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Sau khi Putin ra lệnh quân đội Nga xâm lược toàn diện Ukraine, dư luận đổ dồn sự
chú ý vào Trung Quốc vì lo ngại Tập Cận Bình sẽ chớp cơ hội này động binh đánh
cướp lãnh thổ của Việt Nam và các nước nhỏ ở Biển Đông.

Có nhiều yếu tố để nhận định rằng Ukraine không giống Việt Nam. Tuy nhiên, kẻ thù
của hai nước thì lại giống nhau vô cùng. Nếu như Putin luôn muốn phục hưng Liên
bang Xô Viết quá khứ, thì Tập Cận Bình lại nỗ lực theo đuổi tư tưởng Đại Hán.

Điểm chung của của hai nhà lãnh đạo độc tài này là đều có dã tâm thâu tóm lãnh thổ
của láng giềng và thể hiện thái độ bá quyền cậy sức mạnh.

Nga đối xử với Ukraine hiện nay y chang Trung Quốc đối với Việt Nam, chưa bao giờ
có điều gì thực tâm muốn tốt đẹp. Khoảng cách địa lý sát nhau tạo ra văn hoá tương
đồng, trong khi tâm lý của những tên bạo chúa độc tài là luôn dồn ép và biến các
quốc gia láng giềng nhỏ yếu thành chư hầu, muốn họ phải nghèo để dễ cai trị.

Thời điểm cuộc chiến Nga - Ukraine, một số chuyên gia lo ngại cuộc xâm lược
Ukraine của Putin có thể là hình mẫu tham khảo cho Trung Quốc. Theo đó, Trung
Quốc sẽ lợi dụng tình hình chiến sự để thực hiện âm mưu chiếm đóng và mở rộng các
vùng lãnh thổ đang tranh chấp trên biển.



Hôm 4 Tháng Ba, 2022, Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) đăng thông tin cho biết quân
đội nước này sẽ tiến hành tập trận quân sự liên tục 10 ngày trên Biển Đông chỉ cách
thành phố Huế vẻn vẹn 50 hải lý. Thậm chí, có những khu vực Trung Quốc tập trận
nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Cần nhận thức thực tế rằng âm mưu bành trướng trên biển đảo cũng như trong đất
liền của Trung Quốc đối với Việt Nam là không bao giờ thay đổi.

Việc Putin ra lệnh tấn công Ukraine là cơ hội lớn đối với Trung Quốc. Bởi lẽ, cuộc
chiến nếu không làm cho Mỹ rời xa Biển Đông thì chắc chắn cũng sẽ gây ra phân tâm
sao nhãng. Điều này sẽ khiến khu vực sẽ trở nên phức tạp hơn khi Trung Quốc được
quyền làm chủ tình hình.

Điều khiến nhiều nhà quan sát Việt Nam lo ngại nhất là liệu Trung Quốc có kế hoạch
mở một cuộc tấn công trên Biển Đông hay không? Chính quyền Trung Quốc đời nào
cũng vậy, từ phong kiến cho đến cộng sản đều đặt việc cướp lãnh thổ của nước khác
làm ưu tiên hàng đầu.

Trong tình hình hiện nay, việc Mỹ bị phân tâm, Trung Quốc chắc chắn sẽ tự tin và
hung hăng hơn trong việc đẩy mạnh âm mưu bành trướng Biển Đông. Nói cách khác,
cuộc chiến ở Ukraine cho thấy sự thay đổi về tình hình thực tế, thay đổi địa chính trị
và từ đó đang tạo ra những thách thức phi truyền thống.

Điều đáng lo ngại là thách thức mới này lại phơi bày lạc hậu, đi ngược lại sự tiến bộ
và bộc lộ xu hướng nguy hiểm trong đường lối đối ngoại của bộ máy cầm quyền tại
Việt Nam.

Việt Nam chọn “bỏ phiếu trắng” tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm
2 Tháng Ba, 2022. Trong khi lực lượng dư luận viên được lệnh ca tụng lập trường
“trung lập và khôn khéo” của Việt Nam, thì Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu cho rằng
‘Trung lập’ không có nghĩa là im lặng cho cái ác lộng hành.

‘Khôn khéo’ không có nghĩa là ủng hộ phi nghĩa.

“Kẻ yếu, viện cớ trung lập để yên thân, đến mức thấy kẻ mạnh xâm lược không dám
lên án, thấy kẻ mạnh cướp bóc không dám hô hoán, thì đến lúc mình rơi vào hoàn
cảnh tương tự sẽ không ai cứu giúp... Kẻ yếu, sợ kẻ mạnh mà ‘khôn khéo’ im lặng để
kẻ mạnh ức hiếp người yếu, thì khi ngồi ghế quan toà sẽ bẻ cong công lý mà xử lợi
cho người thân, xử lợi cho người phải chịu ơn, xử lợi cho kẻ có quyền, có tiền”, Tiến
sĩ Nguyễn Ngọc Chu viết.

Khi Putin ra lệnh quân đội Nga xâm lược Ukraine đã ngang nhiên chà đạp lên luật
pháp quốc tế. Là một quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, Việt Nam cần phải có
trách nhiệm lên án sự sai trái đó. Bởi lẽ, luật pháp quốc tế vốn luôn có lợi cho các
nước nhỏ trong việc phản đối sự xâm phạm của các nước lớn mạnh hiếu chiến.

Đây là lý do Thụy Sĩ quyết từ bỏ truyền thống trung lập hàng trăm năm để đóng băng
tài sản của Putin. Thuỵ Điển và Phần Lan cũng từ bỏ truyền thống trung lập để viện
trợ vũ khí cho Ukraine bảo vệ đất nước.



Việt Nam muốn ngày càng có tiếng nói, trách nhiệm lớn hơn trong những vấn đề khu
vực và toàn cầu, thì trước hết phải hành động trên nguyên tắc luật pháp. Khi trật tự
và hoà bình thế giới bị kẻ mạnh chà đạp, nghĩa là an ninh của Việt Nam cũng có thể
bị đe doạ.

Nói cách khác, phản đối và chỉ đích danh kẻ xâm lược là Nga không chỉ là để bảo vệ
Ukraine mà còn bảo vệ Việt Nam trước âm mưu của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, cuộc chiến xâm lược Ukraine do Putin phát động không chỉ bộc lộ hạn
chế ở tư duy tổ chức chiến trường, mà còn cho thấy những yếu kém khủng khiếp trong
ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.

Hơn nữa, bất kỳ cuộc chiến nào trong thời đại này đều sẽ phải trả giá đắt, dù Nga có
thắng Ukraine, thì những đòn trừng phạt của quốc tế sẽ còn khiến nước Nga bế tắc và
kiệt quệ trong nhiều năm tới.

Chính vì những yếu tố nêu trên, cho nên cuộc chiến tranh hiện nay ở Ukraine là cơ
hội tốt để Việt Nam nhanh chóng rũ bỏ những liên hệ trong vấn đề quốc phòng, chính
trị, ngoại giao với Nga để chuyển sang hợp tác với các nước hiện đại khác như
Phương Tây, Mỹ, Nhật,…


