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Zelensky : « Chiến thắng là cứu được càng nhiều sinh mạng càng tốt »
Thụy My

Đồng đội chào tiễn biệt một quân nhân Ukraine tử trận khi quân Nga tấn công vào
Lviv, ngày 28/02/2022. REUTERS - ALKIS KONSTANTINIDIS

Được hỏi, theo ông, chiến thắng sẽ như thế nào ? Tổng thống Ukraine đưa ra câu trả
lời - mà theo The Economist, không thể hình dung được nơi Putin. « Chiến thắng, là
cứu được càng nhiều mạng sống càng tốt, bởi vì nếu không thì chẳng còn ý nghĩa
». Zelensky không thể hiểu vì sao nhiều người lính Nga tử trận còn bị đồng đội bỏ
mặc không chôn cất.

Tuy đã sắp đến kỳ bầu cử tổng thống Pháp vòng 1, nhưng tình hình chiến tranh ở
Ukraine và các hệ lụy vẫn là chủ đề thời sự hàng đầu của các tuần báo.

The Economist đăng bài phỏng vấn tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky. Từ một
tòa nhà chính phủ được bảo vệ bằng những bao cát và bẫy xe tăng, ông giải thích vì
sao Ukraine phải chiến thắng.

Tuần báo Anh nhận định, Zelensky nói về Churchill, nhưng ông không phải là
Churchill. Ông mặc màu áo trận nhưng dành kế hoạch tác chiến cho các tướng lãnh
Ukraine. Thảm kịch bao trùm xuống đất nước ông to lớn thực sự đến nỗi không có
chọn lựa nào khác là chiến đấu.

Zelensky nói rằng Ukraine cần vũ khí, nói lên quan điểm của ông về chiến
thắng...nhưng trước hết là sự vô nhân đạo của cấp chỉ huy Nga.

Nga coi mạng người như rác
« Quân xâm lược thậm chí không quan tâm đến các nạn nhân của chính họ, đó là điều
tôi không hiểu được ». Khoảng 15.000 lính Nga đã tử trận, họ như những thanh củi bị
Vladimir Putin quăng vào lò, xác lính Nga bị bỏ lại trên các đường phố mà không
được chôn cất. Tại nhiều thành phố, các chiến binh Ukraine cho biết mùi tử khí bốc
lên không thể thở nổi, họ phải chôn giúp.



Ông so sánh bộ máy chiến tranh của Putin với những chiến sĩ và người tình nguyện
đang bảo vệ các thành phố Ukraine. « Những chiến sĩ ở Mariupol có thể ra đi từ lâu,
sau hơn 30 ngày bị không kích và vây hãm, nhưng họ vẫn trụ lại đó ». Không phải vì
Zelensky ra lệnh như vậy, mà họ nói rằng « phải chôn cất những người đã ngã xuống
và cứu những người bị thương ».

Tuy cùng nói tiếng Nga, nhưng trong thế giới của Putin, mạng người xem chừng rẻ
rúng và lịch sử thuộc về những kẻ nắm quyền, không có chỗ cho sự thương hại và cho
Ukraine. Đối với Putin, sức mạnh có nghĩa là bạo lực, thế nên quân Nga luôn có cùng
phương cách trên những vùng đất chiếm đóng. Zelensky tố cáo : « Họ bắt cóc các thị
trưởng của chúng tôi, và sát hại một số ».

Ông nhấn mạnh đến lòng can đảm của những người dân bình thường như ở thành
phố bị chiếm đóng Kherson, dù tay không vẫn xuống đường chận xe tăng. Chính họ
quyết định phản kháng, chứ không ai chỉ huy. Zelensky nói : « Tôi ở bên cạnh những
người như thế cho đến cùng ».

Ông nhấn mạnh : « Chúng tôi tin vào chiến thắng. Chắc chắn chúng tôi sẽ thắng vì đó
là nhà cửa, đất đai của chúng tôi, nền độc lập của chúng tôi ». Nhưng chiến thắng
không chỉ tùy thuộc vào tinh thần chiến đấu của người Ukraine, mà cả sự ủng hộ của
phương Tây.

Ukraine cần xe tăng, xe bọc thép, chiến đấu cơ, và cần ngay bây giờ, chứ không phải
nhiều tuần nữa. « Như vậy chúng tôi có thể giải phóng được các thành phố bị chiếm,
mang thực phẩm lại cho người dân ở đó, và tự vệ được ». Trong khi Nga có hàng
ngàn xe quân sự, có những nơi xe tăng đông đến nỗi bị kẹt đường.

« Chiến thắng, là cứu được càng nhiều sinh mạng càng tốt »

Ông cho rằng trừng phạt của phương Tây vẫn còn những lỗ hổng, chẳng hạn ngân
hàng lớn nhất của Nga là Sberbank vẫn chưa bị loại khỏi hệ thống thanh toán vì là
nơi châu Âu trả tiền khí đốt. « Chúng tôi được biết rằng quyết định còn tùy theo việc
Nga có tấn công hóa học vào Ukraine hay không. Nhưng chúng tôi không phải là
chuột thí nghiệm ».

Được hỏi, theo ông, chiến thắng sẽ như thế nào ? Volodymyr Zelensky ngừng một
chút, rồi đưa ra câu trả lời - mà theo The Economist, không thể hình dung được nơi



Vladimir Putin. « Chiến thắng, là cứu được càng nhiều mạng sống càng tốt, bởi vì
nếu không thì chẳng còn ý nghĩa gì ».

Không ai biết được Vladimir Putin đang ở đâu khi quân đội ông ta tấn công vào
Ukraine. Nhưng Zelensky thì đang ở nhà với vợ con, họ đã đánh thức ông dậy vào
sáng sớm 24/02, khi nghe những tiếng nổ lớn, và vài phút sau ông nhận được tin đang
bị tấn công bằng rốc-kết. Người Mỹ sau đó đề nghị giúp ông di tản, nhưng Zelensky
từ chối. Ông không chuẩn bị đóng vai người hùng, không lên gân, mà chỉ đơn giản là
phải hành động như thế.

The Economist cho rằng sức mạnh của Zelensky nằm ở tinh thần cởi mở, khả năng
lắng nghe. Vasily Grossman, tiểu thuyết gia và và phóng viên chiến trường thời
xô-viết, sinh ra ở miền bắc Ukraine, đã viết : « Nếu tính nhân văn trong con người
không bị hủy hoại, cái ác sẽ không bao giờ chiến thắng ».

Cuộc chiến trên mạng ác liệt nhất trong lịch sử
The Economist lưu ý : cuộc xâm lăng Ukraine không phải là cuộc chiến đầu tiên trên
mạng xã hội, nhưng là cuộc chiến dữ dội nhất từ trước đến nay.

Có lẽ chúng ta đã từng xem các video của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky
trước tòa nhà chính phủ, cầm điện thoại tự quay cảnh ông và nhiều viên chức cao cấp
phía sau, khẳng định « Tất cả chúng tôi đều đang ở đây », chỉ vài ngày sau khi
Vladimir Putin cho đoàn xe tăng vượt qua biên giới.

Hoặc một quân nhân Ukraine quay cảnh các đồng đội trên cánh đồng ngập tuyết
đang bắn đi những hỏa tiễn chống tăng. Một phụ nữ Ukraine đến gần một nhóm lính
Nga, nói họ bỏ những hạt hướng dương vào túi để sau này những cây hoa có thể mọc
lên trên xác họ. Hay tiếng hô của những người lính trên đảo Rắn khi được yêu cầu
đầu hàng « Tàu Nga, hãy cút đi ! ». Mỗi video đăng trên mạng nhận được hàng triệu
lượt xem và « like », trở thành một loại biên niên sử chiến tranh, cùng với những tấm
ảnh nông dân Ukraine dùng máy cày kéo xe tăng Nga bỏ rơi.

Trước đây đã có cuộc chiến truyền thông giữa Israel và phe Hamas trên Twitter. Lính
Nga khi tiến vào Donbass năm 2014-2015 đã từng bị phát hiện vì ảnh đăng trên mạng
xã hội, những video về chiến tranh Syria và Thượng Karabakh được lưu hành…
Nhưng Ukraine đã trở thành ví dụ tiêu biểu về cách thức mà mạng xã hội thuật lại
chiến tranh và có thể thay đổi tình thế cuộc chiến.

Toàn dân Ukraine làm truyền thông trên internet, Nga lo phát truyền đơn
Có đến 75% người dân Ukraine sử dụng internet, đường truyền ổn định tại tất cả các
thành phố trừ những nơi bị vây hãm thô bạo. Khi Matxcơva bắt đầu xâm chiếm
Crimée năm 2014, c chỉ mới có 4% người Ukraine dùng 3G, nay có đến 80% kết nối
mạng. Bổ sung cho báo chí và truyền hình, những video và ảnh chụp của người dân
cho thấy tính chất dữ dội, u ám hơn và cá nhân hơn về cuộc chiến. Đặc biệt những
video của tổng thống Zelensky, cựu ngôi sao truyền hình mang lại sự gần gũi, cảm
thông.

Trên toàn quốc, các chuyên gia quan hệ công chúng, nhà thiết kế, nhà hoạt động trên
mạng...đã tập hợp lại chỉ vài giờ sau cuộc tấn công của Putin, mỗi người là một chiến
sĩ thông tin.



Liubov Tsybulska, cố vấn chính phủ đã giúp điều phối nhiều ê-kíp khác nhau. Một
nhóm thu thập những nội dung dành cho người Nga, nhóm khác sản xuất các clip cổ
vũ lòng ái quốc cho người Ukraine. Một nhóm tập trung vào TikTok, những nhóm
khác lưu trữ dữ liệu từ mạng xã hội, hy vọng có thể đưa Nga ra tòa về tội ác chiến
tranh...Tất cả đều giúp chinh phục tình cảm của phương Tây.

Trước chiến tranh chỉ 55% người Mỹ coi Ukraine là « bạn bè » hay « đồng minh
»; nhưng hai tuần sau những trận bom của Putin, tỉ lệ này lên đến 80%, cao hơn cả
Pháp, Nhật. Ngược lại, phía Nga dù nổi tiếng về bóp méo thông tin, vẫn dùng kiểu
cách thời Đệ nhị Thế chiến. Quân Nga phân phát truyền đơn kêu gọi « các đồng chí
» ủng hộ, chiếm các đài phát thanh địa phương và cho phát đi những bài diễn văn của
ông Putin.

Ukraine nhất định phải hy sinh cho lợi ích của Nga ?
Courrier International băn khoăn « Ukraine : Làm thế nào chấm dứt chiến tranh
». Trong hồ sơ có bài trả lời báo The Observer của nhà chính trị học Ukraine, Maria
Zolkina, khẳng định « Ukraine không nên nhường một centimet đất nào cho Matxcơva
», vì người dân không bao giờ chấp nhận.

Các nhà phân tích phương Tây đưa ra nhiều kịch bản : một cuộc đối đầu lâu dài dần
biến thành xung đột cấp thấp, một thảm họa nguyên tử, dùng đến vũ khí hóa học hay
sinh học để giành thắng lợi, một thỏa hiệp chính trị của Ukraine...Kịch bản duy nhất
không được nêu ra là việc tái lập toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine, cứ như là Kiev nhất
định phải hy sinh cho lợi ích của Nga.

Đối với Ukraine, không thể chấp nhận các tối hậu thư của Matxcơva, hay công nhận
những « nước cộng hòa » Louhansk, Donetsk và việc sáp nhập Crimée, hoặc « phi
quân sự hóa » Ukraine. Kiev biết rằng những nhượng bộ này không có nghĩa là Nga
sẽ rút quân, mà ngược lại, vẫn sẽ bị tấn công.

Vấn đề là việc bảo đảm an ninh cho Ukraine dưới dạng một hiệp ước, nếu Ukraine
không vào NATO trong tương lai gần. Mọi thỏa thuận cần phải kèm theo điều kiện
bảo đảm về quân sự trong trường hợp lại bị xâm lăng, kể cả triển khai quân, nhưng
các đối tác phương Tây có thể cho rằng việc này quá rủi ro.

Người dân Ukraine tiếp tục nhập ngũ, biểu tình chống Nga
Nếu chỉ ngưng bắn, Nga có thể lợi dụng để củng cố, trang bị thêm cho các đơn vị
đồng thời đòi hỏi phương Tây giảm viện trợ quân sự cho Ukraine. Các đối tác của
Kiev xem chừng rất muốn có thỏa hiệp chính trị, nói cách khác, Ukraine phải từ bỏ
một số quyền lợi, thậm chí nhường đất cho Nga. Nhưng lòng yêu nước của người dân
Ukraine cao đến nỗi họ khó thể chấp nhận một giải pháp như vậy.

Hơn nữa, mọi lời kêu gọi « giải giáp », « phi quân sự hóa » cũng không thể hình dung
tại một đất nước mà quân đội đang giành chiến thắng. Không thể làm biến mất dòng
người xếp hàng trước các trung tâm tuyển quân. Tại Kiev, lực lượng phòng vệ lãnh
thổ có khoảng 100.000 người được vũ trang, và tại các thành phố bị chiếm đóng,
hàng ngàn người xuống đường mỗi ngày để phản đối Nga. Không thể nào dập tắt tinh
thần kháng chiến ấy.



Vladimir Putin không sẵn sàng thối lui, nhưng lại không thắng được trên thực địa.
Thế nên Nga sẽ gia tăng khủng bố thường dân, sẽ có những thành phố bị xóa tên trên
bản đồ, việc sử dụng các loại vũ khí cấm ngày càng có cơ xảy ra.

Đối với Ukraine, mục tiêu là Nga phải rút quân, nhưng chừng như khó thể đạt được
bằng con đường ngoại giao, mà chỉ có thể bằng quân sự, nên Ukraine rất cần được
sự hỗ trợ của phương Tây : thêm nhiều vũ khí, gia tăng trừng phạt, ngưng mua dầu
khí của Nga.

Điện Kremlin và đội quân trong bóng tối
L'Obs dành trọn hồ sơ cho « Gián điệp, cuộc chiến bí mật của Putin », và « những kẻ
ngốc hữu dụng » tại Pháp. Ông chủ điện Kremlin, cựu sĩ quan KGB từ lâu đã huy
động đội ngũ tình báo để gây bất ổn trong nội bộ phương Tây, với mục tiêu tái lập đế
quốc Nga, mà việc xâm lăng Ukraine là hành động mới nhất.

Đội quân trong bóng tối của Kremlin càng gia tăng hoạt động sau khi sáp nhập thành
công Crimée năm 2014. Các cơ quan tình báo Nga gồm FSB, GRU (tình báo quân đội)
và SVR (phản gián) liên tục tuyển mộ, cho đến nỗi phải nhiều lần mở rộng trụ sở.

Theo ảnh vệ tinh, trụ sở SVR tại Yasenevo ở ngoại ô Matxcơva đã phình ra gấp bốn
lần chỉ trong vài năm. Matxcơva gởi hàng trăm nhân viên đến châu Âu và Hoa Kỳ.
Riêng tại Pháp - nước được đặc biệt nhắm đến vì vừa là đồng minh của Mỹ, thành
viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là nhà xuất khẩu vũ khí lớn, lại sở hữu bom
nguyên tử - số điệp viên Nga lên đến hơn 300 !

Tại Bruxelles có ít nhất 200, phân nửa núp dưới vỏ bọc ngoại giao. Trụ sở NATO là
nơi có cả một ổ gián điệp Nga, các nhân viên phương Tây tại đây là mục tiêu chính
được lôi kéo bằng nhiều cách : tiền bạc, lý tưởng, phụ nữ, tranh thủ những bất mãn,
kiêu ngạo… Matxcơva tìm hiểu những ưu tiên của Liên minh, những điểm yếu của các
loại vũ khí, chi tiết về các nhân vật quan trọng, những bất đồng… bao nhiêu là bí mật
để một ngày nào đó buộc phương Tây phải quy phục.

Tuần báo cũng đả kích « những kẻ ngốc » đóng vai cái loa tuyên truyền cho Kremlin.
Nhiều trí thức, chính khách Pháp bị Putin mê hoặc. Từ François Fillon đến Eric
Zemmour, Marine Le Pen đều đã đến Matxcơva hoặc được những tay chân của
Kremlin ở Paris ve vãn.

Những người khác như Jean-Luc Mélenchon thì do chống Mỹ, chống NATO. Một
tháng sau khi Putin đưa quân xâm lược Ukraine, không ai còn có thể chối bỏ những
tội ác ở Mariupol, Kherson...; những tuyên bố trước đây của họ đã trở thành gậy ông
đập lưng ông.

Người ta có thể yêu mến nước Nga, đọc Tolstoï, Dostoïevski, nghe nhạc Tchaïkovski
nhưng không thể ngây ngất trước một nhân vật máu lạnh như Putin.

Chiến tranh lương thực và di dân, vũ khí khác của Putin
Trên lãnh vực kinh tế, trang nhất của Le Point chạy tựa « Cuộc chiến tranh lương
thực » trước nguy cơ « Ukraine, vựa lúa mì thế giới bị hủy hoại ». Ukraine và Nga
chiếm đến một phần ba xuất khẩu lúa mì toàn cầu, riêng tại Ukraine, có đến phân
nửa số lúa mì được sản xuất tại miền đông, nơi đang bị Nga tập trung tấn công.



Châu Âu, châu Phi và vùng Cận Đông đều lo âu về nguồn cung lúa mì, thậm chí nguy
cơ nổi dậy vì nạn đói ở những nước nghèo. Le Figaro cuối tuần nêu ví dụ Ai Cập
nhập khẩu đến 70% nhu cầu lúa mì từ Ukraine, Sénégal nhập 57%.

Là vùng đất phì nhiêu, Ukraine xuất khẩu 80 triệu tấn ngũ cốc hàng năm, thông qua
bốn cảng Mykolaïv, Tchornomorsk, Yuzhnyi và Odessa, mà cả bốn đều đang bị Nga
phong tỏa. Vẫn có thể đưa sang Ba Lan bằng xe lửa nhưng khả năng chuyên chở
không thể nào sánh bằng đường biển.

Mùa thu hoạch tới sẽ càng gay go nếu chiến tranh kéo dài vì nông dân không thể gieo
giống, máy móc thiếu phụ tùng, xăng dầu cũng thiếu. Trước mắt, tình trạng này tác
động tai hại cho những nước nghèo và bất ổn, dự trữ ngũ cốc sẽ cạn sau tháng Sáu.
Hàng triệu người sẽ ra đi, mà hướng đến trước nhất của di dân bất hợp pháp là châu
Âu. Vladimir Putin vốn thâm độc, không từ một loại vũ khí nào với phương Tây.

Đài Loan trước cú sốc chiến tranh Ukraine
L'Express nhìn sang châu Á, nói về « Cú sốc của cuộc chiến tranh Ukraine tại Đài
Loan » - đảo quốc đang sống dưới sự đe dọa của một cuộc xâm lăng từ Trung Quốc.
Tờ báo mô tả tại một nhà hàng ở trung tâm Đài Bắc, những hình ảnh chiến tranh ở
Ukraine liên tục được chiếu trên ti vi.

Một kênh thông tin ca ngợi sự can đảm của tổng thống Volodymyr Zelensky, cuộc
tranh luận bắt đầu với câu hỏi « Và chúng ta có thể làm gì nếu Trung Quốc tấn công ?
». Các chuyên gia Đài Loan theo dõi sát sao cách Ukraine kháng cự lại quân Nga.

Nhà nghiên cứu Marcin Jerzewski cho biết cuộc chiến này khiến Đài Loan ý thức
được là phải tự lo lấy thân vì không chắc Hoa Kỳ sẽ cứu giúp. Trong dân chúng có
đến 70% nói rằng sẵn sàng chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược, trong khi
một thăm dò trước đó tỉ lệ này chỉ có 40%. Việc huấn luyện quân dự bị từ 7 ngày mỗi
hai năm, tăng lên 14 ngày một năm, và thời gian quân dịch có thể được kéo dài.

Bà Thái Anh Văn nêu ra trường hợp Ukraine, nói rằng đội ngũ dự bị có thể đóng vai
trò quan trọng trong việc bảo vệ Đài Loan. Chuyên gia Jerzewski khuyến cáo lập lực
lượng phòng vệ tại 184 khu của Đài Loan, trong đó có cả nhân viên cứu hộ, y
tế...Hiện số người đăng ký tham dự các buổi huấn luyện cấp tốc về cách tự vệ khi xảy
ra chiến tranh đang tăng vọt.

Donbass, nơi khởi đầu và kết thúc cuộc chiến ?
Quay lại với tình hình chiến trường Ukraine, câu hỏi được đặt ra là liệu trước những
khó khăn hiện nay, Putin có giảm bớt tham vọng về cuộc xâm lược hay không ? The
Economist cho rằng nếu phương Tây lùi bước trước đe dọa dùng vũ khí hạt nhân của
Vladimir Putin, hạn chế cấp vũ khí cho Ukraine, sẽ khiến Nga áp đặt một hòa bình
bất ổn cho Volodymyr Zelensky, và là phần thưởng cổ vũ Putin tiếp tục làm
« săng-ta » về nguyên tử.

Theo L’Obs, khi khởi đầu cuộc tấn công hôm 24/02, lãnh thổ phe ly khai chiếm
khoảng 1/3 vùng Donbass, nhưng trớ trêu là thời gian qua các vị trí của quân chính
phủ Ukraine tại đây lại càng được củng cố.



Thế nên Putin sẽ không nới lỏng gọng kềm tại các thành phố khác, và có thể lo rằng
tại Donbass, nơi tất cả được khởi đầu, cũng là vùng đất cuối cùng của một cuộc chiến
tàn bạo, mà số lượng người chết sẽ quyết định ai là kẻ chiến thắng.

Link của bài viết:
https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220402-zelensky-chi%
E1%BA%BFn-th%E1%BA%AFng-l%C3%A0-c%E1%BB%A9u-%C4%91%C6%B0%
E1%BB%A3c-c%C3%A0ng-nhi%E1%BB%81u-sinh-m%E1%BA%A1ng-c%C3%A0n
g-t%E1%BB%91t

Ukraine khẳng định đã “giải phóng” toàn bộ vùng Kiev.

Thị trấn Boutcha, gần Kiev, sau khi quân Nga rút chạy. Ảnh chụp ngày
2/4/2022. REUTERS - ZOHRA BENSEMRA

Cuộc chiến tranh Ukraine hôm nay 03/04/2022 bước vào ngày thứ 39, với tình hình
tiếp tục căng thẳng ở miền nam, đặc biệt tại khu vực thành phố cảng Odessa trong
bối cảnh vào hôm qua, chính quyền Ukraine đã loan báo việc toàn bộ vùng Kiev đã
được “giải phóng”, quân Nga rút khỏi các thị trấn trọng yếu gần thủ đô.

Trong một thông báo trên mạng Facebook, nữ thứ trưởng Quốc Phòng Ukraine
Ganna Maliar khẳng định rằng các thị trấn “Irpin, Boutcha, Gostomel và toàn bộ
vùng Kiev đã được giải phóng khỏi tay quân xâm lược”.

Trước đó cùng ngày hôm qua, một cố vấn của tổng thống Ukraine tuyên bố rằng các
lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc “triệt thoái nhanh chóng” ra khỏi các khu vực
Kiev và Chernigiv, ở miền bắc Ukraine, để dồn quân xuống miền nam và miền đông.
Mục tiêu của Nga, theo phía Ukraine là nhằm “giữ quyền kiểm soát các vùng lãnh
thổ rộng lớn bị chiếm đóng” và “áp đặt gay gắt các điều kiện”.

Sáng hôm qua, bộ Quốc Phòng Anh cũng đã nêu lên khả năng các lực lượng Nga rút
khỏi khu vực sân bay Gostomel, “nơi đã nổ ra giao tranh kể từ ngày đầu tiên của
cuộc xung đột”.
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Riêng hãng tin Pháp AFP đã trích dẫn Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh của Mỹ (ISW),
cho rằng Nga cũng đã “từ bỏ nỗ lực chiếm Kharkiv”, thành phố lớn thứ hai của
Ukraine nằm ở miền bắc, vốn đã bị tấn công dữ dội trong nhiều tuần qua.

Lực lượng Ukraine đang lần lượt tiếp quản các địa phương bị Nga chiếm đóng và đã
phát hiện những cảnh tượng kinh hoàng, với rất nhiều thi thể thường dân bị vứt bỏ
trên các đường phố, thậm chí cả một hố chôn tập thể gồm 300 thi hài tại thị trấn
Boutcha.

Từ Dniepro, đặc phái viên RFI Vincent Souriau tường trình:
Đúng là những hình ảnh đầu tiên ghi nhận được tại những nơi bị quân Nga bỏ lại thật
khủng khiếp, với những thi thể của thường dân bị giết trong các cuộc giao tranh và
các cuộc bắn phá…

Đặc biệt là khu vực phía tây thủ đô Kiev, người ta thấy những cảnh tượng kinh hoàng,
giống như là kết quả của các vụ xử tử vô tội vạ, với nhiều xác chết mà tay vẫn còn bị
trói sau lưng, những con người không có vũ khí bị bắn giết ở cự ly gần.

Tòa thị chính Boucha, một trong những thành phố trực thuộc trung ương, kế cận thủ
đô Ukraine, đã cho biết vụ phát hiện gần 300 thi thể trong những hố chôn tập thể
lớn.

Số người chết được phát giác chắc chắn sẽ còn gia tăng trong những ngày sắp tới, vì
ở bất cứ nơi nào chung quanh Kiev mà các nhà báo đi đến, dù là phóng viên của các
phương tiện truyền thông chính của Ukraine, hoặc là của các tòa soạn nước ngoài
France TV, BBC, New York Times, tất cả đều thấy những cảnh tượng hãi hùng đủ để
khép quân đội Nga vào tội ác chiến tranh, vì theo luật quốc tế, các bên lâm chiến
không được phép tấn công thường dân.

Nêu ngành tư pháp xác nhận rằng đó là những hành động thuộc diện tội ác chiến
tranh, thì tổng thống Nga Vladimir Putin, không chỉ là kẻ đã thất bại trong việc tiến
hành một cuộc chiến tranh chớp nhoáng, mà trong tương lai, sẽ phải gánh chịu trách
nhiệm về những vi phạm nhân quyền này.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220403-ukraina-kh%E1%B
A%B3ng-%C4%91%E1%BB%8Bnh-%C4%91%C3%A3-gi%E1%BA%A3i-ph%C3%
B3ng-to%C3%A0n-b%E1%BB%99-v%C3%B9ng-kiev

Thỏa thuận hòa bình:
Ukraine khẳng định Nga chấp nhận “bằng lời” đề xuất chính của Kiev.
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Trưởng đoàn đàm phán Ukraine vào hôm qua, 02/04/2022 đã khẳng định rằng phía
Nga đã chấp nhận “bằng lời” các đề nghị chính của Ukraine về các điều kiện chấm
dứt giao tranh, và Kiev đang chờ Matxcơva xác nhận bằng văn bản.

Phát biểu trên truyền hình Ukraine, ông David Arakhamia - trưởng đoàn đàm phán
của Ukraine tại cuộc hòa đàm Istanbul - đã hàm ý cho rằng các cuộc đàm phán nhằm
chấm dứt tình trạng thù địch giữa Nga và Ukraine đã đạt được những tiến bộ rất
đáng kể.

Trưởng đoàn đàm phán Ukraine khẳng định: “Liên Bang Nga đã đưa ra phản hồi
chính thức đối với tất cả các lập trường (của Ukraine), cụ thể là đã chấp nhận các đề
nghị, ngoại trừ vấn đề Crimée”. Ông Arakhamia đã nói thêm rằng dù “không có xác
nhận chính thức bằng văn bản”, nhưng phía Nga đã tỏ ý chấp nhận “bằng lời”.

Nhà đàm phán cũng tin tưởng về khả năng một cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai tổng
thống Ukraine và Nga, và nếu diễn ra, thì nơi gặp “rất có thể” là Thổ Nhĩ Kỳ, tại
Istanbul hay Ankara.

Nga: chưa đủ điều kiện cho thượng đỉnh Putin-Zelensky
Tuy nhiên, vào hôm nay, 03/04/2022, phía Nga đã bác bỏ khả năng sớm có một hội
nghị thượng đỉnh giữa hai ông Volodymyr Zelensky và Vladimir Putin, vì hai bên vẫn
chưa soạn được một dự thảo thỏa thuận cho phép xúc tiến một cuộc họp như vậy.

Theo hãng tin Anh Reuters, trên mạng Telegram, trưởng đoàn đàm phán Nga tại
Istanbul, ông Vladimir Medinsky, khẳng định rằng lập trường của Matxcơva về tình
trạng của bán đảo Crimée, được sáp nhập vào năm 2014 và vùng Donbass, nơi Điện
Kremlin đã công nhận nền độc lập của các nước cộng hòa ly khai Donetsk và
Luhansk, đều không thay đổi và các cuộc đàm phán với Ukraine sẽ tiếp tục vào ngày
mai, thứ Hai.

"Ngừng bắn nhân đạo" : Phó tổng thư ký LHQ đến Matxcơva
Trong khi cuộc chiến đã khiến ít nhất hàng nghìn người thiệt mạng và hơn 4,1 triệu
người Ukraine phải sống lưu vong vẫn tiếp diễn, một lãnh đạo Liên Hiệp Quốc sẽ tới
Matxcơva vào hôm nay, 03/04, để cố gắng đạt được một cuộc “ngừng bắn vì lý do
nhân đạo”.



Theo tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 01/04 vừa qua, thì phó tổng
thư ký Liên Hiệp Quốc về các vấn đề nhân đạo, Martin Griffiths, người Anh, “sẽ đến
Matxcơva vào Chủ Nhật và sau đó sẽ đến Kiev”, với nhiệm vụ “tìm kiếm một lệnh
ngừng bắn nhân đạo ở Ukraine”.

Cho đến nay, Nga luôn luôn từ chối tiếp đón bất kỳ một quan chức cấp cao nào của
Liên Hiệp Quốc đến Matxcơva để bàn về Ukraine.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220403-nga-chap-nhan-ba
ng-loi-cac-de-xuat-chinh-cua-u

Putin under care of cancer doctor, bathing in deer antler blood: Report

Tổng thống Vladimir Putin đã bí mật đi bác sỹ chuyên khoa về cancer tuyến giáp
trạng hơn 4 năm qua, đã trải qua 166 ngày trị bệnh, một nguồn tin mới đã nói vậy.
Russian President Vladimir Putin secretly took visits from a doctor specializing in
thyroid cancer 35 times over four years, spending 166 days in each other's presence,
a new report claims.

Bản báo cáo đến từ một tổ chức có tên là The Project, một nguồn của Nga thường hay
theo dõi về các săn sóc y tế mà ông Putin đã có từ ngày ông lên nhậm chức tổng
thống năm 2012.

Vào lúc đó, tổ chức điều tra này đã biết được, lãnh tụ Nga sô này đã đang được điều
trị với một bác sỹ chuyên ngành mổ về cancer, Yevgeny Selivanov. Selivanov đã thực
hiện hơn 30 chuyến đến khám bệnh cho Putin tại tư gia của ông ta ở Sochi đã cho
thấy ông tổng thống 69 tuổi này đang được điều trị về cancer tuyến giáp trạng, điều
mà viện Cẩm Linh chưa hề bao giờ đề cập đến và cũng đã bác bỏ nguồn tin này khi
nó được đưa ra.

The report comes from Proekt, which translates from Russian to The Project, a
Russian outlet that has tracked the medical care that Putin has received since he
ascended to the presidency in 2012.

At that time, the outlet's investigation found, the Russian leader had been in the care
of oncology surgeon Yevgeny Selivanov. Selivanov's nearly three dozen visits to
Putin's Sochi residence appear to imply that the 69-year-old president was being
treated for thyroid cancer, something the Kremlin had never publicized and denied in
the wake of the report.

" Trong hơn 23 năm cầm quyền của Putin, cả nước Nga không hề được biết 1 tí gì sự
thật về tình trạng sức khỏe và tâm thần của người lãnh đạo quốc gia này,” người tổng
biên tập của tổ chức có tên 'The project,' Roman Badanin đã cho biết trong một video
nhằm nói lên về sự điều tra của họ.
“Over the course of Putin’s 23-year rule, the country doesn’t know a word of truth
about the physical and emotional condition of the person ruling over
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it,” Proekt Editor-in-Chief Roman Badanin said in a video defending the
investigation.

Putin còn lưu tới thường xuyên hơn với 2 chuyên khoa về tai mũi họng là Igor Esakow
và Alexei Shcheglov, theo như bản báo cáo cho biết. Bản báo cáo còn cho biết Putin
đã có một cuộc giải phẫu trong bí mật vào mùa thu năm vừa qua, được ghi nhận qua
việc ông ta " đã không hề xuất hiện trước công chúng trong nguyên tháng 9 vừa qua.
Trong vòng của giới y tế, thì họ thật sự nghĩ là ông tổng thống đã trải qua một cuộc
giải phẫu khá phức tạp liên quan đến một chứng bệnh của tuyến giáp trạng trong thời
kỳ này.”

Putin had even more frequent visits from Igor Esakov and Alexei Shcheglov, two
otolaryngologists (also known as ear, nose, and throat specialists), according to the
report.

It also suggested that Putin secretly underwent an additional surgery last fall, noting
that he "did not appear in public for the entire month of September. In medical circles,
it is believed that the president was undergoing a complicated procedure related to
some kind of thyroid disease during this period.”

Ngoài việc đi khám bệnh với các bác sỹ, bản báo còn cho biết là lãnh tụ Nga xô này
đã bắt đầu ngâm mình trong máu của nhung các con sơn dương. Nhung của những
con sơn dương này được mang ra cưa đứt đi, khi cặp sừng của nó còn "mềm và còn
đầy máu,” bản tin cho biết như thế.

"Tắm bằng nhung sơn dương,” bản tin mang tên là như thế, phương thức này là một
phương thức thông dụng tại vùng Altai của nước Nga, vùng này giáp ranh với
Kazakhstan và Mông Cổ, ông tổng thống Nga sô đã thường lui tới vùng Altai để dùng
dịch vụ này trong rất nhiều lần.

In addition to the doctors' visits, the report also claimed that the Russian leader had
begun bathing in the blood of deer antlers. The antlers were hack sawed off from the
animals in the spring, when the horns were "soft and full of blood,” according to the
report.

"Antler baths,” as the outlet called them, are commonly used in the Altai region of
Russia, which borders Kazakhstan and Mongolia, and the Russian president has
traveled for the service on multiple occasions.

Dạ Hương lược dịch- diễn đàn Hoài Hương.

Ukraine kháng cự mãnh liệt, gây nhiều thương vong cho Nga

https://youtu.be/O47jU-gSmQo


Lính Nga bỏ mạng trên đường phố

Quân đội Ukraine đang tuần tiễu

Một rào chắn do dân quân dựng trên con đường dẫn đến trung tâm Kyiv, Ukraine,
ngày 28 tháng 2 năm 2022.



Khói bốc lên từ một chiếc xe thiết giáp của Nga bị quân Ukraine phá hủy bên lề
đường ở vùng Lugansk vào ngày 26 tháng 2 năm 2022.

"Nhân dân tự vệ" Ukraine

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy quân và dân Ukraine đang cố gắng gây ra
thương vong trầm trọng cho các lực lượng Nga khi họ cố gắng tiến sâu hơn vào đất
nước này - và cuộc tấn công nhanh chóng mà Nga hy vọng sẽ thực hiện vào thủ đô
Kyiv, đã bị chậm lại bởi sự phản kháng dữ dội và hữu hiệu.



Nga đã không đạt được tiến bộ đáng kể trong hai ngày qua. Lực lượng chính của Nga
đang tấn công từ Belarus về phía Kyiv dường như không tiến gần hơn về phía thành
phố trong khoảng 20 dặm, chỉ là các nhóm nhỏ trinh sát đã đấu súng với lực lượng
Ukraine bên trong thủ đô ít nhất là vào thứ Sáu.

Quân đội Ukraine tuyên bố quân đội Nga đang gặp khó khăn về nguồn cung cấp
nhiên liệu và hậu cần. Hình ảnh và video về các phương tiện quân sự và xe tăng Nga
bị phá hủy đã được xác minh, đã được lan truyền trên mạng.

"Sức mạnh của âm nhạc trong chiến tranh"
đó là tiêu đề mà Tổng thống Zelensky đã nói với nhiều xúc cảm khi xuất hiện qua
video trong buổi lễ phát giải Grammy.
Dạ Hương lược dịch- diễn đàn Hoài Hương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một phát biểu đầy xúc cảm về sức
mạnh của âm nhạc- ông kêu gọi các nghệ sĩ Hoa Kỳ hãy dùng tài năng của họ để nói
lên "sự thật của cuộc xâm lăng của nước Nga trên quê hương của ông.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky gave a moving Grammy's speech about the
power of music – urging American artists to use their talents to “tell the truth
about” Russia’s war on his country.

"Hãy lấp đầy sự im lặng bằng âm nhạc!"

Ông Zelensky đã nói trong video trước khi ông Zelensky giới thiệu về người ca sĩ
Ukraine Mika Newton- chị của cô ca sĩ này đang chiến đấu chống quân đội Nga Sô
tại Ukraine-- và nhà thơ đang tỵ nạn mang tên Lyuba Yakimchuk, thi sĩ này đã trình
diễn cùng với John Legend trong bài một bài hát rất nức nở có tên là "Tự Do”.

“Fill the silence with your music!”

Zelensky said in a video address before introducing Ukrainian singer Mika Newton —
whose sister is fighting the Russian army — and refugee poet Lyuba Yakimchuk for a
performance with John Legend on the sobering song “Free.”

"Xin hãy lấp đầy ngày hôm nay bằng cách nói cho mọi người biết về câu chuyện của
chúng ta. Hãy nói lên sự thật về cuộc chiến đang xảy ra, trên trang mạng xã hội của
bạn, trên các đài truyền hình. Hãy giúp đỡ chúng tôi bằng mọi cách mà bạn có thể.
Bất cứ cách nào- nhưng xin đừng lặng thinh. Và như vậy thì Hòa Bình sẽ đến,” ông
đã phát biểu trong sự nhiệt liệt tán thành của khán giả.

“Fill it today to tell our story. Tell the truth about this war on your social networks,
on TV. Support us in any way you can. Any — but not silence. And then peace will
come,” he said to cheers from the audience.

Trong chiếc áo thun màu rêu biểu tượng của ông, đã nói rằng âm nhạc có thể làm
chấm dứt sự câm nín đang bao trùm do sự tàn khốc của chiến tranh đã mang đến.

https://nypost.com/2022/04/03/zelensky-wants-mothers-of-russian-soldiers-to-see-their-sons-atrocities-in-ukraine/
https://nypost.com/2022/04/03/zelensky-wants-mothers-of-russian-soldiers-to-see-their-sons-atrocities-in-ukraine/


Zelensky, in his iconic green tee, said music can end the silence imposed by the terrors
of war.

“To all our cities the war is destroying — Chernihiv, Kharkiv, Volnovakhna,
Mariupol and others — they are legends already. But I have a dream of them living.
And free. Free like you on the Grammy stage.”

Ông Zelensky cũng đã đưa ra một hình ảnh của sự khác biệt rất rõ ràng trong đời
sống của những nghệ sĩ Ukraine, những người đã đáp lời sông núi để trang bị võ
trang lên đường, trái ngược hẳn với các nghệ sỹ đang có mặt trong cuộc lễ trao giải
thưởng đầy hào nhoáng này tại Las Vegas.

Zelensky also painted a picture of the dramatically different lives of Ukrainian
musicians who’ve answered their country’s call to arms as opposed to those in
attendance at the ritzy awards ceremony in Las Vegas.

"Các nghệ sĩ của chúng tôi đang mặc áo giáp thay vì tuxedos,” ông nói vậy. "Họ
đang hát cho những thương bệnh nhân trong các nhà thương. Hát cả cho những
người không thể nghe họ hát. Nhưng âm nhạc vẫn sẽ vẩn đến với họ, dù cho thế nào
hay chăng nữa.

“Our musicians wear body armor instead of tuxedos,” he said.
“They sing to the wounded in hospitals. Even to those who can’t hear them. But the
music will break through anyway.”

Ukrainian President Volodymyr Zelensky made a virtual appearance at the Grammy's
to urge musicians to tell the story about the war on his country.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có cuộc xuất hiện qua video tại buổi lễ trao giải
thưởng Grammy's để kêu gọi giới nghệ sĩ giúp đỡ qua việc nói về cuộc chiến đang xảy
ra tại quê hương của ông.

https://nypost.com/2022/04/03/this-is-genocide-zelensky-says-of-russia-attack-on-ukraine/
https://nypost.com/2022/04/03/this-is-genocide-zelensky-says-of-russia-attack-on-ukraine/
https://nypost.com/2022/03/28/ukrainian-city-of-mariupol-in-the-hands-of-the-occupiers-mayor/


Zelensky said music can end the silence imposed by the terrors of war. Ông Zelensky
nói rằng âm nhạc sẽ làm chấm dứt sự im lặng do sự tàn khốc của chiến tranh gây ra.

Văn hóa Việt cộng làm náo loạn sân túc cầu Nhật Bản
Như Hồ

Các nhân viên trên sân túc cầu tuyệt vọng nhắc nhở các cổ động viên Việt Nam.
Báo chí Nhật Bản liên tục nói về tình trạng vô tổ chức của cổ động viên người Việt
trên sân bóng Saitama 2022, khi hai đội Nhật Bản và Việt Nam gặp nhau trong vòng
loại World Cup Qatar. Trận đấu diễn ra vào ngày 29 Tháng Ba là trận đấu cuối cùng
của vòng loại chung kết châu Á.

Đây là sân có sức chứa khoảng 40,000 người nhưng ban tổ chức đã khéo léo sắp xếp
để dồn các cổ động viên mặc áo cờ đỏ sao vàng, mang hình Hồ Chí Minh và Võ
Nguyên Giáp vào riêng một góc sân để kiểm soát.

Hầu hết những người đến để ủng hộ trận đấu này đều phần lớn là những người ở phía
Bắc Việt Nam, là lao động có thời hạn hoặc du học sinh. Bài hát quen thuộc của
những người này là “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, luôn được hát ầm ĩ
để cổ động. Có nhiều người đi và còn đội nón cối như một nét đặc trưng của văn hóa
Việt cộng.

Điều đáng nói là trước trận đấu, ban tổ chức đã gọi loa và trương các biểu ngữ yêu
cầu người đến xem không la hét và cùng hát, để tránh tình trạng lây lan Covid-19.
Hành động được khuyến khích là chỉ vỗ tay. Thậm chí, liên tục trong trận đấu bảng
điện trong sân chạy chữ, nhắc về việc không hò hét để hạn chế lây nhiễm.

Nhưng mọi thứ thật sự gây sốc khi vừa bắt đầu trận đấu, các cổ động viên Việt cộng
bắt đầu hát và giơ hình ông Hồ, nhất là lúc đội Việt Nam mở tỷ số trận đấu ở phút 19.
Tiếng hò reo không ngớt khiến ống kính truyền hình trực tiếp liên tục chĩa về nhóm
góc có các cổ động viên Việt Nam. Vào lúc cầu thủ Nhật Maya Yoshida gỡ được tỷ số
hòa ở phút 54, những tiếng hò hét, kích động từ phía cổ động viên Việt Nam càng lớn
hơn. Ngay giữa trận đấu, nhiều thông báo bằng tiếng Nhật và tiếng Anh liên tục kêu



gọi cổ động viên mặc áo cờ đỏ sao vàng hãy ngừng kích động và la hét, ca hát. Lời
nhắc nhở riêng dành cho cổ động viên Việt Nam cũng được đưa ra trên bảng thông
báo điện, nhưng đám đông áo đỏ sao vàng vẫn phớt lờ, thậm chí còn chế giễu các lời
kêu gọi đó.

Càng về cuối trận, sự la hét có phần hỗn loạn, ngày càng nhiều hơn. Ban tổ chức phải
cấp tốc in ra các biểu ngữ bằng tiếng Việt và cho nhân viên trật tự trên sân cầm đến
đứng trước các nhóm cổ động viên Việt Nam để nhắc nhở. Những bản quay video của
người Việt Nam trên Facebook cho thấy những người phục vụ này tức giận và bối rối
vì bất lực, còn đám đông Việt Nam thì khoái trá phất cờ đỏ và cười cợt vào họ.

Sau trận đấu, một phóng viên của hãng tin JFA (Nhật Bản) tìm gặp một số cổ động
viên Việt Nam đã rời sân và hỏi về sự kiện đang bị chỉ trích này. “Tôi biết luật, nhưng
tôi không thể giữ được cảm xúc của mình vì tôi thích bóng đá”, một người Việt Nam
giấu tên nói như vậy về việc không tuân thủ quy định của sân bóng.

Một video của các cổ động viên cờ đỏ chuyền cho nhau cho thấy họ bị nhân viên ban
tổ chức chặn lại và bắt cởi áo cờ đỏ sao vàng vì thấy thái độ có vẻ hung hăng của
nhóm người này. Sau đó video được đưa lên và đẩy thành chuyện Nhật Bản “kỳ thị
cộng sản”. Nhưng thực chất là ban tổ chức đã quá quen thuộc kiểu hò hét và kỳ dị
của các cổ động viên văn hóa Việt cộng nên tìm cách hạn chế.

Trên các trang mạng, phía ủng hộ việc la hét trên sân Saitama nói rằng “đi coi bóng
đá mà chỉ vỗ tay thì không thể nào chấp nhận được”. Nhưng cũng có ý kiến nói
ngược lại, cho rằng nước Nhật vừa trải qua một tình trạng khó khăn do dịch bệnh, và
họ cố gắng lặp lại các hoạt động bình thường và kêu gọi tinh thần hợp tác của công
dân. Ý thức của một người văn minh là hợp tác với chính phủ, chứ không thể vì nhu
cầu thỏa mãn cá nhân của mình mà đạp đổ tất cả.

https://news.yahoo.co.jp/articles/39a0cda68c82276c8299434e11ca3f4b7366b134?fbclid=IwAR0gQFWZ-RLAHKKF4QfBcvhAUfTbYDrXlPeBo5d-mSP9Xh9HTVE3MuXYbzM


Trong buổi trực tiếp, Đài VTV của Việt Nam cũng vô tình quay trúng một góc ngồi
riêng của những người Việt không muốn dính líu đến văn hóa Việt cộng. Họ lịch sự
cổ vũ và cầm cờ vàng ba sọc đỏ để phân biệt mình với phía áo đỏ cộng sản.

Chính vì điều này, vào hiệp hai, nhà cầm quyền Hà Nội đã cho phát trễ lại phần trực
tiếp, để kiểm duyệt các lá cờ vàng Việt Nam. Điều này cũng đã diễn ra trong trận Việt
Nam và Úc vào ngày 22 Tháng Một, trên sân Melbourne Rectangular.

Văn hóa Việt cộng – tức kiểu văn hóa vào sân bóng đá, lợi dụng tung cờ đỏ, hát nhạc
đỏ và trương hình ảnh của các lãnh tụ cộng sản là một trong những điều dị thường
của Việt Nam hôm nay, đã diễn ra trên các sân bóng thế giới. Đây không phải là văn
hóa Việt Nam nhưng đang bị bôi bẩn, và bị thế giới hiểu nhầm là một căn bệnh của
người Việt Nam.
Nguồn: https://saigonnhonews.com/thoi-su/van-hoa-viet-cong-lam-nao-loan-san-tuc-
cau-nhat-ban/

Thượng Nghị Sĩ Kiều Tiến Dũng yêu cầu điều tra vụ Cờ Vàng ở trận đấu Úc-Việt
Nam tại Melbourne
dongsongcu.

TNS Kiều Tiến Dũng với cà-vạt có biểu tượng cờ VNCH phát biểu tại Quốc hội TB
Victoria Hình: cung cấp

Phát biểu tại Quốc Hội tiểu bang Victoria, Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng, thượng nghị sĩ
vùng Đông Nam Melbourne bày tỏ sự bất bình và phẫn nộ về việc một số người Úc
gốc Việt đi tham dự trận đấu vòng loại FIFA World Cup giữa Úc và Việt Nam diễn ra
tại AAMI Park đã bị nhân viên an ninh tư nhân và thậm chí một số cảnh sát buộc phải
cởi bỏ trang phục có biểu tượng Cờ Vàng.

Thượng nghị sĩ Dũng nhắc lại ý nghĩa của Cờ Vàng và yêu cầu hành động trên phải
được điều tra, và phải có biện pháp thay đổi để không xảy ra trong tương lai.

– Lời phát biểu tại Quốc hội về lá Cờ Vàng của TNS Kiều Tiến Dũng

https://saigonnhonews.com/thoi-su/van-hoa-viet-cong-lam-nao-loan-san-tuc-cau-nhat-ban/
https://saigonnhonews.com/thoi-su/van-hoa-viet-cong-lam-nao-loan-san-tuc-cau-nhat-ban/
https://dongsongcu.wordpress.com/author/dongsongcu/


Vào ngày 27/1/2022, trận đấu vòng loại FIFA World Cup giữa Úc và Việt Nam đã
diễn ra tại AAMI Park.
Nhiều người Úc gốc Việt đi tham dự để ủng hộ đội Socceroos, nhưng đã bị nhân viên
an ninh tư nhân và thậm chí một số cảnh sát buộc phải cởi bỏ áo, mũ, khăn quàng có
biểu tượng Cờ Vàng, một biểu tượng di sản của Cộng Đồng Việt Nam. Đây là một
hành động sai trái, không thể chấp nhận được.

Đối với cộng đồng người Việt tại tiểu bang Victoria, và tất cả những người Việt tị nạn
trên khắp thế giới, Cờ Vàng là biểu tượng về cuộc hành trình của người tỵ nạn và Cờ
Vàng cũng nói lên bản sắc của chúng ta, những người Úc gốc Việt.

Chúng ta cũng tôn vinh Cờ Vàng để tưởng nhớ đến những người đã hy sinh mạng
sống để bảo vệ cho sự tự do của chúng ta, trong đó có 521 binh sĩ Úc đã hy sinh chiến
đấu bên cạnh lá cờ này, và cũng để tri ân những cựu chiến binh đã phục vụ trong
chiến trường Việt Nam.

Ngoài ra, Cờ Vàng cũng đã được chính thức công nhận tại các thành phố
Maribyrnong, Brimbank, Yarra và Greater Dandenong và nhiều nơi trên toàn nước
Úc.

Thay mặt cho những cử tri, cộng đồng người Việt Nam và các cựu chiến binh Việt
Nam, tôi muốn bày tỏ sự bất bình và phẫn nộ từ hành động xúc phạm này.
Hành động này phải được điều tra kỹ lưỡng và phải có biện pháp sửa đổi thích ứng
để không thể xảy ra nữa.
Tước bỏ biểu tượng Cờ Vàng là tước bỏ niềm tự hào, di sản và lịch sử của chúng tôi.


