờ vào mạng lưới tình báo kỹ thuật rất mạnh
được triển khai trong vùng và dựa vào đội ngũ gián điệp ở Nga và Ukraine, cùng với
hình ảnh từ vệ tinh hoặc được đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các nhà phân tích
Mỹ đã không dự đoán được tinh thần kiên cường của người dân Ukraine, chính quyền
Kiev đã không đầu hàng trong vòng 48 tiếng đầu cuộc chiến.

Nhờ truyền thông lật tẩy âm mưu của Nga
Thời điểm Nga có thể tấn công Ukraine sau kỳ Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh
được chính một số quan chức tình báo cấp cao Mỹ thông báo trực tiếp với nhiều
phóng viên được mời đến họp báo. Hiếm khi nào mà chính quyền Biden chấp nhận
phá bỏ một “cấm kị” để tiết lộ một phần thông tin “tuyệt mật”. Washington muốn
thông qua truyền thông để cảnh báo rộng rãi về khả năng xung đột, cũng như âm mưu
của Nga ngụy tạo bằng chứng để đánh Ukraine.

Đầu tháng Hai, ông John Kirby, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, khẳng định
Matxcơva có ý định quay “một đoạn video tuyên truyền rất bạo lực, có thể thấy nhiều
xác người (do bị người Ukraine tấn công) và những diễn viên đóng vai người thân
chịu tang”.

Bộ Quốc Phòng Mỹ cũng cho phóng viên xem một tấm bản đồ, được hoàn thiện vào
tháng Giêng, với những mũi tiến công dự kiến của quân Nga, từ phía bắc Kiev, từ
Kharkov ở phía đông và từ Mariupol ở phía nam, để cho thấy Nga chuẩn bị đánh lớn.
Tuy nhiên, châu Âu lại tỏ ra nghi ngờ về kịch bản được truyền thông thế giới công bố
hôm đó.

Cựu đại sứ Mỹ Nathan Sales, hiện làm việc tại Viện Soufan Group ở New York, cho
rằng không dễ để đưa ra một quyết định “có nguy cơ tác động đến những nguồn tin
và phương pháp thông tin nhạy cảm” như trên. Tuy nhiên, “các nhà lãnh đạo chính
trị đã tính toán là phải làm như thế để phơi bày những lời dối trá của điện Kremlin”.



Một nhà ngoại giao châu Âu nhận định : “Điều này sẽ được ghi vào sử sách. Mỹ đã
đưa ra một quyết định mang tính chính trị và chiến lược”. Dù phương Tây không
đẩy lùi được kế hoạch tấn công Ukraine của Nga, nhưng chỉ trong vài ngày, ý đồ của
ông Putin đã bị phá sản.

Thế giới thấy rõ bộ mặt thật của một tổng thống vi phạm chủ quyền của một quốc gia,
một người đang bị lên án là tiến hành những chiến dịch “phạm tội ác chiến tranh”,
do tấn công vào cả thường dân và bệnh viện.

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20220311-y

Danh sách một số nhân vật nổi tiếng đã đối kháng với Vladimir và đã bị ám sát !!!
Hoàng Ngọc Diêu

1/ Boris Nemtsov, nhà vật lý học, một chính trị gia đối lập với chính quyền Putin. Ông
bị bắn bốn phát vào lưng chỉ cách điện Kremlin vài thước vài giờ sau khi kêu gọi dân
chúng ủng hộ cuộc xuống đường phản đối cuộc chiến do Nga khởi động ở Ukraine
năm 2015. Mười năm trước đó, ông bị hạ độc bằng một thứ chất độc lạ trong món
xúp ông dùng nhưng ông không chết mà da mặt bị hoàn toàn đổi màu.

2/ Boris Berezovsky, tỉ phú người Nga, người bỏ trốn khỏi nước Nga sau khi dối chọi
với Putin. Trong khi ông ta sống lưu vong, chính Putin đe doạ sẽ lấy mạng ông ta
bằng vũ lực. Năm 2013, thi thể của Berezovsky được tìm thấy trong buồng tắm được
khoá trái ở tư gia của ông ở Berkshire. Nhà chức trách ở Anh Quốc cho biết có vết
siết trên cổ ông như thể đó là tự sát nhưng cơ quan khám tử thi thì không thể xác định
chính xác ông chết vì cái gì.

3/ Stanislav Markelov, nhà báo nhân quyền người Nga bị bắn gục gần điện Kremlin
bằng súng cự ly xa vào năm 2009 sau khi ông ta viết bài chỉ trích Putin. Cái chết của
Markelov hoàn toàn chìm vào quên lãng và chẳng có ai chịu trách nhiệm.

4/ Anastasia Baburova, một nhà báo nhân quyền cận kề với Stanislav Markelov cũng
bị bắn gục tại chỗ sau khi bà ta cố gắng giúp Markelov. Hai người này bị hạ sát gần
như cùng một lúc vào năm 2009. Cái chết của Baburova và Markelov làm rúng động
giới đấu tranh ở Nga thời đó và cũng không bao giờ biết là ai đã sát hại họ.

5/ Sergei Magnitsky, luật sư người Nga, được cho rằng bị cảnh sát Nga đánh đập đến
chết trong tù. Magnitsky được nhà kinh doanh người Mỹ gốc Anh, ông William
Browder mướn, để điều tra những vụ biển lận tham nhũng liên quan đến nước Nga có
trị giá hàng triệu đô la. Magnitsky bị bắt sau khi tìm ra bằng chứng quan trọng của
vụ việc. Năm 2012, William Browder đã vận động thành công với chính phủ Hoa Kỳ
việc chế tài có liên can đến cái chết của Magnitsky, còn gọi là “đạo luật Magnitsky”.

6/ Natalia Estemirova, nhà báo tự do, chuyên về điều tra những vụ phi phạm nhân
quyền của chính phủ Nga ở Chechnya. Năm 2009, Estemirova bị bắt cóc ngay bên
ngoài tư gia của bà và bà bị bắn vào đầu. Thi thể của bà bị vứt vào cánh rừng gần đó.
Cho đến nay, vẫn không có ai bị điều tra về cái chết của bà.
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7/ Anna Politkovskaya, nhà báo tự do, tác giả của cuốn “Putin’s Russia” (nước Nga
của Putin). Bà là người chỉ trích Putin gay gắt và lên án ông ta đã biến nước Nga trở
thành một quốc gia kiêu binh. Năm 2006, bà bị bắn chết bằng phát đạn tầm gần trong
thang máy của toà nhà bà cư ngụ. Có 5 người bị kết tội vụ này và toà án tìm thấy đây
là vụ ám sát có trả tiền với giá 150 ngàn đô la do một người ẩn mặt trả tiền. Vụ việc
chìm xuống vĩnh viễn sau đó.

8/ Alexander Litvinenko, cựu nhân viên tình báo KGB của Liên Xô cũ. Ông ta tử vong
3 tuần sau khi uống một tách trà có chất polonium-210 ở một khách sạn ở London.
Nhà chức trách Anh Quốc cho biết Litvinenko bị hai điệp viên Nga ám hại, có tên là
Andrei Lugovoi và Dmitry Kovtun. Hai người này cho biết họ hành động dưới chỉ đạo
trực tiếp của TT Putin. Litvinenko là người chống đối Putin một cách gay gắt và kết
tội Putin đã ra lệnh làm nổ tung cả một khu chung cư và giết hại nhà báo Anna
Politkovskaya vào năm 2006. Đây là một vụ án chấn động giới truyền thông năm
2006.

9/ Paul Klebnikov, nhà báo, chủ bút của tờ Forbes ở Nga. Ông ta viết về nạn tham
nhũng và đời sống riêng tư của những người Nga giàu có. Ông bị giết bên ngoài văn
phòng do những kẻ lái xe chạy ngang qua và bắn vào ông vào năm 2004.

10/ Sergei Yushenkov, chính trị gia người Nga, người truy tìm thông tin về vụ chính
phủ Putin đã đánh bom làm sập cả một dãy chung cư. Ngay sau khi tổ chức Liberal
Russia của ông được bộ tư pháp Nga công nhận là một đảng phái chính trị, ông bị
bắn một phát vào ngực và chết bên ngoài căn nhà của ông.

Ngoài ra, còn hàng trăm vụ các phóng viên bị chết một cách mập mờ, bị đe doạ, bị
khủng bố từ năm 1999 đến tận ngày nay (dưới đế chế Putin).

TRỜI XANH CÓ MẮT
Niên 27-VBQGVN

Khí hậu đột nhiên lạnh bất thường, quân đội Nga không di chuyển được phải bỏ cuộc
đầu hàng. Lượng tuyết lạnh bất thường làm xe bị kẹt hàng chục km không cách nào
chạy được.

Ban tối nhiệt độ xuống dưới âm 20 độ làm cho máy móc xe đông lạnh hết. Xe xăng và
tiếp liệu bốc cháy và xe còn lại bị mắc kẹt và cộng thêm đông lạnh. Muốn xe hoạt
động thì bật máy chạy ban tối, còn không xe nổ máy không được kẹt luôn. Xe dầu hết
nổ máy không cũng khá gì. Một số xe bảo dưỡng không tốt bị hư hỏng trên đường
nằm la liệt. Khí hậu xấu cũng làm càng tệ hơn.

Bị kẹt ngồi trong xe thì bị quân Ukraine thụt B-40, Javelin và lực lượng UAV của
Ukraine lượn trên đầu tìm trọng tâm bắn phá. Vì thế lính Nga tuyệt vọng bỏ xe chạy
vào rừng đầu hàng lính Ukraine, còn nếu ở lại xe chết lúc nào không biết. Anh sĩ
quan Nga khai: “Chúng tôi không còn lựa chọn nào phải bỏ xe bảo vệ người”.
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Đại lộ kinh hoàng đang xảy ra và đó là vì sao Nga bao vây Kiev chưa thành công là
thế.

Tình báo Ukraine cho biết lực lương xe tăng của Nga vòng về hướng Tây chạy lên và
lực lượng Ukraine sắp phá cầu cuối cùng. Mọi đường tới Kiev bị chặn hoàn toàn và
quân Ukraine đang chiến đấu rất ngoan cường.

Lợi dụng tình hình quân Nga rối đội hình, quân đội Ukraine phản công khắp nơi làm
cho quân đội Nga khốn đốn hứng nhiều thất bại ngày hôm qua.

Ngày hôm qua 08/03 khối Âu Châu và Mỹ chuyển tới quân đội Ukraine 17000 hoả
tiển chống tăng. Con số lượng có thể nướng hết xe tăng vận tải Nga dễ dàng.

Còn đường binh nào Nga cũng sụp đổ. Nếu nước Nga sụp đổ, tin rằng các đế chế sẽ
sụp theo Nga gần đây. Trung Quốc, Nga, Belarus, Triều Tiên …sẽ sụp đổ theo sớm
muộn.

Hãy chờ xem…

Binh kiểu nào không bằng Trời binh. Nga tuyên truyền đánh thắng Trời! Ông Trời
thay đổi khí hậu quân đội hùng mạnh hạng hai thế giới cũng toi mạng luôn

Cuộc chiến này đã cứu Đài Loan và Việt Nam từ cuộc xâm chiếm Trung Quốc. Trung
Quốc sẽ không dám động binh vì đang nhìn thấy anh Nga đang sa lầy, kinh tế thê
thảm có thể sụp đổ nay mai.

Cuộc chiến tại Ukraine cho thấy sự yếu kém của quân đội Nga. Putin tưởng rằng chỉ
trong 3 ngày sẽ chiếm thủ đô Kiev và đánh tan quân đội Ukraine. Nhưng thực tế đã
chứng minh ngược lại. Nga chỉ đem vũ khí nguyên tử dọa chết chùm cả thế giới.

Không khác nào đấu trên võ đài, thua, rút chốt lựu đạn dọa "mày không chịu thua tao
cho nổ lựu đạn".

Niên 27

Su-34 huyền thoại giờ đã thành đống sắt vụn...

Chiếc Su-34, số hiệu 24 đã ném bom trên diện rộng khắp các thành phố của Syria,
được lái bởi Thiếu tá Krasnoyartsev với biệt danh là tướng béo,

người trước đó đã chụp ảnh chung với Putin và Assad. Hôm nay, khi ném bom ở
Chernihiv, chiếc máy bay đã bị bắn hạ, những ngày bay của nó đã kết thúc, chiếc
Su-34 huyền thoại giờ đã thành đống sắt vụn, phi công phụ chết tại chỗ khi máy bay
trúng hỏa tiển, còn ''tướng béo'' đang bị giam giữ.







Liên Âu loại trừ khả năng kết nạp nhanh Ukraine.

Tại cuộc họp thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu (EU) tại lâu đài Versailles, ngoại ô
Paris, hôm qua, 10/03/2022, lãnh đạo 27 nước thành viên đã nhất trí loại trừ mọi khả
năng kết nạp nhanh Ukraine vào Liên Âu, nhưng vẫn mở cửa cho việc thắt chặt hơn

quan hệ với Kiev.

Đề nghị chính thức của Ukraine, hôm 28/02, muốn gia nhập Liên Hiệp Châu Âu
nhanh nhất có thể là một chủ đề nhạy cảm đối với Liên Âu. Trong cuộc họp thượng
đỉnh tại lâu đài Versailles hôm qua, lãnh đạo 27 nước đã loại trừ ý định kết nạp
nhanh Kiev. Vấn đề đã được nhất trí hoàn toàn.

Pháp, chủ tịch luân phiên của EU, cũng như nhiều nước thành viên khác như Đức hay
Hà Lan, đều khẳng định không thể có khả năng Ukraine gia nhập Liên Hiệp Châu Âu
trong ngắn hạn.

Tại cuộc họp, tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu : « Liệu ta có thể mở thủ
tục gia nhập (Liên Âu) cho một đất nước đang có chiến tranh ? Tôi không tin điều
đó. Liệu ta phải đóng cửa và nói rằng không bao giờ ? Như thế là bất công».

Chủ đề trọng tâm của cuộc họp thượng đỉnh lần này là soạn thảo một chương trình
đối phó về kinh tế và quân sự của Liên Hiệp Châu Âu, trước cú sốc Nga xâm lược
Ukraine.

Vấn đề được thảo luận là thoát khỏi sự lệ thuộc vào năng lượng hóa thạch của Nga
và phát triển chiến lược quốc phòng chung của Liên Âu, cũng như củng cố kinh tế của
Liên Âu. Cuộc họp lần này không đưa ra quyết định cụ thể nào, mà chỉ vạch ra
phương hướng chính sách để triển khai trong thời gian tới.

Đặc phái viên RFI Alexis Bédu từ Versailles cho biết thêm thông tin:
«Việc triển khai thực hiện sẽ bắt đầu với một cuộc họp thượng đỉnh nữa vào cuối
tháng Ba. Cuộc gặp này sẽ nhằm phê chuẩn các thỏa thuận đã đạt được ở Versailles,
đặc biệt về vấn đề năng lượng. Các thành viên Liên Âu sẽ phải chấm dứt lệ thuộc vào



năng lượng hóa thạch của Nga từ nay đến năm 2027. Một kế hoạch đầu tư đang là
trọng tâm của các cuộc thảo luận.
Nước Đức có vẻ e ngại, nhưng theo thủ tướng Ý Mario Draghi, kế hoạch này là cần
thiết. Ông nói : ''Kinh tế châu Âu còn tiếp tục phát triển. Đã có sự buông lỏng, chúng
tôi nhận thấy có sự khan hiếm nguyên vật liệu, sự khan hiếm không chỉ trong lĩnh
vực năng lượng, mà cả trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm… Tình hình này là của
Ý cũng là của cả châu Âu. Chúng ta phải có câu trả lời cho vấn đề đó bằng cách hỗ
trợ các công ty, hỗ trợ các hộ gia đình, chúng ta hành động với cùng quyết tâm đã
thúc đẩy chúng ta đáp trả lại Nga”'.
Vấn đề Ukraine gia nhập Liên Hiệp Châu Âu cũng đã được thảo luận. Về điểm này,
các phát biểu đều theo cùng hướng : Đồng ý xích gần với Ukraine, nhưng sẽ không có
thủ tục kết nạp đặc biệt và nhanh chóng. Không đóng cửa với Ukraine, nhưng 27
nước thành viên cũng muốn làm dịu tình hình, sau yêu cầu mạnh mẽ của tổng thống
Zelensky muốn sớm gia nhập Liên Âu.»
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220311-li%C3%AAn-%C3
%A2u-lo%E1%BA%A1i-tr%E1%BB%AB-kh%E1%BA%A3-n%C4%83ng-k%E1%BA
%BFt-n%E1%BA%A1p-nhanh-ukraina
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