Tin Tức Chung quanh Ta Có Dấu_31

QUÂN LÍNH NGA ĐÃ GIẾT LINH MỤC TUYÊN ÚY KOZACHYN Ở VÙNG
KIEV
Các quân lính Nga đã giết linh mục tuyên úy Maksym Anatolyovych Kozachyn khi cha
rời một ngôi làng ở vùng Kiev. Lính Nga không cho phép mang thi thể của cha đi
chôn cất.
Ngày 27 tháng 2, Hãng tin Risu cho biết, tại khu vực Kiev, quân xâm lược Nga đã bắn
chết linh mục Maksym Anatolyovych Kozachyn, tuyên úy của Giáo hội chính thống
Ukraine.
Nhà thần học Andriy Smirnov đã chia sẻ tin sau trên Facebook:
Linh mục Kozachyn sinh năm 1979 tại Novomoskovsk, vùng Dnipropetrovsk. Năm
1996, cha học xong trung học, và vào chủng viện Kiev của Giáo hội chính thống
Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Kiev, một Giáo hội không được Giáo hội chính thống
Nga công nhận, cha chịu chức năm 2000.
Kể từ khi được thụ phong linh mục, cha Kozachyn làm quản xứ nhà thờ Chúa Giáng
sinh của Đức Trinh nữ Maria ở Rozvazhiv, thuộc quận Ivano-Frankivsk vùng Kiev.
Cha đang rời thành phố bằng xe thì bị binh lính Nga giết khi họ tiến vào thành phố.
Lính Nga không cho phép người dân địa phương mang thi thể cha đi chôn cất.
(LM Đặng hữu Nam)

Vài giờ sau khi Nga xâm lược Ukraina, cặp đôi Yaryna Arieva và Sviatoslav Fursin
làm lễ cưới (ảnh Christian Streib/CNN).
Lễ cưới dự định tổ chức vào tháng Năm nhưng khi Nga xâm lược Ukraina, họ không
chờ được nữa. Và ngay sau đó, ngày đầu tiên sau khi cưới là cầm súng bảo vệ quê
hương (ảnh do Yaryna Arieva cung cấp).
Nguồn: https://www.cnn.com/.../ukraine-russia-news-02.../index.html

Việt Nhân

Máy thu Starlink mà Musk gửi đến Ukraine vừa đến Ukraine. Ukraine có thể có Wi-Fi
vệ tinh miễn phí mà không sợ bị chặn.

Đoàn xe được chờ đợi từ lâu đã đến Kharkiv. Vũ khí chống tăng NLAW, SMAW-D,
Javelin của quân Đồng minh. Stinger MANPADS và rất nhiều loại gia vị thơm ngon
cho món asbadaditel chiên.

Binh sỹ Ukraine ôm hoả tiễn vác vai javelin đi săn tăng Nga, vũ khí chống tăng hiệu
quả gần như 100%.

Lực lượng an ninh Kyiv phục kích dưới gầm cầu.

- Update đến 6:00 PM giờ Vietnam ngày 28/2
● Ước tính Nga bị mất 5300 binh sỹ, hôm qua mới 4.300 binh sĩ mà thôi , gần 200 xe
tăng, 816 xe bọc thép và 30 phi cơ .
● Chưa một thành phố nào của Ukraine bị quân thù chiếm đóng.
-● Tổng trưởng Bộ QP và Chánh VP Tổng thống Ukraine đang tiến hành gặp Nga
đàm phán. Nhưng khả thể cuộc đàm phán không thành công, vì vừa đàm phán vừa
bắn nhau, giao tranh dữ dội và ác liệt, chứ không ngừng bắn.
● Đồng Rúp Nga đã mất giá 30%. Trước khi xâm lăng Ukraine 1 Mỹ kim đổi được 86
Rouble , hôm nay 1 Mỹ kim đổi tới 120 Rouble. Nếu Nga bị sa lầy ở Ukraine thể nay
mai còn tệ hơn VNĐ.
● Nga liên tục tung ra tin giả về chiến trận.
● Đã có hàng trăm dân thường Ukraine bị giết hại và hàng ngàn người bị thương.
● Ukraine có thể sẽ được đặc cách gia nhập EU theo theo thủ tục và quy chế đặc biệt.
P/s: Đừng đọc tin tức từ báo chí thân Nga.
(Thien tuong st)

Đại tướng cướp Magomed Tushaev dân tộc Chechen mới bị tử trận bị cho ăn hoả tiển
Javelin chết trên xe tăng
Tên tướng này nổi tiếng tàn bạo nhất sẵn sàng giết người không gớm tay. Dân
Chechen và Nga nghe đại tướng này là rụng rời tay chân. Hắn ta chỉ huy sư đoàn đặc
biệt hung tợn nhất ờ Chechen
Hắn chỉ huy 2 sư đoàn lính lực lượng đặc biệt tình nguyện và với 20 ngàn lính được
giao con sổ bài cần tiêu diệt ai trong đó có tổng thống Zelensky
Nhiệm vụ 20 ngàn lính tinh nhuệ này lùng và giết
Hôm nay hắn chểm chệ ngồi trên xe tăng chỉ huy hơn 56 chiếc xe tăng lái thẳng vào
thành phố Kiev để lùng giết lãnh đạo Ukraine. Nhưng không ngờ bị phục kích hết 56
xe tăng bóc cháy thiêu rụi hàng trăm tên khát máu tay sai Chechen cùng một lúc
Có số lính Nga sợ không dám đi trên xe tăng nữa vì sợ hoả tiển làm thịt nên cuộc tiến
công rất chậm chạp
Biden hôm nay viện trợ thêm 300 triệu mỹ kim vũ khí và có kèm theo hàng ngàn hoả
tiển đủ loại

Tình hình nó khác rất nhiều và hy vọng quân Ukraine chiến thắng nay mai.

Theo Euronews, Javelin tên lửa vác vai chống tăng FGM-148 Javelin do hai nhà thầu
Raytheon và Lockheed Martin của Mỹ sản xuất và có rất nhiều khách hàng trên thế
giới.

Vệ tinh chụp được cảnh Nga điều một đoàn xe tiếp vận dài hơn 60km hướng về Kyiv.
Đoàn xe này được cho là mang lương thảo đạn dược tiếp tế cho quân Nga đang vây
thành. Phía Ukraine đang nỗ lực đánh chặn đoàn xe này bằng tên lửa, drone, bộ
binh…
https://apnews.com/.../russia-ukraine-united-nations...
https://www.dailymail.co.uk/.../Ukraine-DESTROYS-Russian...

HOA KỲ VÀ PHƯƠNG TÂY TỊCH THU TÀI SẢN CỦA TÀI PHIỆT NGA
Hoa Kỳ và 27 thành viên Liên minh châu Âu (EU), cùng với hàng loạt các quốc gia
như Vương quốc Anh, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và nhiều nước
khác, thậm chí cả Thụy Sĩ đang gây những thiệt hại tài sản khổng lồ đối với Vladimir
Putin và các tỷ phú Nga.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tập hợp một lực lượng đặc nhiệm để truy quét tội ác của
các nhà tài phiệt Nga, tìm và thu giữ du thuyền, căn hộ sang trọng, máy bay phản lực
riêng của họ, theo công bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm thứ Ba.
Sự loại bỏ các ngân hàng lớn của Nga ra khỏi hệ thống tài chính quốc tế đã khiến cho
Ngân hàng Trung ương Nga mất đi khả năng bảo vệ đồng rúp, và khiến quỹ chiến
tranh xâm lược 630 tỷ đô la của Putin bị mất giá trị.
Một ngày trước đó, EU công bố các lệnh trừng phạt nhắm mục tiêu đối với 26 cá
nhân tỷ phú thân tín nhất của Putin, trong đó bao gồm Igor Sechin, người đứng đầu
công ty dầu khí nhà nước Rosneft, và tỷ phú Alisher Usmanov, người cũng có quan hệ
với câu lạc bộ bóng đá Premier League Everton.
EU tuyên bố các biện pháp hạn chế bao gồm "việc đóng băng tài sản và cấm cung
cấp tiền cho các cá nhân và tổ chức được liệt kê".
Ngoài ra, lệnh cấm sẽ ngăn cản tất cả các tỷ phú Nga trong danh sách, không được
nhập cảnh hoặc đi lại qua lãnh thổ EU.
Tại Vương quốc Anh, nhà tài phiệt người Nga Roman Abramovich buộc phải cân
nhắc đề nghị bán gã khổng lồ bóng đá Chelsea.
Tỷ phú Abramovich, người đã mua lại đội bóng Premier League vào năm 2003, tuyên
bố vào Chủ nhật rằng ông đã giao quyền quản lý câu lạc bộ cho những người được
ủy thác của quỹ từ thiện của nó.
Trong khi hầu hết thế giới phong tỏa kinh tế Nga để ngăn chặn cuộc chiến tranh xâm
lược của Putin gây ra, nhà nước Tập Cận Bình đang đi ngược lại.
Trung Quốc có thể mở ra cho Nga một lối thoát "tạm thời".
Theo ước tính, Ngân hàng Trung ương Nga và các quỹ tài sản có chủ quyền của Nga
có thể tiếp cận sở hữu tổng trái phiếu Trung Quốc trị giá lên đến 140 tỷ USD, tài sản
mà Moscow có thể lách khỏi các lệnh trừng phạt toàn cầu.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm thứ Tư cho biết bà cùng Phó Tổng thống Lai
Ching-teh và Thủ tướng Su Chun-chang, mỗi người sẽ quyên góp một tháng lương để
hỗ trợ cho #Ukraine

Tại cuộc họp của tôi với phái đoàn Hoa Kỳ do Adm. Mullen dẫn đầu, tôi đã nhắc lại
cam kết của #Taiwan đối với nền dân chủ và ủng hộ #Ukraine. Cuộc xâm lược của
Nga nhắc nhở chúng ta rằng Đài Loan phải làm việc với Mỹ và các đối tác khác để
bảo vệ các giá trị chung của chúng ta và duy trì hòa bình - TT Thái Anh Văn.

TIN MỚI UKRAINE - TIN CẦN VERIFY !
LÍNH NGA ĐÀO NGŨ NGUYÊN MỘT LỮ ĐOÀN 3,000 QUÂN
Lữ đoàn súng trường cơ giới Nga 74 với tổng số 3,000 quân bao gồm Tiểu đoàn súng
trường cơ giới biệt lập 867, Tiểu đoàn súng trường cơ giới riêng biệt thứ 873, Tiểu
đoàn súng trường cơ giới biệt lập thứ 880, Tiểu đoàn lựu pháo tự hành biệt kích 227,
Tiểu đoàn lựu pháo tự hành biệt kích 230, Tiểu đoàn pháo chống tăng biệt động 237,
Tiểu đoàn hỏa tiễn -pháo phòng không số 243 vừa đào ngũ gần khu vực thành phố
Chernihiv.
Riêng Tiểu đoàn xe tăng biệt động số 13 của Quân Nga phá thùng xăng cho xe tăng
không chạy được nữa và rời khỏi xe tăng.
Được biết Lữ đoàn súng trường cơ giới Nga 74 được các chỉ huy cho rằng sang
Ukraine để tập trận cùng quân đội Ukraine chứ họ không biết xâm lăng.
Nhiều binh sĩ thuộc Trung đoàn súng trường cơ giới Yampolsky 423 cũng đào ngũ.
Bản tin này được bà Đại Sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova nói với báo chí.
Người dân Ukraine dùng thân mình chặn xe tăng Nga. Xem tại đây:
https://news.sky.com/.../ukraine-invasion-people-try-to...

HOA KỲ VÀ PHƯƠNG TÂY TỊCH THU TÀI SẢN CỦA TÀI PHIỆT NGA
Hoa Kỳ và 27 thành viên Liên minh châu Âu (EU), cùng với hàng loạt các quốc gia
như Vương quốc Anh, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và nhiều nước
khác, thậm chí cả Thụy Sĩ đang gây những thiệt hại tài sản khổng lồ đối với Vladimir
Putin và các tỷ phú Nga.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tập hợp một lực lượng đặc nhiệm để truy quét tội ác của
các nhà tài phiệt Nga, tìm và thu giữ du thuyền, căn hộ sang trọng, máy bay phản lực
riêng của họ, theo công bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm thứ Ba.
Sự loại bỏ các ngân hàng lớn của Nga ra khỏi hệ thống tài chính quốc tế đã khiến cho
Ngân hàng Trung ương Nga mất đi khả năng bảo vệ đồng rúp, và khiến quỹ chiến
tranh xâm lược 630 tỷ đô la của Putin bị mất giá trị.
Một ngày trước đó, EU công bố các lệnh trừng phạt nhắm mục tiêu đối với 26 cá
nhân tỷ phú thân tín nhất của Putin, trong đó bao gồm Igor Sechin, người đứng đầu
công ty dầu khí nhà nước Rosneft, và tỷ phú Alisher Usmanov, người cũng có quan hệ
với câu lạc bộ bóng đá Premier League Everton.
EU tuyên bố các biện pháp hạn chế bao gồm "việc đóng băng tài sản và cấm cung
cấp tiền cho các cá nhân và tổ chức được liệt kê".
Ngoài ra, lệnh cấm sẽ ngăn cản tất cả các tỷ phú Nga trong danh sách, không được
nhập cảnh hoặc đi lại qua lãnh thổ EU.
Tại Vương quốc Anh, nhà tài phiệt người Nga Roman Abramovich buộc phải cân
nhắc đề nghị bán gã khổng lồ bóng đá Chelsea.
Tỷ phú Abramovich, người đã mua lại đội bóng Premier League vào năm 2003, tuyên
bố vào Chủ nhật rằng ông đã giao quyền quản lý câu lạc bộ cho những người được
ủy thác của quỹ từ thiện của nó.

Trong khi hầu hết thế giới phong tỏa kinh tế Nga để ngăn chặn cuộc chiến tranh xâm
lược của Putin gây ra, nhà nước Tập Cận Bình đang đi ngược lại.
Trung Quốc có thể mở ra cho Nga một lối thoát "tạm thời".
Theo ước tính, Ngân hàng Trung ương Nga và các quỹ tài sản có chủ quyền của Nga
có thể tiếp cận sở hữu tổng trái phiếu Trung Quốc trị giá lên đến 140 tỷ USD, tài sản
mà Moscow có thể lách khỏi các lệnh trừng phạt toàn cầu.

Nga đã đưa cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych đến Minsk. Putin đang chuẩn bị
tuyên bố ông là Tổng thống mới của Ukraine.
Nguồn:@ukrpravda_news

THỤY SĨ THAM GIA TRỪNG PHẠT NGA
Thụy Sĩ, một quốc gia có truyền thống trung lập, sẽ áp dụng tất cả những biện pháp
trừng phạt mà EU đã áp đặt đối với Nga về cuộc xâm lược Ukraine, bao gồm cả
chống lại Vladimir Putin.
“Đây là một bước tiến lớn đối với Thụy Sĩ”, Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis nói
trong một cuộc họp báo, sau khi quốc gia của ông đã nhiều ngày lưỡng lự về việc có

nên tham gia động thái quốc tế nhằm trừng phạt Moscow vì cuộc tấn công vào nước
láng giềng hay không.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell ca ngợi quyết định hôm
thứ Hai, nói rằng đó là "tin rất tốt" rằng Thụy Sĩ sẽ "chiến đấu chống lại tham nhũng
và tiền bạc ... của các nhà tài phiệt ủng hộ Putin và những người đang bị nhắm mục
tiêu bởi các lệnh trừng phạt."
Ông nói với các phóng viên: “Nếu không có sự tham gia của Thụy Sĩ, các biện pháp
của chúng tôi sẽ không hiệu quả khi cần thiết.
Theo số liệu thống kê từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, trong quý 3 năm ngoái, các
ngân hàng Thụy Sĩ có khoảng 23 tỷ USD nắm giữ của Nga, chủ yếu là từ tiền gửi.
Phần lớn các hoạt động kinh doanh dầu mỏ của Nga đang đi qua Thụy Sĩ. Chưa hết,
ngũ cốc và kim loại của Nga cũng được giao dịch tại Geneva.
Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ, Guy Parmelin, thừa nhận rằng Thụy Sĩ sẽ phải đối mặt với
hậu quả của các lệnh trừng phạt và của chính cuộc xung đột Ukraine.
Ông cho biết công ty Nord Stream 2 đã buộc phải sa thải toàn bộ lực lượng lao động
tại trụ sở chính ở Thụy Sĩ sau khi Đức tuần trước đình chỉ việc phê duyệt đường ống
được xây dựng để đưa khí đốt của Nga đến châu Âu.
Chính phủ Thụy Sĩ cho biết hôm thứ Hai rằng họ cũng sẽ đóng cửa không phận Thụy
Sĩ đối với tất cả các chuyến bay từ Nga và mọi hoạt động di chuyển của máy bay có
dấu hiệu của Nga, ngoại trừ các chuyến bay vì mục đích nhân đạo, y tế hoặc ngoại
giao.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter công bố rằng 5 nhà tài
phiệt thân cận với Tổng thống Nga và những người có quan hệ chặt chẽ đã bị cấm
nhập cảnh vào Thụy Sĩ.
Người Đà Lạt Xưa Timothy Trinh

Nhóm hacker Anonymous chính thức tuyên chiến với Putin. Không còn là những cuộc
chơi bời bốc đồng nữa, nhưng là một trận thư hùng đúng nghĩa. Hàng loạt trang web

chính phủ Nga, các hệ thống dẫn khí đốt, hệ thống ngân hàng điện tử… đã bị đánh
sập.
Tầm ngắm của Anonymous cũng nhắm tới chư hầu Belarus và Chechnya, các ngân
hàng đầu não của Belarus đã được trùm mền ngẫm nghĩ về thời cuộc.

Lính tình nguyện từ Đan Mạch chuẩn bị không vận qua Ukraine để hỗ trợ sau lời kêu
gọi giúp đỡ của Tổng Thống Volodymyr Zelensky tới các nước Âu-Châu

Đàm phán Ukraine - Nga.

Phái đoàn Ukraine yêu cầu Nga rút toàn bộ quân khỏi Ukraine, bao gồm cả vùng
Crimea và Donbass.

CHÉM TƯỚNG: NGHĨA LÀ CHỊU THUA RỒI SAO?
Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, Valery Gerasimov, được
cho là đã bị sa thải vào hôm qua (27/2) sau khi thất bại trong việc thi triển kế hoạch
“chiến tranh chớp nhoáng”, chiếm lấy Kiev chỉ trong 3-4 ngày.
Tướng Gerasimov được đánh giá rất cao, ông là nhà lãnh đạo quân sự quan trọng
nhất của thế hệ trước và là kiến trúc sư của lực lượng vũ trang Nga hiện nay. Ông giữ
chức vụ đứng đầu quân đội Nga kể từ năm 2012.
Gerasimov được cho là đã trở thành “bia đỡ đạn” để chặn đứng sự bất mãn đang
ngày càng gia tăng trong quân đội Nga.

Putin nhận thấy đang vấp phải "cục xương" khó nuốt nên chủ động một lần nữa kêu
gọi phía Ukraine đàm phán. Đến 19h hôm nay (giờ VN) thì Ukraine đồng ý. Dự kiến

cuộc đàm phán diễn ra tại Gomel (Belarus).
Nhận định, nếu cuộc gặp song phương này diễn ra, vị thế của Ukraine trên bàn đàm
phán chắc chắn sẽ khác so với ban đầu, quân xâm lăng hiếu chiến sẽ phải có ít nhiều
nhượng bộ, không còn trịch thượng, mất dạy như lúc đầu.
Cập nhật: Hiện tại, theo thông tin của hãng Sputnik (Nga), chỉ có đoàn Nga có mặt
tại Belarus chứ đoàn Ukraine thì chưa.

Hiện đã có thông tin xác nhận rằng quân đội Ukraine đã vượt qua biên giới và thực
hiện một cuộc tấn công vào sân bay Milelovo ở vùng Rostov, Nga, và một số máy bay
chiến đấu của Nga đã bị phá hủy.
Đây là lần đầu tiên quân đội Ukraine vượt qua biên giới để thực hiện hành động
chống lại quân đội Nga.
Đúng rồi, muốn đánh Nga thì phải đánh từ bên trong Matxcơva, Crimea ... đánh ra,
còn ở Ukraine không phải chặn bước tiến của quân Nga mà cho vào dọn ổ sẳn cho
gấu Nga rồi làm BBQ.

Tổng hợp tin tức cho cuối ngày 2-3-2022, về cuộc chiến đấu anh dũng của Quân,
Dân Ukraine chống lại quân xâm lăng Nga sô..
BMH - Washington, D.C
Sau một tuần lễ, quân xâm lăng Nga sô không đạt được kết quả như mong muốn…
Nhưng chúng đã tàn phá ác liệt đất nước Ukraine với những đợt pháo kích và không
kích, và chúng đã lãnh hậu quả năng nề về thiệt hại nhân mạng và chiến cụ..
Chỉ thật đáng thương cho hơn 2,000 dân lành vô tội Ukraine đã oan thác vì bom đạn
của quân xâm lăng Nga sô.
Xin mời Quý Vị theo dõi để tường...

Russia Ukraine conflict: More than 2,000 civilians dead in first week of invasion, says
Ukraine
Mar 2, 2022

Ferocious shelling in the Ukrainian city of Kharkiv has killed at least 21 people and
injured over a hundred in the last 24 hours, say local authorities.
Xin click vào link dưới đây:
https://www.youtube.com/watch?v=EqNuZDeMrKQ

Đoàn quân xâm lăng Nga sô đói, đi cướp lương thực ở siêu thị của một vài thành phố
tạm chiếm, và tấn công két sắt của ngân hàng…Không thua gì những ngày đoàn quân
vẹm đói từ rừng tràn vào Miền Nam Việt Nam... cùng một lũ cộng sản với nhau..
Hungry Russian soldiers have been seen looting grocery stores and banks in several
Ukrainian cities.
Xin click vào link dưới đây:
https://www.youtube.com/watch?v=OoM5yx1IVFY

Người lính trẻ rơi nước mắt, được người dân địa phương cho anh ta uống trà,
và cho gọi điện thoại nói chuyện với mẹ sau khi anh ta đầu hàng..

'Đây không phải là những chiến binh của một siêu cường quốc, đây là những đứa trẻ
hoang mang, sợ hãi’: Tổng thống Zelensky nói rằng tinh thần của quân đội Nga đang
' sa sút thậm tệ’ khi người lính trẻ rơi nước mắt, được người dân địa phương cho anh
ta uống trà và cho gọi điện thoại nói chuyện với mẹ sau khi anh ta đầu hàng…
Xin click vào link dưới đây:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10570529/Russian-soldier-breaks-tears-sur
renders.html
GIÁ TRỊ ĐỒNG TIỀN RUBLE NGA RỚT KHÔNG ĐÁNG 1 XU TIỀN ĐÔ MỸ
Sonia Ohlala

https://youtu.be/ltRRNaujBsA
Đàm phán với Nga thất bại - Thổng thống Ukraine Zelensky phản đòn bằng hành
động chưa từng có
The Saigon Post

https://youtu.be/G87sh4ClEL4

Quân Nga vây chặt thủ đô Kiev - Elon Musk kịp thời cứu nguy giúp Ukraine khỏi
'mất mạng' internet

https://youtu.be/L8HFm1aaqak
Nga trả giá quá đắt: Đồng Rup rơi tự do, báo động đỏ về nền kinh tế Nga chìm vào
khủng hoảng

https://youtu.be/IuhgPX3LjZI
Ngày thứ 5 chiến sự: Nga vẫn chưa chiếm được Kiev - Tướng nga cấp báo sẵn
sàng chiến tranh hạt nhân

https://youtu.be/-SMdU1fdvmI

“Giải độc” Chính trị: Đừng xem thường TT Ukraine, Đừng trách Mỹ và NATO khi
chưa biết điều này!

https://youtu.be/vh5ApK6y37M
Tình hình Nga Ukraine mới nhất 2/3: Putin cử 400 lính đánh thuê ám sát TT
Zelensky và các quan chức

https://youtu.be/PknghgO1mwo

Qua Thông Điệp Liên Bang - Ông Biden chưa thể trả lời những câu hỏi được xem
là khó nhất.
Andy Van

Gửi thông điệp liên bang, ông Biden nhấn mạnh quyết tâm của các đồng minh trước
khủng hoảng Ukraine, nhưng thừa nhận có thể không cản bước được Nga.
Thách thức mà Tổng thống Joe Biden phải đối mặt là đoàn kết người Mỹ giữa lúc ông
phải đối đầu với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Ukraine, nơi Nga đã phát động
chiến dịch quân sự đe dọa phá vỡ hơn ba thập niên hòa bình hậu Chiến tranh Lạnh.
Đọc thông điệp liên bang đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tối Mar 1,2022 (giờ địa
phương), ông Biden cho rằng bảo vệ tự do ở Đông Âu là việc đáng để trả giá. Ông
cũng tỏ ra vui mừng khi Mỹ và đồng minh đoàn kết áp lệnh trừng phạt đối với nền
kinh tế Nga vì cuộc tấn công Ukraine.
Ông Biden lập luận rằng những hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã
giúp củng cố liên minh xuyên Đại Tây Dương mà Moskva muốn chia rẽ. Tổng thống
Biden cho rằng ngay cả khi Nga chiếm ưu thế trong cuộc chiến ở Ukraine, Moskva sẽ
bước ra khỏi cuộc chiến trong thế yếu hơn phần còn lại của thế giới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc thông điệp liên bang tại Hạ viện tối 1/3. Ảnh:
Washington Post.

Tuy nhiên, ông Biden chưa thể trả lời cho những câu hỏi được xem là khó nhất, như
Mỹ sẽ làm gì tiếp theo và tương lai trật tự thế giới chủ yếu do Mỹ thiết lập sẽ ra sao.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu những biện pháp gây bất ổn tiền tệ với Nga, tước quyền truy
cập công nghệ phương Tây, đóng băng tài sản của giới lãnh đạo chính trị Nga không
đủ khiến ông Putin lùi bước? Và điều gì sẽ xảy ra nếu sau chiến dịch ở Ukraine, lãnh
đạo Nga tiếp tục quyết tâm tìm lại ảnh hưởng thời Liên Xô?", David E. Sanger, nhà
phân tích của NY Times, đặt câu hỏi.
Lần đầu tiên kể từ khi các hình ảnh vệ tinh tiết lộ Nga tăng cường lực lượng giáp biên
giới Ukraine vào năm ngoái, ông Biden công khai thừa nhận ông không chắc đâu mới
là điểm dừng của Tổng thống Nga.

Do đó, ông đã vạch rõ ranh giới về một Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương
(NATO) mở rộng, xu hướng mà Tổng thống Putin muốn ngăn chặn. "Lực lượng của
chúng tôi không đến châu Âu để tham chiến ở Ukraine, mà để bảo vệ các đồng minh
NATO của chúng tôi trong trường hợp ông Putin quyết định mở rộng chiến dịch về
phía tây".

Biden và các trợ lý của ông gần đây thường xuyên tranh luận về liệu tham vọng của
lãnh đạo Nga có vượt ra ngoài Ukraine hay không. Đông Âu dường như không nằm
trong những tính toán về chính sách đối ngoại của Biden khi ông nhậm chức vào năm
ngoái. Vào thời điểm đó, ông đã nghĩ nhiều hơn tới Trung Cọng và thúc đẩy khả năng
cạnh tranh của Mỹ trong thế kỷ 21.
Nhưng giờ đây, kiềm chế Nga có thể sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự ba
năm tiếp theo của ông Biden, điều có thể tác động nghiêm trọng tới chiến lược "xoay
trục sang châu Á" của Mỹ. Trong bài phát biểu tối 1/3, ông Biden dường như đã
quyết định rằng lịch sử không cho ông lựa chọn nào khác.
Tổng thống Joe Biden là một trong số ít "kiến trúc sư" của trật tự hậu Liên Xô vẫn
còn nắm quyền ở Washington. Đối với ông, biên giới của NATO không chỉ là những
đường trên bản đồ, mà chúng còn là minh chứng sống cho những gì xảy ra khi những
người tự do chọn đồng minh của họ.

Nhưng với ông Putin, bản đồ NATO là chuỗi những quốc gia phương Tây quyết tâm
muốn kìm hãm Nga. Lãnh đạo Nga đã lên tiếng phản đối trật tự do Mỹ dẫn dắt và xu
hướng mở rộng của NATO suốt nhiều năm qua, cảnh báo đây là "lằn ranh đỏ" mà
phương Tây không nên vượt qua.
Khi Nga tấn công Gruzia năm 2008 và sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014,
Putin vấp rất ít sự phản đối của châu Âu. Phải mất một thời gian dài để Mỹ và đồng
minh đưa ra các biện pháp trừng phạt và chúng có tác động không lớn.
Biden cũng tham gia vào các quyết định đó, đặc biệt về Crimea. Nhưng vào tối 1/3,
ông dường như thừa nhận rằng phản ứng yếu ớt không thể thay đổi lập trường của
Nga.
Những chia sẻ của Biden về vấn đề này không giúp ích nhiều để tìm ra giải pháp cho
cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc thế nào, theo David E. Sanger.

Tổng thống Putin dường như không có ý định trở lại đàm phán về các hiệp ước kiểm
soát vũ khí và quy tắc tập trận quân sự như Mỹ đề xuất. Thay vào đó, ông đã thử đặt
cược xem có thể đạt được những thay đổi lâu dài hơn bằng sức mạnh quân sự hay
không.
Tuy nhiên, Biden cũng biết rằng không có gì có thể bảo đảm lãnh đạo Nga sẽ không
thành công, sau khi thế giới chứng kiến cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ khỏi
Afghanistan và Nga tin có đủ khả năng chống đỡ bất kỳ lệnh trừng phạt nào.
"Không ai có thể nói chắc chắn một thế giới như thế nào sẽ xuất hiện từ đống tro tàn
ở Ukraine", Richard Fontaine, giám đốc điều hành Trung tâm An ninh Mỹ mới kiêm
chiến lược gia chính sách đối ngoại đảng Cộng hòa, nói.

Tổng thống Biden thừa nhận sẽ cần thêm một thời gian trước khi hiểu được hoàn toàn
quyết định mở chiến dịch quân sự của Nga.
"Đây là một bài kiểm tra thực sự", ông nói. "Sẽ mất thời gian. Vì vậy, chúng ta hãy
tiếp tục lấy cảm hứng từ ý chí sắt đá của người dân Ukraine".

