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Một câu chuyện thương tâm, qua bản tin từ Pennsylvania ...
Hạnh phúc gia đình của một người lao động đổ vỡ..

bốn cháu bé còn nhỏ dại trở thành mồ côi mẹ..

chỉ vì một tên bờ lờ mờ sát nhân, côn đồ máu lạnh gây nên..

Một phụ nữ 38 tuổi, Christina Spicuzza, chạy xe Uber đón khách là một tên da đen 22
tuổi..

Tên hắn là Calvin Crew, một tên tội phạm đang được cho tại ngoại, sau khi đóng
bail..

Leo lên xe, hắn chỉa súng vào đầu người nữ tài xế...

Từ dash cam gắn trên xe, người ta nghe được lời cầu xin cuối cùng của người nữ tài
xế Uber:

" Tôi xin anh tha cho tôi, tôi có bốn đứa con."

Lời cầu xin không làm xúc động tên con đồ, sát nhân máu lạnh Calvin Crew..
và hắn đã nổ súng.. Hai ngày sau cảnh sát tìm được xác người phụ nữ bất hạnh..

Kẻ sát nhân điển hình của một tên bờ lờ mờ .....đã bị tóm cổ...

Xin mời Quý Vị xem bản tin dưới đây để tường và tùy nghi thẩm định..

BMH ///
Washington, D.C

Nạn nhân Tên sát nhân



Tôi xin anh tha cho tôi, tôi có bốn đứa con ': Lời cuối cùng đau đớn của nữ tài xế
Uber, 38 tuổi, người đã cầu xin hành khách là một tên tội đồ da đen đang được tại
ngoại hầu tra / out on bail, để tha mạng cho cô, trước khi tên sát nhân máu lạnh này
mới có 22 tuổi, anh ta bắn vào đầu cô để cướp của..

Thanh niên giật cờ vàng tại Sydney đã bị trục xuất về nước

Dương Đức Thịnh thanh niên giật cờ vàng đã nhập cảnh Úc vào năm 2017, tức
khoảng lúc 14 tuổi. Thịnh quê ở Hải Phòng thuộc gia đình làm ăn khá giả. Nhưng do
vốn hiểu biết kém, lại mắc bệnh hoang tưởng nên cùng bạn bè xấu giật cờ vàng
VNCH tại Sydney.

Vào ngày 1/1/2022 Dương Đức Thịnh chính thức về nước sau khi thất bại xin ở lại
Úc.



Hành động của Thịnh cũng gây ra sự phẫn nộ của người Việt trong và ngoài nước:
"Giáo dục đầy hận thù .. nó ăn vào đầu óc non nớt của lũ trẻ trở thành ám ảnh dẫn
đến hành động trên.

Việc này chỉ còn thua IS ở chỗ các em dùng chất nổ , hay dao súng nữa là đủ. Với
luận điệu xảo trá của kẻ xấu đã cổ súy hành động của thanh niên trẻ trâu .

Ý đồ bao che, khuyến khích em khác làm theo. Không lạ khi ở VN ngày nay cũng đánh
nhau, đâm chém, không ngày nào không có. Thành quả giáo dục quá tuyệt vời."

"Em không đại diện cho anh, cho dân tộc Việt Nam yêu chuộng hoà bình. Em là sinh
viên lo học. Để có tài có đức giúp quê hương đất nước.

Em mới là người con có hiếu đạo với cha mẹ em, ... mong em đừng nên đại diện cho
người Việt Nam những người hiền hoà lao động ..."

" Mấy thanh niên tranh luận thì không nói gì . Đến mấy bác phụ huynh cũng đua
nhau cào phím.

Dạ thưa các Bác, nói thì phải động não mà suy nghĩ, đừng hùa vào mà đẩy thế hệ trẻ
xuống bờ vực của sự ngu ngốc.

Đừng động viện hay cổ vũ, nếu các bác yêu nước thì mua hẳn vé máy bay qua mà xé
lá cờ đó xuống.

Nhìn mấy Bác có gia đình cả rồi bình luận như những thanh niên choai choai. Các
bác nào chửi Tư bản dãy chết mà lại cho con đi du học, thì thôi đưa con về mà sống
thật với chính mình đi."

Ông Ngo Truong Cao chia sẻ:

"Tôi là người bên CS, thậm chí là một sỹ quan Quân đội CS, gia đình tôi có tới 5 anh
chị em ruột đã hoạt động CS và đều đã chết trong chiến tranh, được bên CS phong
liệt sỹ.

Tôi là con út và là người sống sót. Cho dù có bị mất mát như vậy, nhưng tôi phải
công nhận sự thật là :

Tôi đã từng học cấp tiểu học thời VNCH, giai đoạn ông Diệm làm TT. Tôi chứng kiến
mọi người dân miền Nam, mà mắt tôi đã thấy thật sự, họ đều rất tôn trọng lá cờ vang
này.

Trường học ở miền Nam thời VNCH đều chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần. Có
những hôm tôi đi học muộn giờ chào cờ, khi vừa đến cổng trường thì nghe trong
trường hát quốc ca và lễ chào cờ bắt đầu, theo quy định của nhà trường, tôi đứng
nghiêm trước cổng trường chào cờ và chờ cho đến lúc buổi lễ chào cờ kết thúc tôi
mới vào lớp.

Điều tuyệt vời là tôi đã chứng kiến, những người dân đi qua đường, khi họ nghe trong
trường hát quốc ca, họ đều đứng nghiêm chào cờ, xong họ mới đi tiếp.



Chẳng có ai bắt họ phải làm điều đó, nhưng họ tự cảm thấy trách nhiệm công dân và
trách nhiệm làm gương của người lớn mà họ làm như vậy.

Năm 1963 tôi băng rừng Trường Sơn ra Bắc học ở Thủ đô Hà nội, tôi thật sự ngạc
nhiên, ở ngay giữa Thủ đô HN mà học sinh không chào cờ nghiêm túc như học sinh ở
một vùng quê tại miền Nam.

Còn người dân ở ngoài đó, khi họ đi ngang qua lúc có chào cờ, thì không có chuyện
họ cùng đứng lại để chào cờ như ở miền Nam mà tôi đã chứng kiến.

Theo quan niệm của tôi, lá cờ vàng 3 sọc đỏ nó bắt nguồn từ thời CP Trần Trọng Kim
và tiếp nối sang thời VNCH, nó có giá trị tiếp nối lịch sử ít ra trên 1/2 đất nước ta cho
đến 1975, mà ở đó người dân đã tôn trọng chào nó theo đúng thể thức một lá cờ của
Tổ quốc thật sự.

Lịch sử có thể có nhiều biến đổi, nhưng cái gì đã thuộc về sự thật lịch sử của dân tộc
và đất nước, chúng ta cần phải tôn trọng nó, đó là văn hoá, là văn minh mà mỗi một
con người cần phải có.

Ngay như nước Nga hiện nay, Nhà nước và nhân dân Nga đều chấp nhận lá cờ từ
thời Nga Hoàng và bài Quốc ca từ thời Xô Viết. Đó là một cách hành xử văn minh, có
văn hoá với lịch sử của đất nước mình của một dân tộc.

Tôi nghĩ người Việt chúng ta, nhất là lớp trẻ, trong và ngoài nước cần dẹp bỏ mọi kỳ
thị gây ra chia rẻ dân tộc.

Chúng ta sống ở thời đại mà cả thế giới đều mở, đều tự do, mỗi người có quyền chọn
lựa, tôn trọng, yêu thích cái gì mà mình muốn, miễn sao điều đó không xâm phạm đến
quyền tự do hay lợi ích của người khác.

Tôi nay đã là người cổ, tôi đã ngoài 70 tuổi , mà tôi còn có thể thay đổi mọi tư duy
của mình, trong khi lên MXH, tôi thật sự buồn, khi thấy các bạn trẻ không hề trải qua
chiến tranh như chúng tôi, mà các bạn suốt ngày chửi bới nhau, gây ra chia rẻ dân
tộc trầm trọng.

Các bạn có biết ai mừng vui khi thấy dân tộc chúng ta chia rẻ không ? Đó là ĐCSTQ.

Mọi người hãy bỏ bớt cái tôi đi một chút và hãy giành tình cảm đồng bào cho nhau."

THÔNG BÁO từ ông chủ tịch cộng đồng người Việt ở Sydney:

Kính Thưa quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Quý Đồng Hương,
Sau khi gởi thư than phiền đến trường Trung Học Marrickville và Bộ Giáo Dục NSW
về đoạn video của một nhóm học sinh mặc đồng phục phá hoại cờ vàng và nói lời
dung tục miệt thị Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tại Úc.

Chúng tôi đã liên tục làm việc cùng hiệu trưởng và các nhân viên cao cấp của Bộ
Giáo Dục NSW để có những biện pháp kỷ luật thích hợp cho hành động mang tính
côn đồ và thách thức luật pháp của nhóm học sinh.



Tối cùng ngày, 03 tháng 5, 2021, hiệu trưởng trường Trung Học Marrickville đã viết
thư trả lời và thông báo toàn bộ nhóm học sinh tham gia vào việc nhục mạ cờ vàng đã
bị đình chỉ học tập ngay lập tức và đang chờ đợi các quyết định kỹ luật nghiêm khắc
từ phía nhà trường.

Trường học khẳng định hành động của nhóm học sinh đã đi ngược lại tinh thần hòa
hợp và đoàn kết văn hóa của trường.

Trường học sau đó đã đưa vụ việc qua lực lượng cảnh sát NSW điều tra và truy tố về
hình sự.

Sáng 04 tháng 5, 2021, chúng tôi đã có cơ hội tường trình với cảnh sát NSW về mức
độ nghiêm trọng của vụ việc và yêu cầu cảnh sát phải có những quyết định thích đáng
nhằm tránh sự việc tiếp diễn dẫn đến sung đột và thương tổn trong cộng đồng.

Cảnh sát đã khẳng định họ sẽ xem xét vấn đề một cách nghiêm túc. Chính phủ Úc sẽ
không chấp nhận các hành vi mang tính bạo động của bất kỳ cá nhân nào. Các cá
nhân vi phạm sẻ bị xử phạt theo đúng luật pháp của Úc.

Cảnh Sát ghi nhận vụ việc đã được thông báo đến Thủ Hiến NSW, Bộ Trường Giáo
Giục, và Cơ quan điều tra.

Cảnh sát sẽ xem xét việc phạt tội hủy hoại tài sản cá nhân của nhóm học sinh. Đồng
thời tiến hành điều tra xem đây là hành động của một cá nhân mang tính tự phát, hay
được sự ủng hộ của một tổ chức hoặc chính quyền.

Chúng tôi đã cung cấp tất cả bằng chứng đe dọa xâm hại về thể chất, các email phá
rối, chi tiết các nhóm, và các trang mạng xã hội với lời kêu gọi hành hung các thành
viên của Ban Chấp Hành Cộng Đồng NSW.

Đặc biệt những lời kêu gọi mang tính bạo lực nhắm vào cá nhân chúng tôi Paul Huy
Nguyễn và Phó Chủ Tịch Kate Hoàng.

Cảnh sát khẳng định sẽ chuyển vụ việc đến cơ quan điều tra đặc biệt vì tính chất
nghiêm trọng của các lời đe dọa.

Nếu những lời đe dọa đến từ các cá nhân hoặc tập thể đang cư ngụ tại Úc, cảnh sát
sẽ lập tức bắt giữ điều tra.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo vụ việc đến các Dân Biểu trong vùng và kêu gọi sự
ủng hộ từ các cấp chính quyền.

Chính phủ Úc sẽ không bao dung cho các hành vi bạo lực và vi phạm luật pháp tại
Úc.

CDNVTD NSW khẳng định lập trường chính trị của người Việt tị nạn cộng sản.
Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì trong khả năng để giành lại danh dự cho Hoàng Kỳ
Việt Nam Cộng Hòa và toàn thể cộng đồng người Việt Tự Do tại Úc.



Trân trọng,

Paul Huy Nguyễn

Chủ Tịch CDNVTD NSW

Bất lực... Đám Việt kiều Mỹ chạy tuột quần sang tới Mỹ rồi mà không rút được bài
học gì...!!!
Chanel Nguyen Thanh

https://www.facebook.com/CosmeticNguyenThanh?__cft__[0]=AZWoCWpW7FUhB2VqivdTij5Pcir6hQZmlyyTg_YK1CKgTOycmoU3KWeb2lJ90Kua16EZYx8XI9oDd9wE5MRxEu44W4Z8DYLhrHczPYxsnailUbSHEqO55OQUMPi1zUA6AfaGU5rvdHbvnYq_AgHuKMtkKG7PfCIY9TrVUP3V1SweGwKehleM8cYb4IS-OmzKGNU&__tn__=-UC,P-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=991299208176443&set=pcb.991299501509747&__cft__[0]=AZWoCWpW7FUhB2VqivdTij5Pcir6hQZmlyyTg_YK1CKgTOycmoU3KWeb2lJ90Kua16EZYx8XI9oDd9wE5MRxEu44W4Z8DYLhrHczPYxsnailUbSHEqO55OQUMPi1zUA6AfaGU5rvdHbvnYq_AgHuKMtkKG7PfCIY9TrVUP3V1SweGwKehleM8cYb4IS-OmzKGNU&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=991299208176443&set=pcb.991299501509747&__cft__[0]=AZWoCWpW7FUhB2VqivdTij5Pcir6hQZmlyyTg_YK1CKgTOycmoU3KWeb2lJ90Kua16EZYx8XI9oDd9wE5MRxEu44W4Z8DYLhrHczPYxsnailUbSHEqO55OQUMPi1zUA6AfaGU5rvdHbvnYq_AgHuKMtkKG7PfCIY9TrVUP3V1SweGwKehleM8cYb4IS-OmzKGNU&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=991299124843118&set=pcb.991299501509747&__cft__[0]=AZWoCWpW7FUhB2VqivdTij5Pcir6hQZmlyyTg_YK1CKgTOycmoU3KWeb2lJ90Kua16EZYx8XI9oDd9wE5MRxEu44W4Z8DYLhrHczPYxsnailUbSHEqO55OQUMPi1zUA6AfaGU5rvdHbvnYq_AgHuKMtkKG7PfCIY9TrVUP3V1SweGwKehleM8cYb4IS-OmzKGNU&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=991299154843115&set=pcb.991299501509747&__cft__[0]=AZWoCWpW7FUhB2VqivdTij5Pcir6hQZmlyyTg_YK1CKgTOycmoU3KWeb2lJ90Kua16EZYx8XI9oDd9wE5MRxEu44W4Z8DYLhrHczPYxsnailUbSHEqO55OQUMPi1zUA6AfaGU5rvdHbvnYq_AgHuKMtkKG7PfCIY9TrVUP3V1SweGwKehleM8cYb4IS-OmzKGNU&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=991299154843115&set=pcb.991299501509747&__cft__[0]=AZWoCWpW7FUhB2VqivdTij5Pcir6hQZmlyyTg_YK1CKgTOycmoU3KWeb2lJ90Kua16EZYx8XI9oDd9wE5MRxEu44W4Z8DYLhrHczPYxsnailUbSHEqO55OQUMPi1zUA6AfaGU5rvdHbvnYq_AgHuKMtkKG7PfCIY9TrVUP3V1SweGwKehleM8cYb4IS-OmzKGNU&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=991299181509779&set=pcb.991299501509747&__cft__[0]=AZWoCWpW7FUhB2VqivdTij5Pcir6hQZmlyyTg_YK1CKgTOycmoU3KWeb2lJ90Kua16EZYx8XI9oDd9wE5MRxEu44W4Z8DYLhrHczPYxsnailUbSHEqO55OQUMPi1zUA6AfaGU5rvdHbvnYq_AgHuKMtkKG7PfCIY9TrVUP3V1SweGwKehleM8cYb4IS-OmzKGNU&__tn__=*bH-y-R


"Thiên hạ đại loạn, Trung Quốc đại lợi" đây là câu nói truyền đời của giới lãnh đạo
Trung Quốc.
Phải hiểu rõ một điều rằng: Thế chiến hiện nay không phải vũ khí mà là công nghệ, là
kinh tế. Quốc gia năm 2021 có tổng tài sản vượt Mỹ chính là Trung Quốc, đang chạy
đua công nghệ vs các cường quốc trên Thế giới.

Trên mặt trận Ukraine, quân Nga vào ra như chỗ không nguời. Bên khu vực Thái
Bình Dương mấy hôm nay nước Tàu cũng đang tranh thủ, điều máy bay - tàu chiến
tới lui... vậy cuối cùng là nước Mỹ muốn "đánh" ai ???

Nếu ai biết con đuờng làm ăn kinh doanh của Trump thì sẽ hiểu một phần trong các
quyết định chiến lược, đàm phán của Trump. Những năm 90, Tập đoàn của Trump
đang bên bờ vực phá sản, hàng trăm ngân hàng trên khắp Thế giới réo tên Trump mỗi
ngày đòi nợ. Cuối cùng Trump đã liên lạc và làm việc riêng vs từng ngân hàng và chỉ
mất 5 năm sau Trump đã thanh toán xong khoản nợ gần 10 tỷ.

Trump đã rất cẩn thận trong nhiệm kỳ của mình, đã deal thành công vs Nga - Putin,
vs Trung Đông, vs Triều Tiên - Kim, để tập trung mục tiêu vào Trung Quốc. Đúng là
kinh tế Trung Quốc 5 năm qua thật sự rất khó khăn. Bộc lộ rất nhiều điểm yếu kém,
chính vì vậy mà Tập Cận Bình đã làm một cuộc "phẫu thuật" làm trong sạch lại hệ
thống kinh tế, tài chính, thậm chí đến cả giới showbiz để chấn chỉnh lại phong cách
sống của giới trẻ...

Và nên nhớ rằng suốt mấy chục năm qua, chỉ một nhiệm kỳ 4 năm ít ỏi dưới thời
Trump thế giới mới thật sự không có chiến tranh !!!

https://www.facebook.com/photo/?fbid=991299181509779&set=pcb.991299501509747&__cft__[0]=AZWoCWpW7FUhB2VqivdTij5Pcir6hQZmlyyTg_YK1CKgTOycmoU3KWeb2lJ90Kua16EZYx8XI9oDd9wE5MRxEu44W4Z8DYLhrHczPYxsnailUbSHEqO55OQUMPi1zUA6AfaGU5rvdHbvnYq_AgHuKMtkKG7PfCIY9TrVUP3V1SweGwKehleM8cYb4IS-OmzKGNU&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=991299181509779&set=pcb.991299501509747&__cft__[0]=AZWoCWpW7FUhB2VqivdTij5Pcir6hQZmlyyTg_YK1CKgTOycmoU3KWeb2lJ90Kua16EZYx8XI9oDd9wE5MRxEu44W4Z8DYLhrHczPYxsnailUbSHEqO55OQUMPi1zUA6AfaGU5rvdHbvnYq_AgHuKMtkKG7PfCIY9TrVUP3V1SweGwKehleM8cYb4IS-OmzKGNU&__tn__=*bH-y-R


Trump đi 1 năm, Thế giới xảy ra đủ thứ chuyện và mục tiêu của Mỹ là gì? Không ai
hiểu ... Chỗ nào cũng ngoáy mũi vào, làm xáo trộn tất cả trật tự,... rồi thì làm gì tiếp?
Sau cùng vẫn là Trung Quốc sẽ là nước hưởng lợi, một nước sát ngay sau Mỹ, trên
các bảng xếp hạng.

Bất lực... Đám Việt kiều Mỹ chạy tuột quần sang tới Mỹ rồi mà không rút được bài
học gì ...!!!

Tối thứ sáu 25/2/2022, tháp Eiffel khoác màu cờ Ukraine.
JE SUIS UKRAINE.

‘I AM HERE’: President Zelenskyy offers ray of hope to Ukrainians as sun rises over
Kyiv.



Cựu vô địch quyền anh thế giới & thị trưởng thành phố Kiev !
Đây là Vitali Klitschko cựu vô địch boxing hạng nặng, tay đấm tiền tỉ có thể tận
hưởng cuộc sống ở bất kì nơi nào trên thế giới.

Và hiện tại đang cầm súng bảo vệ Chính quê hương anh Ukraine.
Điển hình của lòng yêu nước , nghiêng mình trước anh ..

Chúa phù hộ anh và Ukraine .





Chanel Nguyen Thanh

Có lẽ cả Hàn Quốc và Đài Loan đều nhận được tin tình báo từ trước đó cả tháng nên
đã có sự chuẩn bị !!!
.
Nhiều AE bò đỏ tỏ ra "lo lắng" cho Hàn Quốc vs Đài Loan lắm vì ảo tưởng sức mạnh
về các người đồng minh Trung Quốc vs Triều Tiên.
.
Các AE bò đỏ cứ yên tâm... 60.70 năm nay Đài Loan vs Hàn Quốc luôn sống trong
tâm thế chuẩn bị cho cuộc chiến. Hầu hết thanh niên Hàn Quốc trên 18 tuổi đều có
thể cầm s.úng ra chiến trường ngay lập tức... Các đường giao thông quan Đảo Đài
Loan hầu như bất cứ chỗ nào đều có thể làm đường băng cho máy bay chiến đấu lên
xuống.
.
Vs công nghệ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan muốn phát triển vũ khí hạt nhân
không khó... Nếu trong trường hợp xảy ra đụng độ Nhật Bản ngay cạnh cũng sẽ
không đứng yên vì 3 nước này tuy 3 mà 1.
.
Hàn Quốc trước đây thua Triều Tiên sở dị Hàn Quốc khi ấy thật sự yếu, lực lượng tất
cả chỉ bằng 1/3 phía Triều Tiên. Đài Loan thu quân Mao sở dĩ trước đó quân Tưởng
phái liên tục đánh Nhật, khi Nhật rút quân Mao thừa cơ tấn công nên quân Tưởng
mới thua.. Bây giờ chưa biết mèo nào cắn mửu nào đâu !!!
.
AE bò đỏ cứ lo cái thân mình trước đi... Đừng phí công lo cho họ

Đàm Phán Thất Bại - Chiến Sự Khốc Liệt Tiếp Diễn tại Ukraine

Mykhailo Podolyak, cố vấn hàng đầu của Tổng Thống Ukraine Zelensky cho biết
ngày 28 Tháng 2 năm 2022, các cuộc đàm phán về ngừng bắn giữa đại diện Ukraine
và đại điện Nga Vladimir Medinsky trên một quốc gia thứ ba là Belarus, (trong khi
chiến sự vẫn đang tiếp diễn tại Ukraine kể cả các khu vực lân cận của thủ đô



Kiev), đã không đi đến một kết quả nào. Belarus là nước đã cho phép quân Nga
dùng lãnh thổ của họ để chuyển quân và mở các cuộc tấn công vào Ukraine, hỏa tiễn
đạn đạo ballistic missiles của Nga Iskander đã bắn vào Ukraine từ Belarus . Đàm
phán đã diễn ra trong 5 tiếng đồng hồ về thỏa thuận ngừng bắn này trên một số điểm
không được nêu rõ đã đi vào bế tắc. Được biết các cuộc đàm phán trong tương lai sẽ
được tiếp tục trong những ngày tới tại một vùng thuộc biên giới Ba Lan và Belarus.

TT Zelensky Người Được Xem như Biểu Tượng Anh Hùng Yêu Nước của Thế Kỷ 21

Vì đàm phán bế tắc như TT Zelensky đã tiên đoán, nên chiến sự sẽ tiếp diễn. Chiến
lược của phía Ukraine là không đầu hàng, toàn dân kháng chiến, nhất quyết bảo vệ
quê hương yêu dấu của họ chống xâm lược, kêu gọi dân các quốc gia khác đến
Ukraine gia nhập vào đội quân ngoại quốc giúp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Ukraine.

Ông già 80 và cả cô hoa hậu Ukraine cũng cầm súng, giặc đến nhà đàn bà cũng phải
đánh. Một phụ nữ đã đưa các hạt hướng dương cho lính Nga nói khi anh chết nằm
xuống để cho các hạt hướng dương này đơm hoa.

Một hình ảnh của cậu bé Ukraina khóc cầm tấm bảng cháu không muốn chiến tranh
và tấm ảnh của nữ phi công oanh tạc cơ và trực thăng loại Sukhoi Su-24 the Mil
Mi-24 helicopter của Ukraine là NATASHA PEROKOVA đẹp như thiên thần, bị
thương nặng và đã đền nợ nước, làm thế giới xúc động và cực lực lên án hành động
vô nhân của Nga vô cớ xâm lăng nước láng giềng.

Các nước đang lục tục gửi quân trang quân dụng vũ khí đến cho Ukraine, kể cả nước
Đức đã phá lệ không trợ giúp quân sự cho bất cứ nước nào kể từ Thế Chiến Thứ Hai
đến nay. Các biểu tình rầm rộ chống Nga xâm lược ngay tại Nga và trên thế giới cùng
với các hình thức cấm vận kể cả loại Nga ra khỏi hệ thống SWIFT làm cho đồng Rúp
mất giá, sẽ ảnh hưởng một phần không nhỏ nếu cuộc chiến Nga gây ra tại Ukraine
kéo dài.

Chính vì vậy mà Putin đe dọa đặt các đơn vị hạt nhân của Nga trong tình trạng báo
động cao (High alert). Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc nói không có thể biện minh được
gì hết nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân.



Nước Mắt Trẻ Thơ Vô Tội

Đây là Natasha Perakov, nữ phi công lái tiêm kích cơ đầu tiên của Ucraina. Cô vừa
qua đời hôm nay (26/2) vì bị thương quá nặng trong lúc giao tranh với các tiêm kích

cơ Nga. RIP !!!



Chiến lược của Nga là xuyên tạc tuyên truyền Ukraine là tân phát xít, xây dựng lò
thiêu holocaust để giết người Nga, tham nhũng , ma túy, Ukraine là của Nga, v.v... đã
như bọt sóng vỡ tan trước sự thực qua bài diễn văn yêu nước của TT Ukraine
Zelensky trước quốc dân và gửi cho dân Nga.

Ukraine đã hy sinh 8 triệu người trong Thế Chiến thứ Hai chống Phát Xít Đức, và
ông nội của TT Zelensky với cấp bực đại tá trong quân đội Liên Xô chống Phát Xít
Đức và đã tử thương tại Ukraine là những bằng chứng xóa tan những tuyên truyền
sâu hiểm của Mạc Tư Khoa. TT Ukraine còn phát động thế địch vận khi kêu gọi lính
Nga không nghe lệnh cấp chỉ huy nữa và trở về nhà.

Ngày 24-2-2022, Nga mở cuộc xâm lược tổng lực với gần 200 ngàn hải lục không
quân vào Ukraine với tốn phí $15 tỷ một ngày và Putin dự tính sẽ đè bẹp Ukraine
trong một vài ngày đầu hoặc Ukraine sẽ phải giương cờ trắng đầu hàng, nhưng thực
tế đã trái ngược.

Theo Bộ Quốc Phòng Ukraine, sau 5 ngày xua quân vào Ukraine, Nga đã bị tổn thất
5,300 quân, 816 xe cơ giới bọc thép, 291 xe các loại, 191 xe tăng, 60 xe bồn chứa
xăng, 29 máy bay, 29 trực thăng, 74 khẩu pháo, 21 bệ phóng hỏa tiễn, 5 bệ phòng
không, 2 tầu chiến, 3 máy bay không người lái, và một hệ thống hỏa tiễn đã bị phá
hủy hay bắn hạ.

Lính Nga ngày nay đa số là lính trẻ, không phải là lính Nga thời Thế Chiến Thứ Hai
và tinh thần chiến đấu của họ không cao vì họ biết họ đang tham gia vào cuộc chiến
xâm lăng nước láng giềng. Một lính dù Nga thả xuống gần Kiev đã bị vướng vào dây
điện và kêu cứu, đã được một lính Ukraine cứu sống cho thấy tinh thần nhân bản của
Ukraine.

Ngoài ra Ukraine có chính nghĩa, tinh thần chiến đấu để bảo vệ quê hương, bảo vệ
gia đình trẻ em của người dân Ukraine lên cao độ khi họ thấy Nga vô cớ dã man pháo
vào vùng dân cư, và trước tinh thần yêu nước của TT Zelensky, ông đã cho Joe Biden
của Hoa kỳ bài học về lòng yêu nước: "Tôi cần súng đạn- không cần đi di tản (Mỹ
cho quá giang qua Ba Lan), câu nói đã đi vào lịch sử thế giới: "I need ammunition- I
do not need a ride". Joe Biden cũng bẽ mặt vì cứ nghĩ TT Ukraine giống như
Afghanistan sẽ hèn nhát bỏ chạy.

Putin đã có âm mưu từ những ngày chiếm bán đảo Crimea năm 2014 để nuốt chửng
Ukraine vì chưa bao giờ thấy Hoa Kỳ yếu kém như vậy trong thời tổng thống dân chủ
như Obama và thời Joe Biden. Putin không ngờ rằng Ukraine đã chuẩn bị từ lâu cho
cuộc kháng chiến chống Nga này và họ đã dùng chiến thuật du kích tránh đối đầu nên
Nga đã bị thiệt hại nặng và sa lầy.

Putin đã xua 1,500 xe tăng tối tấn vào Ukraine, tiến công vào thủ đô Kiev, và chờ đợi
xe tăng Ukraine ra nghênh chiến thì sẽ tiêu diệt nhanh chóng. Quân Nga không ngờ
TT Zelensky đã cất dấu xe tăng đi và dùng các loại súng phóng lựu phá tăng như
B-40, B-41 để chống tăng Nga.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Ukraine kêu gọi dân từ thành thị đến nông thôn gỡ hết các
bảng tên đường thành phố xuống để cho quân Nga vào làng mạc, thị thành không biết
phương hướng, rồi tiêu diệt từng đơn vị quân Nga, từng chiếc xe tăng một.



Chúng ta vô cùng thương cảm cho người dân Ukraine, nhất là phụ nữ, người già trẻ
em bỗng chốc mất nhà cửa, mất người thân yêu, đang sống trong yên bình bỗng bị sa
vào hỏa ngục vì cuộc xâm lấn của Nga. Xin cầu nguyện cho đất nước Ukraine sớm
thoát khỏi cuộc chiến điêu linh tương tàn này và bảo vệ được nền tự do độc lập của
họ.

PGĐ

TIN NGẮN

Trước phản ứng đồng loạt của thế giới, Putin đã chơi bài cùn là ra lệnh cho đơn vị vũ
khí nguyên tử vào vị trí sẵn sàng. Phía Biden cho con búp-bê bị hư Psaki ra phản đối
mấy câu này nọ, có nói cũng như không.
https://www.reuters.com/.../us-nato-condemn-putin.../

Trước đó, Putin ép Zelensky phải đàm phán ở Belarus nhưng bị cự tuyệt. Putin đã tỏ
vẻ xuống nước khi cho Poroshenko (Belarus) đề nghị đàm phán ở biên giới
Ukraine-Belarus; Zelensky đã đồng ý.
https://www.independent.co.uk/.../ukraine-russia-war...

Tuy nhiên mặt khác, Putin cũng đang cấp tập điều hàng trăm xe tải chở xăng dầu và
đạn dược tiếp tế cho dàn chiến xa đang vây hãm Kyiv. Điều này có thể thấy đàm phán
chỉ là kế hoãn binh.
https://www.reuters.com/.../russian-convoy-ground-forces.../

Với sự sắc sảo của mình, có lẽ Zelensky sẽ không ngu ngơ tin vào hai con cáo già độc
tài còn sót lại của Âu châu này, hy vọng ông sẽ tương kế tựu kế tranh thủ thời gian
ngừng bắn để tiếp nhận thêm lương thảo vũ khí từ các nước. Có lẽ cũng không có
nguyên thủ nào đủ đần độn và thảo mai để tin Putin và Poroshenko. Như Đan Mạch
cũng vừa gửi cho Ukraine 2700 súng chống xe tăng là một ví dụ.
https://www.reuters.com/.../denmark-donate-2700-anti.../

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.reuters.com/world/europe/us-nato-condemn-putin-nuclear-alert-order-2022-02-27/?fbclid=IwAR1-0MBU9jmAjKho-uoMvPMY0ZcNuFqeZpftXKhfujw7Pnyyiges9ojFpJc&h=AT24rkBUEG62bMPDn1_s6vL9Qk3-0lbeDsMko-1E_XYXO_udghMlDt5-HIKVXx4bb6-Qg1f5NRczg5ecFDplKWm-D713QKcmX6MgTdJ0y3TZ8icega3bmIKb2lbjy65uKZM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT34ns6t_o_7cl1KnpMBuV_giPnm2cq0eqI1tRzjEL5J3GnZfg_bnDfEedOOaGj1WFc4y86JpNEMP0rv1HV2O0uUw5LOsvZMrgr2L4c7rGrxmU4NTDAcuwOiRNhGtPKbtQ_8zmuEchBweGk7cNGXVrd5kg
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-war-peace-talks-agreement-b2024381.html?fbclid=IwAR0RGCuspwY8FCWkIa0Td2zL7KAPLz4qcyNxYYU-XLFrYxNciP_9cq6mHrg
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.reuters.com/world/europe/russian-convoy-ground-forces-fuel-tanks-moving-toward-kyiv-maxar-2022-02-27/?fbclid=IwAR1gT3RJJW--fqo9diy9w8fZGbectw0M5ZblaLEBJvgYkIiEQ38ksL2Zuyw&h=AT0Xs9FZsJBmNw3jLa3xFFGpA4CpUQROgsyO9Nsyr9ZuiqqtJ0-U82pvqnMv39HMxPMYyKbtrKmK_wfsVeAMcJ7e9OgHg_Y0ZwB7oh4X0qhNEqXDmEgxn-TvoVuRG7GbzPY&__tn__=-UK-R&c[0]=AT34ns6t_o_7cl1KnpMBuV_giPnm2cq0eqI1tRzjEL5J3GnZfg_bnDfEedOOaGj1WFc4y86JpNEMP0rv1HV2O0uUw5LOsvZMrgr2L4c7rGrxmU4NTDAcuwOiRNhGtPKbtQ_8zmuEchBweGk7cNGXVrd5kg
https://www.reuters.com/world/europe/denmark-donate-2700-anti-tank-weapons-ukraine-2022-02-27/?fbclid=IwAR3R7i5t436_-7BXJN_sP6swadhDIBozzjyrzCQGMaNTNQ1IIEK-s3pB51s


Tôi không nghĩ cuộc chiến này có thể kết thúc sớm khi mà vô cớ kẻ ưa sức mạnh như
Putin câu trước còn đòi làm gỏi cả nước người ta câu sau đã xuống nước xin đàm
phán.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1622633078082753&id=1000
10082284940

HÃY NHÌN HẬU TRƯỜNG ĐỂ ĐOÁN CHIẾN TRƯỜNG CUỘC CHIẾN
TRANH VỆ QUỐC CỦA NGƯỜI UKRAINE
Tran Hung.

Điều tồi tệ nhứt với Ukraine không phải là họ phải đơn độc chiến đấu và sẽ bị chiến
bại nhanh chóng trước cỗ máy chiến tranh xâm lược của tên côn đồ máu lạnh Putin
mà điều tồi tệ nhứt với người dân Ukraine là tổng thống của họ sẽ bỏ rơi đất nước
của mình hoặc ông sẽ bị thế lực đối lập với ông là lực lượng thân Nga chớp thời cơ
vùng lên cướp Chánh quyền như tên Hán tặc hồ chí minh đã cướp Chánh quyền của
thủ tướng Trần Trọng Kim năm 1975.

Bốn mươi tám giờ đầu của cuộc chiến tranh vệ quốc ở Ukraine là quãng “giờ vàng”
cho kẻ xâm lược La Sát Nga nếu như một trong hai tình huống tồi tệ trên xảy ra
nhưng rất mừng là nó đã không xảy ra mà ngược lại quân xâm lược La Sát Nga lại
vấp phải một tình huống ngoài dự tính của tên độc tài máu lạnh Putin đó là quân xâm
lược của hắn đã vấp phải một cuộc chiến tranh mà cộng sản gọi là “chiến tranh nhân
dân”, đây chính là nhơn tố tạo nên bước ngoặt làm phá sản ván bài bịp ba lá
MONTE mà côn đồ máu lạnh Putin, côn đồ quốc tế Tập Cận Bình, Mỹ cộng Joe
Biden và EU thân cộng sản đã bày ra ở Ukraine.

Mục tiêu cốt lõi của cuộc xâm lược Ukraine mà tên côn đồ máu lạnh Putin phát động
là đánh phủ đầu Kyiv để tạo thế ngoại công song song với nội kích là sự nổi dậy của
lực lượng thân Nga nằm vùng tại Ukraine. Về mặt trận tâm lý chiến tranh thì côn đồ
máu lạnh Putin phùng mang trợn má uy hiếp binh sĩ Ukraine buông súng đầu hàng và
dọa nạt các quốc gia chớ can dự vào “chuyện nội bộ” của Nga và Ukraine.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1622633078082753&id=100010082284940
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1622633078082753&id=100010082284940


Hoà theo côn đồ máu lạnh Putin, 27 nước EU đã khước từ lời kêu gọi của tổng thống
Zelensky, Mỹ cộng Joe Biden thì đề nghị ông Zelensky lưu vong,… các cơ quan tình
báo thì hạ thấp tinh thần chiến đấu của quân dân Ukraine nhưng lại hà hơi khoa
trương sức mạnh của quân xâm lược Nga trên chiến trường. Phía Tàu cộng thì tuyên
bố ủng hộ côn đồ máu lạnh Putin về mặt ngoại giao và kinh tế,… tất cả đều hướng tới
mục đích giúp côn đồ máu lạnh Putin giành chiến thắng trong 48 giờ Vàng.

Rất may là tổng thống Zelensky cùng quân dân của ông ta đã ngoan cường chiến đấu
vượt qua 48 giờ vàng khắc nghiệt buộc mọi toan tính của côn đồ máu lạnh Putin và
sòng bài bịp ba lá MONTE phá sản, các nước EU đã thay đổi thái độ với Ukraine từ
tuyên bố không can dự đã quay sang hỗ trợ và Mỹ cộng Joe Biden cũng vậy.

Nhưng bất ngờ nhứt vẫn là thái độ của Tàu cộng, kẻ chủ trò của ván bài bịp ba lá
MONTE đã có thái độ tiền hậu bất nhất tại cuộc xâm lược Ukraine này sau khi quân
xâm lược của tên côn đồ máu lạnh Putin vấp phải cuộc chiến tranh vệ quốc của người
dân Ukraine.

Từ việc tuyên bố sẽ ủng hộ côn đồ máu lạnh Putin trong hành động xâm lược Ukraine,
Tàu cộng đã “bỏ phiếu trắng” tại cuộc họp của UNGA, từ việc tuyên bố sẽ mua lúa
mì của La Sát Nga và các hoạt động tài chánh khác nhằm hậu thuẫn cho tên côn đồ
máu lạnh Putin thì nay Tàu cộng có hành động bất thường khi hai nhà băng quốc
doanh của Tàu cộng tuyên bố “sẽ hạn chế tài chánh” cho các giao dịch mua hàng
hóa của Nga.

Trong Chánh trị thì những gì họ nói nơi công cộng hoàn toàn khác với những gì họ
nói và làm nơi hậu trường, cho nên cá nhơn cũng không vội tin vào những gì đang
diễn ra từ miệng của họ trong lúc này. Tuy nhiên, xét về tâm lý chiến tranh thì những
hành động và tuyên bố của Tàu cộng về cuộc xâm lược Ukraine của côn đồ máu lạnh
Putin sau khi quân dân Ukraine đã vượt qua 48 giờ vàng khắc nghiệt có thể xem là
một liều thuốc khích lệ tinh thần cho quân dân Ukraine và là cú đánh “vô tình có chủ
đích” của Tàu cộng trong cuộc tranh giành ảnh hưởng tại bàn đàm phán hoà bình
sắp tới với Hoa Kỳ và Phương Tây.

Cũng rất dễ hiểu thôi vì sau khi quân dân Ukraine vượt qua 48 giờ vàng khắc nghiệt,
EU và Mỹ cộng Joe Biden đã hứa hẹn sẽ viện trợ tài chánh cho Ukraine với số tiền
tổng cộng có thể vượt qua chục tỉ Mỹ kim và hơn thế nữa. Là một kẻ khoái mùi tiền
cũng như không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để giành ngôi số một trong lãnh vực địa
Chánh trị, Tàu cộng ngay lập tức tỏ vẻ là kẻ yêu chuộng hoà bình bằng những động
tác đầy kỹ xảo trên như bỏ phiếu trắng ở tại nghị quyết lên án Nga ở UNGA, nhà
băng quốc doanh của Tàu cộng tuyên bố “sẽ hạn chế tài chánh” cho các giao dịch
mua hàng hóa của Nga,… Mà mục đích sẽ giành quyền chủ sự đàm phán hoà bình và
tiến tới giành phần tái thiết Ukraine hậu xâm lược của tên côn đồ máu lạnh Putin.

Tới đây cũng đủ để khẳng định mọi bất ổn chánh trị kể từ ngày Mỹ cộng Joe Biden
tiếm Bạch Cung tới nay đều xuất phát từ Tàu cộng và liên minh ma quỷ cấu kết với nó
từ côn đồ máu lạnh Putin tới EU và đảng Dân chủ Hoa Kỳ và RINOS phản quốc. Đó
là lý do mà Tổng thống Trump không được EU ưa thích, Tổng thống Trump tuyên bố
tát cạn đầm lầy nước Mỹ, tuyên bố đánh sập nền kinh tế của Tàu cộng,… để làm cho
nước Mỹ vĩ đại.



Bởi vì Tàu cộng đã dùng tiền bẩn để tài trợ cho khủng bố, chồng lưng cho La Sát Nga,
Iran, Venezuela, Bắc Hàn,… kể cả Việt cộng, Cam cộng và Lào cộng. Cho nên để thế
giới được bình yên thì phải xoá sổ độc tài và khối chủ nghĩa xã hội quái thai mà tiên
chinh là giựt sập nền kinh tế của Tàu cộng.

Khi giựt sập nền kinh tế của Tàu cộng thì đám sát thủ đánh thuê cho Tàu cộng kể trên
sẽ như âm binh bị pháp sư Tàu cộng bỏ đói, chúng sẽ tan rã và không còn nguy hiểm
cho nhơn loại nữa vì không còn đủ sức để sống chớ nói gì tới chuyện phá xóm phá
làng. Muốn giựt sập nền kinh tế của Tàu cộng thì phải sòng phẳng và lạnh lùng với
EU và phải tát cạn đầm lầy nước Mỹ vì EU và Đầm lầy nước Mỹ là cứu cánh của nền
kinh tế Tàu cộng.

Ngông cuồng xâm lược Ukraine theo lời xúi giục của Tàu cộng chắc chắn côn đồ máu
lạnh Putin sẽ chết trong ô nhục và cay đắng vì đã biến mình thành con cua rước con
Ếch Tàu cộng vào hang tránh nắng hạn để rồi khi mưa rào rải hạt thì con Ếch Tàu
cộng không cần tới nước bọt của cua nữa mà nó sẽ nuốt luôn con cua vào bụng rồi
rời hang tắm táp dưới mưa rào./.

Tran Hung.

Người Việt ở Ukraine: Lo lắng, sơ tán, xuống hầm trú ẩn và ‘căm thù’ Putin.

Metro trở thành hầm trú ẩn cho người dân ở thủ đô Kyiv.

https://www.voatiengviet.com/a/6459251.html
Cộng đồng người Việt Nam ở nhiều nơi tại Ukraine đang rất lo lắng và tìm cách
thông tin cho nhau trong lúc lánh nạn tại các hầm trú ẩn ở những “điểm nóng” chiến
tranh như thủ đô Kyiv hay ở thành phố Kharkiv miền đông.

“Căng thẳng lắm”, ông Vũ Chân ở Kharkiv chỉ có thể nhắn được tin nhắn cho VOA
trong lúc đang sơ tán trẻ em và phụ nữ trong gia đình đến hầm trú bom trong thành
phố.

https://www.voatiengviet.com/a/6459251.html


Ông là người thường xuyên cập nhật tin tức cho cộng đồng ở Kharkiv, nơi được mệnh
danh là thủ phủ của người Việt Nam ở Ukraine. Giờ thì an toàn của bản thân, gia
đình ông cũng như toàn bộ người dân Ukraine đã không còn được bảo đảm, kể từ khi
quốc gia láng giềng tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào ngày hôm qua, 24/2.

“Phần lớn những người ở phía bắc, Kharkiv, trung tâm Kyiv… người Việt và cả
người U (Ukraine) là đang ở dưới hầm trú ẩn. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng người ta nghe
thấy vắng tiếng súng, tiếng bom thì người ta lại lên lại nhà của người ta. Nhưng nói
chung là ở những vùng đó cách đây khoảng 2, 3 tiếng trước người ta đã xuống
hầm”, ông Đức Huy, một người Việt đã sống ở Ukraine 35 năm, cho VOA biết vào
trưa 25/2 giờ địa phương.

Do điều kiện tương đối an toàn ở khu vực miền Tây, ông Đức Huy hiện giờ đang trở
thành một trong những người cung cấp, cập nhật, dịch thuật, tóm tắt thông tin chiến
sự và tin tức cần thiết cho cộng đồng người Việt ở Ukraine, trong khi cộng đồng
người Việt lớn nhất ở Kharkiv, Kyiv và những nơi khác đang phải sơ tán và tạm lánh
nạn ở các hầm trú ẩn.

“Hơn một ngày đêm, tức là tính chính xác từ 5 giờ sáng hôm qua đến nay là gần 35
tiếng đồng hồ chiến sự diễn ra quyết liệt. Tôi nghĩ đã có rất nhiều người hy sinh, bị
tàn phá nhiều vì quân xâm lược Nga dùng cả tên lửa và mọi phương tiện mà chúng có
thể dùng. Về thông tin thiệt hại của người Việt mình thì tôi không thể nói chính xác
được, bởi vì ở Ukraine này có tới hơn 10.000 người (Việt Nam) sinh sống. Nhưng
trong số những người Việt tôi biết thì không có tin buồn nào”, ông Huy cho biết.

Tính đến 10 giờ 30 đêm 25/2 (giờ Việt Nam), phía Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine
cũng chưa có thông tin về thiệt hại nào của cộng đồng Việt Nam tại đây. Trong thông
báo vào ngày 24/2, cơ quan đại diện cho Việt Nam tại Ukriane chỉ nhắc nhở công dân
của mình “bình tĩnh, theo dõi sát diễn biến tình hình, thực hiện nghiêm túc những
thông báo, hướng dẫn của nhà chức trách địa phương” và “Giữ liên lạc với các hội
đoàn người Việt Nam và bạn bè để trao đổi thông tin và giúp đỡ lẫn nhau”.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều người Việt Nam khuyên nhủ người thân, bạn bè
đang sống ở Ukraine hãy tìm cách trở về quê hương, nhưng ông Đức Huy cho biết
lựa chọn trên là bất khả thi vào lúc này.

Ông nói: “Vào thời điểm hiện tại thì không thể đi đâu được bởi vì hạn chế về hàng
không, đi lại. Cho nên những ai đã không về từ một tuần trước thì bây giờ không có
điều kiện để về Việt Nam nữa, nhưng vẫn có thể đi sang một nước thứ ba là Ba Lan”.

Cập nhật về tình hình sơ tán của người dân ở Ukraine, ông Huy cho biết:
“Thật ra thì bao nhiêu năm rồi sống trong hoà bình, không ai có thể tưởng tượng (sẽ
có) một cuộc chiến từ ông láng giềng hung dữ. Cho nên những nơi trước kia trong
thời Chiến tranh Thế giới thứ hai được dùng để trú ẩn thì nay đã xuống cấp rất nhiều,
gần như không thể dùng để trú ẩn được.

Nhưng chính quyền Ukraine đã chuẩn bị trước, người ta kêu gọi mọi người thứ nhất
là tự chuẩn bị cho mình, thứ hai, người ta cũng chuẩn bị được một số hầm trú ẩn.
Nhưng đặc điểm xây dựng nhà cửa ở Ukraine cũng có một điểm rất hay là gần như



tất cả mọi nhà đều có hầm trú ẩn bên dưới, dùng như là một cái kho để người ta chứa
những vật dụng thỉnh thoảng mới dùng. Nhà nào cũng có cả.

Rồi những thành phố lớn thì có metro. Metro được xem là một địa điểm trú ẩn tốt
nhất. Trong số những người Việt Nam mà tôi liên hệ trong thời gian này thì không ai
có vấn đề với việc trú ẩn”.

Căm thù Putin
Không như hai ngày trước, khi vẫn có một số ít người Việt ở Ukraine do tình cảm yêu
mến nước Nga nên không chỉ trích hành động của Putin, thì nay nhiều người đã thay
đổi hẳn quan niệm, bày tỏ sự căm phẫn đối với người đứng đầu của quốc gia láng
giềng, người mà họ giờ đây xem là “kẻ thù” gây ra những xáo trộn, mất mát ở đất
nước xinh đẹp, hiền hoà đã trở thành quê hương thứ hai của họ nhiều năm nay.

“Chưa bao giờ lại căm ghét putin như lúc này. Thằng phát xít!”, tài khoản Vân
Nguyễn bày tỏ.
“Đả đảo putin xâm lược quyền độc lập tự chủ của dân tộc Ukraina!”, tài khoản Tam
Nguyen nói, trong khi tài khoản Huệ Nguyện cho biết “đêm không ngủ được vì căm
thù kẻ gây chiến”.

“Tôi nhận thấy người ta thay đổi quan điểm rất nhiều”, ông Đức Huy nhận xét với
VOA. “Có những người trước đây người ta yêu Pushkin của nước Nga, người ta yêu
văn hoá Nga, con người Nga. Người ta nhầm lẫn, những cái đó không phải là ông
Putin nhưng người ta vẫn yêu luôn ông Putin. Bây giờ người ta thay đổi quan điểm
rất nhiều. Người ta hiểu Putin là kẻ xâm lược. Theo tôi, thay đổi này tích cực, nghĩa
là người ta chỉ mặt đúng kẻ thù, quân xâm lược, đó là Putin”.

Trong khi đó, một số người Việt khác cho biết những gì đang diễn ra ở Ukraine đang
“gợi nhớ” họ về cuộc chiến biên giới Việt Trung năm 1979, khi đất mẹ của họ cũng
đã từng bị “ông hàng xóm tham lam và bẩn thỉu” ức hiếp hệt như Nga đối với
Ukraine lúc này.

Dù thế nào đi nữa, nhiều người Việt cho biết họ ủng hộ hết mình và cầu nguyện cho
những người đang chiến đấu hết mình và hy sinh tính mạng để bảo vệ cho quê hương
thứ hai của họ.

Tình hình chiến sự Ucraina
Phan Châu Thành

Tình hình chiến sự Ucraina sáng nay, 27-02-2022:

Đêm qua ngoài vài cuộc không kích, tình hình tại Kiev tương đối yên tĩnh. Tuyên bố
của Putin: "48h chiếm được Kiev, 72h chiếm toàn bộ Ucraina" được cho vào sọt rác,
không một thành phố lớn nào bị chiếm vào thời điểm này.

Lúc này, Nga thay đổi mục đích tấn công vào Kharkov, thành phố gần biên giới, "dễ
ăn" hơn, nơi có nhiều người Việt sinh sống. Mong sao bà con an lành.
Toàn bộ bầu trời sang phía tây đã bị khóa, không cho các chuyến bay thương mại của
Nga qua (xem hình). Aeroflot muốn thực hiện chuyến bay, phải bay vòng rất xa để né.



EU đang thảo luận việc cấm máy bay Nga hoàn toàn, điều đó có cùng nghĩa:" cấm
hầu như toàn bộ công dân Nga vào EU".

Nga đã bị tước quyền hội viên, loại bỏ khỏi hệ thống SWIFT, tức là không thể chuyển
tiền ra hoặc nhận tiền từ nước ngoài nữa. Điều đó có nghĩa là không còn xuất khẩu
hay nhập khẩu. Không cần Nga phải khóa đường ống dẫn khí đốt như thường dọa,
EU tự đóng trước luôn. Nhiều người Việt Nam từng xùi bọt mép, lớn tiếng:"EU sẽ
chết rét !". Ờ. Những bạn ở Nga nhìn tin chứng khoán, giá US Dollar chợ đen sẽ thấy
thay đổi. Mình đã nói 2 ngày trước, không biết có ai nghe mà kịp trữ không ?

Vũ khi từ các nơi đổ về Ucraina, toàn hạng nhẹ nhưng tối tấn nhất. Chỉ huy trương
Quân đội Ucraina đăng hướng dẫn cho dân chúng: "khi các đoàn xe quân sự của Nga
chạy qua, cứ kệ họ. Khoảng 30-60 phút sau đoàn chở xăng sẽ theo sau, giữa lúc này
chỉ cần phá đường, chặt cây ngáng đường, bắn thủng lốp xe, đặt chướng ngại vật...
khiến xe chở xăng không di chuyển được, là sẽ vô hiệu hóa toàn bộ đoàn xe tăng".
Dân Ucraina đang làm đúng như vậy, khiến tiếp tế của quân Nga đã và đang bị gián
đoạn.

Truyền hình Nga đăng hình ảnh:" khi quân Nga tiến vào giải phóng Ucraina, người
dân Ucraina mang cờ, hoa ra chào đón". Ờ. Ngoài ra, "chính phủ Nga chia sẻ nơi trú
ẩn cho 80.000 người Nga chạy chiến tranh", nhưng không thấy đăng là họ đang ở
đâu. 80.000 người là dân số 1 thành phố, chắc là họ đã được cho lên tàu hỏa và
chuyển tới Siberia như thời Stalin.

Lãnh tụ Czeczenia, Ramzan Kadyrov, hôm trước vừa khệnh khạng khoe: "12.000 lính
Czeczenia đang ở Ucraina, chưa có ai chết hay bị thương, chiếm Kiev không là vấn
đề". Đêm qua đoàn xe tăng 56 chiếc của Czeczenia bị tấn công gần Kiev, tướng
Magomed Tusajev, chỉ huy trưởng lữ đoàn xe tăng, cánh tay phải của ông ta tử trận.

Trên mạng thì nhóm Anonymous, nhóm haker nổi tiếng nhất thế giới, phát động
"chiến tranh mạng" chống lại Nga, có lúc đã đánh sập toàn bộ các trang Web của
chính phủ và các cty lớn, bao gồm cả trang của điện Krem.

Elon Musk thông báo mở Starlink, hệ thống internet vệ tinh, cho Ucraina, và phát
thiết bị thu phát miễn phí, phòng Nga phá hủy hạ tầng internet của Ucraina. Chiến sự
đã sang đến ngày thứ 4, quân Nga trên thực tế đang tỏ ra yếu hơn nhiều so với trên
giấy, quân đội cũng không hề hùng mạnh, thiện chiến như đồn đại, trong khi quân
Ucraina, với tinh thần và chiến thuật tốt, được sự ủng hộ của hầu hết thế giới, lại
đang tự vệ rất tốt trước quân xâm lược.

Thời gian là bạn của Ucraina, càng lâu Nga càng sa lầy, là sẽ phải "đàm phán hòa
bình" để rút lui thôi. Putin không chỉ là một kẻ hung hãn, ác độc, độc tài, tham quyền,
chuyên chế, mà còn là một lãnh đạo tồi, đẩy nước Nga vào khủng hoảng và một nhà
cầm quân kém cỏi. Thần tượng trên giấy của nhiều người Việt, đập vào thực tế, đã
thấy rõ "thần tượng" chưa ?

(Từ anh Phan Châu Thành tại Ba Lan)



Đáp lời kêu gọi của Phó Thủ Tướng Ukraine Mykhailo Fedorov,
Ông Elon Musk đã lên tiếng giúp đỡ Ukraine trong vấn đề vệ tinh truyền thông...

Tỷ phú doanh nhân Elon Musk cho biết vào cuối ngày thứ Bảy rằng,
dịch vụ giải băng tần rộng qua vệ tinh Starlink của SpaceX hiện đã bao phủ Ukraine,
thêm nhiều trạm trên đường chuyển đến..Ukraine…

Tổng thống Ukraine chơi lớn, thành lập đơn vị cho binh sĩ tình nguyện đến từ
nước ngoài.

https://www.reuters.com/.../ukraine-establishing-foreign.../
Cuối tháng Một, có một bài bình luận trên Forbes ước tính nếu chiến sự nổ ra, sự anh
hùng lãng mạn của chiến tranh vệ quốc của người Ukraine có thể quy tụ được khoảng
130,000 quân nhân tình nguyện từ nước ngoài.

https://www.forbes.com/.../kiev-could-mobilize.../amp/
Với vũ khí đạn dược ùn ùn viện trợ từ phương Tây và cả binh tình nguyện cũng như
tinh thần đối kháng của dân Ukraine, Putin đã sa lầy sang ngày thứ bốn và vẫn chưa
làm gì được quân dân Ukraine, nhưng đã thảm bại bằng việc đẩy nước Nga vào thế bị
cô lập tuyệt đối; kể cả bạn hàng mạt cưa mướp đắng China cũng đã nói chuyện nước
đôi và không ủng hộ một kí lô nào.

Ukraine cầm cự được ngày nào thì Putin càng khó khăn thêm ngày đó, binh xa tướng
nhọc, lương thảo thiếu thốn, xăng dầu không thể tiếp vận vì đã vào sâu trong đất
người ta, bên ngoài thì bị cấm vận kinh tế tứ bề, cho hacker đi phá người ta thì lại bị
hack lại lên bờ xuống ruộng. Cho nên còn một nguy cơ là túng quá hoá liều thì Putin
sẽ chơi bom nguyên tử. Hy vọng phương Tây có thể chặn được chuyện này.

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-establishing-foreign-legion-volunteers-abroad-president-2022-02-27/?fbclid=IwAR0J7Dx1ivKtHILoT_mYhEWaaLuBE10eQIhQ9QQCriGM3BkGSiWxhS0_KyA
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2022/01/31/kiev-could-mobilize-130000-volunteers-to-fight-the-russians/amp/?fbclid=IwAR2sloSt_w2RgNazo50DpTJDyad6SBiVMeGKpq9NStBw_QKxsc622j2LLhQ


NHẬT KÝ CHIẾN TRANH
https://www.facebook.com/haluan.nguyen.3/posts/3607103872849639
(Nhật ký của một người Việt từ Kyiv ghi cảm nhận và suy nghĩ trước cuộc chiến tranh
xâm lược của quân Nga. Tác giả từng học tại Đại học Luật Hà Nội, nay sống ở Kyiv.
Đây là tường thuật của chị ấy trong mấy ngày qua.

Tác giả vẫn sử dụng tiếng Nga để chỉ các địa danh của Ukraina như một thói quen từ
trước. Điều này tôi nghĩ là không ảnh hưởng gì đến nội dung bài viết)
Rất tiếc, tôi chưa thể kết bạn với tác giả (Tại Fb
https://www.facebook.com/kyuc.ngotngao.7906?__cft__[0]=AZWqWvF10Ivoa3xUvM
U004I_1ZzX_gK0OxVsrQEnEyKdxbgcxJgx3mCCvP5mYHVvLWjixgCz_XEv5wf-O5T
RjJ6W-zhN9Bq1Ip4kYtwa112-NGK3xde4I8pVAka73EugQvM&__tn__=R]-R) nên
phải nhờ một Luật sư đồng nghiệp (Bạn học của chủ Fb này) copy về.

NHẬT KÝ CHIẾN TRANH – 2 NGÀY ĐẦU PUTIN TIẾN ĐÁNH UKRAINA.
Đêm thật yên tĩnh. Kiev như đang ngủ, rất bình yên. Màn đêm tĩnh lặng đến ghê rợn
lúc này tại Kiev như một ngọn núi lửa âm ỉ cháy, có thể phun trào dòng nham thạch
bom đạn với những tiếng nổ long trời lở đất vào bất cứ lúc nào trên bầu trời sâu thẳm
Kiev.

Đêm nay là đêm thứ 3 mình làm nhiệm vụ trực chiến, cũng bởi mình có khả năng thức
khuya rất giỏi. Hai con gái bé nhỏ đang chìm trong giấc ngủ, còn mình thức canh
tiếng còi báo động để đánh thức cả nhà trú ẩn vào một nơi an toàn nhất. Hôm nay kết
thúc 2 ngày cuộc chiến tranh xâm lược của Putin lên đất nước Ukraine xinh đẹp.

Lần đầu tiên mình trải nghiệm để hiểu được thế nào là chiến tranh, sự tàn khốc, hủy
diệt, dã man của nó. Không chỉ riêng mình mà tất cả mọi người, kể cả tổng thống
Zelenski của Ukraine đều không tin Putin có thể tiến đánh toàn diện, nhằm mục tiêu
vào thủ đô Kiev.

Mình chỉ đặt ra khả năng chiến tranh 1% ở miền Đông Ukraine, mình chưa bao giờ
nghĩ tới Putin dám tiến đánh Kiev. Vậy mà 1% nhỏ bé, hi hữu đã xảy ra với một tên
độc tài, dã man như Putin. Mình cũng như tất cả đều đánh giá sai lầm, bởi vẫn muốn
hy vọng vào lương tri và sự tử tế của Putin, không ai đánh giá được đúng mức về tên

https://www.facebook.com/haluan.nguyen.3/posts/3607103872849639
https://www.facebook.com/kyuc.ngotngao.7906?__cft__[0]=AZUCXE6kuRn9gdzuXaY982q2BFJQGtiqDGHHeHb2wD7Qh8vWklVE783FmgoaU2S1WtNZmgVQjAiUCSeR5oIcmyKF2zeVK_8VKULXH2niFSrfBAEB8zvTkg0YAqFkQY7cGr7vRWWTNCLkPETsYG5GHrQKew8CIWXIOamjIqX6sf-HoA&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/kyuc.ngotngao.7906?__cft__[0]=AZUCXE6kuRn9gdzuXaY982q2BFJQGtiqDGHHeHb2wD7Qh8vWklVE783FmgoaU2S1WtNZmgVQjAiUCSeR5oIcmyKF2zeVK_8VKULXH2niFSrfBAEB8zvTkg0YAqFkQY7cGr7vRWWTNCLkPETsYG5GHrQKew8CIWXIOamjIqX6sf-HoA&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/kyuc.ngotngao.7906?__cft__[0]=AZUCXE6kuRn9gdzuXaY982q2BFJQGtiqDGHHeHb2wD7Qh8vWklVE783FmgoaU2S1WtNZmgVQjAiUCSeR5oIcmyKF2zeVK_8VKULXH2niFSrfBAEB8zvTkg0YAqFkQY7cGr7vRWWTNCLkPETsYG5GHrQKew8CIWXIOamjIqX6sf-HoA&__tn__=-]K-y-R


sát nhân có tham vọng điên cuồng hoang tưởng hơn cả Hitle, đẩy 2 đất nước vào vực
thẳm chiến tranh phi nghĩa, thương đau giữa thời đại văn minh toàn cầu hóa lúc này.

2 ngày qua, mình sống trong nỗi ám ảnh, hoang mang về chiến tranh. Biết bao lời hỏi
thăm, quan tâm, lo lắng của người thân nơi quê nhà mà mình không đáp lại được, rất
mong người thân tha lỗi! Trong bầu không khí lạnh lẽo của chiến tranh, trong làn
mưa bom đạn ác liệt nơi vùng chiến sự, mình ngồi đọc từng lời hỏi thăm, tin nhắn
riêng mọi người nơi quê nhà gửi đến, lòng mình trở nên ấm áp, không còn nỗi sợ hãi,
đơn độc.

Dù xa cách, mình vẫn được sống trong vòng tay yêu thương gần gũi của người thân
quê nhà. Để đáp lại tình cảm thương yêu, tấm chân tình của tất cả mọi người, mình
xin tường thuật lại 2 ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh xâm lược của Putin cùng
quân đội Nga vào Ukraine mà mình trực tiếp chứng kiến tại chính vùng chiến sự là
điểm nóng nhất trên toàn thế giới lúc này. Như một lời cảm ơn tới tất cả người thân,
mong người thân nơi quê nhà bớt lo lắng cho mẹ con cháu cũng như chiến sự tại
Ukraine!!!

Bài viết này mình sẽ để mở để mọi người có thể chia sẻ vì đây là tin tức hoàn toàn
trung thực tính đến thời điểm lúc này mà một người có lập trường trung lập như mình
ghi nhận.

4h sáng theo giờ Kiev ngày 24.2.2022, tất cả người dân Kiev bị đánh thức bởi những
tiếng nổ lớn nghe rất gần. Đó là những quả tên lửa được bắn từ Nga sang Kiev nhằm
vào sân bay, các căn cứ quân sự. Trong trận tập kích đầu tiên bằng tên lửa có cánh
và tên lửa đạn đạo, khoảng 100 dân thường trên toàn Ukraine đã thiệt mạng, trong
đó có khá nhiều trẻ em.

Khi Putin phát biểu trên truyền hình tuyên chiến với Ukraine vào lúc 4h sáng hôm đó
chính là giờ khai nổ cho hàng loạt bom đạn suốt dọc biên giới trên bộ và trên biển với
Ukraine. Một cuộc tấn công tổng lực toàn diện với 200 ngàn lính chính quy cùng kế
hoạch bày binh bố trận mà Putin chuẩn bị hàng tháng trước với lý do tập trận trước
thế giới. Tình báo Mỹ cùng truyền thông phương Tây liên tục đưa tin cảnh báo về
cuộc chiến tranh mà Putin đang chuẩn bị nhằm vào Ukraine nhưng không ai chịu tin.

Cũng như năm xưa, Stalin ký hiệp định phân chia châu Âu với Hitler. Hitler cam kết
sẽ không đánh Liên xô. Ngày 1.9.1939, cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra bởi bàn
tay Hitler. Stalin được cảnh báo trước rằng Hitler sẽ tiến đánh Liên xô, vì yên tâm
trước thỏa thuận ký kết, Stalin không tin. Ngày 22.6.1941, Hitler bất ngờ tấn công
Liên xô, vi phạm cam kết trong sự bàng hoàng của Stalin.

Lần này, Ukraine cũng chẳng khác, không chỉ Ukraine mà toàn thế giới ngỡ ngàng
trước cuộc tấn công tổng lực vào toàn bộ lãnh thổ Ukraine của Putin. Ukraine cùng
người đứng đầu đất nước không tin có cuộc chiến tranh này. Trước đó Tổng thống
Zelenski nhiều lần lên án phương Tây đăng tin một cách thái quá gây hoang mang
cho dân chúng Ukraine.

Tổng thống Ukraine không tin, bản thân mình cũng như phần lớn mọi người đều
không tin sẽ có cuộc chiến tranh xảy ra mà cho rằng đây là một cuộc chiến tranh
truyền thông. Thực chất, tình báo Mỹ đã cảnh báo một cách vô cùng chính xác. Họ



chính là người đánh giá được đúng về Putin. Dân thường như mình đánh giá sai cũng
là lẽ thường tình. Ngay cả Tổng thống Ukraine cũng sai. Cũng bởi vì Putin liên tục
đưa ra tuyên bố, ông ấy chỉ tập trận, không có mục đích xâm lược Ukraine. Putin là
một kẻ chuyên nói dối.
Khi cuộc chiến bắt đầu nổ ra, một trang thông tin của Quân đội Ukraine được thành
lập để cung cấp mọi thông tin tình hình chiến sự kịp thời cho người dân. Tin tức luôn
được cập nhật theo từng phút trên toàn mặt trận ở Ukraine.

Putin tiến đánh Ukraine theo dọc biên giới các hướng Bắc, Đông, Nam trên đồng loạt
các thành phố. Mặt trận phía Đông được chuẩn bị kỹ càng nên quân đội Ukraine chủ
động phản công, còn mọi mặt trận khác đều bị động, giao tranh rất quyết liệt không
phân thắng bại trong hơn 16 tiếng ngày đầu tiên, cuối cùng quân đội Ukraine giữ
được quyền kiểm soát ở các vị trí trọng yếu, chấp nhận bỏ mất vào tay quân Nga
những vị trí không quan trọng như nhà máy điện hạt nhân đã đóng cửa Chernobyl.

Ukraine để vườn không nhà trống cho quân Nga vào xâm chiếm nhà máy điện
Chernobyl một cách dễ dàng như cho không vì vị trí này không giúp ích gì trong cuộc
tấn công mà Nga nêu ra với thế giới như một chiến tích lẫy lừng.

Thiệt hại lớn nhất với Putin trong ngày đầu tiên tiến đánh Ukraine là kế hoạch bất
thành trong việc bắt sống Tổng thống Zelenski cùng nội các Chính phủ. Vài ngày
trước khi chiến tranh xảy ra, Ukraine cử Tướng Quân đội tham gia cuộc tập trận
quân sự với Nga tại nước láng giềng phương Bắc Belarus.

Phía Belarus đảm bảo an ninh cho Ukraine, sẽ không tấn công Ukraine dọc biên giới
của họ. Ukraine chủ quan hoàn toàn không phòng bị, cho tới khi tình báo Mỹ báo tin
sắp có một cuộc tập kích vào Ukraine từ hướng Belarus của 34 chiếc trực thăng quân
sự cùng 200 lính đặc công tinh nhuệ mà Mỹ nhìn thấy qua vệ tinh. ..



34 máy bay trực thăng thản nhiên bay vào vùng trời Ukraine không gặp trở ngại nào,
cách Kiev 30km thì bị quân đội Ukraine phát hiện, phản công. Một chiếc máy bay
trong số đó đã kịp phá hủy hoàn toàn nhà máy nhiệt điện ở thành phố Ukrainka, trên
đường về làng quê Kan Hiv. 4 chiếc máy bay trực thăng bị quân đội Ukraine bắn rơi.

Hai bên giao tranh vô cùng ác liệt, có lúc quân Nga đã nắm được quyền kiểm soát
sân bay quân sự Gostomel cách Kiev 25 km. Quân đội Ukraine rất kiên cường, chiến
đấu liên tiếp 16 tiếng đồng hồ, tiêu diệt toàn bộ 200 lính đặc công thiện nghệ của Nga
(mà ở Ukraine gọi là lính dù), giành lại quyền kiểm soát sân bay quân sự vào lúc 10h
đêm ngày 24.10.2022.

Nga dự tính 34 chiếc trực thăng này sẽ bay thẳng tới Phủ Tổng thống để bắt cóc
Zelenski cùng toàn bộ nội các Chính phủ trong vòng 3 tiếng. Kế hoạch của họ bất
thành, 200 lính dù thiệt mạng cùng hơn 600 binh lính Nga thiệt mạng trên những mặt
trận khác. Nga đã thua khá đậm trong ngày đầu tiên chiến tranh so với tương quan
lực lượng rất mỏng, yếu và hoàn toàn bị động của Ukraine.
.............

Cuối ngày đầu tiên, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine có bài phát biểu trước nhân dân
về chiến sự trong ngày đầu tiên. Ông ấy nói bằng tiếng Ukraina nhưng sau đó được
dịch ra tiếng Nga. Mình đọc bài phát biểu của ông ấy mà không thể cầm được nước
mặc dù đó hoàn toàn là những con số, - những con số thương vong mà quân đội
Ukraine phải trả giá và những con số thiệt hại của Quân đội Nga sau 16 tiếng đầu
tiên giao tranh là một bản anh hùng ca về những người anh hùng Ukraine hy sinh cho
Tổ quốc cũng như lên án về tội ác chiến tranh. Mình đã khóc khi nghe về những tấm
gương quả cảm, hy sinh tính mạng của họ để bảo vệ từng tấc đất của dân tộc.

(Còn tiếp)

Hành động của Biden khiến Putin trở thành người hưởng lợi không thể tranh cãi.
Nguyen Liên Hương

Vladimir Putin không cần chiếc đèn xanh, mà Joe Biden đã bật sẵn để các lực lượng
Nga trông thấy, cho một “cuộc xâm phạm ” vào Ukraine, trong cuộc họp báo
marathon vào thứ Năm tuần trước.

Tổng thống Nga đã biết Tổng tư lệnh Hoa Kỳ không thể ngăn cản ông ta ngay cả khi
muốn làm vậy. Chắc chắn, Putin đã thấy được kết quả thăm dò dư luận và biết rằng
những vướng mắc từ nước ngoài sẽ không giúp ích gì cho một đảng Dân chủ của
Biden đang bị giảm bớt sự ủng hộ của dân chúng.

(Lee Smith là một nhà báo kỳ cựu, là thành viên cao cấp tại Viện Hudson, khách mời
thường xuyên của Fox News, CNN và France 24)

Các chính sách của Biden đối với Nga và Ukraine làm tăng nguy cơ gây hấn mới
của Putin
Andrei Illarionov, Senior Fellow – CENTER FOR SECURITY POLICY

Các chính sách của Hoa Kỳ hiện đang trái ngược với những gì Biden từng nói rằng
ông sẽ làm.



Các chính sách được dự kiến của Mỹ sẽ là ngăn chặn việc kẻ xâm lược (Nga) có thể
thực hiện các hành động quân sự mới, đồng thời hỗ trợ nạn nhân (Ukraine).

Nhưng các chính sách thực tế của chính quyền Biden lại hoàn toàn ngược lại – nó
cung cấp hỗ trợ kinh tế và chính trị đáng kể cho kẻ xâm lược và giảm dần sự ủng
hộ cho nạn nhân.

Hành động của Biden khiến Putin trở thành người hưởng lợi không thể tranh cãi

Chính sách yếu kém này đã làm tăng khả năng gây hấn mới từ Putin. Chúng ta hãy
xem xét kỹ hơn các hành động của chính quyền Biden kể từ tháng 1 /2021và những
thông điệp mà Biden gửi cho Putin.

Các cuộc tiếp xúc cá nhân giữa Putin - Biden

Biden đã nói chuyện hai lần với Putin, tiếp đón ông (trực tuyến) tại Hội nghị thượng
đỉnh về khí hậu vào ngày 22 /4 /2021và mời ông ta tham dự cuộc họp song phương
vào mùa hè này.

Đồng thời Biden chỉ nói chuyện với Tổng thống Ukraine Zelensky một lần, và thậm
chí sau đó Biden đã cắt ngắn cuộc trò chuyện bằng cách không cho phép Zelensky
chạm vào một số vấn đề, dẫn đến những phàn nàn bất thường từ phía Ukraine.
Biden đã không mời Zelensky đến Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu.

Phần mở rộng START-3.

Việc Tổng thống Donald Trump từ chối đồng ý gia hạn vô điều kiện Hiệp ước Cắt
giảm Vũ khí Chiến lược (START-3) đã tạo ra một cơn đau đầu cho Putin và gần
như không thể chịu nổi gánh nặng về ngoại giao, an ninh và tài chính đối với ông ta
trong nhiều năm tới.

Nhưng một trong những hành động đầu tiên của Biden là gia hạn START-3, chỉ 4
ngày sau cuộc điện đàm ngày 25/1 với Putin.

Việc gia hạn vô điều kiện của Biden đối với hiệp ước đã mang lại cho Putin một món
quà tài chính quý giá trị giá hàng trăm tỷ đô la, bằng cách hạn chế Hoa Kỳ chiến
lược hiện đại hóa hạt nhân,

do đó giúp Putin giảm bớt “nhu cầu” phải đổ nhiều tiền hơn vào việc nâng cấp vũ khí
chiến lược của riêng mình. Biden đã giải phóng bàn tay của Putin cho các hoạt động
quân sự có thể xảy ra, đặc biệt là chống lại các nước láng giềng.

Đường ống dẫn khí Nord Stream-2
.
Vào tháng 12 năm 2019, chính quyền Trump đã áp đặt các biện pháp trừng
phạt khiến việc xây dựng đường ống Nord Stream 2 từ Nga đến Đức bị dừng.

Nhưng vào ngày 24 tháng 1 năm 2021, bốn ngày sau nhiệm kỳ tổng thống của Biden,
việc xây dựng trở lại và các đường ống mới đã được đặt bắt đầu từ ngày 6 tháng 2.”



Hành động của Biden khiến Putin trở thành người hưởng lợi không thể tranh cãi.

Đòn bẩy trao tay
Tuy nhiên, vào tháng 5 năm ngoái, chính quyền Biden đã từ bỏ các lệnh trừng phạt
lưỡng đảng đó, cho phép Nord Stream tiếp tục hoạt động. Khi làm như vậy, họ đã
chuyển giao đòn bẩy cho người Nga và khiến Ukraine phải chịu đựng tình trạng như
hiện nay.

Một số giả thuyết cho rằng Biden chỉ đơn giản là đảo ngược thành tựu quan trọng
của chính quyền Trump chỉ vì thù hận.

Một giả thuyết gây tai tiếng xấu hơn cho rằng vì con trai của ông, Hunter Biden, phục
vụ trong hội đồng quản trị của Burisma, một công ty khí đốt Ukraine,nên Tổng thống
Biden, ít nhất, đã xuất hiện xung đột lợi ích.

Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, Hunter “đã nhận được một số tiền chuyển khoản 3,5
triệu đô la từ Elena Baturina, vợ của cựu thị trưởng Moscow,” theo một báo cáo của
Quốc hội.

Tổng thống Mỹ và Nga đã gặp nhau hôm thứ Ba tại một hội nghị thượng đỉnh trực
tuyến, trong đó Biden đưa ra lời hứa và Putin thì không đảm bảo gì. EPA

Không thể nói chắc chắn liệu có tồn tại một xung đột lợi ích như vậy hay không.
Nhưng các nhà lãnh đạo của cả hai đảng chắc chắn rằng việc ngăn chặn đường ống
dẫn khí đốt này của Nga là việc làm đúng đắn.

Và bằng cách cho phép nó tiếp tục xây dựng, Hoa Kỳ đã mất đi đòn bẩy quan trọng
đối với Matxcơva. Biden hiện đang cố gắng lấy lại đòn bẩy mà ông ta đã mất, nhưng
quá ít ỏi, quá muộn rồi.

Các biện pháp trừng phạt mới của ông được đưa ra sau khi quân đội Nga đã tiến vào
Ukraine. Thật không may, có vẻ như đã xảy ra những thiệt hại.



“Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, Biden sẽ phải giải thích tại sao dầu của Canada
gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu, ..… nhưng khí đốt của Nga thì lại không.......“

Cách tiếp cận thiển cận của Biden

Thật không may, Tổng thống Biden đã có một cách tiếp cận thiển cận để xoa dịu phe
phái theo tư tưởng tự do cấp tiến của mình.

Người Mỹ thì lại đang xem xét kết quả của nó ngay tại những máy bơm xăng. Giá
xăng tiếp tục tăng. Và chúng ta đã mất khả năng chống lại chính sách năng lượng của
Nga vì chúng ta bị suy yếu đáng kể từ quan điểm sản xuất năng lượng.

Ở đây, ở bang Nam Dakota, giá xăng cao đang gây hại cho tất cả mọi người. Đó là
một chặng đường dài để lái xe đến bất cứ nơi nào trong tiểu bang nông thôn của
chúng tôi.

Mùa đông dài lạnh giá của chúng ta còn lâu mới kết thúc. Và do tình trạng lạm phát
dưới chính quyền Biden, chi phí nhiên liệu tiếp tục tăng.

Đường ống Keystone sẽ giúp xoa dịu những lo ngại đó, đồng thời mang lại cho nước
Mỹ sự linh hoạt để chống lại hành động xâm lược của Nga, bằng cách mở rộng xuất
khẩu năng lượng sang châu Âu.

Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, Biden sẽ phải giải thích tại sao dầu của Canada
gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu, nhưng khí đốt của Nga thì lại không.

Viện trợ an ninh cho Ukraine.

Kể từ khi Putin bắt đầu gây hấn vào năm 2014, Hoa Kỳ đã cung cấp gần 2 tỷ đô
la hỗ trợ an ninh cho Ukraine, với 243 triệu đô la trung bình hàng năm trong suốt 7
năm chiến tranh, 197 triệu đô la mỗi năm trong nhiệm kỳ tổng thống Obama và 306
triệu đô la mỗi năm trong nhiệm kỳ tổng thống Trump.

Đối với năm 2021, chính quyền Trump ấn định, và Quốc hội Hoa Kỳ đã phê chuẩn,
khoản viện trợ 275 triệu đô la– cho Ukraine.

Vào ngày 1 tháng 3, chính quyền Biden đã xác nhận tổng số tiền viện trợ này bằng
cách chia nó thành hai phần 125 triệu đô la hỗ trợ vô điều kiện và 150 triệu đô la
với điều kiện tiến độ cải cách ở Ukraine.

Ba mươi ngày sau, phần có điều kiện trị giá 150 triệu đô la đã được lược bỏ
khỏi tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng, khiến Ukraine chỉ có 125 triệu đô la hỗ trợ
vô điều kiện vào năm 2021.

Con số này thấp hơn khoảng 36% so với mức trung bình dưới thời Obama, thấp hơn
59% so với mức trung bình dưới thời Trump và ít hơn 48% so với mức trung bình
trong giai đoạn 2014-20.

Hỗ trợ an ninh cho Ukraine mà chính quyền Biden hứa cho



năm 2021 (125 triệu USD) bằng khoảng 30% (hoặc ít hơn 3 lần) số tiền mà chính
quyền Trump cung cấp vào năm 2019 (415 triệu USD).

Đáng chú ý, chính quyền Biden đã giảm hỗ trợ an ninh cho Ukraine vào tháng 4 năm
2021 khi Nga tăng cường quân đội dọc biên giới Ukraine.

Hợp tác quân sự lâu dài.

Trong nhiều năm, các nhà chức trách Ukraine đã bày tỏ sự quan tâm của họ trong
việc gia nhập NATO và / hoặc phát triển hợp tác quân sự sâu rộng với Mỹ.

Mối quan tâm này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh Nga xâm lược,
sáp nhập Crimea và hậu thuẫn cho cuộc chiến đang diễn ra ở Donbass, và đặc biệt là
trong cuộc khủng hoảng an ninh vào tháng 4 năm 2021.

Tuy nhiên, chính quyền Biden không ủng hộ nguyện vọng của Ukraine đối với NATO
hay kế hoạch hành động để trở thành thành viên (MAP) của NATO.

Biden thậm chí còn không ủng hộ Ukraine để có được vị thế của một đồng minh lớn
không thuộc NATO (MNNA), một vấn đề song phương hoàn toàn không đòi hỏi sự
đồng thuận giữa các thành viên NATO.

Các lực lượng Nga gần đây đã tiến vào biên giới Ukraine, theo các hình ảnh vệ tinh
mới được công bố. MDRF / Polaris

Hợp tác quân sự ngắn hạn.

Cuộc khủng hoảng an ninh tháng 4 năm 2021 xảy ra bởi sự tập trung cao độ của
quân đội Nga dọc theo biên giới Nga-Ukraine, nó có thể được giảm thiểu bằng cách
Hoa Kỳ bày tỏ thái độ và sự hỗ trợ tổng thể của phương Tây đối với Ukraine, không
chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động thiết thực.



Trong số các lựa chọn thông thường và không gây tranh cãi là gửi các phái đoàn
quân sự từ Hoa Kỳ và NATO đến Kyiv (Kiev); tăng số lượng, quy mô và cường độ các
cuộc tập trận chung trên lãnh thổ Ukraine; di chuyển một số binh lính Mỹ vào
Ukraine trên cơ sở luân phiên; thiết lập các căn cứ quân sự tạm thời hoặc lâu dài
trong nước; tiến hành các cuộc tuần tra chung của Hoa Kỳ/NATO-Ukrainian đối với
không phận Ukraina; thường xuyên thực hiện các chuyến thăm hải quân của Hoa Kỳ
và các thành viên NATO khác tới Biển Đen;

tăng viện trợ quân sự; cho phép hỗ trợ tài chính đặc biệt cho Ukraine trực tiếp hoặc
thông qua IMF và Ngân hàng Thế giới; và cung cấp vaccine thừa để giúp Ukraine
chống lại đại dịch coronavirus.

Thế nhưng, cho đến nay, đã không có động thái nào trong các loại đó được thực hiện.
Hơn nữa, chính quyền Biden lại còn hủy bỏ việc điều động hai tàu chiến đến Biển
Đen.

Các quan hệ ngoại giao đều đặn.

Trong bốn tháng kể từ khi Joe Biden nhậm chức, Hoa Kỳ vẫn chưa cử đại sứ đến
Ukraine.

Hơn nữa, một ứng cử viên cho vị trí đó đã không được đem ra thảo luận tại Thượng
viện Hoa Kỳ, chứ đừng nói là được xác nhận.

Putin có thể đưa ra kết luận của riêng mình

Sự khác biệt rõ rệt giữa các chính sách của Biden đối với Nga (sự kết hợp giữa chỉ
trích công khai vừa phải với sự hỗ trợ tài chính hữu hình) và Ukraine (sự kết hợp của
khen ngợi bằng lời nói với việc rút lại sự hỗ trợ thực sự bằng hành động), rõ ràng
đến mức chúng không thể bị bỏ qua bởi những người quan sát chăm chú và người thụ
hưởng là Vladimir Putin.

Biden đã đánh mất lòng tin của người dân Mỹ do cách thức hỗn loạn khi rút quân Mỹ
khỏi Afghanistan. Cũng tệ như thực trạng ở Afghanistan, cuộc khủng hoảng Ukraine
hiện tại có thể còn tồi tệ hơn bởi vì ông ta đang cổ xúy cho Nga, kẻ thù địa chính trị
lâu đời của chúng ta.

Trong câu chuyện về hai đường ống này, chính sách đối ngoại tai hại của Tổng thống
Biden và chương trình nghị sự về năng lượng đan xen nhau. Thất bại kép của ông ta
đang đặt quốc gia của chúng ta, và toàn bộ thế giới tự do, vào tình thế nguy hiểm.



Về tác giả: TS. Andrei Illarionov là một nhà kinh tế học và nhân vật đại chúng người
Nga sống tại Washington, D.C., Hoa Kỳ.

Năm 1992, ông là Cố vấn Kinh tế cho Quyền Thủ tướng Nga Yegor Gaidar, năm
1993-1994, ông là Cố vấn Kinh tế Trưởng cho Thủ tướng Nga Victor Chernomyrdin,
năm 2000-2005, ông là Cố vấn Kinh tế Trưởng cho Tổng thống Nga Vladimir
Putin tại G-8.

Andrei Illarionov tốt nghiệp Đại học Tổng hợp St.Petersburg (SPSU, Khoa Kinh tế)
năm 1983. Ông hoàn thành bằng Tiến sĩ. trong ngành Kinh tế tại cùng một tổ chức
vào năm 1987 với luận án về lịch sử tài chính chính phủ của các quốc gia phát triển
trong thế kỷ XX.

Ông cũng học kinh tế ở Áo (Viện Quốc tế về Phân tích Hệ thống Ứng dụng,
Laxenburg), Vương quốc Anh (Đại học Birmingham) và Hoa Kỳ (Đại học
Georgetown) cũng như nghiên cứu chính trị (Đại học Stanford).

Sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp St.Petersburg, Dr. Illarionov từng là trợ lý giáo
sư tại SPSU và sau đó là trưởng nhóm phân tích của phòng thí nghiệm nghiên cứu
tại Đại học Kinh tế và Tài chính St.Petersburg.

Tại đây, ông được tuyển dụng vào một nhóm nhỏ các nhà kinh tế trẻ đầy tham vọng,
chủ yếu đến từ Moscow và St.Petersburg, những người đã chuẩn bị tinh thần để
chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch của Liên Xô sang thị trường.

Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1991 đã đưa nhóm các nhà kinh tế này lên nắm
quyền và TS. Illarionov trở thành Phó Giám đốc Trung tâm Cải cách Kinh tế của
Chính phủ Nga, tổ chức tư vấn liên quan đến việc thiết kế một phần quan trọng của
các cải cách kinh tế được thực hiện.

Về cơ bản, ông trở thành một trong những cố vấn cho Phó Thủ tướng khi đó và sau
đó là Quyền Thủ tướng Yegor Gaidar.

Sau khi Quốc hội Nga bãi miễn Gaidar và ủng hộ Victor

https://centerforsecuritypolicy.org/author/andrei-illarionov/


Chernomyrdin làm Thủ tướng mới của Nga, Chernomyrdin, vào tháng 4 năm 1993 đã
chọn Dr. Illarionov với tư cách là Cố vấn kinh tế trưởng của mình.

Những bất đồng quan trọng giữa họ về các chính sách sau 10 tháng cầm quyền đã
khiến Illarionov từ chức và thành lập một Viện Phân tích Kinh tế Định hướng thị
trường (IEA) nhỏ nhưng có ảnh hưởng khá lớn ở Moscow.

Ông trở thành Giám đốc và sau đó là Chủ tịch. IEA tình cờ là tổ chức nghiên cứu duy
nhất ở Nga dự đoán chính xác cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998 và sự mất giá
lớn của đồng rúp.

Vào mùa xuân và mùa hè năm 1998 TS. Illarionov hầu như là tiếng nói duy nhất
khẳng định rằng đồng rúp của Nga đã được định giá quá cao và sẽ bị phá giá bất kể
những nỗ lực của Chính phủ Nga, Ngân hàng Trung ương Nga và Quỹ Tiền tệ Quốc
tế nhằm chống lại sự tất yếu này. Vào tháng 8 năm 1998, đồng rúp mất giá, chính phủ
vỡ nợ nước ngoài và mất kiểm soát một phần dòng vốn, do đó gây ra cuộc khủng
hoảng kinh tế và tài chính quốc gia cũng như khu vực.

Sau khi Vladimir Putin trở thành Quyền Tổng thống vào đầu năm 2000, ông đã mời
TS. Illarionov làm Cố vấn kinh tế trưởng của mình. Vào tháng 4 năm 2000 Andrei
Illarionov trở thành người được bổ nhiệm đầu tiên trong chính quyền mới.

Vào tháng 1 năm 2005 TS. Illarionov từ chức Cố vấn Tổng thống. Ông đã công bố ba
lý do chính khiến ông từ chức: nước Nga bị biến thành một quốc gia phi tự do về
chính trị, sự chiếm đóng nhà nước Nga bởi tập đoàn cảnh sát mật (“siloviki”), và nạn
tham nhũng khủng khiếp trong giới lãnh đạo Nga.

TS. Illarionov được mời đến Trung tâm Tự do và Thịnh vượng Toàn cầu của Viện
Cato ở Washington, Hoa Kỳ và ông là Thành viên cấp cao của tổ chức này từ tháng
10 năm 2006 đến tháng 1 năm 2021.

Khi ở Cato TS. Illarionov đã tham gia vào việc chuẩn bị Chỉ số Cato về Tự do Con
người, đã chuẩn bị các nghiên cứu về bản chất của chế độ chính trị Nga, lịch sử cải
cách Nga, Chiến tranh Nga-Gruzia, Chiến tranh Nga-Ukraine, lịch sử chính trị đưa
ông Putin lên nắm quyền, nguồn gốc tự do và khai sinh ra nền văn minh phương Tây.

Vào tháng 1 năm 2014, ông đã công khai cảnh báo Ukraine rằng ông Putin sẽ chiếm
và sáp nhập Crimea, dự đoán đã trở thành sự thật hai tháng sau đó.

Bài nói chuyện đầy xúc động của Tổng thống Ukraine với người dân Nga, vào tối
ngày 23 tháng 2, vài giờ trước khi Putin ra lệnh cho quân đội Nga tấn công
Ukraine.

TỔNG THỐNG UKRAINE NÓI VỚI NGƯỜI DÂN NGA: "BẠN ĐANG CHIẾN
ĐẤU VÌ CÁI GÌ VÀ VỚI AI?"

Vào tối ngày 23 tháng 2, vài giờ trước khi Putin ra lệnh cho quân đội Nga tấn công
Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cầu xin người dân Nga ngăn

https://en.wikipedia.org/wiki/Cato_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Cato_Institute


chặn lãnh đạo của họ gửi quân qua biên giới và vào đất nước của ông. Trong một
video kêu gọi đầy xúc động, ông nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia
và cảnh báo về sự tuyệt vọng mà một cuộc chiến tranh không cần thiết sẽ mang đến.

Ông Zelensky, nói bằng tiếng Nga, cho biết Mạc Tư Khoa đã chấp thuận việc điều
động gần 200.000 quân vào lãnh thổ Ukraine, cùng với hàng ngàn xe bọc thép xếp
hàng dài ở biên giới. Ông nói rằng một cuộc xâm lăng có nguy cơ trở thành "sự khởi
đầu của một cuộc chiến tranh lớn trên lục địa châu Âu."

Ông Zelensky nói: “Người ta nói với các bạn rằng đây là một chiến dịch để giải
phóng người dân Ukraine. Nhưng người dân Ukraine là những người đang có tự do”

Những lời lẽ kêu gọi hòa bình của ông trái ngược hẳn với bài phát biểu hôm thứ Hai
21 tháng 2, của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã dùng “lịch sử Nga” để đả
phá khái niệm Ukraine là một quốc gia độc lập. Ông cũng tung ra một loạt các cáo
buộc chống lại chính phủ ở Kyiv. Nhiều người coi đây là màn dạo đầu cho một cuộc
xâm lược.

Với thái độ lo buồn nhưng quyết tâm, ông Zelensky đã tìm cách phá vỡ sự tuyên
truyền của bộ máy truyền thông của nhà nước Nga, đã mô tả Ukraine là một quốc gia
được điều hành bởi chế độ phát-xít đang đe dọa Mạc Tư Khoa.

Tuy nhiên ông Zelensky thừa nhận rằng những lời nói của ông có thể sẽ không được
chiếu trên truyền hình Nga. “Quốc gia Ukraine được mô tả trên tin tức của các bạn
và quốc gia Ukraine trong đời thực là hai quốc gia hoàn toàn khác nhau,” Ông
Zelensky nói.

“Các bạn được cho biết rằng chúng tôi là phát-xít. Làm sao một dân tộc đã mất hơn 8
triệu người trong cuộc chiến chống phát-xít lại có thể ủng hộ chủ nghĩa phát-xít? Ông
Zelensky, người gốc Do Thái, nói: "Làm sao tôi có thể trở thành một kẻ phát-xít? Ông
nội của tôi là một quân nhân Liên Xô tham chiến trong cuộc thế chiến thứ hai, nhưng
đã chết ở một nước Ukraine độc lập.”

Ông Zelensky nói người dân Nga đang được cho biết rằng ông đang chuẩn bị một
cuộc tấn công để chiếm lại lãnh thổ của phe ly khai ở vùng Donbas và "đánh bom khu
vực này một cách không thương tiếc."

Nhưng, ông đặt câu hỏi, “tôi sẽ tấn công ai? Luhansk? Ngôi nhà mà mẹ của người
bạn thân nhất của tôi sống? Nơi chôn cất cha của người bạn thân nhất của tôi? ”.

“Đây là đất của chúng tôi. Đây là lịch sử của chúng tôi. Các bạn đang chiến đấu vì
cái gì và với ai? ” ông nói. “Nhiều người trong số các bạn đã đến Ukraine. Nhiều
bạn có người thân ở Ukraine. Một số đã học tại các trường đại học Ukraine. Một số
đã kết bạn với người Ukraine. Bạn biết tính cách của chúng tôi. Bạn biết người của
chúng tôi. Bạn biết các nguyên tắc của chúng tôi. ”

Ông nói: “Người dân Ukraine muốn hòa bình. Chính phủ Ukraine muốn hòa bình."
Ông cảnh báo người Nga rằng nếu quân đội của họ xâm lược Ukraine, quốc gia của
ông sẽ tự vệ. Ông nói: “Chúng tôi biết chắc rằng chúng tôi không muốn chiến tranh -



không muốn chiến tranh lạnh, không muốn chiến tranh nóng, không muốn chiến tranh
hỗn hợp.

“Nhưng nếu những thế lực này tấn công chúng tôi, nếu các bạn tìm cách chiếm lấy
đất nước của chúng tôi, tự do của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi, cuộc sống của
con cái chúng tôi, chúng tôi sẽ tự vệ. Không phải tấn công, mà là phòng thủ. Và khi
bạn tấn công chúng tôi, bạn sẽ nhìn thấy khuôn mặt của chúng tôi. Không phải lưng
của chúng ta, mà là khuôn mặt của chúng tôi ”.

Ông Zelensky đã dành phần lớn bài diễn văn để cảnh báo về những tổn thất của chiến
tranh, điều mà lãnh thổ Ukraine đã chứng kiến nhiều hơn các nước khác. Ông nói:
“Chiến tranh là một bi kịch nghiêm trọng, và bi kịch đó có một cái giá đắt trong mọi
khía cạnh của từ này. "Mọi người mất tiền của, danh tiếng, chất lượng cuộc sống, tự
do ... nhưng trên hết mọi người mất đi những người thân yêu của họ ... Họ đánh mất
chính mình."

Nhà lãnh đạo Ukraine mô tả xung đột vũ trang bao gồm "đau đớn, bẩn thỉu, máu và
chết chóc." Ông cảnh báo người Nga rằng hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn người có
thể chết, điều này sẽ không mang lại cho bất kỳ ai sự bảo đảm an ninh mà Điện Cẩm
Linh đang tìm kiếm.

Ông nói: “Chiến tranh lấy đi sự bảo đảm của tất cả mọi người. Sẽ không ai có được
bất kỳ hình thức bảo đảm an ninh nào. Và ai sẽ là người mất mát nhiều nhất? Mọi
người dân. Ai không muốn điều đó nhất? Mọi người dân. Ai có thể không cho phép
điều đó xảy ra? Mọi người dân. Những người đó có trong số các bạn không? Chắc
chắn có."

Ông Zelensky bày tỏ hy vọng rằng lãnh đạo của Nga sẽ lắng nghe người dân Nga,
ngay cả khi họ không lắng nghe ông. Ông cho biết đã gọi điện cho Putin hôm thứ Tư
nhưng chỉ nhận được sự im lặng. “Tôi biết rằng những lời nói của tôi gửi đến các bạn
sẽ không được chiếu trên truyền hình Nga, nhưng những công dân Nga cần nghe,”
Zelensky nói.

“Họ nên biết sự thật. Và sự thật là điều này cần phải dừng lại trước khi quá muộn. Và
nếu giới lãnh đạo nước Nga không muốn ngồi vào bàn nói chuyện với chúng tôi vì
hòa bình, có thể họ sẽ ngồi vào bàn nói chuyện với các bạn. Người Nga có muốn
chiến tranh không? Tôi muốn trả lời câu hỏi đó, nhưng câu trả lời chỉ thuộc về các
bạn ”.

Xem thêm video: https://youtu.be/KuYru_tTDSs (Ten Cho De Tap Cau Binh nhin de
lay kinh nghiem xam lang Dai Loan..? ) #ViệtTân

Có một trận chiến khác không có tiếng súng, đó là chiến tranh mạng giữa Nga và
Ukraine.

Theo thông tin của anh em bảo mật thì để chuẩn bị cho chiến tranh, hacker Nga đã
tạo ra khoảng một chục mã độc siêu cấp để đánh phá vào cơ sở hạ tầng mạng của
Ukraine, kể cả các trò tấn công cũ rích là DDoS cũng được đem ra dùng.

https://www.youtube.com/watch?v=KuYru_tTDSs
https://www.youtube.com/hashtag/vi%E1%BB%87tt%C3%A2n


Cho thấy phía Nga đã dốc tổng lực cho cuộc chiến này, ít nhất là cuộc chiến an ninh
mạng. Bằng chứng là đã tạo thuốc độc từ lâu và xua từ tinh anh tới lính lác ra trận.

Phía Ukraine trước giờ không nổi tiếng về hacker hay bảo mật, nhưng có vẻ họ đã trụ
vững dù có nhiều trang nhỏ như mấy trang tin tức đã bị đánh sập hoặc cấy mã độc.

Tuy nhiên cả Apple, Facebook, Google cũng cực kỳ nhanh trong việc chặn các trang
của Ukraine bị hacker Nga cấy mã độc.

Bài điểm tin chiến sự lúc nãy có 2 link của Ukraine bị cảnh báo bởi cả 3 bên này,
riêng Twitter thì không có phản ứng gì.

Ngoài ra, nhóm hacker khét tiếng Anonymous cũng lên tiếng đập lại hacker Nga và
ủng hộ Ukraine.

Trang web chính của điện Kremlin vừa sập cách đây mấy chục phút Các bạn
cuồng Putin có lẽ sẽ hơi thẹn.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1621705498175511&id=1000
10082284940

CỤC XƯƠNG KHÓ NUỐT
Sau một đêm không ngủ theo dõi tin tức truyền hình quân tinh nhuệ Nga giả dạng lính
Ukraine xâm nhập đánh dứt điểm thủ đô Kiev. Tiếng súng cá nhân nổ từng chập
trong đêm khuya. Tiếng nổ ì ầm của đạn pháo binh thì từ xa vọng về.

Cuối cùng bình minh đã ló dạng sáng sớm thứ Bảy 26/02. Yên lặng bao trùm thành
phố. Không có nhiều người ngoài đường vì thiết quân luật đang có hiệu lực. Ngoại
trừ một số ít quân đặc công Nga đã xâm nhập được vào vòng đai và trung tâm Kyiv,
nhưng quân phòng vệ thủ đô vẫn làm chủ tình hình.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1621705498175511&id=100010082284940
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1621705498175511&id=100010082284940


Sau 3 ngày tác chiến đẫm máu, quân xâm lược Liên Bang Nga vẫn chưa chiếm được
một thành phố lớn nào. Ngược lại, theo các nguồn tin khác nhau, thì có khoảng 2000
binh sỹ Nga đã tử trận, có nguồn tin nói trên 3000. Hàng chục máy bay đủ loại bị bắn
hạ và hàng trăm chiến xa, xe bọc thép chiến đấu, và các loại xe cơ giới khác bị rang
muối cháy phừng phừng.

Một thành tích đáng kể khác là binh sỹ Ukraine vừa bắn rớt hai vận tải cơ khổng lồ
Ilyushin Il-76 đang chở lính Nhảy Dù của Liên Bang Nga. Ilyushin Il-76 có kích thước
tương đương với C-141 của Không Quân Hoa Kỳ. Chiếc đầu tiên bị bắn ở Vasyliev
cách Kyiv 40km ở hướng Nam. Chiếc thứ hai bị bắn rớt ở Bila Tserkva, 85 km cũng ở
hướng Nam của Kyiv. Máy bay Ilyushin Il-76 có thể chuyên chở khoảng 125 lính nhảy
dù.

Như zậy sau ba ngày đẫm máu “giải phóng” Ukraine khỏi ách cai trị tàn ác độc tài
của một tập đoàn “Đức Quốc Xã - Nazy” do một ông gốc Do Thái cầm đầu. Hoàng
Đế Vladimir Putin đã nướng mấy ngàn lính. Bằng mức thương vong của quân đội
Hoa Kỳ trong 21 năm ở chiến trường Afghanistan.

Các chuyên gia quân sự, và giới chức tình báo Anh Quốc và Hoa Kỳ cùng đồng ý là
cuộc xâm lăng của Liên Bang Nga đã bị mất trớn. Đã không diễn ra đúng như sự
mong đợi của ngài Hoàng Đế.

Sau mấy ngày dùng hỏa tiễn hành trình và các loại võ khí tinh khôn đánh các mục
tiêu đầu não của Quân Lực Ukraine. Kết quả là hệ thống "chỉ huy và kiểm soát”
(command and control) và hệ thống phòng không của Ukraine đã không bị tê liệt, mà
chỉ bị suy yếu một phần thôi.

Không Quân Nga vẫn chưa làm chủ bầu trời và máy bay Ukraine vẫn còn hoạt động.
Các giàn hỏa tiễn SAM do ra đa hướng dẫn của Ukraine vẫn có khả năng bắn rớt
máy bay Nga ở cao độ.

Các chuyên gia tình báo quan tâm đến sự đơn độc và thái độ tức giận thiếu chăm chú
trong ánh mắt hiện nay của Vladimir Putin. Quan tâm vì hệ thống cầm quyền độc tài
ở Liên Bang Nga không được “kiểm soát và cân bằng” (check and balances) như các
chính thể dân chủ.

Khi các nhà độc tài tức giận thì máu của thường dân sẽ đổ nhiều hơn. Đó là chưa kể
võ khí hóa học và nguyên tử có thể được sử dụng. Người ta lo ngại Putin quá tức giận
nên sẽ ra lịnh tàn sát người Ukraine bằng cách dội bom bừa bãi, hoặc dùng trực
thăng thả các thùng chất nổ xuống những nơi có kháng cự như ở Syria.

Các phân tích gia quân sự cho biết các đơn vị trừ bị của Liên Bang Nga vẫn còn rất
nhiều bên kia biên giới và có thể được tung vào mặt trận trong những ngày tới và sẽ
tác chiến tàn bạo hơn.

Tuy nhiên 200 ngàn lính Nga được tung vào Ukraine chỉ có khả năng tấn công và có
thể chiếm trọn vẹn quốc gia này trong thời gian ngắn. Nhưng 200 ngàn quân này sẽ
không thể giữ được Ukraine vì Liên Bang Nga cần nhiều binh lính hơn để bảo vệ các
tuyến đường tiếp vận, cho các cuộc hành quân lục soát càn quét những ổ kháng cự
v.v.



Hôm qua chính quyền Ukraine đã phân phối 18 ngàn súng trường tấn công AK-74 ở
thủ đô Kiev và người người lũ lượt xếp hàng nhận súng. Người dân Ukraine có tinh
thần yêu nước cao độ và họ sẽ ở lại chiến đấu anh dũng. Chính quyền Hoa Kỳ đã lố
bịch đề nghị giúp TT Volodymyr Zelensky di tản ra nước ngoài. Nhưng ông đã khẳng
khái từ chối: “Tôi cần đạn dược chớ hỏng cần được chở đi” - I need ammunition,
NOT a ride!

18 ngàn khẩu súng tự động bằng hỏa lực của một sư đoàn. Những dân quân này
thông thạo địa hình và ngõ ngách trong thành phố. Thiết giáp Nga chỉ có hiệu quả khi
tiến công trên đồng trống. Thiết giáp vào thành phố là đi vào tử lộ vì rất khó xoay xở.

Hỏa tiễn chống chiến xa có thể bắn cháy chiếc đầu và chiếc cuối, những chiếc đi giữa
sẽ bị kẹt nằm ụ. Lính thiết giáp hỏng thể ngồi quài ăn ỉa tại chỗ trong xe. Cũng có lúc
họ phải mở nắp leo ra ngoài và lúc ấy kẹo đồng và bom xăng từ cao ốc dội xuống.

Mới có 3 ngày mà Liên Bang Nga đã thiệt hại nặng. Cuộc chiến xâm lược hứa hẹn sẽ
sa lầy. Một tuần, một tháng nữa, những bà mẹ vợ chị em sẽ nhận được xác người thân.
Những xác người cháy đen có khi chỉ còn cái gáo dừa của lính thiết giáp bị rang
muối, hay xác phi công của các loại máy bay chiến đấu bị bắn rớt.

Khi ấy phong trào phản chiến ở Liên Bang Nga sẽ dấy lên gấp trăm lần hiện nay. Và
mạng sống của Hoàng Đế chưa chắc được bảo đảm. Luật rừng sẽ được chơi bằng
luật rừng.

Hôm qua thứ Sáu, LHQ bỏ phiếu lên án hành động xâm lược của Liên Bang Nga.
Đồng chí kính mến của Vladimir Putin là China lại bỏ phiếu trắng. Tập Cận Bình rất
đểu và nham hiểm. Nhưng nói chung bọn Cộng Sản đều vậy cả, chúng tạm thời bắt
tay nhau trong giai đoạn để chia chác phúc lợi nhưng sẽ phản bội và chém giết nhau
thẳng tay, như cuộc chiến ở biên giới Bắc Việt năm 1979.

Có lẽ Tập Cận Bình nhìn thấy xa đồng chí Vladimir Putin sẽ ôm đầu máu ở Ukraine,
nên ngu zì nhào zô cùng táp một cục xương khó nuốt.

Link để xem thêm phần hình ảnh:
https://www.facebook.com/photo?fbid=2097824187053920&set=pcb.209782224705
4114

https://www.facebook.com/photo?fbid=2097824187053920&set=pcb.2097822247054114
https://www.facebook.com/photo?fbid=2097824187053920&set=pcb.2097822247054114


18 ngàn khẩu súng máy đã dược phân phối ở Kyiv cho những ai muốn chiến đấu. Chỉ
cần xuất trình thẻ căn cước là được cấp súng.

Dân quân tuần tiểu và canh gác thủ đô.


