Tin Tức Chung quanh Ta Có Dấu #38
Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo rằng thêm một tướng Nga khác đã thiệt mạng
trong cuộc chiến.
Andy Van (dịch thuật) - The Hill

"Yakov Rezantsev là trung tướng Nga thứ hai thiệt mạng trong cuộc chiến chống
Ukraine”, Bộ này đăng trên Twitter hôm thứ Sáu. "Đây đang trở thành một kỷ lục
điển hình của các tướng lĩnh Nga.”

Trung tướng Yakov Rezantsev được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của
Ukraine vào căn cứ không quân Chornobaivka gần Kherson, Ukraine, BBC đưa tin.
Căn cứ không quân đã được sử dụng như một sở chỉ huy cho Nga khi cuộc tiến công
của họ vào Ukraine đã bị đình trệ bởi sự kháng cự của Ukraine.

Một viên chức phương Tây cho biết Rezantsev, người chỉ huy đội quân hỗn hợp số 49
của Nga, là vị tướng thứ 7 đã hy thiệt mạng trong cuộc giao tranh.
Theo BBC, tinh thần của các lực lượng Nga đang xuống thấp, khiến các tướng lĩnh
phải trực tiếp tham gia nhiều hơn vào các trận chiến.

Tin tức này được đưa ra sau khi Đại tá Nga Yuri Medvedev bị chính người của mình
điều khiển bằng xe tăng trong tuần này cán lên người. Lữ đoàn Súng trường Cơ giới
37 được cho là đã loại Yuri sau khi nhiều người chết trong một cuộc tấn công.
(Russian troops ‘drive tank over commander’ amid anger at high casualties)

Chân của Medvedev bị thương và ông được đưa đến bệnh viện nơi một viên chức
phương Tây cho biết ông đã chết, theo báo Anh.
Viên chức này cho biết ông ta chết "do hậu quả của quy mô tổn thất mà lữ đoàn của
ông phải gánh chịu.”

NATO ước tính khoảng 40.000 người Nga đã thiệt mạng kể từ đầu cuộc xâm lăng.
Quân đội Ukraine đã tương đối thành công trong việc chống lại các thành quả quân
sự lớn của Nga.
Các lực lượng Ukraine đã chiếm giữ thủ đô Kyiv và các viên chức Hoa Kỳ báo cáo
hôm thứ Sáu rằng quân đội của nhà nước Liên Xô cũ đã chiếm lại một phần thành
phố Kherson, nơi lần đầu tiên bị Điện Kremlin chiếm được vào đầu cuộc chiến.
Andy Van theo The Hill.

Người Việt di tản từ Odessa: 'Chạy sang Ba Lan quá khổ'

Ông Nguyên Thế Dũng, một người Việt sinh sống ở thành phố Odessa từ năm 1991
cung gia đình, đã quyết định di tản sang Ba Lan lánh nạn. Trả lời BBC hôm 6/3, ông
Dũng cho biết ông 'không thể ở lại Odessa được' vì quân đội Nga đã băn phá vào
thành phố. "Bo nhà bo cửa, bo ô tô, bo hàng hoa ở ngoài chợ và chạy sang đất
Ba Lan, nhưng khi sang đến đất Ba Lan thì thật sự là quá khổ," ông kể với phong
viên của BBC từ trại ty nạn ở Korczowa, Ba Lan.
Xem video:
https://www.youtube.com/watch?v=ZiGyclLdG_w

Russia Just Got Hacked By A Dangerous New Enemy – Their Ministry of Defense
Website Hit By Collective ‘Anonymous,’ They Claim
Adam Casalino - GOP Daily Brief

SHARE
What’s Happening:
When Joe Biden discussed Russia’s impending invasion, he said the U.S. would not
get involved in “minor incursions,” which he claimed only meant anything less than
boots on the ground. Many slammed Biden, knowing that Russia had a variety of
technical tools to disrupt Ukraine’s government.
Which, of course, they used in the run-up to the real invasion. Russian hackers took
down Ukraine’s government and military networks, throwing them into confusion. But
two can play at that game. And the online collective known as “Anonymous” just
declared war on Putin.
From Fox News:
Anonymous, an international hacking collective that has conducted cyber-attacks
against governments and corporations, appeared to declare war against Putin and
Russia due to its invasion of Ukraine.

The “YourAnonNews” Twitter account, which boasts 6.5 million followers, made the
declaration on Thursday, saying that the hacking group is “currently involved in
operations against the Russian Federation.”
This is an interesting and unexpected development. Hacker collective
Anonymous—which hasn’t been heard from much in years—came out in support of
Ukraine. The group claims it will “smash [Russia’s] internet providers to bits,” to
send a message to the country’s government and Putin.
The group announced they “want only peace in the world.” It appears they will be
using their collective resources (i.e.: millions of anonymous hackers from around the
world) to assault Russia’s online infrastructure.
That often comes in the form of DDOS attacks, a form of hacking that overwhelms
servers. Intense DDOS attacks can even result in physical hardware malfunctions.
It’s unclear if Anonymous can do anything to disrupt Russia’s plans for Ukraine. But
it’s ironic that a group of faceless hackers is being more proactive than major
nations.
The United States, under Biden, as well as the EU and NATO appear to be sitting on
their hands as they complain about Putin. The UN seems even more powerless,
unwilling to stop Russia’s unwarranted invasion.

Lính tình nguyện Mỹ gốc Việt trở về từ Ukraine: “Quá khủng khiếp”.
Tuấn Khanh

Hiếu Lê chụp hình với đồng phục tác chiến trên đất Ukraine.
Nguồn: Facebook Hiếu Lê.
Sau khi dành 13 giờ hành quân vào phần đất quân Nga vừa chiếm, để tìm thi thể của
một người lính Gruzia đã thiệt mạng gần Irpin, Ukraine, cựu chiến binh Lục quân
Hoa Kỳ Hiếu Lê biết phần tham gia vào cuộc chiến này của anh cũng đã kết thúc.
Đo cũng là sứ mạng cuối cung của Hiếu Lê. Anh đã xin ra khoi quân đoàn tình
nguyện quốc tế của Ukraine. “Nhom những chiến binh cạnh tôi rất ủng hộ vì họ thấy
tôi bị ảnh hưởng sâu săc như thế nào trong hành trình mang thi thể của chiến binh ấy
về”, Hiếu Lê tâm sự với tờ Task & Purpose.
“Về mặt thể chất, tôi cảm thấy ổn, nhưng tôi cảm thấy mình như co những vết thương
vô hình trong tâm hồn”.
Anh Hiếu từng là lính thiết giáp M1 từ năm 2010 đến năm 2017, trong thời gian tại
ngũ, anh được chuyển đến Afghanistan trong năm 2012. Trước đo, khi được báo Task
& Purpose phong vấn về việc sống sot sau một cuộc tấn công bằng hoa tiên hành
trình của Nga vào căn cứ huấn luyện của mình, anh yêu cầu không nhăc tên mình,
nhưng sau đo, Hiếu Lê đã thay đổi ý định, và cung cấp cả hình ảnh.
Vào một ngày thứ Hai 21 Tháng Ba, Hiếu Lê được đưa đến miền Tây Ukraine cung
với các đồng đội bị thương và các tình nguyện viên quốc tế cũng xin rời khoi vị trí
tình nguyện như anh. Hiếu rời khoi một cuộc chiến mà anh ấy chỉ mới tham gia gần
hai tuần trước.
“Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ khi phải rời đi sớm như vậy khi chỉ vừa đến nơi, nhưng
bạn đã bao giờ thấy điều gì khủng khiếp và đau lòng đến mức mà bạn không thể nào
tiếp tục được chưa? Đối với tôi, điều để giải thích là như vậy”, Hiếu noi.

Sự ra đi của Hiếu Lê đúng vào lúc đang co những cải cách trong quân đoàn quốc tế,
vốn được thành lập nhằm cho phép người nước ngoài chiến đấu cung chiến tuyến với
Ukraine, chống lại quân Nga.
Nhưng phong viên Andrew Milburn của Task & Purpose co được nguồn tin riêng cho
biết rằng Ukraine đã loại bớt những thành viên ghi danh tình nguyện, nhưng lại chưa
trải qua thực chiến và cũng không co khả năng ra mặt trận.
Hiện quân đội Ukraine đang tính toán lại về cách tuyển dụng người nước ngoài, ưu
tiên cho các cựu chiến binh được đào tạo chuyên sâu, chẳng hạn như lính băn tỉa,
một sĩ quan Ukraine noi với Task & Purpose, với điều kiện giấu tên.
Rõ ràng là quá trình kiểm tra đối với quân đoàn quốc tế còn vội vã. Hiếu Lê cho biết
anh đã nổi giận với những tình nguyện viên noi dối về khả năng chiến trường và cấp
bậc của mình, chẳng hạn như từng là nhân viên điều phối chiến dịch đặc biệt, nhưng
họ thiếu tính kỷ luật hoặc không co chút tính chuyên môn nào cả.
Anh Hiếu viết trên facebook: “Những người như vậy cả ngày xài các chất kích thích,
không ai biết được những loại ma túy mà họ đã buôn lậu vào vung chiến sự. Về căn
bản họ làm bất cứ điều gì họ muốn và các sĩ quan quân đội Ukraine đành ngo lơ hoặc
bất lực để ngăn chặn điều đo”.
Hiếu Lê đến Ukraine hồi đầu tháng Ba, với ước muốn được sống như lý tưởng của
mình bằng cách giúp một tay cho những người Ukraine. Thế rồi trong nhiệm vụ đi lấy
lại thi thể của đồng đội đã ngã xuống là kinh nghiệm quân sự kho khăn nhất, mà anh
đối mặt. Sau đo, anh viết trên Facebook: “Chính nhiệm vụ đo đã làm tôi sụp đổ”.
Nhom của Hiếu Lê đã vác đầy mìn chống tăng và hoa tiên chống thiết giáp, đi bộ một
chặng đường dài 8 km để đến vị trí chiến đấu cuối cung của người lính Gruzia, Hiếu
kể lại trên Facebook. Trên đường đi, họ gặp phải những người co vẻ là lính Nga. Và
những lính Nga này co vẻ không muốn chiến đấu, họ hô to ‘Vinh quang cho Ukraine’
để ra hiệu. Vì vậy hai bên đã vượt qua nhau mà không xảy ra điều gì.
Họ tìm thấy thi thể người lính và Hiếu Lê đã viết tên, số thông hành và ngày chết của
người đàn ông này lên một mảnh bìa cứng, rồi đặt cung với thi thể. Sau đo, họ phải
kéo thi thể trở lại theo các tuyến đường không co quân Nga.
Hiếu Lê viết trên Facebook: “Máu của anh ấy dính trên đồng phục của tôi. Giữa
chúng tôi là lặng thinh, nhưng cảm giác không thể giải thích được. Khi chúng tôi lên
đồi đến đầu cầu, xe cứu thương gặp chúng tôi và chúng tôi cho anh ta vào một chiếc
túi đựng xác, đứng và chào chiếc xe cứu thương khi no đi khuất”.
Hiếu Lê noi, khi nhiệm vụ kết thúc, anh khoc suốt 10 phút mới lấy lại bình tĩnh. Và
anh nhận ra rằng, phần tham dự của của mình ở Ukraine cũng đã kết thúc.
“Trong thời gian ở Ukraine, tôi đã sống sot qua các cuộc tấn công bằng hoa tiên
hành trình, pháo kích liên tục, di chuyển qua lãnh thổ thu địch, lạnh đến thấu xương,
bệnh tật, đoi và nỗi thống khổ khi nhìn thấy chết choc của chiến tranh”, Hiếu Lê viết
trên Facebook, “Tôi mệt moi tận xương. Tôi không chăc mình sẽ còn ở lại Ukraine

bao lâu nữa, nhưng tôi cảm thấy rằng mình đã làm đủ vai trò của mình, và hài lòng vì
điều đo”.
Ngày 22 tháng Ba, Anh Hiếu Lê chính thức rời quân đoàn tình nguyện và đi về qua
ngõ Ba Lan.
Chiến tranh Ukraine: Đàm phán có tín hiệu “tích cực” nhưng Kiev
và phương Tây vẫn thận trọng.

Tổng thống Ukraine,Volodymyr Zelensky phát biểu từ Kiev qua video tối ngày
29/03/2022. AP
Cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga hôm nay, 30/03/2022 bước vào ngày thứ 35,
với một tia hy vọng nho về cơ may thoát khoi khủng hoảng loe lên tại Thổ Nhĩ Kỳ vào
hôm qua. Sau một phiên đàm phán song phương, Matxcơva tuyên bố rút một phần
quân khoi khu vực Kiev và miền băc Ukraine, trong lúc Kiev co vẻ sẵn sàng thoa hiệp
để đạt được một cuộc hưu chiến.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên đã ghi nhận một số tín hiệu
“tích cực”, nhưng vẫn to thái độ thận trọng, tương tự như các lãnh đạo phương Tây.
Trong một phát biểu vào khuya hôm qua, tổng thống Ukraine đã kêu gọi người dân
cảnh giác, cho du các cuộc đàm phán đang diên ra ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã để lộ
một vài “tín hiệu tích cực”. Theo ông Zelensky: “Kẻ thu vẫn ở trong lãnh thổ của
chúng ta. Các cuộc băn phá các thành phố của chúng ta vẫn tiếp diên. Mariupol đang
bị bao vây”. Đối với lãnh đạo Ukraina: “Người Ukraina không phải là một dân tộc
ngây thơ”, và “chỉ những hành động cụ thể” trên hiện trường mới co thể đánh giá
được thực tâm của Matxcơva.
Từ Kiev, thông tín viên RFI Stéphane Siohan giải thích:
Hôm qua Thứ Ba tại Istanbul, đại diện của Điện Kremlin thông báo rằng Nga sẽ rút
một phần quân đội khoi các khu vực Kiev, Chernihiv, Sumy và Kharkov, để cho phép
băt đầu đối thoại.
Tại Kiev, người ta cho rằng sở dĩ Điện Kremlin đã phải đưa ra quyết định như vậy,
đo là vì trên hiện trường, cuộc phản công của lực lượng Ukraina đang diên ra, đe
dọa nghiêm trọng các vị trí của quân Nga ở phía băc Ukraina.

Về phần mình, Ukraina cũng đã co nhiều nhượng bộ, mặc nhiên chấp nhận nguyên
tăc không gia nhập Liên Minh NATO, nhưng gợi lên một kiến trúc an ninh mới:
Kiến trúc đo sẽ là một hiệp ước quốc tế, được các nước Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc,
Israel, Đức, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada và Ba Lan phê chuẩn. Cơ chế này sẽ bảo đảm an
ninh và chủ quyền của Ukraina, đồng thời sẽ tạo điều kiện cho Ukraina gia nhập Liên
Hiệp Châu Âu.
Chỉ co điều là tại Kiev, những đề xuất này được tiếp nhận với nhiều sự nghi ky vì lẽ
Nga cũng sẽ tham gia hệ thống, trong khi chính Nga là nước đã khởi động cuộc chiến
đẫm máu đang diên ra.
Tổng thống Zelensky đã tiếp nhận những bước tiến tại Istanbul bằng thái độ thận
trọng, vì lẽ trên chiến trường, quân đội Nga đang bố trí lại lực lượng hơn là triệt
thoái, và trong suốt đêm qua cho đến hôm nay, đại bác vẫn tiếp tục gầm lên xung
quanh thủ đô Kiev.
Lời kêu gọi cảnh giác của tổng thống Ukraina được đưa ra vào lúc chính quyền Mỹ
đã bày to thái độ hoài nghi về các thông báo của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho
biết là Washington “sẽ theo dõi xem liệu Nga co giữ lời hứa hay không”, trước khi
kêu gọi duy trì áp lực đối với Nga thông qua các lệnh trừng phạt.
Theo Nhà Trăng đo cũng là quan điểm của các nước phương Tây được nêu lên trong
một cuộc điện đàm vào hôm qua giữa ông Joe Biden với tổng thống Pháp Emmanuel
Macron cũng như các thủ tướng Anh Boris Johnson, Ý Mario Graghi và Đức Olaf
Scholz.
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220330-chi%E1%BA%BFn
-tranh-ukraina-%C4%91%C3%A0m-ph%C3%A1n-c%C3%B3-t%C3%ADn-hi%E1%
BB%87u-t%C3%ADch-c%E1%BB%B1c-nh%C6%B0ng-kiev-v%C3%A0-ph%C6%B
0%C6%A1ng-t%C3%A2y-v%E1%BA%ABn-th%E1%BA%ADn-tr%E1%BB%8Dng

Tin tức cập nhật Nga-Ukraine: Ukraine noi Nga ‘không từ bo’ tấn công Chernihiv vài
giờ sau khi cam kết ngừng băn

Các nhà báo ở Kyiv đi bộ bên trong một nhà kho bị phá hủy từng được sử dụng để
chứa thực phẩm . TÍN DỤNG: AP
Theo The Telegraph NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2022 • 12:57 CHIỀU
Thống đốc khu vực này cho biết Russia tiếp tục tấn công khu vực Chernihiv bất chấp
việc Moscow cam kết giảm quy mô các hoạt động quân sự ở đo.
Viacheslav Chaus noi trên Telegram: “Hoạt động giảm sút” ở vung Chernihiv được
chứng minh bằng việc kẻ thu tiến hành các cuộc không kích vào Nizhyn, bao gồm cả
các cuộc không kích, suốt đêm chúng đánh vào Chernihiv. “
Ông noi thêm rằng các lực lượng Nga đã pháo kích gần như tất cả các thành phố dọc
theo chiến tuyến ngăn cách lãnh thổ do chính phủ Ukraine kiểm soát với các khu vực
do lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn năm giữ ở khu vực phía đông Donetsk.
Các cuộc tấn công đã diên ra vài giờ sau khi Nga tuyên bố sẽ ngừng các cuộc tấn
công ở Chernihiv và Kyiv và sẽ tập trung nỗ lực vào phía đông tại cuộc đàm phán
hòa bình ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Ba.
Theo dõi các bản cập nhật mới nhất bên dưới.
1:42 chiều
Phố Downing: Vương quốc Anh sẽ không trả bằng rúp cho khí đốt của Nga
Người phát ngôn của Boris Johnson cho biết Anh sẽ không thanh toán cho các mặt
hàng của Nga như khí đốt bằng đồng rúp và đang liên lạc với các công ty Anh co thể
lo ngại về vấn đề này hoặc tác động đối với các ngành công nghiệp và nhà sản xuất
trên khăp châu Âu.
Điện Kremlin hôm thứ Tư tuyên bố tất cả năng lượng và hàng hoa xuất khẩu của Nga
co thể được định giá bằng đồng rúp. Đức khởi động một kế hoạch khẩn cấp để quản
lý nguồn cung cấp khí đốt của nền kinh tế lớn nhất châu Âu nếu co sự gián đoạn hoặc
ngừng cung cấp.
“Kwasi Kwarteng, làm việc với các đối tác đã noi họ sẽ không trả bằng đồng rúp”,
một phát ngôn viên của Phố Downing noi với các phong viên.
1:35 chiều

Châu Âu phải đong cửa các cảng đối với tàu Nga, Zelensky noi với quốc hội Na Uy
Norway và phần còn lại của châu Âu nên đong cửa các hải cảng đối với tàu Nga,
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước quốc hội Na Uy hôm nay.
Ông Zelensky cho biết: “Liên minh châu Âu và tôi cũng hy vọng Na Uy cần đưa ra
lệnh cấm tàu Nga sử dụng các cảng của châu Âu trong lúc họ đang phong toa các
cảng của chúng tôi”.
1:22 chiều
Quân nhân Ukraine ở thành phố Trostianets, đông băc

TÍN

DỤNG: FADEL SENNA / AFP
1:11 chiều
Các nhà du hành vũ trụ Nga và phi hành gia Hoa Kỳ trở về trái đất
Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết: Một phi hành gia Mỹ và hai phi hành gia
Nga đã đạt kỷ lục hôm nay, trong bối cảnh căng thẳng giữa Matxcơva và phương Tây
tăng cao về cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho
biết.
“Phi hành đoàn của các phi hành gia Roscosmos Anton Shkaplerov và Pyotr Dubrov,
cũng như phi hành gia NASA Mark Vande Hei, đã trở về Trái đất”, Roscosmos cho
biết sau khi cảnh quay cho thấy mô-đun gốc Soyuz chạm xuống vào thời điểm dự kiến
là 1128 GMT.
Mark Vande Hei của Nasa sẽ trở lại sau khi lập kỷ lục mới cho chuyến bay dài nhất
duy nhất của một phi hành gia Nasa, với thời gian 355 ngày trên Trạm Vũ trụ Quốc
tế.
Vande Hei co sự tham gia của nhà du hành vũ trụ Pyotr Dubrov, người đã bay cung
với anh ta từ Baikonur vào tháng 4 năm ngoái và hiện đang giữ kỷ lục về sứ mệnh dài
nhất của một người Nga tại ISS.
Anton Shkaplerov, who is rounding off a standard six-month mission, is the third
member of the returning crew.
Đan Mạch sẽ hỗ trợ gia nhập Nato của Phần Lan
Thủ tướng cho biết D enmark sẽ ủng hộ hoàn toàn tư cách thành viên Nato của Phần
Lan nếu quốc gia này đăng ký.
Mette Frederiksen noi với các phong viên trong chuyến thăm Estonia: “Nếu hoặc khi
Phần Lan chọn tìm kiếm tư cách thành viên của NATO, Đan Mạch tất nhiên sẽ ủng hộ
no rất mạnh mẽ.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto hồi đầu tháng cho biết nước này sẽ xem xét lại
chính sách an ninh của mình để quyết định co tham gia NATO hay không.12:49 chiều
Kyiv cho biết các cuộc tấn công của Nga đã tấn công tòa nhà Hồng Thập Tự ở
Mariupol
Các lực lượng Mỹ Nga đã tấn công một cơ sở của Hồng Thập Tự ở thành phố cảng
Mariupol, miền nam Ukraine bị bao vây, Kyiv cho biết hôm nay.
“Ở Mariupol, quân chiếm đong đã nhằm vào tòa nhà của Ủy ban Chữ thập đo Quốc
tế”, Lyudmyla Denisova, Ủy viên Nhân quyền Ukraine, cho biết trong một tuyên bố
trên mạng xã hội.
“Máy bay và pháo binh của kẻ thu đã băn vào một tòa nhà được đánh dấu chữ thập
đo trên nền trăng, cho thấy sự hiện diện của những người bị thương hoặc hàng hoa
dân sự hoặc nhân đạo”, tuyên bố cho biết.
Bà Denisova không noi rõ thời điểm các cuộc đình công diên ra và cho biết vẫn chưa
co xác nhận liệu co ai bị chết hoặc bị thương trong vụ tấn công hay không.
12:43 chiều
Chỉ huy Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh noi: ‘Đừng đánh giá thấp Putin và quân
đội của ông ta’

Chuẩn
tướng Richard Cantrill OBE MC, Tư lệnh 3 Biệt kích Thủy quân lục chiến TÍN
DỤNG: LPHOT PHIL BLOOR / LPHOT PHIL BLOOR
Ông Richard Cantrill cho rằng sự thất bại của Nga cho đến nay trong việc chinh phục
Ukraine không nên đánh lừa phương Tây khi nghĩ rằng mối đe dọa của họ đang giảm
bớt, theo báo cáo của Tony Diver .
Nga vẫn là một đối thủ quân sự “rất, rất nghiêm trọng” và không nên bị phương Tây
đánh giá thấp mặc du nước này đã không thể chinh phục Ukraine nhanh chong như
nhiều người mong đợi, một chỉ huy Thủy quân lục chiến Hoàng gia cho biết.
Chuẩn tướng Richard Cantrill, người chỉ huy Lữ đoàn 3 biệt kích tinh nhuệ của Thủy
quân lục chiến, cho biết bất chấp thành công của lực lượng Ukraine trong việc đẩy
lui quân Nga và phá hủy các phương tiện bọc thép của họ, quân đội của Vladimir
Putin vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng.
Hôm thứ Ba, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho biết Nga sẽ bước
vào “giai đoạn hai” của cuộc xung đột và “ về cơ bản căt giảm các hoạt động quân
sự theo hướng Kyiv và Chernigiv”.

Các lực lượng Nga đã thất bại do không kiểm soát được vung trời phía trên Ukraine
và các phương tiện bọc thép của họ dê bị tổn thương trước vũ khí chống tăng do các
nước phương Tây cung cấp cho quân đội Ukraine.
Đọc câu chuyện đầy đủ ở đây.
12:28 chiều
Na Uy gửi thêm vũ khí chống tăng cho Ukraine
N orway đã viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine để giúp nước này tự vệ trước sự xâm
lược của Nga, Bộ Quốc phòng Na Uy cho biết hôm nay.
Bộ cho biết, lô hàng mới nhất đã được hoàn thành bao gồm 2.000 vũ khí chống tăng
M72, nâng tổng số M72 do Na Uy tài trợ lên 4.000.
12:12 chiều
Trong ảnh: Sự tàn phá do Nga xâm lược Ukraine

cứu hộ làm việc tại khu vực kho lương thực bị hư hại do pháo kích
ở BROVARY .

từ trên không cho thấy một tòa nhà dân cư bị phá hủy do pháo kích ở
Borodyanka TÍN DỤNG: MAKSIM LEVIN /

Lực lượng

Ảnh chụp

REUTERS
Các nhân viên cứu hộ Ukraine đứng cạnh các phương tiện quân sự bị phá hủy của
Nga khi họ tìm kiếm vật nổ bên cạnh đường săt ở vung Sumy . NGUỒN: ROMAN
PILIPEY / EPA-EFE / SHUTTERSTOCK
12:05 chiều
Sergei Lavrov đến thăm Ấn Độ trong tuần này
Ngoại trưởng Ấn Độ Sergei Lavrov sẽ đến thăm New Delhi vào thứ Năm trong chuyến
công du hai ngày, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, khi hai nước đang tìm cách duy trì
thương mại và các mối quan hệ khác bất chấp cuộc khủng hoảng Ukraine.
Đây sẽ chỉ là chuyến thăm nước ngoài thứ ba của ông Lavrov kể từ khi Nga xâm lược
Ukraine, sau chuyến đi tới Thổ Nhĩ Kỳ để hội đàm với người đồng cấp Ukraine hồi
đầu tháng và các cuộc gặp ở Trung Quốc băt đầu từ hôm nay.
Trong khi cả Ấn Độ và Trung Quốc đều kêu gọi ngừng băn ngay lập tức ở Ukraine,
họ đã từ chối lên án rõ ràng cuộc xâm lược của Nga. Họ cũng tiếp tục mua hàng hoa
từ Nga bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.11:51 sáng
EU chuẩn bị cho ‘tình huống’ cung cấp khí đốt
Ủy ban châu Âu cho biết họ sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước EU để chuẩn bị cho các
tình huống cung cấp khí đốt, sau khi Đức khởi động kế hoạch khẩn cấp để quản lý
nguồn cung cấp khí đốt trong trường hợp co khả năng bị gián đoạn dòng chảy từ
Nga.
“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ trường hợp nào như vậy. Tất nhiên,
chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên để mọi người sẵn sàng đối
pho với bất kỳ tình huống nào”, Giám đốc chính sách khí hậu của EU Frans
Timmermans phát biểu trong một cuộc họp báo. 11:37 sáng
Thủ tướng Ý noi chuyện với Putin hôm nay
Mario Draghi, Thủ tướng Ý, sẽ noi chuyện với Vladimir Putin vào cuối ngày hôm nay,
văn phòng của ông Draghi cho biết, mà không cho biết thêm chi tiết.
Ông Draghi cho biết hôm thứ Sáu rằng ông đang co kế hoạch noi chuyện với Putin về
cuộc xung đột Ukraine.
Nhà lãnh đạo Italy đã noi chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào
đầu tuần này, nhăc lại sự ủng hộ của Rome đối với chính quyền và người dân
Ukraine.11:29 sáng
LHQ nêu tên các chuyên gia điều tra tội ác chiến tranh xảy ra ở Ukraine

Liên hiệp quốc đã chỉ định ba chuyên gia nhân quyền để điều tra các tội ác chiến
tranh co thể xảy ra ở Ukraine, nơi Nga bị cáo buộc là đã băn phá dân thường một
cách bừa bãi.
Một ủy ban độc lập, do Erik Mose của Na Uy đứng đầu, sẽ điều tra tất cả các cáo
buộc lạm dụng quyền và vi phạm luật nhân đạo quốc tế “trong bối cảnh Liên bang
Nga tần công Ukraine”, một tuyên bố cho biết.
Ukraine và phương Tây đã cáo buộc các lực lượng vũ trang của Nga đã giết hại và
gây ra đau khổ cho người dân bằng cách pháo kích và bao vây các thành phố, đặc
biệt là cảng Mariupol ở phía nam.
Moscow phủ nhận việc nhăm mục tiêu vào dân thường.
11:19 sáng
Điện Kremlin noi không co gì ‘hứa hẹn’ từ các cuộc đàm phán Nga-Ukraine
Điện Kremlin đã hạ thấp hy vọng về một bước đột phá sau cuộc đàm phán hòa bình
giữa các đại biểu Nga và Ukraine tại Istanbul ngày hôm qua.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov noi với các phong viên rằng: “Chúng
tôi không thể noi rằng co điều gì quá hứa hẹn hay bất kỳ bước đột phá nào, và noi
thêm rằng Moscow coi việc Kyiv băt đầu phác thảo các yêu cầu bằng văn bản là
điều“ tích cực ”.11:13 sáng
Đài Loan: Cuộc xâm lược chậm bước của Nga sẽ khiến Trung Quốc ‘thận trọng hơn’
Chính phủ Đài Loan hôm nay cho biết cuộc xâm lược của R ussia sẽ khiến Trung
Quốc thận trọng hơn trong việc tấn công Đài Loan vì Băc Kinh đang theo dõi cuộc
xung đột để rút ra bài học quân sự.
Đài Loan, được Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của riêng mình, đã nâng mức cảnh
báo kể từ khi Nga xâm lược, cảnh giác với việc Băc Kinh co thể thực hiện động thái
tương tự trên hòn đảo này, mặc du họ không thông báo rằng điều này co dấu hiệu săp
xảy ra.
Hội đồng Các vấn đề Đại lục của Đài Loan cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp
của các cố vấn chính sách Trung Quốc rằng Băc Kinh đang theo dõi kinh nghiệm
chiến đấu của Nga, sự phản kháng của Ukraine và các lệnh trừng phạt quốc tế “để
suy ra tình huống co thể xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan”.
No trích dẫn các cố vấn noi rằng cuộc chiến co “bài học lớn” cho Quân đội Giải
phong Nhân dân Trung Quốc, “đặc biệt là việc quân đội Nga dự đoán quá mức về
các cuộc tấn công chính xác tầm xa”.
Nga đã đánh giá sai tình hình chiến sự, không phân tích thông tin tình báo một cách
đúng đăn và các tướng lĩnh của họ được thăng chức dựa trên các mối quan hệ cá
nhân chứ không phải tài năng, họ noi thêm.
“Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của các nhà lãnh đạo cộng sản Trung
Quốc vào quân đội của họ, và họ sẽ thận trọng hơn khi sử dụng vũ lực.”11:08 sáng
Hình ảnh: Một chiếc xe và tòa nhà bị phá hủy ở quận Sviatoshinsky của Kyiv

TÍN
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11:03 sáng
Nga sẽ không yêu cầu chuyển sang thanh toán khí đốt bằng đồng rúp
Điện Kremlin cho biết hôm thứ Tư sẽ không yêu cầu các quốc gia khác trả tiền xuất
khẩu khí đốt của họ bằng đồng rúp ngay lập tức, hứa hẹn một sự thay đổi dần dần.
Nhà lập pháp hàng đầu của Nga Vyacheslav Volodin hôm nay đã cảnh báo Liên minh
châu Âu rằng nếu muốn co khí đốt tự nhiên của Nga thì họ sẽ phải trả bằng đồng rúp
và cảnh báo rằng xuất khẩu dầu, ngũ cốc, kim loại, phân bon, than và gỗ cũng co thể
sớm được định giá theo cách tương tự. .10:53 sáng
Liên hiệp quốc cho biết hơn bốn triệu người tị nạn đã chạy trốn khoi chiến tranh
Liên hiệp quốc hôm nay cho biết hơn 4 triệu người Ukraine đã phải rời khoi đất nước
để thoát khoi “cuộc chiến vô nghĩa” của Nga.
UNHCR, cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc, cho biết 4.019.287 người Ukraine đã
chạy trốn qua biên giới đất nước kể từ cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2,
với hơn 2,3 triệu người đã đi về phía tây vào Ba Lan.
“Người tị nạn từ Ukraine hiện là bốn triệu người, năm tuần sau khi băt đầu cuộc tấn
công của Nga”, người đứng đầu UNHCR Filippo Grandi cho biết trên Twitter.
“Tôi vừa mới đến Ukraine. Tại Lviv, tôi sẽ thảo luận với các nhà chức trách, LHQ và
các đối tác khác về cách thức để tăng cường hỗ trợ của chúng tôi đối với những
người bị ảnh hưởng và mất nhà ở bởi cuộc chiến vô nghĩa này.”
Số lượng người tị nạn đã vượt qua ước tính ban đầu của UNHCR rằng cuộc chiến co
thể tạo ra tới bốn triệu người.
Cơ quan này cho biết tốc độ và quy mô của sự di chuyển là chưa từng co ở châu Âu
kể từ Thế chiến thứ hai.
10:49 sáng
Phần Lan nối lại đường săt vận chuyển hàng hoa đến Nga
Công ty xe lửa quốc gia VR Group của F nội địa sẽ nối lại các dịch vụ vận chuyển
hàng hoa giữa Helsinki và Saint Petersburg vào ngày hôm nay, nhưng các dịch vụ
hành khách sẽ vẫn bị đình chỉ, công ty thông báo.
Công ty này đã tạm dừng dịch vụ do các lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh đối với
Đường săt Nga, nhưng sau đo đã làm rõ các lệnh trừng phạt không áp dụng cho các
hợp đồng của VR Group, họ tuyên bố.
Các dịch vụ hành khách giữa hai quốc gia, đã bị tạm ngừng vào thứ Hai cho đến khi
co thông báo mới, sẽ vẫn đong cửa.10:30 sáng

Vương quốc Anh cấp 25.500 thị thực cho người tị nạn Ukraine
Chính phủ Anh cho biết họ đã cấp 25.500 thị thực cho người Ukraine theo các kế
hoạch được thiết lập để đưa người tị nạn vào sau khi Nga xâm lược Ukraine vào
tháng trước.
Dữ liệu từ Bộ Nội vụ cho thấy 22.800 thị thực đã được cấp theo chương trình gia đình
Ukraine, với 2.700 thị thực được cấp theo chương trình tài trợ.10:29 sáng
Nga và Trung Quốc lên án các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với
Moscow?
Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Trung Quốc lên án cái mà họ gọi là các biện pháp
trừng phạt bất hợp pháp (?) và đi ngược của phương Tây áp đặt lên Moscow về hành
động của nước này ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với người đồng cấp Nga,
Sergei Lavrov, tại tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, nơi Trung Quốc sẽ tổ chức
hai ngày họp về Afghanistan.
“Các bộ trưởng đã trao đổi kỹ lưỡng về tình hình xung quanh Ukraine. Người đứng
đầu Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo cho người đồng cấp Trung Quốc về tiến độ của
hoạt động quân sự đặc biệt … và các động lực của quá trình đàm phán với chế độ
Kyiv”. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.
“Các bên lưu ý bản chất phản tác dụng của các biện pháp trừng phạt đơn phương bất
hợp pháp mà Hoa Kỳ và các vệ tinh của nước này áp đặt lên Nga.”
10:19 sáng
Nga phủ nhận tấn công địa điểm hành hương của người Do Thái Hasidic
Nga bác bo tuyên bố của Ukraine rằng họ đã tấn công thị trấn Uman, nơi co hàng
chục nghìn người Do Thái Hasidic đến hành hương mỗi năm và đưa ra những bức
ảnh mà họ cho là lực lượng Ukraine đang tải vũ khí gần một giáo đường Do Thái ở
đo.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky noi với các nhà lập pháp Israel vào ngày 20
tháng 3 rằng Nga đã tấn công Uman vào ngày đầu tiên của cuộc xâm lược vào tháng
Hai, theo bản ghi của bài phát biểu được cung cấp bởi The Times of Israel.
“Tôi muốn nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang Nga không tấn công các mục tiêu
dân sự như một phần của hoạt động quân sự đặc biệt”, phát ngôn viên Bộ Quốc
phòng Nga Igor Konashenkov noi về nhận xét của ông Zelensky.
Ông Konashenkov cho biết Nga đã không tấn công bất kỳ tòa nhà tôn giáo hoặc nơi
thờ tự công cộng nào khác.
Hàng chục nghìn người Do Thái Hasidic đổ về Uman vào mỗi dịp Tết của người Do
Thái để viếng mộ của Giáo sĩ Nachman ở Breslov, người đã hồi sinh phong trào
Hasidic và qua đời vào năm 1810.
10:00
Biden và Zelensky hoài nghi những cam kết rút quân của Nga

9:55 sáng

Ngoại trưởng Lavrov ca ngợi Trung Quốc là một phần của ‘trật tự thế giới công bằng’
đang nổi lên
Ngoại trưởng Nga S ergei Lavrov cho biết Moscow và Băc Kinh đang dẫn đầu hướng
tới một trật tự thế giới công bằng hơn khi ông co chuyến thăm đầu tiên tới đồng minh
chủ chốt kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào tháng trước.
Ông Lavrov đã hạ cánh xuống thành phố Hoàng Sơn ở phía đông vào đầu ngày thứ
Tư.
Trong một đoạn video do Bộ Ngoại giao Nga công bố trước cuộc gặp với Ngoại
trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Lavrov noi rằng thế giới đang “trải
qua một giai đoạn rất nghiêm trọng trong lịch sử quan hệ quốc tế”.
Vào cuối quá trình định hình lại các mối quan hệ toàn cầu này, “chúng tôi cung với
các bạn và những người đồng tình của chúng tôi sẽ hướng tới một trật tự thế giới đa
cực, công bằng, dân chủ”, ông Lavrov noi.
Hai bộ trưởng ngoại giao đã được chiếu trên truyền hình nhà nước Trung Quốc trong
tình trạng bịt mặt, khủy tay trước quốc kỳ của họ trước cuộc họp.
Ngoại trưởng Lavrov sẽ tham dự một loạt cuộc họp do Trung Quốc chủ trì để thảo
luận về cách thức giúp Afghanistan.9:45 sáng
Hình ảnh: Các tòa nhà hư hại ở Mariupol

TÍN
DỤNG: ANADOLU AGENCY
9:37 sáng
Nga chuyển quân bao vây các lực lượng Ukraine ở phía đông, cố vấn Zelensky noi
Nga đang di chuyển lực lượng từ miền băc sang miền đông Ukraine để cố găng bao
vây quân đội Ukraine, và giữ một số ở lại gần thủ đô Kyiv để cầm chân một phần
quân đội Ukraine ở đo, cố vấn tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm nay.
Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, ông Oleksiy Arestovych cũng cho biết
Ukraine đã cải thiện vị thế đàm phán của mình kể từ trước khi băt đầu cuộc xâm lược
của Nga, thúc đẩy đảm bảo vị thế trung lập nhưng với sự đảm bảo an ninh từ bên
ngoài.
9:31 sáng
Ba Lan co kế hoạch ngừng sử dụng dầu của Nga vào cuối năm
Thủ tướng Ba Lan hôm nay cho biết P oland co kế hoạch ngừng sử dụng dầu của Nga
vào cuối năm 2022 và ngừng nhập khẩu than của Nga vào tháng 5, thủ tướng Ba Lan
cho biết hôm nay, khi nước này căt đứt quan hệ kinh tế với Moscow do cuộc chiến ở
Ukraine.

Mateusz Morawiecki phát biểu trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi sẽ áp đặt lệnh
cấm vận toàn bộ đối với than của Nga và tôi hy vọng rằng chậm nhất là vào tháng 4,
tháng 5, chúng tôi sẽ hoàn toàn thoát khoi than đá của Nga”. “Chúng tôi sẽ làm mọi
cách để ngừng sử dụng dầu của Nga vào cuối năm nay”.9:28 sáng
Chernigiv ‘bị pháo kích suốt đêm’ bất chấp lời thề của người Nga
Các nhà chức trách U krainian cho biết, các lực lượng Nga đã băn phá thành phố
Chernigiv ở phía băc nước này bất chấp những tuyên bố trước đo của Matxcơva rằng
họ đang thu hẹp “triệt để” hoạt động quân sự trong khu vực.
“Kẻ thu đã chứng to ‘sự suy giảm hoạt động’ ở vung Chernigiv bằng các cuộc không
kích vào Nizhyn, bao gồm cả các cuộc không kích. Chernigiv bị pháo kích suốt đêm”,
thống đốc khu vực Vyacheslav Chaus viết trên mạng xã hội.
9:16 sáng
Raab: Các lệnh trừng phạt vẫn được duy trì cho đến khi ‘cuộc xâm lược của Nga
được chấm dứt’
Thủ tướng đương nhiệm Dominic Raab cho biết các lệnh trừng phạt của Anh đối với
Nga sẽ vẫn được duy trì cho đến khi cuộc xâm lược Ukraine được “rút lại”.
Ông noi với chương trình Today của BBC Radio 4: “Các biện pháp trừng phạt được
áp dụng để siết chặt bộ máy chiến tranh của Putin.
“Cho đến khi cuộc xâm lược được rút lại – và tôi nghĩ rằng điều đo sẽ cần phải được
thực hiện hoàn toàn hoặc co thể kiểm chứng được – tôi không nghĩ rằng các lệnh
trừng phạt co thể hoặc nên được dỡ bo.”
Ông Raab thận trọng về viên cảnh Vương quốc Anh đong vai trò là người bảo đảm
độc lập cho an ninh của Ukraine nếu nước này tuyên bố trung lập như một phần của
thoa thuận hòa bình với Moscow.
“No sẽ phụ thuộc vào những gì chính xác co liên quan. Chúng tôi đã rất rõ ràng rằng
chúng tôi sẽ không để Nga tham gia vào cuộc đối đầu quân sự trực tiếp. Ukraine
không phải là một thành viên Nato”, ông noi.
“Chúng tôi sẽ xem xét bất cứ điều gì mà Tổng thống Zelensky (Ukraine) noi rằng ông
ấy cần rất cẩn thận. Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi sẽ không đơn phương lặp lại các cam
kết của NATO áp dụng cho các thành viên NATO.”
XEM THÊM:
Biện Lý Bragg quận Manhattan đình chỉ cuộc điều tra về Trump 'vô thời hạn',
ngưng theo đuổi các cáo buộc cựu TT Trump
Quang Nguyên - Tổ Chức Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tố giác nạn buôn người từ
Việt Nam sang Serbia - 30/3/2022
https://docs.google.com/document/d/1SZmJfIdSn-GWppCB3hcCiXVz4SGWPbyc/edit?
usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true
Tổ Chức Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tố giác nạn buôn người từ Việt Nam sang
Serbia và Giác thư gửi các công ty VN liên quan bị buộc tội buôn người.
Hôm 21 tháng 3, văn phòng của Cao Uỷ Nhân Quyền LHQ công bố giác thư gửi
chính phủ Việt Nam về tình trạng của hơn 400 công nhân Việt đi xuất khẩu lao
động bị 2 công ty Trung Quốc ở Serbia đối xử như nô lệ. Các báo cáo viên đặc biệt
của LHQ cũng gửi giác thư trực tiếp đến 3 công ty xuất khẩu lao động Việt Nam
Kaizen, Song Hỷ Gia Lai, và Bảo Sơn lưu ý các công ty này về bộ nguyên tăc bảo vệ
nhân quyền dành cho các doanh nghiệp được LHQ thông qua năm 2011. Giác thư
này cũng yêu cầu mỗi công ty trả lời những câu hoi cụ thể về các cáo buộc và về các
biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích của nạn nhân.
Gs. Nguyên Ngọc Huy – Quốc Kỳ Việt Nam

Posted on March 23, 2022 by Lê Thy
https://docs.google.com/document/d/1XehQk5UOYeQDsIwp1ka2sxSaLs06IxLH/edit?
usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true
“Này công dân ơi! Quốc gia đến ngày giải phong…
Ðồng lòng cung đi, hy sinh tiếc gì thân sống!”
Viết cho những ai xem nhẹ lá Cờ Vàng, hãy đọc và suy ngẫm…
Sau năm 1975, đồng bào Việt Nam ở hải ngoại đã nhiều lần nghe những ý kiến phát
biểu bằng lời noi hay bằng những bài báo về quốc kỳ và quốc ca Việt Nam. Trong
những dữ kiện và ý kiến được trình bày, co cái không đúng sự thật, co cái đúng sự
thật nhưng gây ra một số thăc măc và hoang mang. Viết bài này, tác giả chỉ co mục
đích trình bày một số dữ kiện lịch sử xác thật về quốc kỳ và quốc ca Việt Nam và đánh
tan những luận điệu co thể làm cho người quốc gia Việt Nam thăc măc và hoang
mang về lá quốc kỳ và bài quốc ca của chúng ta.
Gs. Nguyên Ngọc Huy : Quốc Ca Việt Nam
Posted on March 23, 2022 by Lê Thy
https://docs.google.com/document/d/1HYbiiPdeEi6y4hwb9qW88e6iPB8BCP3o/edit?u
sp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true
A/ SỰ XUẤT HIỆN CỦA Ý NIỆM QUỐC CA TRONG LỊCH SỬ NHƠN LOẠI
Ý niệm quốc ca đã từng xuất hiện một lượt với ý niệm quốc kỳ. Từ ngàn xưa, loài
người đã co dung những bản nhạc hay bài ca để đánh dấu sự co mặt của một nhơn
vật lãnh đạo. Nhưng thời trước, với chế độ quân chủ, các bản nhạc hay bài hát loại
này được xem là biểu tượng riêng của cá nhơn nhà vua, nhà quí tộc hoặc nhà đại diện
cho các cự tộc cầm đầu cộng đồng. Về nội dung, no co thể là một bài để cho nhơn vật
lãnh đạo này cầu nguyện trời hay thần linh phu hộ ông, một bài chúc tụng ông, đề
cao công nghiệp của ông hay của gia tộc ông, hay một bài mô tả cảnh thái bình thạnh
trị, hoặc sự cường thạnh của cộng đồng mà ông là chủ nhơn.
Trận An Lộc 1972, Phần 2
Phần 2 ( gồm 5 phần)
Posted on March 4, 2013 by Lê Thy
https://docs.google.com/document/d/1b18uAl9Bq9aT7h1r5e35XMV5Q3ML-WFv/edit?
usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true
Chương 6 đến chương 11
1- CUỘC TẤN CÔNG LẦN THỨ BA và TRẬN CHIẾN ĐỒI GIÓ
(Khởi phát vào đêm 18 rạng ngày 19 tháng 04 năm 1972)
Sau 2 ngày đêm, cường độ pháo kích của địch giảm dần, mui thuốc súng vừa lăng
dịu … Khi hoàng hôn vừa đổ xuống, bỗng dưng cường độ pháo của Cộng quân lại gia
tăng đột ngột trở lại, và co phần khốc liệt hơn hai lần trước, trên 9000 quả đạn pháo
đủ loại thi đua nhau nã vào Thị Xã An Lộc.
Ðịch ( Việt Cộng) pháo vào các mục tiêu:
a. Bệnh viện Tỉnh Bình Long : nơi đây, đạn pháo của Cộng quân đã sát hại gần 2,000
dân chúng vô tội, các cụ già, đàn bà trẻ em đã bi thương tích, đang nằm ngổn ngang
trong, ngoài hành lang, ngay cả ngoài sân bệnh viện, trong các lều vải của Bộ Tư
Lệnh Sư Đoàn 5 được dựng lên để che năng mưa sương gio cho người đang bị thương
tích, đang nằm chờ được đến phiên chữa trị. Thịt xương tung toe, máu đổ thành vũng,
tiếng rên la ngút trời xanh.
Thời sự Việt Nam
Ngày Thứ tư 30 tháng 3 năm 2022
https://docs.google.com/document/d/18eG_--rPEpS_mUq9g_U0u-hqM5MZ-omU/edit?
usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true
Tin tức thế giới ngày Thứ tư 30 tháng 3 năm 2022

Võ Thái Hà tổng hợp
https://docs.google.com/document/d/1BvLTvqpsvsbaYJmU5_NL0oU02NbMeZvQ/edit?
usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true
Tại sao Thụy Điển và Phần Lan cân nhăc gia nhập NATO?
Nguồn: „Ob man Russland provoziert oder nicht – wenn sie angreifen wollen, dann
werden sie es tun“, WELT, 24/03/2022.
Biên dịch: Nguyên Xuân Hoài
https://docs.google.com/document/d/1lcAzEY6tuAXThMuLNpzDj5PIOeClnypP/edit?u
sp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true
Từ hàng chục năm nay các nước Thụy Điển và Phần Lan đều muốn giữ vị thế trung
lập. Nhưng sau khi Putin xâm lược Ukraine, các nước này vội vã nhích gần lại với
NATO. Điều này cũng là do hậu quả của một sang chấn từ năm 1939.
Hannu Aaltonen là một trong những người Phần Lan mà cách đây không lâu vẫn tin
Phần Lan không co chỗ đứng trong NATO. Nhưng chỉ trong vòng vài tuần, người đàn
ông 56 tuổi này đã thay đổi quyết định của mình. Ông noi: “Cuộc chiến này làm rung
chuyển quan điểm của tôi. Tôi sẽ không buồn nếu chúng tôi gia nhập NATO.”
Ngô Khôn Trí – Chính sách viện trợ của Hoa Kỳ
30/3/2022
https://docs.google.com/document/d/14dllOIFJbMobf7JpLwf1yZ1n7YuBVD06/edit?u
sp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true
Giao tranh giữa Ukraine và Nga vẫn còn đang tiếp diên. Tại những thành phố lớn,
quân đội Ukraine kiên cường trấn thủ nhờ vào số vũ khí và lương thực được viện trợ.
Quân đội Nga dường như ngừng chiến thuật tấn công thọc sâu, chuyển qua thế bao
vây và sử dụng tên lửa phá hủy kho vũ khí, nhiên liệu, phi trường của Ukraine.
Trước tình hình này Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi Mỹ và các nước châu Âu
viện trợ quân sự không giới hạn. Trên thật tế, viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine
trong lúc này mang tính quyết định sự tồn vong của chính phủ Ukraine do vì kim
ngạch viện trợ của Mỹ cao nhất và Mỹ sở hữu nhiều loại vũ khí hiện đại mà Ukraine
rất cần. Tuy rằng Mỹ đã hứa sẽ viện trợ Ukraine nhưng việc Mỹ tuyên bố không gửi
quân tham chiến trực tiếp, từ chối gửi máy bay chiến đấu và thiết lập vung cấm bay
theo đề nghị của Ukraine và kim ngạch viện trợ phải được Quốc hội Mỹ chấp thuận.
Những điều này noi lên sự viện trợ của Mỹ cho Ukraine co giới hạn.
Mỹ Anh - Nước Đức “thời chiến”: Đừng đua với các quý bà!
29/3/2022
https://docs.google.com/document/d/13LCdbl4Ey9KZE7Ar0vlFmW51cSmEf262/edit?
usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true
An ninh và quốc phòng Đức đang nằm trong tay các quý bà. Ba ngày sau khi Nga
xâm lược Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz quyết định cực nhanh việc thay đổi
chính sách quốc phòng lẫn đối ngoại với những chuyển biến lớn nhất kể từ sau Thế
chiến thứ hai. Gánh vác trách nhiệm này bây giờ thuộc về…
Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht (hiện ở Washington DC để làm việc với
giới chức Hoa Kỳ). Bà là người giám sát chương trình tái vũ trang trị giá 100 tỷ euro
(khoảng $110 tỷ) cho quân đội Đức. Trong khi đo, nữ Ngoại trưởng Annalena
Baerbock đề ra chiến lược an ninh quốc gia mới; trong khi nữ Bộ trưởng An ninh Nội
địa Nancy Faeser lo việc đon hàng trăm nghìn người tị nạn Ukraine cũng như phòng
thủ an ninh mạng…
Michael Beckley: Trung Quốc sẽ hung hăng hơn trước khi đạt đỉnh
Nguồn: Ryotaro Yamada (phong vấn), China to become more aggressive before
peaking: Michael Beckley, Nikkei Asia, 20/03/2022
Biên dịch: Nguyên Thị Kim Phụng

30/3/2022
https://docs.google.com/document/d/1F4thz6OeCGsEqMwPUAMlFYPsGvuQz6Q0/ed
it?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true
Trong một cuộc phong vấn với Nikkei, giáo sư Michael Beckley của Đại học Tufts cho
rằng Trung Quốc sẽ sớm bước vào thời kỳ suy yếu do dân số già và thiếu thốn tài
nguyên, lập luận rằng nước này co nguy cơ trở nên hung hăng đối với những quốc
gia khác trong quá trình gấp rút đạt được các mục tiêu kinh tế và ngoại giao.
Ông cảnh báo các nước láng giềng nên cảnh giác với một cường quốc đang trỗi dậy
bất ngờ trì trệ và trở nên hống hách, một tình huống mà ông gọi là “bẫy đỉnh quyền
lực” (peak power trap).
Gần đây, Beckley, người cũng là nghiên cứu viên của Viện Doanh nghiệp Mỹ, đã thu
hút sự chú ý của các chuyên gia ngoại giao Washington khi thảo luận về “Hồi kết cho
Sự Trỗi dậy của Trung Quốc” (The End of China’s Rise) trên các tạp chí đối ngoại và
nhiều ấn phẩm khác của Mỹ.

Cuộc Diễn Hành Ngày Toàn Quốc Vinh Danh Chiến Sĩ Hoa Kỳ Đã Từng Phục Vụ
Tại Việt Nam - National Vietnam Veterans Day Parade, tại Hawaii. 29 Tây Tháng
Ba, Năm 2022.
Xin mời Quý Vị xem để tường...
BMH ///
Washington, D.C
Ban nhạc Royal Hawaiian Band hòa tấu bài "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghê",
do Nhạc Sĩ Nguyên Đức Quang sáng tác, trong Cuộc Diên Hành Ngày Toàn Quốc
Vinh Danh Chiến Sĩ Hoa Kỳ Đã Từng Phục Vụ Tại Việt Nam - National Vietnam
Veterans Day Parade, tại Hawaii. 29 Tây Tháng Ba, Năm 2022.
Ban nhạc Hoàng Gia hoà tấu bài "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghê" do nhạc Sĩ
Nguyên Đức Quang sáng tác để vinh danh các Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam
Cộng Hòa......

Xin click vào link dưới đây:
https://youtu.be/DG5btX50NwQ
Dự báo kém về cuộc xâm lăng Ukraine : Lãnh đạo tình báo quân sự Pháp phải rời
chức vụ sớm.
AFP
(AFP) – Dự báo kém về cuộc xâm lăng Ukraine: Lãnh đạo tình báo quân sự Pháp
phải rời chức vụ sớm. Hôm qua, 30/03, ông Éric Vidaud, người đứng đầu cơ quan
tình báo quân sự Pháp, thông báo rời chức vụ sau khi được bổ nhiệm cách nay bảy
tháng. Các nguồn tin của AFP cho biết, sự ra đi sớm này là hậu quả của việc ngành
tình báo quân sự đã kém thông tin về các vấn đề liên quan đến cuộc xâm lược
Ukraine của Nga.
(AFP) - Viện Hàn Lâm Oscar cam kết không bỏ qua “cú tát” của Will Smith.
Ngày 30/03/2022, Viện Hàm Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện Ảnh Mỹ cho biết đã
băt đầu thủ tục kỷ luật đối với nghệ sĩ được trao giải Nam diên viên xuất săc nhất.
Tối cung ngày, xuất hiện lầu đầu sau khi bị diên viên Will Smith tát trong lê trao giải
Oscar, Chris Rock cho biết “vẫn chưa nguôi ngoai” vì chuyện xảy ra và một lúc nào
đo sẽ noi về tình huống đo “một cách nghiêm túc và hài hước”. Sau khi tát Chris
Rock trên sân khấu, Will Smith bị mời ra khoi lê trao giải nhưng đã không chấp hành.
(AFP) - Mức độ được lòng dân của TT Nga Putin tăng vọt trong nước.
Theo kết quả khảo sát độc lập Viện Levada công bố hôm nay 31/03/2022, từ khi điều
quân xâm lược Ukraine, tổng thống Nga Putin lại càng được lòng dân. Khoảng 83%
số người được hoi ủng hộ hành động của Vladimir Putin, tăng 12 điểm so với khảo
sát hồi tháng 02/2022.
Các cuộc thăm dò ý kiến do các cơ quan tổ chức thân chính phủ Nga công bố tuần
trước cũng cho thấy điểm tín nhiệm của ông Putin là trên 80%.
(AFP) - Quần đảo Salomon và Trung Quốc ký kết thỏa thuận an ninh.

Chính quyền Salomon hôm nay 31/03/2022 thông báo đã thống nhất với Băc Kinh các
điều khoản trong khuôn khổ hợp tác song phương về an ninh. Thoa thuận sẽ được
Ngoại trưởng hai nước ký. Các nước phương Tây e ngại rằng thoa thuận này mở
đường cho Trung Quốc hiện diện quân sự ở vung Nam Thái Bình Dương. Hồi tuần
trước, theo thông tin rò rỉ, thoa thuận này sẽ cho phép Băc Kinh triển khai lực lượng
an ninh và hải quân tại quần đảo Salomon.
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220331-tin-t%E1%BB%95
ng-h%E1%BB%A3p

Angie Luong
Chuyện Rusia-Ukraine thật sự không ai trong chúng ta noi được chính xác, bởi vì hầu
như những gì mà chúng ta biết toàn là tin một chiều được MSM và Kremlin đưa ra
theo kiểu sư noi sư phải vãi noi vai hay.
Nhưng pick side or not, Since all our wealth and means are being used to support
Ukraine, I think all of us should seek the voice of Russia and Ukraine, we deserve to
see the story of both side.
And here are some news that I got from independent reliable sources:
Prime Minister Viktor Orbán, là một Hardcore nationalist , trước kia vì không chịu
nhận những người “ty nạn hồi giáo “trời ơi đất hởi do EU chỉ định ( cũng đúng thôi
bởi vì most Hungarian là Roman Catholic. Cái đám này vào thì đất nước sẽ bị đảo
lộn
Từ đo EU chơi đểu trừng phạt Orban, không cho vay tiền để phục hồi kinh tế như đã
làm với các nước EU khác, làm những trade deal với Hung hết sức tồi tệ, gây kho
khăn trong các cuộc thương lượng, vậy mà ông ta đã lèo lái Hungary thoát ra khoi
khủng hoảng kinh tế , vực được sự phát triển vững mạnh toàn diện của Hungary, phải
noi ông ta rất là gioi nhưng co điều…. băt buộc phải làm ăn với tàu cộng,
Điều đáng noi ở đây ông ta làm ăn với tàu cộng cũng giống như những các nước khác
nhưng không để cho tàu cộng năm đầu bởi vì chính sách của ông ta là không cho

phép những đại thường gia của Trung cộng nhập quốc tịch và mua những bất động
sản ở Hung như họ đã từng làm ở các nước khác. ( noi Ý chính vậy thôi)
Hiện giờ, đối với Ukraine Orban Đồng ý chấp nhận cho người tị nạn Ukrainian vào
Hungary, trừng phạt kinh tế Nga nhưng không trừng phạt về việc buôn bán khi đốt
Thế là Zelensky chỉ trích nặng nề Orban Đã không làm gì nhiều để giúp Ukraine.
Tuần này Zelensky triệu tập hai đại sứ Ukrainian ở Morocco va Georgia về Ukraine,
chỉ trích thậm tệ hay nước này là đã không theo Ukraine.
Báo chí phương tây rất ghét Orban, và họ đã làm một chuyện hết sức illegal là can
thiệp vào cuộc bầu cử săp tới bằng cách tung ra những tuyên truyền , nhằm
manipulation vào đầu người dân , nếu ủng hộ Ukraine thì đừng co bầu cho Orban.
Orban chị đáp trả lại như thế này: trách nhiệm Đạo đức của chúng tôi chỉ dành cho
người dân Hungary , không phải cho Ukraine, tôi phải quan tâm tới quyền lợi của
người dân Hungary trước nhất.
Ukraine Hungary Morrocon Georgia hoàn toàn là những nước độc lập, Zelensky
không co quyền chỉ trích người ta như vậy, khi mà ông ta đã được hậu thuẫn của toàn
bộ phương tây và hầu như tất cả báo chí, ông ta còn muốn gì nữa nếu thật sự chỉ trích
thì hãy chỉa vào tàu cộng và An độ là hai nước ra mặt công khai không ủng hộ việc
sanction Nga.
Dân biểu trẻ tuổi của Đảng cộng Hoà sinh năm 95 David Madison Cawthorn ,
representative for North Carolina's 11th congressional district since 2021.
Khi vận động tranh cử đã noi với cử tri của mình rằng “ hãy nhớ Zelensky là một tên
thug, Ukraine và Nga là những quốc gia hèn hạ tham nhũng thối nát, chúng ta không
nên đem con em tiền của của chúng ta vào những cuộc chiến như thế này, chúng ta đã
trải qua những cuộc chiến ở Trung Đông, Iraq, Afghan .”
Ôi trời đất ơi thấy là nguyên cả đám báo chí xúm vào chửi ông này không thể tả, và
nhom nhân quyền human rights đòi lôi ông ta ra toà.
Anh ta giải thích rằng gọi Zelensky là thug bởi vì Zelensky đã manipulate cuộc chiến,
lợi dụng sự ủng hộ để lôi kéo mọi người vào chuyện này Cho quyền lợi của ông ta mà
thôi… và còn nhiều nữa ai muốn biết thì xem clip sẽ ro.
Vì trước đo Trump hay khen Cawthorn và anh này cũng ủng hộ Trump hết mình, giờ
thì không thiếu các chuyên gia viết bài đổ tội cho Trump “xui trẻ ăn cứt gà”.
UK Independence Party, Nigel Farage, chăc mọi người còn nhớ ông này người đã
làm cực lực hết sức mình trong gần 20 năm để “ Brexist” . Vì ông ta không chấp
nhận những sự thiệt thòi cho nước Anh khi gia nhập EU.
Cảm nghĩ của ông ta về Ukraine/ Russia như thế này : “We should have tried to make
Vladimir Putin somebody we could do business with. Not somebody we provoked.”
Tucker đã Repost clip ông ta noi trước EU về Puttin cách đây 8 năm về trước ,những
gì mà ông ta noi lúc đo, bây giờ xảy ra rất chính xác, ông ta vẫn công nhận Puttin

không phải là mối đe dọa mà ngược lại Puttin is our side , “let’s not provoke Puttin
whether we like him or not”. Xem clip phút thứ 3
https://youtu.be/m0x6BXCi7TM
Lúc đo chả thấy ma nào cũa EU phản đối cả. Còn bây giờ nếu ai không làm theo ý họ
thì bị tấn công dữ dội.
Chẳng những công kích Hungary, Morrocon Georgia , một trong những cố vấn cao
cấp thân cận của Zelensky là Alexei Arestovich đã noi với Washington post như thế
này; “Ukraine không phải bi rằng buộc luật nhân đạo quốc tế” khi bi chất vấn ông ta
về việc Ukraine Đã để những vũ khí của mình ở nơi dân sự làm vạ lây đến người dân
khi Nga bo bom phá hủy những vũ khí này, chưa hết ông ta đã nhiều lần ca tụng ISIS.
Chưa hết, cũng một cố vấn cao cấp của Zelensky đã tiết lộ Ukraine chuẩn bị những
bước tiến hành chọc cho Nga xâm lược Ukraine cách đây gần hai năm rồi.
( như vậy đúng như Nigel F. Đã cảnh báo trước, như vậy không phải là Nga xâm
lăng, như vậy Mỹ và phương Tây đã biết trước, như vậy cuộc chiến tranh đã được xếp
đặt trước, nhưng hầu như tất cả MSM chiều cho mọi người cảm nghĩ rằng bất thần
linh Nga xâm lăng Ukraine)
Chưa hết Ukraine co rất nhiều military, trong đo nổi bật và thiện chiến nhất là Avoz
battalion , chính họ là người đã giúp cho quân đội chính quy của Ukraine chiến thăng
trong các cuộc đánh lẻ, nhưng họ rất là cực đoan, băt luôn cả người dân phải sát
cánh với họ không được bo chạy, và nếu người ta không tuân lệnh thì họ đối xử rất là
tàn bạo, dân chúng rất bất mãn, nhưng không làm gì được và thậm chí họ băn luôn cả
những người sát cánh với mình nếu retrieve , Đối với họ chỉ co tiến lên chứ không co
lui.
Trước khi co cuộc xâm lăng họ bị nguyên cái đám báo chí chửi bới đòi băt bo vào tu,
Đặt ra ngoài vòng pháp luật bởi vì cho họ là thượng tôn da trăng phát xít, cáo buộc
Avoz dung những huy hiệu của phát xít, vậy mà bây giờ đây báo chí phương tây và
ông trum ADL lại ra mặt công nhận họ , thậm chí còn bào chữa cho những logo SS
của Avoz.
Chiến tranh kết thúc co thể họ sẽ phải đối mặt với tòa án quân sự, vì lúc đo không cần
đến họ nữa vả lại trước đo cái đám báo chí đâu co ưa gì bọn họ đâu, giờ thì đang cần
nên mới phải như vậy.
Trong khi đo thì tiếng noi đối lập ở Hoa Kỳ như người biểu tình ở Quốc Hội vào ngày
sáu tháng một hay ai đo bày to phản đối với chính kiến khác họ thì bị ghép là phát xít,
Kỳ thi …
Chưa hết, như đã noi Puttin rất muốn chiếm đoạt Donbas, vi Donbas co những quận
mo rất hiếm như nickels chẳng hạn , không muốn Ukraine co Nục, không join NATO,
Zelensky ngày nào cũng nhăc đến những vấn đề này mục đích để provoke Nga , không
hiểu sao nghe đồn rằng trong cuộc thương lượng này thì Nga sẽ đạt được những điều
đo ?
Chả biết thật hay không nhưng chả lẽ chiến tranh đấm máu như thế rồi Nga lại đạt
được những gì mình mong muốn hoa ra là thằng xâm lược được thưởng hay sao vậy?

Tại sao lại provoke cho nga xâm lược rồi bây giờ để cho no đạt được những điều no
muốn?
Thật không hiểu nổi luôn … như không thể hiểu nổi tại sao Ukraine dấu những kho vũ
khí vào những vung dân sự để cho tụi Nga xâm lược bo bom băn giết phá hủy những
kho vũ khí đo làm hại đến thường dân?

Trung Quốc đang đứng về phía mặt trái của Lịch sử

Ngoại trưởng TQ, Vương Nghị. Băc Kinh lúng túng vì chiến tranh Ukraine ? Ảnh tư
liệu, 12/09/2021. AP - Kith Serey
Trang bìa L'Express đăng ảnh Tập Cận Bình và Vladimir Putin, bao quanh là xe tăng,
máy bay, chạy tựa «Trung Quốc-Nga, những kẻ muốn phá hoại phương Tây ». Tuần
báo đặt vấn đề « Chiến tranh ở Ukraine : Liệu Trung Quốc co đứng về phía mặt tối
của Lịch sử ? ».
Vẫn luôn đối địch với Mỹ, chế độ Băc Kinh từ chối lên án cuộc xâm lăng của Nga.
Ngay cả chương trình nghị sự, đôi bên cũng không thoa thuận được. Trong khi Mỹ
muốn cảnh báo Trung Quốc là sẽ bị trừng phạt nặng nề nếu cung cấp vũ khí cho
Vladimir Putin, phía Trung Quốc chỉ muốn yêu cầu Mỹ thôi ủng hộ « lực lượng ly
khai » Đài Loan.
Cuộc họp bảy tiếng đồng hồ giữa ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh của Joe Biden và
Dương Khiết Trì, lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc hôm 14/03 tại Roma không co tiến
bộ nào.
Băc Kinh vẫn cố tìm cách bớt lệ thuộc vào Hoa Kỳ, đặc biệt về công nghệ. Ngược lại,
trong thời kỳ đại dịch, phương Tây ý thức được là phải đưa về sản xuất trong nước
các sản phẩm chiến lược như chất bán dẫn.
Cuộc khủng hoảng Ukraine càng làm tăng thêm xu hướng này. Cộng với cuộc chiến ý
thức hệ và căng thẳng địa chính trị, chiến tranh ở Ukraine khiến một cuộc chiến tranh

lạnh mới thêm rõ nét, giữa Hoa Kỳ và các đồng minh dân chủ với cặp Nga-Trung.
Trừ phi sự sụp đổ của Nga khiến Băc Kinh và Washington mặt đối mặt trực tiếp trong
tương lai.
Tập Cận Bình đã tính sai nước cờ
Le Point noi về « Những tính toán sai lầm của Tập Cận Bình ». Tuy cả Hoa Kỳ lẫn
Trung Quốc đều không tham gia, nhưng cuộc chiến tranh Ukraine sẽ định dạng lâu
dài sự đối địch giữa hai đại cường. Việc Nga xâm lăng Ukraine đang vẽ lại bản đồ
địa chính trị thế giới.
Sau một tháng gây chiến, tình hình xem chừng bất lợi cho Vladimir Putin, hy vọng
đánh nhanh thăng nhanh tan thành mây khoi. Hậu quả cũng tai hại cho Tập Cận Bình,
đã sai lầm làm chỗ dựa cho kẻ chuyên quyền ở điện Kremlin.
Một tính toán thiển cận, co nguy cơ khiến gậy ông đập lưng ông. Chủ tịch Trung
Quốc đã trải thảm đo đon Putin hôm 04/02, chưa đầy ba tuần lê trước khi đoàn xe
tăng Nga hung hổ tiến vào Ukraine.
Tập ngầm cá cược vào chiến thăng của Nga, coi đo là phương cách để lăng nhục
phương Tây và phô bày sự yếu kém của NATO - buộc phải đứng ngoài bất lực nhìn
Ukraine bị xâu xé. Dưới măt Tập Cận Bình, đo sẽ là bài học cho tất cả những nước
nào mon men xích lại gần phương Tây, thiết lập chế độ dân chủ.
Ông Tập co lẽ cũng thú vị nhìn thấy đe dọa dung vũ khí nguyên tử của ông chủ điện
Kremlin khiến mọi nguy cơ phương Tây can thiệp xa dần. Ông ta coi Putin như đối
tác chiến lược quan trọng để đối pho với Washington, và làm mọi cách để tránh cho
cuộc xung đột đi đến thất bại, hoặc tệ hơn, Putin bị lật đổ - sẽ là tiền lệ nguy hiểm
cho ông.
Tuy nhiên khả năng hành động của Tập Cận Bình không co mấy. Gần hết hai nhiệm
kỳ, thành tích ông không nhiều, mà đại hội đảng săp đến. Trong nước, dịch Covid lại
bung phát, kinh tế ì ạch, trừng phạt của phương Tây với Nga khiến mục tiêu tăng
trưởng 5,5 % không thể nào đạt nổi.
Hoàng đế đo không thể tự cho phép quốc gia xuất khẩu số một thế giới và cũng là nơi
nhận được đầu tư nhiều nhất thế giới, mất đi lợi ích từ toàn cầu hoa từ ba thập niên
qua. Các đối tác thương mại chính của Trung Quốc là Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ
chứ không phải Nga.
Nếu phương Tây noi cung một tiếng noi, rằng Băc Kinh sẽ trả giá đăt cho việc hỗ trợ
Matxcơva, mới co thể buộc Trung Quốc giữ khoảng cách với cuộc chiến của Putin.
Vladimir Putin, « ông bạn » vướng víu của Tập Cận Bình
Theo L'Express, Vladimir Putin là « người bạn răc rối » của Tập Cận Bình. Du siết
chặt quan hệ trong những năm gần đây, cuộc xâm lăng Ukraine co thể thay đổi thế
cờ.
Tổng thống Nga và chủ tịch Trung Quốc đã gặp nhau 38 lần, và nay Putin đang trong
ngõ cụt. Nga co thể mất khả năng chi trả, và tại Ukraine quân Nga chịu thiệt hại nặng
nề, đến nỗi nhà độc tài phải muối mặt nhờ Băc Kinh giúp đỡ về quân sự và tài chính.

Nếu thông tin được báo chí tiết lộ là đúng và nếu Tập Cận Bình chấp nhận, thì cuộc
chiến sẽ chuyển sang một tầm voc khác.
Tập Cận Bình đứng trước chọn lựa kho khăn. Liệu co thể liên kết với một nhà lãnh
đạo bị Washington lên án là « tội phạm chiến tranh », liệu vẫn tiếp tục lặp lại luận
điệu của Nga trong khi luôn nhấn mạnh nguyên tăc chủ quyền lãnh thổ ? Theo chuyên
gia Bonnie Glaser, « đây là thời điểm quan trọng trong quan hệ Mỹ-Trung và cho
chính sách đối ngoại của Trung Quốc ».
Băc Kinh cần đến Matxcơva trong cuộc so găng lâu dài với địch thủ chính
Washington, do đã ấn định mục tiêu trở thành lãnh đạo toàn cầu vào năm 2049.
Trong giới tinh hoa ở Hoa lục, co một số tiếng noi - đã bị nhanh chong kiểm duyệt cảnh báo nếu hỗ trợ Vladimir Putin trong cuộc chiến điên cuồng của ông ta sẽ khiến
Trung Quốc gánh chịu những nguy cơ to lớn.
Hồ Vĩ (Hu Wei), giảng viên đại học Thượng Hải hôm 05/03 đã viết « Trung Quốc cần
nhanh chong căt đứt với Putin ». Nhưng ông kho co khả năng được lăng nghe, và
theo nhà nghiên cứu Alexander Gabuev của trung tâm Carnegie, Băc Kinh biết rằng
không thể cải thiện quan hệ với phương Tây với bảng « thành tích » đàn áp Duy Ngô
Nhĩ, Hồng Kông, quân sự hoa Biển Đông.
Trung Quốc « đi dây » vì chưa đến lúc đối đầu trực diện với Mỹ
Nhà sử học François Godement nhăc nhở, hai nhà độc tài cung co những điểm chung.
Vladimir Putin đã chứng kiến Liên Xô sụp đổ, còn Tập Cận Bình đã trải qua Cách
mạng Văn hoa ; cả hai đều mơ rửa được « nỗi nhục » quá khứ và tái lập vinh quang
đế quốc cũ, kể cả viết lại lịch sử và trừ khử mọi tiếng noi chỉ trích. Mục tiêu chung là
tạo lập một trật tự thế giới mới, trong đo các nền dân chủ ở thế yếu.
Cũng như Nga, Trung Quốc coi NATO là liên minh quân sự bành trướng, nên cũng
đã lên án AUKUS. Vladimir Putin rất ấn tượng với độc tài kỹ thuật số của Tập Cận
Bình và đã băt chước « Vạn lý Hoa thành » để kiếm soát xã hội Nga, còn Tập Cận
Bình coi Putin là con người mạnh mẽ, dám đối đầu với Hoa Kỳ.
Hai hiện tượng đang diên ra khá giống thời chiến tranh lạnh : thế giới đang trở nên
lưỡng cực với sự đối địch ý thức hệ. Trung Quốc của Tập Cận Bình công khai tham
vọng xúc tiến hệ thống chính trị toàn trị của mình trước các nước phương Tây đang «
suy tàn ».
Theo nhà phân tích Triệu Thông (Zhao Tong), Băc Kinh lo sợ nếu Nga sụp đổ, sẽ
khuyến khích phương Tây dung biện pháp trừng phạt tương tự hoặc mạnh mẽ hơn với
Trung Quốc, và Băc Kinh sẽ cô đơn hơn. Trung Quốc cũng cần công nghệ và thị
trường phương Tây để duy trì tăng trưởng, nên đang phải « đi dây ».
Chuyên gia Steve Tsang cho rằng Băc Kinh sẽ làm mọi cách để giúp đỡ Putin ở
chừng mực không bị trả đũa, co thể thuận theo một số trừng phạt nhưng vẫn duy trì
quan hệ kinh tế với Nga. Hợp đồng mua dầu khí cũng giúp Matxcơva giảm nhẹ thiệt
hại từ trừng phạt.

Tập Cận Bình càng thận trọng khi săp đến Đại hội 20 của Đảng. Xung đột với Hoa
Kỳ không hề co lợi, nên ông Tập không hề muốn để « ông bạn » Putin áp đặt nghị
trình. Chuyên gia Alice Ekman nhận thấy đối với Trung Quốc, chưa phải là lúc đối
đầu trực diện với Mỹ.
https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220326-chi%E1%BA
%BFn-tranh-ukraina-li%C3%AAn-k%E1%BA%BFt-v%E1%BB%9Bi-putin-t%E1%B
A%ADp-c%E1%BA%ADn-b%C3%ACnh-%C4%91%E1%BB%A9ng-%E1%BB%9Fm%E1%BA%B7t-t%E1%BB%91i-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD

Elon Musk có thể ngăn chặn chiến tranh hạt nhân của Putin
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Mới đây tài khoản Wechat bên trong bức tường lửa của Trung cộng co tên “Dị quang
huyên ảnh” co bài bình luận rằng Hệ thống Starlink của tỷ phú Elon Musk co thể
ngăn chặn chiến tranh hạt nhân của ông Putin. Sau đây là những nội dung chính
trong bài viết của tác giả đăng trên Wechat
Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, Elon Musk, đã thách thức trên Twitter rằng
ông muốn “đấu một trận tay đôi” với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một người bạn
từ Thâm Quyến gọi điện cho tôi vào ban đêm và hoi tôi: Liệu cuộc tấn công bằng tên
lửa hạt nhân của Nga co thể hủy diệt trái đất không?
Tôi trả lời cô ấy: Không! Musk đã thách đấu Putin, và đặt cược là Ukraine. Vụ cá
cược khổng lồ này liên quan đến số phận của cả nhân loại. Du không thể xác nhận
bằng các thí nghiệm, nhưng tôi tin tưởng vào Musk rằng bạn co thể ngủ yên!
Giới thiệu gói “Starlink”
Vào tháng 1/2015, Elon Musk, CEO của SpaceX, đề xuất kế hoạch “Starlink”, dự
kiến phong khoảng 12.000 vệ tinh vào quỹ đạo Trái đất tầm thấp từ năm 2019 đến
năm 2024 để xây dựng một mạng lưới vệ tinh 3 lớp khổng lồ.
Ba lớp này nằm trên quỹ đạo lần lượt là 340km, 550km và 1.150km từ mặt đất, và

cuối cung tất cả các vệ tinh tạo thành một “chòm sao” khổng lồ, cung cấp các dịch
vụ Internet vệ tinh tốc độ cao, chi phí thấp trong mọi điều kiện thời tiết trên toàn thế
giới. Trong một kế hoạch dài hạn hơn, con số này sẽ tăng lên 42.000 vệ tinh. Các vệ
tinh này sẽ kết nối và dệt thành một mạng lưới trong không gian gần Trái đất.
Phân tích ứng dụng quân sự
Theo kế hoạch “Starlink”, 42.000 vệ tinh do công ty Space X co trụ sở tại Mỹ phong
lên cuối cung sẽ tạo thành một mạng Internet toàn cầu, đây chỉ là một trong những
chức năng. So với vệ tinh quỹ đạo trung bình và cao, vệ tinh quỹ đạo thấp co giá trị
quân sự quan trọng hơn.
Hoạt động trên quỹ đạo thấp, thời gian quay lại ngăn và tổn thất truyền dẫn trong
không gian nho co thể bảo đảm băng thông liên lạc rộng hơn, tốc độ truyền nhanh
hơn và hiệu quả trinh sát cao hơn.
Hoa Kỳ thúc đẩy “Dự án Starlink”
Trong hai năm qua, Hoa Kỳ thường xuyên rút khoi các “nhom quốc tế” khác nhau để
phát triển lĩnh vực quân sự của riêng mình, đồng thời rút tiền từ Trạm vũ trụ quốc tế,
cố găng sử dụng phần kinh phí này để phát triển chương trình không gian quốc gia
của riêng mình.
Gần đây, một công ty vũ trụ của Hoa Kỳ đã sử dụng tên lửa “Falcon 9” để đưa 60 vệ
tinh Starlink vào quỹ đạo Trái đất trong không gian. Đây cũng là lô vệ tinh thứ 8 mà
Hoa Kỳ vận chuyển.
An ninh không gian hoặc các mối đe dọa
Với nền tảng là chương trình Starlink, Hoa Kỳ cũng co kế hoạch sử dụng để trợ giúp
quân sự. Trong các cuộc chiến tranh, Hoa Kỳ sử dụng vệ tinh của chính mình để kiểm
soát mọi loại thông tin trên chiến trường, và luôn duy trì thế chủ động của mình, và
cuối cung đã giành chiến thăng trong cuộc chiến.
Một khi kế hoạch Starlink hoàn thành, no sẽ mang lại lợi thế lớn hơn cho khả năng
quân sự của Hoa Kỳ, vì số lượng Starlink lớn nên khu vực co thể giám sát là rất rộng,
gần như co thể giám sát cả thế giới.
Ngoài ra, Mỹ cũng co thể sử dụng Starlink để đánh chặn chính xác tên lửa, tỷ lệ đánh
chặn thành công là cực kỳ cao, theo thí nghiệm đánh chặn mô phong của Mỹ đã đánh
chặn được đầy đủ 350 tên lửa liên lục địa.
Với sự ra đời của kỷ nguyên 5G, các trí tuệ nhân tạo khác nhau ngày càng trở nên
mạnh mẽ hơn. Trong các hoạt động quân sự trong tương lai, Starlink co thể được sử
dụng để chỉ ra nhiều phương pháp tác chiến hơn.
Bất cứ ai đã xem Spider Man 3 đều biết rằng Iron Man co một đội quân máy bay
không người lái trong không gian, co thể tập trung triển khai chiến thuật mặt đất bất
cứ lúc nào, và kho bị phát hiện trước. Từ quan điểm này, dự án Starlink của Hoa Kỳ
lúc đầu chỉ co thể được sử dụng cho Internet và tác động sau khi hoàn thành co thể
thống trị toàn bộ không gian.
Đối với phòng thủ tên lửa

Một số vệ tinh trong “Starlink” được xây dựng thành một chòm sao vệ tinh cảnh báo
sớm tên lửa, co thể giám sát thời gian thực các căn cứ tên lửa mặt đất. Việc cảnh báo
và đánh chặn sớm trong giai đoạn phong tên lửa sẽ nâng cao hiệu quả chống tên lửa
rất nhiều.
Chòm vệ tinh cảnh báo sớm tên lửa được kết nối với hệ thống đánh chặn “THAAD”,
hệ thống “Aegis Aegis”, và tàu khu trục Arleigh Burke-3 đang đi trên biển, v.v. do
Hoa Kỳ triển khai ở Đông Á, và truyền đi thông tin vụ phong tên lửa kịp thời cho
quân đội Mỹ và hệ thống đánh chặn của đồng minh, co thể tăng xác suất đánh chặn
thành công tên lửa một cách hiệu quả.
Đồng thời, vệ tinh “Starlink” cũng sẽ co chức năng theo dõi và đo từ xa của máy bay
và khả năng thay đổi quỹ đạo tự động của riêng no, co thể được sử dụng để đánh
chặn va chạm trực tiếp của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Điều này sẽ bu đăp đáng
kể khả năng thâm nhập của tên lửa và lực lượng hạt nhân của đối phương.
Chỉ huy và điều khiển thiết bị không người lái
Các vệ tinh “Starlink” co thể cung cấp dịch vụ liên lạc đường chân trời cho các
phương tiện chiến đấu không người lái, robot và máy bay không người lái với tốc độ
liên lạc 610 megabit/giây. Hiệu suất và độ an toàn của người vận hành được cải thiện
đáng kể.
Các chiến binh co thể điều khiển các phương tiện chiến đấu không người lái và máy
bay không người lái cách xa hàng nghìn km và thực sự đạt được “chiến thăng quyết
định cách xa hàng nghìn dặm”, điều này sẽ giúp củng cố lợi thế tấn công chính xác
tầm xa “không tiếp xúc” của quân đội Mỹ. Điều này sẽ mang lại những thay đổi cơ
bản trong chiến tranh trong tương lai.
Có thể được sử dụng như một vũ khí không gian
Một số lượng lớn các vệ tinh “Starlink” lấp đầy không gian và co thể phát hiện và tấn
công các mục tiêu trong không gian. Theo các nhà nghiên cứu liên quan, hệ thống vệ
tinh này co khả năng phong ra các chum tia đa hướng, co thể thực hiện chức năng đo
từ xa, theo dõi và thậm chí là điều khiển tàu vũ trụ. Nếu vệ tinh “Starlink” được trang
bị đầu đạn, no co thể trở thành hạm đội bay của vũ trụ.
Cải thiện độ chính xác và khả năng chống nhiễu của hệ thống định vị và dẫn
đường của quân đội Hoa Kỳ
Ngay từ những năm 1960, quân đội Hoa Kỳ đã co kinh nghiệm sử dụng tàu vũ trụ trên
quỹ đạo cách trái đất 1.100 km để cung cấp thông tin vị trí cho các tàu và tàu ngầm
hải quân.
Tốc độ truyền thông của các vệ tinh GPS của Hoa Kỳ chỉ ở mức một trăm bit mỗi giây
và không thể truyền thông tin dữ liệu cập nhật và chính xác hơn về vị trí thực của no,
trong khi tốc độ truyền thông qua vệ tinh “Starlink” co thể lên tới megabit/giây và co
thể truyền một lượng lớn dữ liệu.
Bộ thu GPS trên vệ tinh “Starlink” co độ chính xác cao. Thông qua nâng cấp phần
mềm và kết hợp với tín hiệu GPS hiện co, vệ tinh “Starlink” co thể hoàn thành công
việc tính toán vị trí nặng nề cho người dung và mạng “Starlink” co thể được chuyển
thành hệ thống định vị vệ tinh.
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Hệ thống định vị quỹ đạo thấp “Starlink” sử dụng dữ liệu đồng hồ và quỹ đạo thời
gian thực sẽ cho phép người dung đạt được độ chính xác về vị trí trong vòng 30 cm,
trong khi mất mát trên đường tải xuống của “Starlink” sẽ không vượt quá 1% và mức
tiêu thụ điện năng sẽ không vượt quá 0,5 %.
Ngoài ra, tín hiệu vệ tinh “Starlink” rất mạnh, rất kho bị nhiêu hoặc đánh lừa bởi các
thiết bị gây nhiêu mặt đất. Hệ thống định vị và dẫn đường bao gồm các vệ tinh
“Starlink” co chi phí thấp (so với việc xây dựng hệ thống GPS dự phòng), chống
nhiêu, tín hiệu mạnh và độ chính xác cao, co thể bu đăp những khiếm khuyết của GPS.
Sau khi mạng lưới vệ tinh “Starlink” thành công, no sẽ nâng cao hơn nữa độ chính
xác và khả năng chống nhiêu của hệ thống định vị và dẫn đường của quân đội Mỹ.
Quân đội Hoa Kỳ co thể tạo ra một hệ thống định vị hoàn hảo hơn bằng cách tận
dụng các đặc điểm quỹ đạo thấp và mật độ cao của vệ tinh “Starlink”.

