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Hình: Savili Arkhipov

KHÔNG CÓ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐIỂN TRAI NÀY, CÓ THỂ NHÂN LOẠI ĐÃ
TUYỆT CHỦNG

(Đăng lại bài cũ để cho ai chưa đọc biết rằng nước Nga còn có những con người
lương thiện, yêu hoà bình).



Ông tên là Vasili Arkhipov tên đầy đủ là Vasili Aleksandrovik Arkhipov (30/01/1926 -
19/08/1998). Ông sinh ra tại một thị trấn nghèo vùng ngoại ô Moscow. Ông là một
trong 3 sĩ quan chỉ huy của tàu ngầm tấn công hạt nhân B59 của Liên Xô thời kỳ
chiến tranh lạnh.

Khủng hoảng tên lửa năm 1962 khi Mỹ triển khai tên lửa hạt nhân ở Italia và Thổ Nhĩ
Kỳ sau khi phát hiện các trận địa tên lửa của Liên Xô ở Cu Ba. Lúc này mâu thuẫn đã
lên đến đỉnh điểm.

Liên Xô khi đó đã cử 4 tàu ngầm tấn công hạt nhân tới vùng biển Caribe, trong đó có
tàu ngầm B59. Khi phát hiện B59 đang hoạt động sát bờ biển Florida, các tàu chiến
Mỹ không hề biết rằng B59 được trang bị 22 quả ngư lôi hạt nhân (mỗi quả tương
đương quả bom ném xuống thành phố Hiroshima nước Nhật).

Vậy nên, tàu chiến Mỹ đã thả bom chìm để ép B59 nổi lên. Về phần mình, B59 sau
hơn một tháng di chuyển dưới biển sâu mà không thể liên lạc với trung tâm chỉ huy ở
Moscow nên thủy thủ đoàn khi bị tấn công đều cho là chiến tranh đã nổ ra.

Một cuộc họp khẩn giữa ba người chỉ huy trên tàu dưới cái nóng gần 50 độ trong
khoang tàu diễn ra. Sau khi tranh cãi nảy lửa thì hạm trưởng và chính trị viên của tàu
đồng ý phóng ngư lôi duy chỉ có hạm phó Arkhipov vẫn kiên quyết phản đối. Ông đưa
ra lý lẽ nếu muốn tiêu diệt B59 tàu Mỹ đã không chỉ thả bom chìm ở hai bên mạn mà
họ đã bắn hạ. Và rằng “hãy trồi lên mặt nước và tìm lời khuyên từ Moscow.

Trải qua quá trình thuyết phục cuối cùng cũng đi đến thống nhất là tàu nổi lên mặt
nước trong thế trận bao vây của hàng loạt tàu chiến Mỹ. Phía Mỹ lúc này mới nhận
ra rằng B59 là 1 trong 4 tàu ngầm tấn công hạt nhân mà Liên Xô triển khai tới
Caribe và để nó dời đi.

Trong phát biểu của mình sau này, bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống JF
Kennedy là Robert McNamara đã nói “một người được gọi tên là Savili Arkhipov đã
cứu thế giới chúng ta”!

Trở về sau sự kiện đó, dư luận cũng như giới diều hâu quân sự ở Moscow cho rằng
Arkhipov là kẻ đầu hàng hèn hạ. Nhưng với người yêu chuộng hoà bình trên thế giới
thì ông mãi là anh hùng đã “chấp nhận cúi đầu để cứu thế giới”. Tới tận khi ông mất
mọi người ít ai biết về ông.

Phải đến năm 2000 khi CIA giải mật về khủng hoảng tên lửa Cu Ba thì mọi người mới
biết đến và ghi nhận công lao cứu thế giới của ông. Bởi nếu lúc đó, chỉ một cái gật
đầu thôi chắc chắn chiến tranh hạt nhân sẽ nổ ra và thế giới sẽ lụi tàn.

Lời đe dọa của Putin về vũ khí hạt nhân có đáng lo ngại?
hoaihuong -google.group



Tên lửa liên lục địa ( ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga tại lễ diễn
binh kỷ niệm 71 năm chiến thắng phát xít trên Quảng trường Đỏ, Matxcơva, ngày

09/05/2016. AP - Alexander Zemlianichenko

Hôm Chủ nhật, 27/02/2022, 3 ngày sau khi bắt đầu cuộc xâm lăng Ukraine, tổng
thống Vladimir Putin đã ra lệnh đặt lực lượng răn đe hạt nhân của Nga trong tình
trạng báo động, gián tiếp đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử. Tuyên bố này đã khiến dư
luận châu Âu nói riêng và cả thế giới nói chung hết sức lo ngại.

Ngày hôm sau, 28/02, khi được hỏi là dân Mỹ có nên lo ngại về một cuộc chiến
tranh hạt nhân với Nga hay không, tổng thống Joe Biden đã trả lời: “không”. Giống
như khối NATO, Washington xem tuyên bố nói trên của tổng thống Nga mang tính
“khiêu khích một cách vô ích và nguy hiểm”.

Các quan chức bộ Ngoại Giao và bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã giảm nhẹ nguy cơ chiến
tranh nguyên tử với Nga, vì theo họ, sau tuyên bố nói trên của ông Putin, phía Nga
chưa có những hành động gì cụ thể theo hướng này. Cho nên, cả Hoa Kỳ lẫn NATO
đều chưa thay đổi quy chế của lực lượng hạt nhân của mình.

Nhưng một số chuyên gia cho rằng không nên xem thường lời đe dọa của chủ nhân
điện Kremlin. Về mặt lý thuyết, cho tới nay, vũ khí hạt nhân chỉ là một vũ khí mang
tính răn đe, tức là không sử dụng đến. Kể từ sau Thế Chiến Thứ Hai, tức là kể từ sau
khi Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, 5 cường quốc Mỹ,
Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc đều đã phát triển một lực lượng răn đe hạt nhân.

Tờ nhật báo kinh tế Pháp Les Echos hôm qua nhắc lại, vũ khí nguyên tử ngày nay
không phải như thời Hiroshima. Các tên lửa bây giờ đều là tên lửa liên lục địa rất
chính xác và được gắn nhiều đầu đạn hạt nhân, có thể vượt qua được hệ thống phòng
không để phá hủy nhiều mục tiêu cùng một lúc.

Nga hiện nay là cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới, với tổng cộng khoảng 6.000
đầu đạn hạt nhân, và cũng là quốc gia đi đầu về công nghệ tên lửa đạn đạo và tên lửa
siêu thanh.



Điều đáng nói là có sự khác biệt về chủ thuyết giữa Nga với các nước phương Tây,
theo nhận định của nhà nghiên cứu Cyrille Bret, Viện Jacques Delors, trên tờ Le
Journal du Dimanche hôm Chủ nhật vừa qua.

Chẳng hạn như đối với Pháp, việc sở hữu vũ khí nguyên tử chỉ là nhằm khiến cho kẻ
tấn công không dám dùng đến vũ khí này, bởi lẽ trong trường hợp đó Pháp sẽ đáp trả
cũng bằng vũ khí nguyên tử với sức tàn phá ghê gớm hơn nhiều.

Trong khuôn khổ lực lượng răn đe hạt nhân, lúc nào Pháp cũng có ít nhất một tàu
ngầm phóng tên lửa liên tục di chuyển và sẵn sàng phóng một tên lửa đạn đạo chiến
lược M51 có thể mang đến 10 đầu đạn hạt nhân, với sức công phá mạnh gấp 1.000
lần quả bom Hiroshima.

Pháp nói riêng và khối NATO nói chung luôn khẳng định vũ khí hạt nhân chỉ là vũ khí
mang tính phòng thủ.

Nhưng đối với Nga, phạm vi sử dụng vũ khí nguyên tử rộng hơn. Chủ thuyết của họ là
chỉ sử dụng vũ khí nguyên tử để đáp trả một cuộc tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng
loạt, hoặc để chống lại một mối đe dọa đến sự tồn tại của nước Nga. Nhưng theo nhà
nghiên cứu Cyrille Bret, Matxcơva không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân
tại các chiến trường và cũng như không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử
trong một cuộc tấn công để chấm dứt nhanh chóng chiến sự.

Thật sự là bây giờ không ai biết rõ là Putin chỉ muốn hù dọa phương Tây, hay thật sự
tính đến khả năng chiến tranh hạt nhân. Nên biết rằng ngay trong bài phát biểu sáng
sớm ngày 24/02, khi thông báo khởi động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine,
tổng thống Putin cũng đã ngầm đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân khi ông nói: những
nước nào chống lại cuộc can thiệp của Nga sẽ hứng chịu những hậu quả “chưa từng
được biết đến trong lịch sử”.

Nhưng rõ ràng là trước phản ứng vừa đồng lòng, vừa mạnh mẽ của cộng đồng quốc
tế, nhất là của phương Tây, cũng như trước sức kháng cự quyết liệt của quân đội và
người dân Ukraine khiến quân Nga không thể nhanh chóng đánh chiếm toàn bộ quốc
gia này, ông Putin nay dùng đến tư thế của một cường quốc hạt nhân mong tạo một
sức ép tâm lý áp đảo được đối phương.

Chiến tranh Ukraine càng kéo dài thì nguy cơ vũ khí hạt nhân càng cao. Nhưng theo
nhà nghiên cứu Cyrielle Bret, các nước châu Âu không nên lo ngại đến mức không
làm gì được, mà trái lại càng phải phải tỏ ra cứng rắn với Matxcơva, nhắc cho họ
biết là các cường quốc hạt nhân khác sẽ không để yên cho Nga dùng đến vũ khí
nguyên tử.

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20220302-l%E1%BB%9Di-%C4%9
1e-d%E1%BB%8Da-c%E1%BB%A7a-putin-v%E1%BB%81-v%C5%A9-kh%C3%A
D-h%E1%BA%A1t-nh%C3%A2n-c%C3%B3-%C4%91%C3%A1ng-lo-ng%E1%BA
%A1i

Tổng hợp tin tức vào cuối ngày thứ 8 ( 3-3-2022) của cuộc chiến chống xâm lăng
của Quân Dân Ukraine...

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20220302-l%E1%BB%9Di-%C4%91e-d%E1%BB%8Da-c%E1%BB%A7a-putin-v%E1%BB%81-v%C5%A9-kh%C3%AD-h%E1%BA%A1t-nh%C3%A2n-c%C3%B3-%C4%91%C3%A1ng-lo-ng%E1%BA%A1i
https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20220302-l%E1%BB%9Di-%C4%91e-d%E1%BB%8Da-c%E1%BB%A7a-putin-v%E1%BB%81-v%C5%A9-kh%C3%AD-h%E1%BA%A1t-nh%C3%A2n-c%C3%B3-%C4%91%C3%A1ng-lo-ng%E1%BA%A1i
https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20220302-l%E1%BB%9Di-%C4%91e-d%E1%BB%8Da-c%E1%BB%A7a-putin-v%E1%BB%81-v%C5%A9-kh%C3%AD-h%E1%BA%A1t-nh%C3%A2n-c%C3%B3-%C4%91%C3%A1ng-lo-ng%E1%BA%A1i
https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20220302-l%E1%BB%9Di-%C4%91e-d%E1%BB%8Da-c%E1%BB%A7a-putin-v%E1%BB%81-v%C5%A9-kh%C3%AD-h%E1%BA%A1t-nh%C3%A2n-c%C3%B3-%C4%91%C3%A1ng-lo-ng%E1%BA%A1i


Xin mời Quý vị theo dõi để tường..
BMH /// Washington, D.C

Biểu Tình Kêu Gọi Nước Mỹ Ủng Hộ Nước Ukraine Chống Lại Sự Xâm Lược của
Nước Nga

Phóng sự ghi nhận cuộc biểu tình hàng ngày, trước Tòa Bạch Ốc của Cộng Đồng
Người Ukraine, để chống lại cuộc xâm lăng của Nga sô..

Video clip của VietV do Anh Vũ Doanh và Cô Ái Hiền đến từ Houston, Texas, thực
hiện..

https://www.facebook.com/VIETVnetwork/videos/486657532988955

Tank của Nga hết dầu trên đường xâm lăng, bị dân chúng Ukraine "chọc quê "...

Thế Giới Chung Tay Ủng Hộ Ukraine:

Vương quốc Anh đã cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine, cấm máy bay Nga bay
ngang không phận.
Hoa Kỳ đã gửi thiết bị quân sự và tài chính đến Ukraine.
Ba Lan đang tiếp nhận các người dân tị nạn, cấm máy bay Nga bay ngang không

phận.
Thụy Điển đã gửi thiết bị quân sự đến giúp Ukraine
Phần Lan đã gửi 50 triệu đô la để viện trợ Ukraine, cấm máy bay Nga bay ngang

không phận.
Ý đã ngắt kết nối Nga khỏi SWIFT
Đức đang gửi thiết bị quân sự đến viện trợ Ukraine, cấm máy bay Nga bay ngang

không phận.
Pháp đã gửi Vũ khí và Trang thiết bị để giúp Ukraine.

https://www.facebook.com/VIETVnetwork/videos/486657532988955


Nhật Bản đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga
Hà Lan đã gửi thiết bị quân sự đến viện trợ Ukraine
Liên minh châu Âu đã viện trợ 1,2 tỷ € cho Ukraine, hạn chế Nga tiếp cận hệ

thống SWIFT
Bulgaria đang tiếp nhận các công dân Ukraine chạy trốn khỏi Ukraine, cấm máy

bay Nga bay ngang không phận.
Romania tiếp nhận các công dân Ukraine chạy trốn khỏi Ukraine, cấm máy bay

Nga bay ngang không phận.
Úc sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga
Canada công bố các biện pháp bổ túc để hỗ trợ Ukraine
Slovakia sẽ gửi quân đến biên giới Ukraine để giúp đỡ những người tị nạn
Hungary đang thu nhận thường dân Ukraine chạy trốn khỏi Ukraine
Hy Lạp sẽ gửi vật tư y tế cho Ukraine
Azerbaijan đã cung cấp cho Ukraine vật dụng y tế
Estonia đã đóng cửa Không phận với Nga, gửi vũ khí đến Ukraine và tiếp nhận

người tị nạn.
Cộng hòa Séc đang gửi dung quân dụng và tiếp nhận người Ukraine, cấm máy bay

Nga bay ngang không phận.
New Zealand đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga
Lithuania đã đóng cửa không phận của mình đối với Nga và cũng tiếp nhận người

Ukraine.
Latvia đã gửi thực phẩm, thuốc men và các nguồn cung cấp thiết yếu khác cho

Ukraine
Đan Mạch đã gửi thiết bị quân sự đến giúp Ukraine
Đài Loan đã ban hành lệnh trừng phạt đối với Nga
Bỉ đã gửi thiết bị quân sự đến viện trợ Ukraine
Ireland sẽ nhận công dân Ukraine với thông hành Ukraine
Scotland đang xem xét cung cấp người tị nạn cho công dân Ukraine
Iceland đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga

- Đặc biệt là tỷ phú người Mỹ, ông Elon Musk quyết định gửi thiết bị thu nhận tín hiệu
vệ tinh toàn cầu băng thông rộng cho Ukraine (mạng internet của Ukraine vừa rồi bị
chiến sự làm gián đoạn).
- Nhóm Anonymous Hackers đánh sập nhiều trang WEB của chính phủ Nga, trong đó
có điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga.

MH Helene Nguyen

Cho đến giờ phút này Biden vẫn không chịu trừng phạt Nga bằng cách ngưng
nhập cảng dầu từ Nga sô.

Áp lực gia tăng từ các Nghị sĩ và Dân biểu, bao gồm cả mụ phù thủy Nancy Pelosi
cũng đồng ý cấm nhập cảng dầu từ Nga.

Tại sao chỉ có Sleepy Joe và mụ Psaki là chống lại ?

Chuẩn bị nói lời tạm biệt... tin nhắn từ Clint Eastwood



Những năm hoàng hôn của tôi ở tuổi 90.

Nếu bạn nhận ra mỗi ngày là một món quà, bạn có thể gần bằng tuổi tôi. Khi tận
hưởng những năm tháng tuổi xế chiều, tôi thường nghĩ chắc chắn rằng cuộc vui nầy
phải kết thúc.

Sẽ đến một buổi sáng trong lành, lạnh lẽo khi tôi không còn nữa.

Không còn những cái ôm, không còn những dịp đặc biệt để chia vui cùng nhau, không
còn những cuộc điện thoại chỉ để tán gẫu.

Đối với tôi, dường như một trong những điều quan trọng cần làm trước khi buổi sáng
đó đến, là cho mọi người trong gia đình và bạn bè của bạn biết rằng tôi quan tâm đến
họ.

Tôi tìm những cách đơn giản để cho họ biết niềm tin chân thành và các nguyên tắc
hướng dẫn cuộc sống của tôi để họ luôn nói rằng: "Ông ấy là bạn của tôi, và tôi biết
ông ấy đã đứng ở đâu”.

Vì vậy, đề phòng ngày mai tôi đi, hãy biết điều này: Tôi đã bỏ phiếu chống lại Biden,
kẻ bất tài, dối trá, lật lọng, không chân thành, nói hai lời, xã hội chủ nghĩa cấp tiến,
bào chữa khủng bố, khát máu, tự ái, ngu ngốc về khoa học và kinh tế.

Hắn đã ở Nhà Trắng tám năm với Obama, người đã cố gắng phá hủy đất nước tuyệt
vời của chúng ta và biến nó thành một cái lỗ tào lao xã hội chủ nghĩa, Hồi giáo như
quê hương của hắn và ý tôi (quê hương hắn) không phải là Hawaii!

Bán súng cho chánh phủ vì bạn cho rằng tội phạm có quá nhiều súng cũng giống như
việc bạn tự thiến mình vì nghĩ rằng hàng xóm của bạn có quá nhiều trẻ em.

Trân trọng,
Clint



Tái bút: Hãy giúp tôi phổ biến lời nhắn nầy

Theo bản tiếng Anh
Link:https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1400219

Chiến tranh Ukraine: Kiev đã thắng Nga trên mặt trận truyền thông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp trực tuyến với Nghị Viện Châu Âu ngày
01/03/2022. AFP - JOHN THYS

Từ khi chiến sự bùng lên tại Ukraine, hầu như cả thế giới đều ủng hộ cuộc kháng
chiến của người dân nước này chống quân xâm lược Nga. Theo ghi nhận của giới
phân tích, đối mặt với một kẻ thù vượt trội về mặt quân sự, Ukraine ít ra đã giành
được một chiến thắng đầu tiên, đó là trên mặt trận truyền thông.

Người đầu tiên góp phần mang lại chiến thắng cho Ukraine trong lãnh vực truyền
thông không ai khác hơn là tổng thống Volodymyr Zelensky.

Bằng cách liên tục lên tiếng thông qua các video trên mạng, cho thấy rõ là ông vẫn ở
lại Kiev để tổ chức kháng chiến, Zelensky đã chinh phục được thế giới. Mọi người đều
so sánh sự can đảm của ông với sự hèn nhát của cựu tổng thống Afghanistan vào năm
ngoái, đã vội vã bỏ trốn khỏi Kabul ngay trước khi đất nước rơi vào tay phiến quân
Taliban.

Theo phân tích của nhật báo Pháp Le Monde, các lực lượng vũ trang và dân quân
tình nguyện Ukraine cũng đã có một nỗ lực đáng kể để cho thấy thế giới thấy là cuộc
chiến tranh này xuất phát từ dã tâm của tổng thống Nga Vladimir Putin.

Vô số đoạn video do các binh sĩ và tình nguyện viên Ukraine tung lên mạng, cho thấy
nhiều người lính Nga rất trẻ bị bắt làm tù binh và cho biết tuổi tác, tên tuổi, quê quán.
Những thanh niên Nga này có vẻ mất phương hướng, thường giải thích rằng họ đã bị
lừa dối, không biết là phải chiến đấu ở Ukraine.

Một điểm đáng chú ý hơn nữa là bộ Quốc Phòng Ukraine đã mời mẹ của các binh sĩ
Nga bị bắt đến đón họ về. Sáng kiến này được đưa ra sau khi họ cho ra mắt trang web

https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1400219


và kênh Telegram 200rf.com, bao gồm các bức ảnh chụp hộ chiếu và tài liệu quân sự
được giới thiệu như là của những người lính Nga tử trận, cùng với các video quay các
tù binh.

Các động thái trên của Ukraine đã thành công trong việc cho thấy là Kiev minh bạch
và nhân đạo hơn so với cường quốc Nga, chỉ mới bắt đầu công nhận một số tổn thất
nhân mạng của họ vào ngày 2/3.

Chiến tranh bị che khuất ở Nga
Điểm đáng chú ý là các thông tin của Ukraine về cuộc chiến đang diễn ra, được
truyền tải trong thời gian thực, không chỉ là kết quả của một chiến lược ban hành từ
trung ương, mà còn bắt nguồn từ vô số người dân vô danh, liên tục quay phim và phát
sóng những hành động phản kháng hàng ngày của họ nhờ một mạng điện thoại vẫn
đang hoạt động.

Người dân Ukraine cho thấy nỗ lực của họ, như thu nhặt chai rỗng để sản xuất bom
xăng, hay như vào hôm thứ Tư, 2/3, trong khi Kharkiv bị nghiền nát dưới một trận
mưa bom, người dân Ukraine đã có thể quay phim cảnh chặn đường dẫn đến nhà máy
điện hạt nhân ở thành phố Enerhodar để ngăn cản lực lượng Nga tiếp cận.

Đối mặt làn sóng thông tin đó, Matxcơva đã không có tường thuật nào nhắm đối lại,
thậm chí còn phủ nhận thực tế vốn rất rõ ràng. Lý do là vì ở Nga đã có lệnh là không
được nói đến chiến tranh.

Dĩ nhiên là cuộc chiến truyền thông cũng có một vài nét lệch lạc hay quá đáng, với
việc lưu hành những thông tin không thể kiểm chứng được, như những huyền thoại
đầu tiên trên Twitter và Instagram về “bóng ma Kiev", một phi công Ukraine được
cho là đã bắn rơi năm máy bay địch trên thủ đô, trong ngày đầu tiên của xung đột.

Nhưng dẫu sao thì cảm tình ngày của thế giới dành cho Ukraine cho đến lúc này là
bằng chứng cho thấy là Kiev đã thắng được Nga trên mặt trận thông tin.
https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20220304-chi%E1%BA%BFn-tranh-
ukraina-kiev-%C4%91%C3%A3-th%E1%BA%AFng-nga-tr%C3%AAn-m%E1%BA%
B7t-tr%E1%BA%ADn-truy%E1%BB%81n-th%C3%B4ng

putin đánh cược cả sự nghiệp chính trị vào cuộc chiến xâm lượt lần này, cho nên ông
ta sẽ không còn đường lùi. Thắng ở Ukraine thì các nước nhỏ lân cận thuộc NATO sẽ
là mục tiêu tiếp theo. Nếu thua thì ông ta sẽ chơi tất tay, rất nguy hiểm nếu Ukraine
không giữ được các thành phố. Chờ xem EU/NATO sẽ phá thế cờ này như thế nào.

http://200rf.com/
https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20220304-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-kiev-%C4%91%C3%A3-th%E1%BA%AFng-nga-tr%C3%AAn-m%E1%BA%B7t-tr%E1%BA%ADn-truy%E1%BB%81n-th%C3%B4ng
https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20220304-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-kiev-%C4%91%C3%A3-th%E1%BA%AFng-nga-tr%C3%AAn-m%E1%BA%B7t-tr%E1%BA%ADn-truy%E1%BB%81n-th%C3%B4ng
https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20220304-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-kiev-%C4%91%C3%A3-th%E1%BA%AFng-nga-tr%C3%AAn-m%E1%BA%B7t-tr%E1%BA%ADn-truy%E1%BB%81n-th%C3%B4ng


Ra trận: Những người đàn ông Ukraine ở Ba Lan đang xếp hàng ở biên giới để tham
chiến. Với đôi mắt ngấn lệ, Evgeni 52 tuổi nói với tôi "Ukraine là đất của chúng tôi,

và nó sẽ ở lại với chúng tôi." Photo: PV Ami Ferris Rotman
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Nga xâm lăng Ukraine : Đảo chánh Putin để ngăn bóng ma nguyên tử?

Tên lửa liên lục địa ( ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga tại lễ diễn
binh kỷ niệm 71 năm chiến thắng phát xít trên Quảng trường Đỏ, Matxcơva, ngày

09/05/2016. AP - Alexander Zemlianichenko

Nguy cơ tận thế nguyên tử chưa bao giờ cao như thế, kể từ sau khủng hoảng tên lửa
Cuba năm 1962. Các tướng lãnh Nga cần hiểu họ có thể bị truy tố vì tội ác chiến
tranh. Những tay chân phục tùng dưới trướng để tha hồ vơ vét, chứ không phải để ra
trước tòa án La Haye. Phương Tây có thể âm thầm bảo đảm nếu họ lật đổ Putin,
nước Nga sẽ có khởi đầu mới. Sa hoàng đỏ có thể lặng lẽ rút vào bóng tối.

Tất cả tuần báo Pháp ra số đặc biệt chuyên đề Ukraine

Tất cả các tuần báo uy tín kỳ này đều ra số đặc biệt dành gần như trọn số trang cho
bài vở về sự kiện Nga xâm lược Ukraine. Trên mặt tiền các ki-ốt sách báo Paris nổi
bật khuôn mặt trầm tư của tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky. Ông xuất hiện
trên trang bìa L’Express trong màu áo trận, nón sắt rằn ri đội đầu, và dòng tựa « Ai
sẽ chận được Putin ? ».

Cũng trong chiếc áo khoác « treilli », tay đặt lên ngực, mắt nhìn thẳng âu lo nhưng
cương quyết, chân dung vị tổng thống trẻ nổi bật trên trang nhất Le Point bên cạnh tít



lớn « Volodymyr Zelensky, anh hùng của tự do ». Đáng chú ý là tuần báo phá lệ, xuất
bản ngay từ thứ Hai thay vì giữa tuần.

L’Obs chọn ảnh bìa là một phụ nữ bật khóc trước tòa nhà đổ nát, trước « Sự rung
chuyển của thế giới ». Trang nhất The Economist đơn giản là hai mảng màu xanh và
vàng - màu cờ của Ukraina - với những giòng máu đỏ đang nhỏ xuống ở giữa, nhấn
mạnh « Sự kinh hoàng phía trước ».Paris Match đăng ảnh một bé trai Ukraina trong
cảnh đổ nát, chạy tựa « Ukraina, tử đạo và anh hùng ». Chỉ có Courrier International
dành trang nhất cho Putin, nhưng tượng trưng bằng một khuôn mặt đỏ rực hình cây
nấm, theo sau là một vầng lửa nguyên tử, với dòng tít lớn « Không thể tưởng tượng ».

Vladimir Putin, kẻ thù số 1 của hòa bình thế giới

L’Express ghi nhận chỉ trong một ngày cuối tuần, Liên Hiệp Châu Âu (EU) bỗng thay
đổi hẳn, lần lượt phá vỡ những cấm kỵ xưa nay. Châu Âu gởi vũ khí cho Ukraine với
danh nghĩa tập thể, kể cả chiến đấu cơ ; đóng băng tài sản của Vladimir Putin và
Serguei Lavrov, loại Nga khỏi hệ thống SWIFT, giới hạn hoạt động ngân hàng trung
ương Nga.

Đặc biệt Đức dám xếp xó dự án Nord Stream 2, viện trợ vũ khí sát thương cho
Ukraine, tăng mạnh ngân sách quốc phòng. Trước đây những lúc EU biết đoàn kết
chủ yếu để bảo vệ thị trường chung, lần này EU bắt đầu chuyển đổi cả về địa chính
trị lẫn quân sự.

Theo L’Obs, khi điều các chiến xa đến Ukraine, Vladimir Putin không chỉ muốn xâm
lăng một quốc gia có chủ quyền, mà còn là tấn công vào nền dân chủ phôi thai ở Kiev
- với cuộc Cách mạng màu cam năm 2004 và Cách mạng Maidan 2014 - vì lo sợ sẽ
lây lan sang Nga. Ông ta đã lộ mặt, công khai chứng tỏ với những người - ngây thơ
hay đồng lõa - trong một thời gian quá dài từ chối công nhận sự thật : tổng thống
Nga nay rõ ràng là kẻ thù số một của hòa bình thế giới.

Le Point trong bài « Những con chó ngoan của Putin » đả kích không chỉ một « Putin
siêu quậy mặt bơm botox » đã đe dọa phương Tây bằng vũ khí nguyên tử. Đó còn là
sai lầm chiến thuật khủng khiếp của Joe Biden, khi tuyên bố rằng lính Mỹ sẽ không hy
sinh vì Ukraine trong bất cứ trường hợp nào. Đó là châu Âu nhu nhược, đã cố thương
lượng cho đến giới hạn của sức chịu đựng. Bên cạnh đó là những người vận động



hành lang ra sức bênh vực Putin, kể cả một số tên tuổi lớn.

Tờ báo đặt câu hỏi, vì sao kinh tế Nga đứng thứ 12 thế giới (sau Ý và Hàn Quốc),
nhưng nếu tính theo GDP trên đầu người, thì đứng tận thứ 65 ? Tại sao ở đất nước
rộng lớn nhất hành tinh, phong phú tài nguyên dầu khí, dự trữ ngoại hối khổng lồ, mà
người dân lại nghèo đến vậy ?

Bởi vì dưới sự trị vì của Vladimir Putin, được coi là một trong những người giàu nhất
thế giới, nguồn lực đã bị ông ta và đồng bọn mafia thâu tóm. Những chú cún ngoan
ngoãn của Putin cần nhớ rằng nghĩa vụ làm người là luôn phải đứng về phía các nạn
nhân. Với một tội phạm chiến tranh như Putin ở ngay ngưỡng cửa, sẽ là thảm họa nếu
châu Âu không nhanh chóng tự chủ về quốc phòng.

« Niet, thưa ông Putin »

Tương tự, trong bài « Thời kỳ man rợ đã quay lại », nhà bình luận Luc De Barochez
lưu ý, từ khi hỏa tiễn Nga ập xuống các thành phố Ukraine, các nước dân chủ không
còn có thể sống vô tư lự như trước. Vài ngày bom đạn rền vang đủ để hiểu rằng vận
mệnh châu Âu liên đới với một Ukraine đang tử chiến. Trong thế giới của Putin, sức
mạnh chính là bảo hiểm nhân thọ. Trong khi đó quân đội Pháp không thích ứng với
chiến đấu cường độ cao, quân đội Đức bất lực. Từ sau chiến tranh lạnh, chi tiêu quốc
phòng giảm 8% tại châu Âu, riêng Đức giảm đến 21%, còn Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ
không ngừng tăng lên.

Cuộc tấn công vào Kiev năm 2022 nối dài sự kiện quân Hiệp ước Vacxava đè bẹp
Mùa xuân Praha năm 1968, và Hồng quân dẹp tan cách mạng Hungary năm 1956.
Với sự ủng hộ ngầm của Trung Quốc, sự thụ động của Ấn Độ, Putin biến nước Nga
kiêu hãnh thành kẻ bị cả thế giới xa lánh, thành Nhà nước côn đồ nguyên tử, thành
mối đe dọa cho dân chủ tự do. Nhân danh Châu Âu dân chủ, Ukraine anh hùng đã trả
giá bằng máu.

Cũng nhắc lại sự kiện đưa xe tăng sang bóp nghẹt Mùa xuân Praha, bài xã luận «
Niet, thưa ông Putin » của L’Express nhắc nhở, Gorbatchev sau đó nhìn nhận Liên
Xô đã tự bóp nghẹt chính mình. Tờ báo viết : « Niet, thưa ông Putin », châu Âu không
suy tàn. Tháng 2/2021, ông ngoại trưởng Lavrov của ông đã lăng nhục người đứng



đầu ngành ngoại giao châu Âu khi Josep Borrell thăm Matxcơva. Một năm sau, cũng
ông Borrell ấy thông báo gởi 450 triệu euro vũ khí cho Ukraina.

« Niet, thưa ông Putin », Ukraina không phải là Nga. Phủ nhận lịch sử của một dân
tộc, ông là nguyên nhân khiến họ càng củng cố bản sắc quốc gia, và nếu chiếm đóng
Ukraina, ông sẽ sa vào vũng lầy. Từ Việt Nam đến Afghanistan, hiếm khi các nước
lớn thắng cuộc trong chiến tranh bất đối xứng. « Niet, thưa ông Putin », ông không
làm chúng tôi sợ hãi.

Chỉ trong tháng Hai, ông đã đưa vũ khí nguyên tử ra hù dọa ba lần rồi. « Vâng, thưa
ông Putin » sĩ quan KGB, sắp đến tuổi 70, ông là người thuộc về quá khứ. Ngày nay,
ở Kiev hay Kharkov, người dân nói « niet » với ông bằng tiếng Nga, « ni » bằng tiếng
Ukraine.

Volodymyr Zelensky, thời thế tạo anh hùng

Trong lá thư gởi độc giả, Le Point giải thích vì sao chọn tổng thống Ukraina làm chủ
đề trung tâm. Nhà văn người Ukraine, Vassili Grossman đã mô tả một nhân vật trong
truyện khi đến Stalingrad năm 1942, có cảm tưởng như « Lịch sử đã rời khỏi những
trang sách để hòa lẫn vào đời sống thực ».

Trong những ngày này, Lịch sử mang khuôn mặt Volodymyr Zelensky. Dù sắp tới như
thế nào đi nữa, ông đã là một anh hùng, đại diện cho tinh thần kháng chiến của cả
một dân tộc. Một chiến binh tranh đấu cho đất nước mình, nhưng còn cho dân chủ và
tự do châu Âu.

L’Obs cũng coi Volodymyr Zelensky là « Anh hùng trong thảm kịch Ukraina ». Từ khi
Nga xâm lược, sự can đảm đã có một khuôn mặt biểu tượng. Đó là một người đàn ông
nhỏ nhắn có ánh mắt trong sáng, giọng nói khản đặc vì những đêm thức trắng, đã
quyết định đương đầu với quân đội đứng thứ nhì thế giới. Mỗi một đêm Kiev chống
chọi được với quân Nga là thêm một thành tích. Mặc chiếc áo thun đơn giản màu kaki,
Zelensky có mặt khắp nơi, tả xung hữu đột không mệt mỏi.

Từ đầu cuộc xâm lăng, truyền thông Nga lan tràn tin giả là tổng thống Ukraine đã
chạy trốn. Để trả lời, Volodymyr Zelensky hôm 25/02 đăng một video lên mạng xã hội,
trong đó ông đứng tại con đường Bankova ở trung tâm Kiev cùng với ê-kíp của mình,



nhấn mạnh tổng thống, thủ tướng đều có mặt cùng với quân dân bảo vệ đất nước.
Video này có trên 15 triệu lượt xem. Trước đó, ông luôn bình tĩnh dù Nga dùng
200.000 quân bao vây, tránh tạo cớ cho địch gây hấn.

« Vova », tên gọi tắt của Volodymyr, sinh năm 1978 trong một gia đình Do Thái, cha
là giáo sư tiến sĩ về kỹ thuật, mẹ là kỹ sư. Chương trình truyền hình của ông thành
công vang dội, người tiền nhiệm Petro Porochenko từng là khán giả trung thành của
người nghệ sĩ trẻ, ngay cả Vladimir Putin cũng có lần cười nghiêng ngả. Tháng
4/2019, Zelensky trở thành tổng thống gốc Do Thái đầu tiên trong lịch sử Ukraina với
tỉ lệ lên đến 73%. Giờ đây cả thế giới hồi hộp theo dõi số phận của « Vova », tổng tư
lệnh của một đất nước đang bị ngoại bang hùng mạnh xâu xé. Ông từ chối lời đề nghị
trợ giúp ra đi của Mỹ, dù biết mình là mục tiêu số 1 trong « kill list » của Putin.

Vương triều khép kín của Sa hoàng đỏ
Ngược lại, Vladimir Putin được mô tả là một người tách biệt với thế giới, nghi ngờ tất
cả mọi người - theo nhà báo Petra Prochazkova của nhật báo Denik N. ở Praha,
chuyên gia uy tín về Liên Xô cũ. Courrier International trích dịch bài viết của ông với
nhận định « Kremlin, một vương triều cô lập với triều thần là các tướng lãnh ».

Trong thập niên đầu cầm quyền, nhiều nhà báo, chính khách, doanh nhân, nghệ sĩ
vẫn tiếp xúc được với Putin. Nhưng nay chỉ những quan chức chấp nhận xét nghiệm
và cách ly 14 ngày mới có thể gặp ông. Từ hai năm qua, Vladimir Putin sống khép kín
trong « lồng son » ở Novo-Ogaryovo, ngoại ô Matxcơva. Tổng thống Nga chỉ có một
số rất ít người thân tín, mà báo chí Matxcơva gọi là « Bộ Chính trị của điện Kremlin
». Thủ tướng và các bộ trưởng chỉ có vai trò rất khiêm tốn.

Rất khó đoán định về Putin vì ông ta tránh tất cả mọi kênh truyền thông hiện đại,
không sử dụng máy tính, không bao giờ đụng đến mạng xã hội. Điều này góp phần
tách rời ông chủ điện Kremlin khỏi thực tế đời sống. Putin không thể đi xe điện ngầm
một mình ở Matxcơva, không biết mua vé máy bay hay trả tiền hóa đơn điện. Ông
cũng không thổ lộ gì với các cố vấn thân cận.

Người ta chỉ biết Putin là một người vô cùng ích kỷ, thích ra những quyết định bất
ngờ. Chừng như các tướng lãnh đã khẳng định với Putin là có thể gây chiến, Đại Nga
đối mặt được với các trừng phạt. Nhưng L’Express đặt vấn đề, phải chăng « Lạm
phát là kẻ thù quan trọng nhất của Putin ? ».

Triết gia Bernard Henri-Lévy so sánh trên L’Obs, một bên là Vladimir Putin kiêu
ngạo, tay chơi xấu tính, bạo chúa Néron sẵn sàng nổi lửa đốt thành La Mã. Đối diện
với ông ta là Volodymyr Zelensky, hiên ngang trước thử thách không khác Churchill
trong thời kỳ Luân Đôn bị Đức quốc xã oanh tạc. Một chỉ huy trưởng, một nguyên thủ
xứng tầm, mà Putin cứ ngỡ sẽ dễ dàng xơi tái. Zelensky là hình ảnh khác của một
châu Âu thông minh, hài hước, từ chối bị lãng quên. Hai bên đang giao chiến trong
trận đấu một mất một còn, giữa văn minh và man rợ.

Putin đã thua cuộc chiến Ukraine



Trên L’Express, nhà sử học Yuval Noah Harari giải thích « Vì sao Putin đã thua
trong cuộc chiến ở Ukraina ». Chưa đầy một tuần sau khi khởi chiến, chừng như ông
ta bắt đầu một thất bại lịch sử. Giấc mơ của Vladimir Putin xây dựng đế quốc Nga,
luôn dựa trên một sự dối trá rằng Ukraina không thực sự là một quốc gia, người
Ukraina không phải là một dân tộc, rằng dân chúng Kiev, Kharkov, Lviv…khao khát
được sống dưới sự lãnh đạo của Matxcơva.

Thật đáng xấu hổ, vì Ukraina là một đất nước có trên 1.000 năm lịch sử, Kiev đã là
một đại đô thị khi Matxcơva thậm chí chưa phải là một ngôi làng. Nhưng nhà độc tài
Nga lặp lại lời nói dối này nhiều đến nỗi rốt cuộc chính ông ta cũng tin.

Khi vạch ra kế hoạch xâm lăng, Vladimir Putin biết rằng về quân sự Nga là người
khổng lồ so với Ukraine, NATO sẽ không gởi quân cứu giúp, sự lệ thuộc vào khí đốt
Nga khiến phương Tây không dám trừng phạt mạnh. Putin muốn tấn công mạnh mẽ,
thần tốc, dựng lên một chính phủ tay sai và sau đó mặc kệ cho trừng phạt. Tuy nhiên
có một yếu tố quan trọng : đánh chiếm một nước dễ hơn là cai trị lâu dài nước đó.

Mỗi một ngày trôi qua, lại càng thấy rõ là ông ta sẽ chuốc lấy thất bại. Người dân
Ukraine chống cự quyết liệt, khiến toàn thế giới ngưỡng mộ. Mỗi một xe tăng Nga bị
phá hủy, một lính Nga bị tiêu diệt càng làm củng cố quyết tâm chiến đấu, và mỗi một
người Ukraina thiệt mạng càng làm thù ghét quân xâm lược.

Đối với một dân tộc bị áp bức, hận thù chồng chất trong tâm khảm nuôi dưỡng sự
kháng cự qua nhiều thế hệ. Không phải cái tên Mikhail Gorbatchev sẽ được viết lên
giấy khai tử của đế quốc Nga, mà là tên Vladimir Putin. Khi Gorbatchev ra đi, người
Nga và Ukraine coi nhau như anh em, nay Putin biến hai dân tộc thành kẻ thù.

Mỗi một ngày trôi qua, lại thêm những câu chuyện mới sẽ được kể lại, không chỉ
trong những ngày u ám hiện tại mà trong nhiều thập niên, nhiều thế hệ tới. Chuyện về
một tổng thống từ chối lời đề nghị di tản của Mỹ « Chúng tôi không cần taxi mà chỉ
cần đạn dược », chuyện những người dân cố chận xe tăng Nga…

Những câu chuyện Ukraine làm tăng thêm can đảm cho các chính phủ Âu Mỹ. Nếu
dân Ukraine dám chận thiết giáp Nga bằng tay không, thì Đức cũng dám giao cho họ
vũ khí chống tăng, Mỹ dám loại Nga khỏi hệ thống SWIFT…



Bóng ma nguyên tử hiện về từ địa ngục
L’Obs nói về « Bóng ma chiến tranh nguyên tử ». Điều cấm kỵ tối hậu sau Hiroshima
và Nagasaki, lại như quỷ sứ hiện ra từ địa ngục. Có thể nào ông chủ điện Kremlin
không chỉ đem kho vũ khí 6.000 đầu đạn hạt nhân ra dọa, mà còn dám sử dụng ?

Vladimir Putin từ lâu đã chuẩn bị cho việc xưng hùng xưng bá. Hơn mười năm qua,
ông ta đổ số tiền lớn vào việc hiện đại hóa quân đội, theo bộ trưởng Quốc Phòng Nga
thì đã hoàn thành được 90%.

Hôm trình làng hỏa tiễn siêu thanh, Putin đắc chí « Bây giờ phương Tây phải lắng
nghe tôi ». Nga còn duy trì dọc theo các biên giới với phương Tây hàng ngàn hỏa tiễn
mang đầu đạn nguyên tử chiến thuật, có nghĩa là nhằm sử dụng trên chiến địa.

Nguy cơ tận thế nguyên tử chưa bao giờ cao như thế, kể từ sau khủng hoảng tên lửa
Cuba năm 1962. Ngày nay, xung đột hạt nhân có thể nổ ra theo nhiều cách, chẳng
hạn báo động nhầm, hay NATO bắn nhầm một phi cơ Nga như vụ lực lượng thân Nga
ở Donbass bắn rơi một máy bay dân sự năm 2014.

Khả năng khác là Putin muốn làm một cú dứt điểm, hay dằn mặt Thụy Điển, Phần
Lan trước khi hai nước này vào được NATO, hoặc trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ vì đã cấm tàu
Nga vào Hắc Hải.

Tấn công vào các cơ sở hạt nhân Ukraina, Putin gây hoảng loạn

L’Express nói thêm, để gây hoảng sợ, Kremlin không chỉ đe dọa mà còn nhắm vào
các địa điểm nguyên tử dân sự của Ukraina. Không phải là tình cờ khi hôm 24/02
Nga tấn công khu vực Tchernobyl, khiến hàng ngàn người châu Âu vội vã chạy đến
nhà thuốc mua i-ốt, cách duy nhất để hạn chế tác động phóng xạ.

Hôm thứ Năm 03/03, vài giờ sau khi nói chuyện với tổng thống Pháp Emmanuel
Macron, Vladimir Putin cho quân Nga đánh vào Zaporijjia, nhà máy điện nguyên tử
lớn nhất châu Âu, gây hỏa hoạn khiến suốt đêm mọi người như ngồi trên đống lửa.
Hiện vẫn chưa thể biết được đây là chiến lược địa chính trị của Putin hay là… bệnh
lý tâm thần.

Theo nhà nghiên cứu Benjamin Hautecouverture, Vladimir Putin không thể một



mình « nhấn nút đỏ », mà phải có sự phối hợp với bộ trưởng Quốc Phòng và tổng
tham mưu trưởng quân đội. Có điều bộ trưởng Serguei Shoigu nổi tiếng diều hâu và
thân cận với tổng thống.

Một điểm đáng chú ý nữa là chủ trương về nguyên tử của Nga đã được chỉnh sửa năm
2020, trong số lý do để dùng đến vũ khí hạt nhân là « sự tồn vong của Nhà nước đứng
trước nguy hiểm ». Nhưng hiện chẳng ai đe dọa Nhà nước Nga, trừ phi Putin coi «
Nhà nước chính là ông ta ».

Một cuộc đảo chánh cung đình ?

Cựu vô địch cờ vua Garry Kasparov khi trả lời phỏng vấn Paris Match nhận định,
Vladimir Putin không hề nghĩ châu Âu đoàn kết chống lại ông ta, và đánh giá thấp
quyết tâm của quân dân Ukraina, cứ ngỡ Zelensky sẽ sợ hãi chạy trốn. Putin định
chiếm Kiev chớp nhoáng, ông ta không chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ.

Nhà đối lập khuyến cáo, cần trục xuất Nga ra khỏi các tổ chức quốc tế, triệu hồi các
đại sứ, giảm trao đổi ngoại giao, biến Vladimir Putin thành kẻ bị khắp thế giới tẩy
chay. Và nhất là khiến chế độ của ông ta phải phá sản. Loại khỏi SWIFT, trừng phạt
các ngân hàng hay những tập đoàn như Gazprom…

Putin hiện có rất nhiều tiền, nhưng chiến tranh rất tốn kém, không thể kéo dài với
nhịp độ này. Bên cạnh đó là tịch biên tài sản của các tài phiệt thân Putin ở nước
ngoài, hủy visa những bạn bè ông ta đang sống ở ngoại quốc - chỉ cần chọn vài ba
người làm gương.

The Ecomist cũng cho rằng nếu Vladimir Putin gây ra biển máu, phương Tây có thể
cấm vận dầu khí, viện trợ cho Ukraina nhiều vũ khí tối tân hơn. Về phía Nga, các
tướng lãnh cần hiểu họ có thể bị truy tố vì tội ác chiến tranh – bằng chứng có đầy dẫy
trong vô số điện thoại di động. Những tay chân phục tùng dưới trướng Putin để tha
hồ vơ vét chứ không phải để ra trước tòa án La Haye.

Phương Tây có thể âm thầm bảo đảm nếu họ lật đổ Putin, nước Nga sẽ có khởi đầu
mới. Sa hoàng đỏ có thể lặng lẽ rút vào bóng tối. Một cuộc đảo chánh trong hoàng
cung sẽ tránh được thảm trạng kinh tế sụp đổ, lính Nga tử trận ngày càng nhiều,
những người anh em Ukraine bị thảm sát vì tham vọng của một cá nhân duy nhất.



Trong cuộc chiến phi nghĩa do Putin gây ra, cả ông ta lẫn nước Nga đều không thể
chiến thắng.

LÝ DO PUTIN CŨNG PHẢI BẤT NGỜ TRƯỚC CUỘC CHIẾN KINH TẾ CỦA
CHÂU ÂU
Fb Peter Trần Văn Thành

(Tomas Sedlacek (45 tuổi), giáo sư kinh tế học người Séc)
Thế giới phương Tây đang dốc toàn bộ sức mạnh kinh tế của mình vào cuộc chiến
giữa Nga và Ukraine. Tomas Sedlacek (45 tuổi) là một nhà kinh tế học người Séc, nổi
tiếng với cuốn sách “Kinh tế học của cái thiện và ác”. Ông từng là cố vấn cho cựu
tổng thống Séc Vaclav Havel. Sau đó, ông có giúp cải tổ hệ thống thuế của Cộng hòa
Séc.

Sedlacek từng theo học tại Đại học Yale, Hoa Kỳ. Ông hiện giảng dạy tại Đại học
Charles ở Praha. Trong cuộc trò chuyện với báo WELT (Thế giới), ông đã tính toán
cuộc chiến này tốn kém như thế nào, và vì sao đã đến lúc phải giải phóng người Nga
khỏi Putin.

WELT: Giáo sư là một trong những nhà kinh tế lớn đã yêu cầu dốc toàn bộ sức
mạnh kinh tế vào cuộc chiến tranh này. Ông đã thấy hài lòng chưa?
Tomas Sedlacek: Rồi, tôi không chỉ hài lòng, mà thậm chí còn tự hào và ngạc nhiên,
với tư cách là một nhà kinh tế và một người châu Âu. Tôi rất ngạc nhiên nhận thấy
mọi người thực sự đã nỗ lực hết mình, và hầu như tất cả mọi người sau đó đều đã
thực hiện những điều cần làm. Đây là những thời điểm cay đắng, nhưng có vẻ như
chúng tôi, các nhà kinh tế, có thể sử dụng kinh tế trong cuộc chiến chống lại cái ác,



tức là trong những lúc cam go, bức thiết. Cho dù nó khiến cho chúng ta phải trả giá ít
nhiều.

WELT: Các biện pháp trừng phạt sẽ gây hại như thế nào ở Nga?
Sedlacek: Một trong những hậu quả đầu tiên của việc đóng băng tiền ở nước ngoài là
khiến người Nga nháo nhào đến các ngân hàng rút tiền. Chúng ta đã chứng kiến điều
này tại các máy ATM ở Moscow. Và nếu sự hoảng loạn bùng phát trong nền kinh tế
Nga, hậu quả sẽ rất lớn và tức thì. Hơn hết, điều này dẫn đến nhận thức là chế độ của
Putin không những không thành công lắm, mà còn đang khiến người dân Nga ngày
càng nghèo đi. Việc trừng phạt nhắm vào các ngân hàng đã có hiệu ứng tức thì và
đem lại các hậu quả đầu tiên.

WELT: Nhưng đó không chỉ là điều duy nhất.
Tomas Sedlacek: Đúng thế. Hệ quả thứ hai là Ngân hàng Trung ương Nga không còn
khả năng hấp thụ sự mất giá của đồng rúp, ít nhất là không theo cách mà họ mong
đợi. Và điểm thứ ba, tôi nghĩ, đây là bằng chứng tuyệt vời nhất cho thấy chúng ta đã
thực sự làm được điều mà Putin không thể ngờ tới: nếu bạn nhìn kỹ vào số liệu thống
kê của Nga, bạn có thể thấy nền kinh tế đã có sự chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến
này. Rất tiếc là chúng tôi đã không phát hiện ra điều đó trong các dữ liệu từ trước.

Nhưng nếu bạn nhìn vào dự trữ ngoại hối ở nước ngoài, có một vài điều nổi bật: Nga
đã tích trữ rất ít đô la Mỹ, dự trữ của họ được đổi lấy vàng hoặc Nhân dân tệ Trung
Quốc. Nhưng điều ngạc nhiên lớn nhất là 32% dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung
ương Nga lại nằm ở châu Âu.

WELT: Tức là Putin chỉ tính đến các lệnh trừng phạt từ người Mỹ, chứ không
phải từ châu Âu?
Tomas Sedlacek: Ông ta thực sự không nghĩ rằng người châu Âu sẽ tấn công mình
như vậy, vì vậy ông ta không hề ngần ngại để một phần ba số tiền tiết kiệm của mình
trong tay các tổ chức do nước ngoài kiểm soát, chủ yếu ở châu Âu. Bây giờ Putin biết
rằng mình không chỉ chiến đấu chống lại Ukraine, mà chống lại toàn bộ thế giới
phương Tây.

Tuy nhiên, điều hoàn toàn vượt quá mong đợi của tôi là việc Chủ tịch EU, Ursula von
der Leyen, tuyên bố Ukraine sẽ được phép gia nhập EU. Điều đó thực sự tuyệt vời và
cuối cùng sẽ đưa Ukraine thoát khỏi “vùng đất không người” này, điều mà nước này
đã phải gánh chịu trong ba mươi năm qua.

WELT: Chiến tranh sẽ tiêu tốn của Putin một khoản tiền khổng lồ chỉ tính riêng về
trang thiết bị quân sự, và không ai muốn gánh những chi phí đó. Liệu một quốc
gia như Nga có gánh vác được không?
Tomas Sedlacek: Theo quan điểm sinh thái và kinh tế, chiến tranh là cách hủy hoại
hàng hóa tàn khốc nhất. Tất cả các công cụ chiến tranh được thiết lập để bị phá hủy.
Như tôi đã nói, tôi nghĩ nền kinh tế Nga đã chuẩn bị trước cho điều này, và đây lại là
một nhận thức đau đớn khác: chúng ta đã làm việc với một quốc gia được cho là thân
thiện với mình, trong khi quốc gia này đã chuẩn bị cho chiến tranh từ năm 2014. Tôi
tin rằng họ đã sẵn sàng chấp nhận những tổn thất quân sự, đáng tiếc là cả về sinh
mạng lẫn vật chất.



WELT: Thông qua các lệnh trừng phạt mạnh mẽ, thế giới phương Tây cũng đang
tham gia vào cuộc chiến tranh này?
Tomas Sedlacek: Đúng thế, nhưng chúng ta không phản ứng theo kiểu thời kỳ đồ đá,
ném đá hoặc thuốc nổ vào đối phương. Chúng ta tiến hành chiến tranh theo kiểu các
nền văn minh tiên tiến, chiến tranh thông qua kinh tế. Chúng ta đã có bài học rằng
kinh tế có thể gây những điều khá tồi tệ, ở châu Âu hay ở châu Mỹ, điều đó từng xảy
ra vào năm 2008, hoặc trong cuộc khủng hoảng Hy Lạp, và còn có những ví dụ khác
nữa. Bây giờ chúng ta đang bị tấn công và cần một vũ khí để đánh trả.

Đó là cách thức của một nền văn minh tiên tiến sử dụng nền kinh tế như một vũ khí
chiến tranh chống lại một nhà nước khủng bố. Nước Nga hiện nay thực sự đã trở
thành một quốc gia khủng bố phải bị buộc quỳ gối. Chúng ta có nghĩa vụ về đạo đức
trong việc sử dụng vũ khí kinh tế. Nếu không chúng ta cũng sẽ phải sử dụng vũ khí
thông thường, thứ mà tất cả chúng ta đều nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải
sử dụng nữa.

WELT: Thế còn Trung Quốc thì sao? Ông có tin Trung Quốc sẽ nhập cuộc?
Tomas Sedlacek: Tôi nghĩ Trung Quốc rất thực dụng và họ có quyền lựa chọn: họ có
thể đứng về phía các quốc gia tiến bộ, có học thức và yêu chuộng hòa bình, hoặc họ
có thể đứng về phía một quốc gia đã tách rời khỏi cộng đồng, và về thương mại và
chính trị, trong ba mươi năm qua đã không học thêm được điều gì mới, dù là nhỏ
nhất.
Nga có những vũ công tuyệt vời và những nghệ sĩ xuất chúng, và chúng ta có thể học
hỏi rất nhiều điều từ Nga trong lĩnh vực này. Nhưng khi nói đến chính trị hoặc kinh tế,
Nga không có gì để trưng ra. Vì vậy, nếu Trung Quốc muốn ở bên cạnh một chế độ
cực kỳ bất an, bán toàn trị và cực kỳ kém cỏi, chỉ có thể chứng tỏ sức mạnh quân sự,
thì họ sẽ chọn Nga. Ngay từ bây giờ chúng ta nên mở rộng cửa cho Trung Quốc và
cho nước này cơ hội bình tĩnh nhìn nhận lại vị thế của mình. Và hy vọng rằng, ở một
thế giới phân đôi, Trung Quốc sẽ tham gia vào phần tự do, giàu có và bao dung của
thế giới.

WELT: Cuộc chiến này cũng sẽ khiến chúng ta phải trả giá đắt. Các hộ gia đình
của chúng ta, các chính phủ của chúng ta, giá năng lượng của chúng ta, sự thịnh
vượng của chúng ta, đều có nguy cơ gặp rủi ro.
Tomas Sedlacek: Vâng, điều đó là chính xác. Chúng ta có sự xa xỉ khi được phép tiến
hành một cuộc chiến mà chỉ bị giảm sút về thịnh vượng. Nếu không, bạn và tôi, có thể
cả con cái hoặc bạn bè của chúng ta, sẽ phải đi lính. Nhưng điều đó không nhất thiết
phải như vậy. Bởi vì chúng ta đang sử dụng vũ khí kinh tế của mình, điều đó tất nhiên
cũng sẽ gây tổn hại đáng kể cho chúng ta. Nhiều công ty châu Âu sẽ phá sản, đặc biệt
là những công ty kinh doanh với Nga.

Sẽ có những nút thắt ở một số sản phẩm có dây chuyền sản xuất phức tạp. Chúng ta
có thể tiếp tục tiến lên mà không cần có Nga, ngoại trừ khí đốt. Và trong vấn đề đó,
có thể chúng ta sẽ phải chịu đựng cái lạnh khó chịu, không lạnh đến chết người hoặc
đe dọa tính mạng, nhưng chúng ta có thể phải sử dụng tiết kiệm, dành khí đốt cho các
bệnh viện, để sản xuất những vật dụng thiết yếu, và để phục vụ người cao tuổi. Cái
giá đó cũng đắt nhưng không là gì so với việc con cái của chúng ta phải ra trận.

WELT: Các doanh nghiệp nào của Đức bị đe dọa nặng nề nhất trong cuộc chiến
tranh này?



Tomas Sedlacek: Nga trong nhiều thập niên đã là một thị trường đáng ngờ, nhưng
đặc biệt là từ năm 2014. Mọi nhà phân tích đều cảnh báo không nên đặt tiền của bạn
vào đó. Nga là một quốc gia độc tài, có xu hướng tấn công nước ngoài, và những
người thực sự muốn làm ăn ở đó đã được cảnh báo. Các công ty sẽ phá sản, kể cả các
công ty của Đức, và đó là cái giá phải trả cho cuộc chiến kinh tế này. Putin sẽ không
muốn điều đó, nhưng nếu chúng ta cố gắng giữ cuộc chiến chỉ nằm trong lĩnh vực
kinh tế, thì chúng ta sẽ dễ dàng giành chiến thắng.

Chúng ta sẽ phải chuẩn bị chấp nhận giảm sự thịnh vượng của mình xuống khoảng
một nửa. Tôi biết, đây là điều khó chịu nhất và đắt giá nhất đối với châu Âu, nhưng
đồng thời nó sẽ gây nguy hiểm chết người cho Nga. Thế giới vẫn phát triển tốt cho dù
không có nước Nga, nhưng nước Nga không thể sống mà không có thế giới.

WELT: Vậy ông có khuyên không nên giao thương với Nga nữa không? Theo
phương châm: không nhận một đồng rúp của Nga, và không trả dù chỉ một rúp
cho hàng hóa của Nga?
Tomas Sedlacek: Thương mại giữa phương Tây và phương Đông chỉ nên được nối lại
khi chúng ta đã buộc được Putin và các nhà tài phiệt của ông ta ngồi vào bàn đàm
phán. Sau đó phải đặt ra câu hỏi về việc rút quân đội Nga ra khỏi biên giới ban đầu.

Lý tưởng nhất là chế độ của Putin sẽ bị lật đổ từ bên trong. Chỉ khi đó, chúng ta mới
nên giúp xây dựng lại mọi thứ. Chúng ta không chống lại người Nga, chúng ta chống
lại chế độ độc tài này, một chế độ vốn chống lại chính người Nga. Tôi vẫn còn nhớ:
Khi Vaclav Havel được hỏi tại Quốc hội Mỹ hồi năm 1990 rằng Hoa Kỳ có thể giúp
đỡ Tiệp Khắc như thế nào, ông đã đưa ra câu trả lời nổi tiếng: Nếu các vị muốn giúp
Tiệp Khắc, thì hãy giúp Nga.

Không ai muốn có một siêu cường hạt nhân nhưng bất ổn và yếu ớt. Tất cả chúng ta
sẽ ổn hơn nhiều nếu có một nước Nga tự do, thịnh vượng và dân chủ. Và đó là một
thông điệp mà chúng ta cũng nên thẳng thắn gửi tới người dân Nga: cuộc chiến này
chỉ chống lại Putin, không chống lại bản thân người Nga.

WELT: Nhưng nhân dân Nga sẽ phải gánh chịu hậu quả của cuộc chiến này.
Chẳng phải họ đang phải trả cái giá lớn nhất trong số tất cả những bên liên quan
sao?
Tomas Sedlacek: Mọi người dân có nhiệm vụ bầu ra các chính khách của mình. Nếu
họ làm điều gì đó xấu xa, như trường hợp của Putin, thì nhiệm vụ của người dân là
lật đổ tên bạo chúa này. Không ai muốn người Nga chết vì các lệnh trừng phạt,
nhưng chúng sẽ khiến cuộc sống của họ ngày càng khó chịu, bức xúc, đặc biệt là ở
những người trong nhóm thu nhập cao nhất.

Cùng với các sinh viên của mình, tôi đã nghiên cứu xem bộ phận nào của dân chúng
đã trở nên giàu có trong ba mươi năm qua. Kết quả: Trên khắp thế giới, người giàu
ngày càng giàu hơn, nhưng bản thân người nghèo cũng khá giả hơn chút đỉnh. Ở đâu
cũng đều như vậy. Cho dù ở Châu Âu, Châu Mỹ, Ấn Độ hay Trung Quốc.

Chỉ có ở Nga, người nghèo lại càng nghèo hơn. 50% dân số nghèo nhất của Nga
ngày nay nghèo hơn 23% so với năm 1980. Đồng thời, 0,01 phần trăm dân số trở nên
giàu hơn 320 lần. Ở Nga, những người giàu đã trở nên giàu có vì họ sống trên lưng
những đồng bào khốn khó của mình.



Hiện tại, chúng ta chỉ đang đóng băng dự trữ tài chính của những người Nga giàu có.
Chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa, đó là có thể tịch thu các khoản dự trữ này,
cũng như tài sản của các công ty Nga ở phương Tây, và sau đó trả lại toàn bộ số tiền
đó cho dân chúng Nga. Những người điều hành chế độ Putin đã đánh cắp tất cả
những tài sản đó trong ba mươi năm qua.

hình ảnh người Việt Nam đang lánh nạn trong ngôi chùa Nhân Hoà (BaLan)

Đây là hình ảnh người Việt Nam đang lánh nạn trong ngôi chùa Nhân Hoà (BaLan).
Họ chạy từ Ukraine sang Balan vì quân Nga quốc xã điên cuồng pháo kích và dội
bom liên tục nhiều ngày qua tại Ukraine.
Tại Ukraine có hàng chục ngàn người Việt sinh sống và làm ăn, có thể nói, một năm
trong số 14 tỉ US Dollars kiều hối gửi về cho Việt Nam, thì những người ngồi co ro sợ
hãi ở đây đóng góp trong đó không phải là nhỏ.
Trước khi xích xe tăng của Nga giày xéo lên đất nư
ớc Ukraine một tháng, thì tình báo Châu Âu, tình báo Hoa kỳ, Canada, Úc... đã nhận
định Nga sẽ tấn công trong Ukraine giữa tháng 2, sau đó người ta mới nhận ra, Tập
Cận Bình đã đề nghị Putin muốn đánh thì đợi cho Tập tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh
xong rồi đánh. Và khi tình báo Mỹ nhận định Nga sẽ đánh Ukraine, họ yêu cầu công
dân của họ nhanh chóng sơ tán càng nhanh càng tốt, công dân Mỹ hay Châu Âu đã
kịp sơ tán trước khi Putin phát động chiến tranh.



Ngay lúc đó, chính phủ Việt Nam làm gì?
Tới ngày 13/02, đại sứ Việt Nam tại Ukraine đi trượt tuyết để biểu lộ thái độ bình tĩnh,
tỏ ra tất cả diễn ra bình thường không có chiến tranh gì đâu. Đại sứ VN tại Ukraine
còn khẳng định như đinh đóng cột là kịch bản Nga tấn công Ukraine là do tây
phương và Mỹ vẽ ra gây căng thẳng không cần thiết, chứ Nga tốt đẹp, vĩ đại sao có
thể hèn hạ lại đi đánh đấm nước nhỏ hơn làm gì. Thạch (tên đại sứ) còn nói công dân
cứ yên tâm làm ăn, đừng hoang mang, không có chiến tranh đâu, nên không cần sơ
tán.

Ngay lúc đó, truyền thông nhà nước cộng sản VN bắt đầu thêu dệt về một đất nước
Ukraine xấu xa, đồi bại, các tướng công an, quân đội thay nhau lên vạch mặt tên tổng
thống “hề” Zelensky, và tỏ ra ca ngợi Putin như một thánh nhân.

Bên trong bên ngoài kết hợp một cách nhịp nhàng, ăn ý, cũng mị được khối dân ngu
trong nước, tin theo cộng sản tuyên truyền bậy bạ, phò Putin. Đùng cái máy bay đi
trước, xe tăng kéo theo sau súng nổ ngay thủ đô thì đại sứ Thạch (bí danh hoạt động
cách mạng thạch cẩu) trốn xuống hầm, mặc kệ hàng chục ngàn người Việt chới với,
không biết trốn ở đâu và đi đâu về đâu? Vì tin rằng lời cộng sản nói không có chiến
tranh, kịch bản do tây phương vẽ ra.

Trong khi các nước Mỹ, Châu Âu, Úc... đều giục công dân mình về nước và can thiệp
cấp sứ quán để đem con em mình hồi hương. Thì cộng sản Việt Nam lại xúi bậy cứ
yên tâm làm ăn, không có chiến tranh đâu, và khi có chiến tranh thì chúng nó (đảng
cộng sản) lủi sạch, đem con bỏ chợ.

Bao nhiêu gia đình tan nát, ly tán, người chết, kẻ bị thương, gia sản của họ mất hết vì
chiến tranh ai sẽ chịu trách nhiệm với họ đây? Chính phủ do dân vì dân mà xúi bậy
xong bỏ chạy là chính phủ gì? Đấy là chính phủ lưu manh, côn đồ và bệnh hoạn.

Đại sứ thì chui xuống hầm trốn,bỏ mặc con dân Việt kẹt trong lửa đạn biết tránh đi
đâu. Chính 3 đò lại to mồm bảo chúng ta chọn "lẽ phải", rồi bỏ phiếu trắng (có nghĩa
là câm mồm,mặc kệ) trong lúc người Việt hoảng loạn dưới làn mưa bom bão đạn.
Thiết nghĩ, súc vật cũng chẳng mấy loại khốn nạn như lũ này. Từ bao giờ sinh mạng
hàng chục ngàn người Việt lại bèo bọt đến như thế?

Zelensky thanks Musk for additional SpaceX Starlink internet stations.
https://www.washingtonexaminer.com/news/watch-zelensky-thanks-musk-for-addition
al-spacex-starlink-internet-stations?utm_campaign=article_rail&utm_source=intern
al&utm_medium=article_rail

Tổng thống Ukraine nhờ có internet qua hệ thống vệ tinh Starlink và các thiết bị
(terminals) mà tỷ phú Elon Musk đã cho kích hoạt và gửi đến hỗ trợ đã nói chuyện để
được trực tiếp cảm ơn những lời nói động viên tinh thần đi cùng với các nghĩa cử cao
đẹp, và ông Elon Musk thông báo một đợt thiết bị nữa sẽ được chuyển đến trong tuần
tới, để tiếp tục sự hỗ trợ đến các thành phố đã bị thiệt hại nặng nề vì chiến tranh,
Ông Zelensky cũng chính thức mời tỷ phú Elon Musk đến Ukraine để nói chuyện về
một hợp tác về chương trình không gian, sau khi cuộc chiến qua đi.
Thật đúng là nhân cách lớn gặp nhau.

https://www.washingtonexaminer.com/news/watch-zelensky-thanks-musk-for-additional-spacex-starlink-internet-stations?utm_campaign=article_rail&utm_source=internal&utm_medium=article_rail
https://www.washingtonexaminer.com/news/watch-zelensky-thanks-musk-for-additional-spacex-starlink-internet-stations?utm_campaign=article_rail&utm_source=internal&utm_medium=article_rail
https://www.washingtonexaminer.com/news/watch-zelensky-thanks-musk-for-additional-spacex-starlink-internet-stations?utm_campaign=article_rail&utm_source=internal&utm_medium=article_rail


Chúng ta là công dân Mỹ và cũng là dân nhập cư cảm thấy được hưởng phần nào
vinh dự để đỡ bị tủi nhục do sự yếu hèn của chính quyền Biden.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy shared a video on social media where he
had spoken to SpaceX CEO Elon Musk and invited him to visit after the war.

The meeting came as Ukraine announced it would receive more Starlink satellite
internet terminals from the company next week

Zelenskiy invites Elon Musk to Ukraine after war following Starlink commitment

DU THUYỀN NGA CHẠY TRỐN ĐẾN VÙNG NƯỚC AN TOÀN
HuuThanh Hoang

https://www.youtube.com/watch?v=6F5EFOcxwV4
https://www.facebook.com/huuthanh.hoang.14?__cft__[0]=AZWCQ7Bdb4kAoGN0Z1o5pqVCNy25lTWIyAJmXzxZNqbzJ25FRg7qF3Ab6V-rsxazjOdJUBQz8ul9W8gRtoVFFvUEK_J5XGJsKFp_pZmjSYNmdCHNk_AlTqGL2bNFfwptgohZY0nNttDygZNoeQiUHW0FOxHdDmeVmAdcylLim1wrKmOgYoRqbZT8cSAytu23mB0&__tn__=-UC,P-y-R


Năm du thuyền sang trọng trị giá 800 triệu USD của các nhà tài phiệt Nga đã chạy
trốn ở vùng biển an toàn Maldives, một quốc đảo Ấn Độ Dương không có hiệp ước
dẫn độ với Mỹ.

Theo cơ sở dữ liệu vận tải MarineTraffic, các du thuyền đã chạy được sang Maldives
gồm có:

Du thuyền CLIO, trị giá 66 triệu USD, thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Oleg Deripaska,
người sáng lập tập đoàn nhôm khổng lồ Rusal, đã neo đậu ngoài khơi thủ đô Malé
của Maldives vào ngày 2 tháng 3.
TITAN, trị giá 99 triệu USD, thuộc sở hữu của Alexander Abramov, đồng sáng lập
của nhà sản xuất thép Evraz, đã đến Maldives vào ngày 28 tháng 2.

MY SKY, được phát hiện ở vùng biển Maldives vào hôm thứ Tư, trị giá 40 triệu USD,
thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Igor Kesaev, người cùng với đối tác Sergei Katsiev
kiểm soát 70% thị trường thuốc lá Nga.

Siêu du thuyền OCEAN VICTORY, trị giá 300 triệu USD với chiều dài 139,9m, thuộc
sở hữu của nhà tài phiệt thép Viktor Rashnikov đã đến được Maldives.

Siêu du thuyền NIRVANA, trị giá 297 triệu USD, thuộc sở hữu của nhà tỷ phú đứng
đầu nước Nga Vladimir Potanin cũng đã bỏ neo an toàn trong vùng nước Maldives.

Những chiếc "tới số", đã bị châu Âu thu giữ, gồm có:
AMORE VERO, thuộc sở hữu của một công ty có liên hệ với nhà tài phiệt Igor Sechin,
giám đốc điều hành của tập đoàn năng lượng khổng lồ Rosneft, đã bị chính quyền
Pháp thu giữ. Sechin được coi là một trong những người quyền lực nhất của Nga đã
làm việc với Putin từ những năm 1990 khi cả hai cùng làm việc trong văn phòng thị
trưởng Saint Petersburg.

Siêu du thuyền DILBAR, trị giá 600 triệu USD vào năm 2016, dài 156m, thuộc sở hữu
của tỷ phú Nga Alisher Usmanov, đã bị chính quyền Đức thu giữ ở thành phố
Hamburg. Usmanov là một tài phiệt khét tiếng, người "giải quyết các vấn đề kinh
doanh của Putin."

Hai chiếc chưa biết số phận sẽ ra sao, gồm có:
Siêu du thuyền ECLIPSE, trị giá 496 triệu USD, được báo cáo bởi AIS vào ngày 3
tháng 3, đã trên đường đi với tốc độ 18,9 hải lý / giờ đến St Maarten, vùng biển
Caribbean.

Siêu du thuyền SOLARIS, trị giá 568 triệu USD, được báo cáo bởi AIS cách đây 24
giờ đang ở trong vùng biển phía đông Địa Trung Hải, gần đảo Göcek của Thổ Nhĩ
Kỳ.

Cả hai đều thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Roman Abramovich, người đã từng làm chủ
đội bóng đá khổng lồ Chelsea ở Vương quốc Anh.

Trong khi các tài phiệt Nga đang tìm cách giữ lấy tài sản của họ trên biển, hàng loạt
các cuộc biểu tình của người dân Nga chống đối Putin đã diễn ra ở tất cả các thành
phố trên đất Nga.



Báo cáo mới nhất của Dự án OVD-Info, một nhóm giám sát nhân quyền độc lập của
Nga, cho biết có ít nhất 8.275 người Nga đã bị bắt giữ từ ngày 24 tháng 2, trong các
cuộc biểu tình đòi hỏi Putin chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.

Người Đà Lạt Xưa

Putin đang mắc một sai lầm lịch sử
Madeleine Albright - Nguyễn Đức Tường

Đầu năm 2000 , tôi trở thành quan chức cao cấp đầu tiên của Hoa Kỳ đã gặp
Vladimir Putin trên cương vị mới là quyền tổng thống Nga.

Chúng tôi trong chính quyền Clinton khi ấy không biết nhiều về ông – chỉ biết rằng
ông là người đã bắt đầu sự nghiệp trong KGB. Tôi hy vọng cuộc gặp gỡ sẽ giúp tôi
đánh giá được con người cùng sự thăng tiến đột ngột của ông có ý nghĩa thế nào
trong quan hệ Nga-Mỹ, vốn đã xấu đi trong cuộc chiến ở Chechnya. Ngồi đối diện
ông qua cái bàn nhỏ trong Điện Kremlin ngay lập tức gây trong tôi một ấn tượng về
sự tương phản giữa Putin và người tiền nhiệm khoa trương, ông Boris Yeltsin.



Ông Yeltsin dỗ dành, hăm dọa và tâng bốc, còn ông Putin thì nói không xúc cảm
và không cần bản ghi nhớ về sự quyết tâm phục hồi nền kinh tế Nga và tiêu diệt phiến
quân Chechnya . Về nhà, tôi ghi lại những ấn tượng của mình.

Tôi viết: “Putin nhỏ người và xanh xao, lạnh lùng gần như loài bò sát”. Ông tuyên bố
hiểu tại sao bức tường Berlin phải sụp đổ nhưng không ngờ cả Liên Xô cũng sụp đổ.
“Putin cảm thấy xấu hổ vì những gì đã xảy ra trong đất nước của mình và quyết tâm
khôi phục lại sự vĩ đại của nó”.

Những tháng gần đây, việc ông Putin tập trung quân đội ở biên giới với nước láng
giềng Ukraine, đã khiến tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ gần 3 tiếng đồng hồ đó. Sau khi gọi
nhà nước Ukraine là một điều hư cấu trong một bài phát biểu lạ lùng trên truyền hình,
ông ban hành một sắc lệnh công nhận nền độc lập hai khu vực của Ukraine do phe ly
khai nắm giữ và gửi quân đến đó.

Việc Putin khẳng định có tính cách xét lại và vô lý rằng Ukraine “hoàn toàn do Nga
tạo ra” và thực sự đã bị đánh cắp từ đế chế Nga là hoàn toàn phù hợp với thế giới
quan bị bóp méo của ông. Điều đáng lo ngại nhất đối với tôi: Đó là nỗ lực của ông để
tạo cớ cho một cuộc xâm lược toàn diện.

Nếu ông ta xâm lược, đó sẽ là một sai lầm lịch sử.

Madeleine Albright ,Cưu Ngoại trưởng thời TT Clinton



Trong 20 năm kỳ lạ kể từ khi gặp gỡ, ông Putin đã vạch ra lộ trình của mình bằng
cách từ bỏ sự phát triển dân chủ và thay vào đó bằng luật chơi (playbook) cũ của
Stalin. Ông thu thập quyền lực chính trị và kinh tế cho mình – kết nạp hoặc đè bẹp
những cạnh tranh tiềm tàng – trong khi thúc đẩy việc thiết lập lại khu vực thống trị
của Nga từ các vùng của Liên Xô cũ.

Giống như những kẻ độc tài khác, ông coi hạnh phúc của mình ngang với phúc lợi
quốc gia và sự chống đối ông ngang với tội phản quốc. Ông chắc chắn rằng người
Mỹ phản ánh cả sự giễu cợt lẫn lòng ham muốn quyền lực của ông và rằng trong một
thế giới mà tất cả mọi người đều nói dối, ông không có lý do gì phải nói thật. Bởi vì
ông tin rằng Hoa Kỳ thống trị khu vực của mình bằng vũ lực, ông cho rằng Nga cũng
có quyền làm tương tự.

Ông Putin trong nhiều năm cố tìm cách củng cố danh tiếng quốc tế của đất nước
mình , mở rộng sức mạnh quân sự và kinh tế của Nga , làm suy yếu NATO và chia rẽ
châu Âu (đồng thời tạo ra một cái nêm giữa khối này và Hoa Kỳ). Ukraine đáp ứng
tất cả những điều đó .

Thay vì mở đường cho Nga tiến tới sự vĩ đại, xâm lược Ukraine sẽ khiến ông Putin bị
ô nhục vì làm đất nước của ông bị cô lập về ngoại giao, tê liệt về kinh tế và dễ bị tổn
thương về mặt chiến lược khi đối mặt với một liên minh phương Tây đoàn kết, mạnh
mẽ hơn.

Ông đã tạo điều đó bằng cách tuyên bố vào hôm thứ Hai quyết định công nhận độc
lập hai khu vực ly khai ở Ukraine và gửi quân đội Nga đến với tư cách là “những
người tạo lập hòa bình”. Giờ đây, ông yêu cầu nước này công nhận yêu sách của Nga
đối với Crimea và từ bỏ các loại vũ khí tiên tiến.



Hành động của ông Putin đã gây ra những trừng phạt lớn, và nhiều hơn nữa sẽ xảy
ra nếu ông phát động một cuộc tấn công quy mô toàn diện để chiếm toàn bộ đất nước.
Những điều này sẽ không những chỉ tàn phá nền kinh tế đất nước ông mà còn gây
thiệt hại cho nhóm tay sai tham nhũng chặt chẽ quanh ông – những người này có thể
thách thức sự lãnh đạo của ông. Điều chắc chắn là một cuộc chiến đẫm máu và thảm
khốc sẽ tiêu hao tài nguyên của Nga và khiến người Nga thiệt mạng – đồng thời tạo
ra động lực cấp bách đòi hỏi châu Âu cắt giảm sự phụ thuộc nguy hiểm vào năng
lượng của Nga . (Điều đó đã bắt đầu với việc Đức ngừng chứng nhận đường ống dẫn
khí đốt tự nhiên Nord Stream 2.)

Hành động gây hấn như vậy gần như chắc chắn sẽ khiến NATO phải củng cố đáng kể
sườn phía đông của mình và cân nhắc việc đóng quân lâu dài ở các nước Baltic, Ba
Lan và Romania. (Tổng thống Biden hôm thứ Ba cho biết ông sẽ cho chuyển thêm
quân đến Baltics.) Và điều đó sẽ tạo ra vũ trang chống đối dữ dội của Ukraine, với sự
hỗ trợ mạnh mẽ từ phương Tây.

Một nỗ lực lưỡng đảng của Mỹ cũng đang được tiến hành để đưa ra đáp ứng lập
pháp bao gồm tăng cường viện trợ vũ khí đả thương cho Ukraine. Chuyện này sẽ khác
xa so với việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014; đó sẽ là một kịch bản gợi lại việc
chiếm đóng tệ hại của Liên Xô tại Afghanistan vào những năm 1980.



Ông Biden và các nhà lãnh đạo phương Tây khác đã nói rõ điều này nhiều lần qua
những tuyên bố ngoại giao giận dữ. Nhưng ngay cả khi phương Tây bằng cách nào
đó ngăn cản được ông Putin khỏi cuộc chiến toàn lực – điều khó xảy ra trong hiện tại
– thì điều quan trọng cần nhớ là sự cạnh tranh mà ông lựa chọn không phải là cờ vua,
như một số người giả dụ, mà là judo.

Chúng ta có thể mong đợi ông ta kiên trì tìm cơ hội để tăng đòn bẩy và tấn công trong
tương lai. Điều này sẽ tùy thuộc vào Hoa Kỳ và đồng minh việc từ chối ông ta cơ hội
đó bằng cách duy trì ngăn cản ngoại giao mạnh mẽ và tăng cường hỗ trợ kinh tế và
quân sự cho Ukraine.

Theo kinh nghiệm của tôi, mặc dù không bao giờ nhận mình sai lầm, ông Putin đã
từng tỏ ra có thể vừa kiên nhẫn vừa thực dụng. Chắc chắn ông cũng ý thức được rằng
cuộc đối đầu hiện tại khiến ông phụ thuộc nhiều hơn vào Trung cộng; ông cũng biết
rằng Nga không thể thịnh vượng nếu không có một số ràng buộc với phương Tây.

“Rất đúng, tôi thích món ăn Trung cộng. Tôi thật thú vị khi dùng đũa,” ông nói với
tôi trong lần gặp đầu tiên. “Nhưng đó là những chuyện tầm thường. Đó không phải là
tâm lý của chúng tôi, tâm lý của người châu Âu. Nga phải là một phần vững chắc của
phương Tây ”.

Ông Putin phải biết rằng một cuộc Chiến tranh Lạnh thứ hai không nhất thiết sẽ diễn
ra tốt đẹp cho Nga – ngay cả một nước Nga với vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ có thể tìm
thấy trên hầu hết các lục địa các đồng minh mạnh mẽ. Trong khi đó, những người bạn
của ông Putin bao gồm Bashar al-Assad, Alexander Lukashenko và Kim Jong-un.



Nếu ông Putin cảm thấy bị dồn vào một góc tường, ông chỉ có thể tự trách mình. Như
ông Biden đã lưu ý, Hoa Kỳ không muốn gây bất ổn hoặc tước đoạt nguyện vọng
chính đáng của Nga. Đó là lý do tại sao chính quyền Hoa Kỳ và các nước đồng minh
đã đề nghị tham gia vào các cuộc đàm phán với Moscow về một loạt các vấn đề an
ninh. Nhưng Hoa Kỳ cũng kiên quyết yêu cầu Nga hành động phù hợp với các tiêu
chuẩn quốc tế áp dụng cho tất cả các quốc gia.

Ông Putin và người đồng cấp Trung cộng, Tập Cận Bình, thích tuyên bố rằng
chúng ta hiện đang sống trong một thế giới đa cực . Mặc dù điều đó là hiển nhiên,
nhưng điều đó không có nghĩa là các cường quốc có quyền chia chặt địa cầu thành
những vùng ảnh hưởng như các đế chế thuộc địa cách đây nhiều thế kỷ.

Ukraine có chủ quyền của họ, bất kể láng giềng của họ là ai. Trong thời kỳ hiện
đại, các nước lớn đều chấp nhận điều đó, và ông Putin cũng phải vậy. Đó là thông
điệp nền tảng cho chính sách ngoại giao gần đây của phương Tây. Nó xác định sự
khác biệt giữa một thế giới được quản lý bởi pháp quyền và một thế giới không trả lời
cho quy luật nào.

Madeleine Albright _ Nguyễn Đức Tường


