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ĐỆ NHẤT PHU NHÂN KIÊN ĐỊNH CỦA UKRAINE: OLENA ZELENSKA.

Khi chồng lần đầu tiên nói với bà về kế hoạch rời bỏ sự nghiệp để tranh cử tổng
thống, bà đã nói thẳng rằng bà 'phản đối quyết liệt' với 'kế hoạch này.

Nhưng khi đến thời điểm chồng vận động tranh cử, Olena đã xuất hiện một cách
nghiêm túc bên cạnh chồng để chụp ảnh và phát biểu chiến dịch. Bây giờ, chưa đầy
ba năm sau chiến thắng của Zelensky, bà mẹ hai con đã hoàn thành vai trò của mình
với tư cách là một Đệ nhất phu nhân trên chính trường toàn cầu.

Bà đồng hành cùng chồng trong các chuyến đi của ông ấy và đang xây dựng sự
nghiệp của riêng mình với tư cách là Đệ nhất phu nhân hành động, sử dụng ảnh
hưởng và vị trí của mình để cống hiến cho các chương Trình phúc lợi bao gồm dinh
dưỡng cho trẻ em và bình đẳng giới.

Ngôi sao trang bìa Vogue cũng dành được nhiều lời khen ngợi cho gu ăn mặc của bà
và bà quyết định làm người phát ngôn cho thời trang Ukraine.

Mặc dù có danh tiếng cao, nhưng ít người biết về khởi đầu cuộc đời của Olena.
bà được sinh ra vào tháng 5 năm 1978 mẹ là Olha Kyiashko, ở Kryvyi Rih, một vùng
nói tiếng Nga khi đó là một phần của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Ukraine
.
Volodymyr sinh cùng năm và cùng thị trấn nhưng dù học cùng trường và có bạn
chung nhưng Volodymyr đã không gặp được người vợ tương lai của mình cho đến khi
cả hai đều là sinh viên tại Đại học Quốc gia Kryvyi Rih.

Có năng khiếu về học vấn, Olena đã giành được một suất học kiến trúc tại Khoa Xây
dựng, trong khi Volodymyr học luật.



Các báo cáo cho thấy Olena, người hấp dẫn với gò má cao và mái tóc vàng quyến rũ,
lúc đó đang hẹn hò với một người đàn ông khác khi cô được giới thiệu với Volodymyr
lần đầu tiên vào năm 1995.

Mặc dù mới 17 tuổi, Volodymyr đã đặt mục tiêu vào sự nghiệp diễn viên hài trong
tương lai. Zelensky là thành viên của đoàn hài kịch địa phương tham gia các cuộc thi
quốc gia và sớm được ca ngợi. Đến năm 1997, khi mới 19 tuổi, Volodymyr và các bạn
đồng trang lứa đã giành được danh hiệu vô địch quốc gia.

Cùng năm đó, ông thành lập một đoàn mới, Kvartal 95, biểu diễn trên khắp Ukraine.
Olena trở thành một nhà văn. Cùng lúc đó, mối tình lãng mạn nảy nở giữa Volodymyr
và Olena và vào năm 2003, sau tám năm hẹn hò, cặp đôi kết hôn.

Sự nghiệp hài kịch của Volodymyr nhưng Olena gần như rời xa ánh đèn spotlight,
tránh xuất hiện trên thảm đỏ và các phương tiện truyền thông. Bà sinh con gái đầu
lòng, Oleksandra, vào tháng 7 năm 2004, và con trai Kyrylo, vào tháng 1 năm 2013.

Vai diễn nổi tiếng nhất của Zelensky là bộ phim truyền hình ăn khách Người hầu của
nhân dân Ukraine, một bộ phim châm biếm chính trị ra mắt vào năm 2015 và kéo dài
trong ba mùa.

Nó kể về câu chuyện 'chiến đấu chống tham nhũng của chính phủ' của một giáo viên
dạy lịch sử, được lan truyền mạnh mẽ, với nhân vật Vasyl Petrovych Holoborodko
của Zelensky, sau đó nhận ra mình đắc cử vào ghế tổng thống.

Kịch vận vào đời, vào năm 2018, Zelensky đã tuyên bố ứng cử tổng thống và giành
được sự ủng hộ nhiệt liệt cho lá phiếu của mình.

# Thông điệp về sự thách thức của Đệ nhất phu nhân: Cách Olena Zelenska vẫn
kiên định khi đối mặt với chiến tranh

Trong vài giờ sau khi Nga xâm lược, Olena đã lên Instagram để bày tỏ sự ủng hộ đối
với người dân của mình - và nhắc lại cam kết của gia đình bà là ở lại Ukraine bất
chấp cuộc sống của họ bị đe dọa.

'Những người thân yêu của tôi! Người Ukraine! Tôi đang nhìn tất cả các bạn ngày
hôm nay. Mọi người tôi thấy trên TV, trên đường phố, trên Internet. Tôi thấy bài viết
và video của bạn. Và bạn biết những gì? Bạn thật đáng kinh ngạc!

'Tôi tự hào vì được sống cùng các bạn trong cùng một đất nước! Người ta nói rằng
nhiều người chỉ là một đám đông. Chúng ta không chỉ có vậy. Bởi vì nhiều người
Ukraine tập hợp không chỉ là đám đông. Chúng ta là một đội quân!

'Và hôm nay tôi sẽ không còn hoảng sợ và rơi nước mắt. Tôi sẽ bình tĩnh và tự tin.
Các con tôi đang nhìn tôi. Tôi sẽ ở bên cạnh họ. Và bên cạnh chồng tôi. Và với bạn.
Yêu bạn! Tôi yêu Ukraine.'

Quyết định này đã đẩy Olena nhút nhát ra trước mắt công chúng.



"Thành thật mà nói, tôi đã phản đối quyết liệt từ khi chồng bắt đầu kế hoạch tranh
cử”, bà nói với một đài truyền hình địa phương. “Bởi vì đây là bước đi rất khó; nó
thậm chí không phải là một dự án, nó sẽ thay đổi cả lối sống của tôi.”

Bà giải thích rằng ban đầu chồng bà đã tham khảo ý kiến của các thành viên tranh cử
để “bảo vệ” bà khỏi bị làm phiền liên quán đến cuộc đời chính trị của chồng trước
khi đi đến quyết định.

Như tính cách của mình, Zelensky đã tham gia một chiến dịch chống tham nhũng và
gây khó khăn cho người đương nhiệm thân Nga khi giành được 73% số phiếu bầu.
Poroshenko đã thua ngôi sao truyền hình trên khắp các vùng miền của đất nước, kể
cả ở phương Tây, nơi ông có truyền thống được ủng hộ mạnh mẽ.

Đó là một kết quả phi thường đối với một chiến dịch bắt đầu như một trò đùa nhưng
lại gây chấn động với những cử tri thất vọng vì nghèo đói, tham nhũng và chiến tranh
kéo dài 5 năm.

Tại trụ sở chiến dịch của mình, khi các cuộc thăm dò ý kiến xuất hiện, Zelensky nói:
“Tôi sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Mặc dù tôi chưa chính thức là tổng
thống nhưng với tư cách là một công dân của Ukraine, tôi có thể nói với tất cả các
nước hậu Xô Viết: 'Hãy nhìn chúng tôi! Mọi thứ đều có thể!”

Olena đã vượt qua thử thách và dấn thân vào vai trò mới là Đệ nhất phu nhân. Công
bố sáng kiến đầu tiên của mình trên trang bìa tạp chí Vogue Ukraine chỉ hai tháng
sau khi chồng cô lên nắm quyền: cải thiện các bữa ăn ở trường.

Bà mẹ hai con đã thành công trong việc đưa ra luật để cải thiện chất lượng dinh
dưỡng và sự đa dạng của thực phẩm, lưu ý rằng dinh dưỡng hợp lý là chìa khóa cho
sự phát triển, sức khỏe và thể trạng tổng thể của một đứa trẻ.

Các dự án khác bao gồm giới thiệu hướng dẫn âm thanh tiếng Ukraine trong các bảo
tàng hàng đầu trên thế giới để cải thiện cấu hình của ngôn ngữ và vận động để người
khuyết tật có thể tiếp cận nhiều hơn.

Một nền tảng khác trong công việc của Olena là quyền phụ nữ. Bà đã khởi xướng việc
Ukraine gia nhập sáng kiến quốc tế G7 về bình đẳng giới, Đối tác Biarritz, và đã thúc
đẩy Đại hội Phụ nữ Ukraine, một diễn đàn hoạt động hướng tới các quyền bình đẳng.

Giờ đây, Olena một lần nữa đứng trước thách thức và vẫn là chỗ dựa vững chắc của
chồng trước những hành động gây hấn của Putin. Bất chấp rủi ro cá nhân, cặp đôi đã
chọn ở lại Kyiv.

'Và hôm nay tôi sẽ không còn hoảng sợ và rơi nước mắt. Tôi sẽ bình tĩnh và tự tin.
Các con tôi đang nhìn tôi. Tôi sẽ ở bên cạnh họ. Và bên cạnh chồng tôi. Và với bạn.
Yêu bạn! Tôi yêu Ukraine!’

Hôm qua, cô đã chia sẻ bức ảnh một em bé được sinh ra trong hầm trú bom ở Kyiv,
cùng với lời nhắn nhủ: 'Điều này sẽ diễn ra trong những điều kiện hoàn toàn khác,
dưới bầu trời yên bình. Đó là những gì trẻ em nên được hưởng.



'Nhưng điều quan trọng chính là bất chấp chiến tranh, vẫn có bác sĩ và những người
chăm sóc tận tình trên đường phố của chúng ta bên cạnh cô ấy. Cô ấy sẽ được bảo vệ
và bênh vực.

"Tất cả các bạn đã trở thành một đội quân. Trong tàu điện ngầm, hầm tránh bom, với
trẻ em và vật nuôi (vì bạn tử tế không bỏ rơi chúng) - bạn làm công việc của mình,
bạn có thời gian để chăm sóc người khác, để giúp đỡ lẫn nhau.”

'Cùng nhau trên mạng xã hội để bảo vệ mái ấm và giúp đỡ những người hàng xóm
neo đơn. Cung cấp nhà của bạn cho những người cần nơi trú ẩn. Bạn chuẩn bị thức
ăn cho cho quân đội và tự mình đăng ký sung quân. Hiến máu cho các chiến sĩ và nạn
nhân. Báo cáo sự di chuyển của xe địch.

'Và, tất nhiên, bạn đang giúp đỡ Lực lượng vũ trang, lực lượng đang chiến đấu trên
mọi mặt trận. Trong nhiều ngày, bạn có thể chi tiền "eSupport" để giúp quân đội
(điều này có thể được thực hiện trong ứng dụng "Hành động"). Chúng ta là quân đội,
quân đội là chúng ta.

'Và những đứa trẻ sinh ra trong hầm tránh bom sẽ được sống trong một đất nước hòa
bình đã tự bảo vệ mình.’

Bấm vào link để xem thêm phần hình ảnh.
https://www.facebook.com/phongtraoduvanghongkong/posts/3133745506899122

Tin mới nhất về việc có mặt của tên vẹm Phạm Minh Chính tại Washington, D.C,

trong các ngày 28 và 29 tháng Ba, 2022, nhân cuộc Hội nghị cao cấp đặc biệt
ASEAN-Hoa Kỳ, do Hoa Kỳ chủ xướng.

Xin mời Quỳ Vị xem bản tin ngắn để tường và tùy nghi..

Trân trọng..

Vẹm Phạm Minh Chính

https://www.facebook.com/phongtraoduvanghongkong/posts/3133745506899122


Theo Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt cộng, tên thủ tướng Phạm Minh
Chính sẽ tham dự Hội nghị cao cấp đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, và có những hoạt động
song phương tại Hoa Kỳ.

Chiều 3/3, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra qua interne, thông
báo một số tin tức liên quan tới Hội nghị cao cấp đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ sắp tới,
phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt cộng Lê Thị Thu Hằng cho biết:

"Tổng thống Hoa Kỳ đã có thư mời Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước ASEAN
tham dự Hội nghị cao cấp đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong
hai ngày 28 và 29 tháng Ba, 2022.

Các nước ASEAN đã đồng ý với đề nghị của Hoa Kỳ về việc tổ chức Hội nghị này.
Hiện nay, các quốc gia ASEAN đang trao đổi về các vấn đề liên quan tới Hội nghị.
Hội nghị này là cơ hội để thể hiện sự cam kết của Hoa Kỳ đối với ASEAN, cũng như
kỷ niệm 45 năm sự hợp tác giữa Hoa Kỳ - ASEAN.

Giữa tháng 2 vừa qua, chính quyền của ông Biden đã công bố chiến lược Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương, theo đó kêu gọi sự hợp tác nhiều hơn của Hoa Kỳ với
Nhật Bản, ASEAN và các nước khác.

Phạm Minh Chính dự định sẽ tham dự Hội nghị và có các hoạt động song phương tại
Hoa Kỳ"./.

ASEAN: The Association of Southeast Asian Nations / Hiệp hội các quốc gia Đông
Nam Á, gồm 10 quốc gia: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar,
the Philippines, Singapore, Thailand, và Việt Nam cộng sản.

Châu Á cảm thấy ít liên quan đến cuộc chiến tranh Ukraine ?

Người dân băng qua một con đường tạm bợ dưới một cây cầu bị phá hủy ở thị trấn
Irpin, gần Kiev, Ukraine. 07/03/2022. AP - Efrem Lukatsky



Chiến tranh Ukraina tiếp tục chiếm trang nhất các báo Pháp ra hôm nay. Trong lúc
chiến sự tại Ukraina ngày càng khốc liệt, chủ đề được các báo quan tâm trước hết giờ
là số phận của những thường dân Ukraina đang ở trước một thảm họa nhân đạo.

Nhật báo Le Monde chạy tựa lớn : « Ukraina : Những thường dân bị rơi vào bẫy
chiến tranh ». Tờ báo ghi nhận, xung quanh thủ đô Kiev, quân Nga đang siết chặt
vòng vây. Tại Kharkov, thành phố lớn thứ 2, các đợt oanh kích vẫn không ngừng nghỉ,
ở Marioupol cũng tương tự. Người dân bị kẹt dưới làn bom đạn của quân Nga, không
thể sơ tán khỏi vùng chiến sự mặc dù hai ngày qua đã có thỏa thuận ngừng bắn mở
hành lang nhân đạo nhưng các đợt di tản dân khỏi vùng chiến sự vẫn liên tục thất bại.

Tựa lớn của nhật báo Công Giáo La Croix tố cáo : « Thường dân, con tin của
Putin ». Với bức ảnh lớn một bà mẹ Ukraine, nét mặt hoảng hốt bế đứa con trên tay,
trang bìa của Liberation nhận xét : « Ukraine: Cuộc di tản và nỗi kinh hãi ».

Tinh thần kháng cự của người Ukraine
Trong khi đó Le Figaro chú ý tới khía cạnh : « Người Ukraine đoàn kết trong kháng
cự », tựa chính của tờ báo. Le Figaro cho thấy, trong cuộc chiến tranh này, trước ưu
thế vượt trội về quân sự của Nga, người dân Ukraine không hề sợ hãi, ồ ạt gia nhập
các tổ chức tình nguyện bảo vệ tổ quốc, họ huy động ở mọi tầng lớp xã hội để thể hiện
sự đoàn kết và lòng yêu nước trước cuộc xâm lược của Nga.

Trong bài phóng sự « Người Ukraine đoàn kết bằng tình thần kháng chiến », Le
Figaro ghi nhận tại thành phố Irpin, ngoại ô Kiev, bên cạnh những dòng người vội vã
chạy khỏi thành phố dưới làn đạn pháo kích trong cảnh tượng của ngày tận thế, « ở
các góc phố bị oanh kích, trong các nhà mẫu giáo hay các tòa nhà chung cư đã bị tàn
phá, vẫn còn rất đông người dân cả nam và nữ, mọi lứa tuổi thề quyết tâm ngăn chặn
kẻ thù ».

Nhật báo Libération, trong bài phóng sự có tiêu đề : Tại Odessa, giữa « nỗi sợ ở lại »
và ý chí quyết tâm « cầm vũ khí », cho biết những ngày qua đã có gần 150 nghìn
người dân rời khỏi thành phố cảng ở phá tây nam đất nước, dù đến giờ Odessa vẫn
chưa bị Nga oanh kích, nhưng thành phố vẫn luôn trong tình trạng bị tấn công bất cứ
lúc nào. Những người ở lại đang chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mà họ biết sẽ rất khốc
liệt, một mất một còn.

Bên cạnh ca ngợi tinh thần kháng cự phi thường của người dân Ukraine, các báo đều
đồng thanh lên án cuộc chiến tranh do tổng thống Nga phát động là vô nhân đạo khi
người dân vô tội trở thành nạn nhân của những mưu đồ chính trị.

Xã luận của Libération nhấn mạnh : « Đã có hơn 1,7 triệu người tị nạn Ukraine, cuộc
di tản có lẽ mới chỉ bắt đầu. Cuộc chiến tranh Ukraine là cuộc khủng hoảng nhân đạo
lớn nhất trên lục địa của chúng ta (châu Âu) từ rất nhiều năm qua ».

Libération kết luận : « Ukraine, một nước dân chủ ở châu Âu đang bị một kẻ độc tài
bao vây. Kẻ độc tài đó đã chứng minh một điều là những quy tắc nhân đạo sơ đẳng
nhất là hoàn toàn xa lạ với hắn ».

Chiến tranh Ukraine: Châu Á dè dặt chống Nga



Dưới độ phản ứng của các nước đối với cuộc chiến tranh ở châu Âu. Trên mục Ý
kiến, báo Les Echos có bài phân tích lập trường của châu Á với cuộc chiến tranh
Ukraine : « Tại sao châu Á không gia nhập mặt trận chống Putin ».

Les Echos ghi nhận, giữa cuộc chiến tranh Ukraine hiện nay, các nước phương Tây,
đi đầu là châu Âu và Hoa Kỳ, muốn xây dựng một mặt trận thống nhất để cô lập nước
Nga trên trường quốc tế. Nhưng có rất ít nước ở châu Á dám liên minh với cuộc chiến
này. Họ cảm thấy không liên quan và từ chối tham gia cuộc đấu tranh giữa « các nền
dân chủ » và « các chế độ toàn trị ».

Dù cuộc xâm lược Ukraine ngay lập tức đã bị toàn thể các nước phương Tây lên án
và nhanh chóng có những phản ứng mạnh mẽ, nhưng rất ít quốc gia ở châu Á lên
tiếng chỉ trích Matxcơva. Hơn chục ngày sau cuộc chiến tranh xâm lược, mới chỉ có
năm sáu nước trên tổng số năm chục quốc gia trong khu vực châu Á thông báo các
biện pháp trừng phạt chế độ của Vladimir Putin.

Các biện pháp của những nước này cũng không quyết liệt như của châu Âu và Mỹ.
Không một nước nào nhắc đến việc gửi vũ khí hay phương tiện kỹ thuật quân sự cho
Ukraine.

Chỉ có Nhật Bản - đồng minh của Mỹ là lên án Nga từ sớm và có những phản ứng
mạnh mẽ hòa nhịp với phương Tây. Hàn Quốc cũng tỏ ra dè dặt với vài biện pháp
trừng phạt Nga, quốc gia mà nhiều năm qua Seoul đang cố xích gần quan hệ.

Đối với Đài Loan, hòn đảo có quan hệ ngoại giao với Ukraine nên đã thông báo viện
trợ nhân đạo. Ở Đông Nam Á, duy nhất có Singapore tham gia cùng phương Tây đưa
ra các trừng phạt kinh tế, tài chính Nga, và cũng bởi đất nước này có nhiều ràng buộc
trong hệ thống tài chính quốc tế.

Bài viết nhận thấy, « Hiệp hội ASEAN không đủ can đảm để nêu tên Nga trong thông
cáo chung rất mơ hồ, kêu gọi đối thoại ở Ukraine ». Lý giải cho việc này, theo Les
Echos là vì Asean là một hiệp hội gồm các chế độ cả dân chủ cũng như chuyên quyền
và độc tài cũng có.

Mỗi nước trong khu vực chỉ phản ứng theo lợi ích riêng, không tính gì đến những
nguyên tắc cao siêu. Tất cả đều tin rằng Nga không bao giờ là mối đe dọa trực tiếp
đối với khu vực này. Cuộc chiến tranh Ukraine có thể gây hệ lụy lớn về kinh tế toàn
cầu, tuy nhiên châu Á là khu vực ít bị ràng buộc về kinh tế với Nga hay Ukraine.

Theo Ngân hàng Thế giới, cả Nga và Ukraine chỉ chiếm 1,5% xuất khẩu và 2,5 %
nhập khẩu của châu Á. Một số nước thì cố không để làm hỏng quan hệ lịch sử hoặc
chiến lược với Matxcơva.

Trong quan hệ căng thẳng với Trung Quốc, Việt Nam chủ yếu mua vũ khí của Nga.
Tương tự, Indonesia, Malaysia hay Miến Điện là những khách hàng mua vũ khí, thiết
bị quân sự thường xuyên của Nga. Ấn Độ thì không muốn gây rắc rối quan hệ với
Putin, ít nhiều cũng có ích trong việc ngăn chặn đối thủ Trung Quốc.

Mặt khác nhiều nước châu Á không muốn tham gia vào cuộc đấu mà theo phương Tây
là giữa các nền dân chủ và các chế độ độc tài. Lý do là châu lục này có rất hiếm các



nước dân chủ thực sự. hình ảnh về một Putin «cứng rắn» vẫn cuốn hút không ít các
lãnh đạo như ở Miến Điện Thái Lan hay Philippines.

Theo Les Echos, để lôi kéo các nước về phía mình, châu Âu và Hoa Kỳ có thể nhấn
mạnh cuộc xung đột Ukraina là vấn đề tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền lãnh
thổ quốc gia. Đây là những thách thức lớn đối với nhiều nước châu Á, vẫn thường
phải chịu những sức ép của một cường quốc luôn tỏ hung hăng để áp đặt nước khác,
đó là Trung Quốc.

Trung Quốc : Quan hệ với Nga vững như bàn thạch
Vẫn liên quan đến châu Á, cụ thể là Trung Quốc. Trang mục thế giới của nhật báo
kinh tế Les Echos có bài « Bắc Kinh khẳng định lại tình hữu nghị với Matxcơva».

Ngay từ khi nổ ra cuộc xâm lược Ukraine, Trung Quốc đã tỏ thái độ không tán đồng
nhưng vẫn tiếp tục nghiêng theo hướng ủng hộ Nga. Les Echos cho hay, trong cuộc
họp báo thường niên hôm thứ Hai (07/03), ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã
tuyên bố tình hữu nghị giữa bắc Kinh và Matxcơva vẫn « vững như bàn thạch và viễn
ảnh hợp tác trong tương lai giữa 2 nước vô cùng rộng lớn ».

Phát ngôn của của lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc rất được chú ý vì dư luận đã thấy
Trung Quốc rất bất ngờ vì cuộc xâm lược trên quy mô lớn do Vladimir Putin phát
động và tỏ ra khó xử.

Tờ báo nhắc lại, hôm 04/02 vừa rồi, đón tổng thống Putin tại Bắc Kinh, chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố rõ là quan hệ hữu nghị giữa hai nước
là «không giới hạn». Giờ đây để giữ quan hệ đối tác, Bắc Kinh không lên án cuộc
xâm lược của Nga cũng như tránh nói đến chữ «xâm lược».

Theo Les Echos, thái độ của Trung Quốc đối với cuộc xung đột này đã bị nhiều nước
chỉ trích. Nhưng theo giới chuyên gia thuộc văn phòng tư vấn Mỹ Eurasia Group
được Les Echos trích dẫn, Bắc Kinh muốn giữ quan hệ đối tác ngày càng gia tăng với
Nga để có thể làm đối trọng kháng cự lại với Mỹ.

Ông Vương Nghị còn cố gắng lý giải cuộc xung đột ở Ukraine không thể xảy ra trong
ngày một ngày hai mà có nguyên nhân sâu xa từ lâu, ý muốn nói rằng nguồn gốc của
cuộc chiến tranh này là việc NATO bành trướng về hướng đông, như lập luận
của Matxcơva. Xa hơn nữa là ẩn ý so sánh với chiến lược Châu Á- Thái Bình Dương
của Hoa Kỳ gây áp lực với Trung Quốc.

Trong nỗ lực chứng tỏ là một cường quốc, Bắc Kinh tỏ ý sẵn sàng đóng vai trò hòa
giải trong cuộc chiến tranh này. Nhưng theo Les Echos, rất ít khả năng Bắc Kinh thúc
đẩy hay có khả năng làm Matxcơva phải chấp nhận những thỏa hiệp quan trọng.

Dân Đài Loan đồng cảm với Ukraine và lo cho mình
Cũng là liên quan đến Trung Quốc trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Le Figaro có
bài phóng sự Le Figaro : Đài Loan : Viễn ảnh một cuộc xâm lược của Trung Quốc
lớn dần.



Ngay từ đầu cuộc chiến tranh nổ ra ở châu Âu, câu nói « hôm nay Ukraine, ngày mai
là Đài Loan » trở nên phổ biến trên truyền thông và các giới chức chính trị ở Đài Bắc,
vốn đã quá quen với những đe dọa từ Trung Quốc.

Báo chí, dư luận ở Đài Loan những ngày qua tỏ lo ngại Bắc Kinh sẽ bắt chước
Matxcơva ra tay hành động với Đài Loan. Mặc dù chính quyền Đài Bắc cố gắng xua
tan suy nghĩ như vậy trên truyền thông để trấn an, thế nhưng người dân Đài Loan vẫn
không thể không động lòng đồng cảm với người Ukraine và lo ngại cho số phận của
mình. Hoàn cảnh của họ có cái gì đó gần nhau, ít nhất là cả hai đều ở sát cạnh một
nước lớn, hung hăng có những tham vọng bành trướng giống nhau.

Tờ báo nhắc lại các tuyên bố quyết tâm thu hồi Đài Loan bằng mọi cách của lãnh đạo
Trung Quốc và các hành động hăm dọa quân sự của Bắc Kinh thời gian gần đây với
hòn đảo để cho thấy mối đe dọa Trung Quốc là có thực và những lo lắng của người
Đài Loan không phải không có cơ sở.
https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220308-ch%C3%A2u-
%C3%A1-c%E1%BA%A3m-th%E1%BA%A5y-%C3%ADt-li%C3%AAn-quan-%C4%
91%E1%BA%BFn-cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina

Chiến tranh Ukraina : Trung Quốc chờ cơ hội
Thanh Hà - rfi

Hình ảnh chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được phát trực tiếp từ lễ khai mạc Đại
hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc tại trung tâm thương mại ở Bắc Kinh, Trung Quốc,

05/03/2022. AP - Ng Han Guan

Nga xâm lăng Ukraina và kinh tế bị phương Tây phong tỏa tứ bề, thế nhưng Kremlin
vẫn còn một ngõ thoát hiểm là Trung Quốc. Nhìn từ Bắc Kinh, đâu là những được,
thua và giới hạn khi giúp Matxcơva giảm nhẹ tác động của các biện pháp trừng phạt ?
Ukraina, một mắt xích trong dự án Con Đường Tơ Lụa Mới và nguy cơ ngành xuất
khẩu bị « vạ lây » là những yếu tố thử thách « tình bạn vĩnh cửu » giữa Trung Quốc
và Nga.

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220308-ch%C3%A2u-%C3%A1-c%E1%BA%A3m-th%E1%BA%A5y-%C3%ADt-li%C3%AAn-quan-%C4%91%E1%BA%BFn-cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina
https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220308-ch%C3%A2u-%C3%A1-c%E1%BA%A3m-th%E1%BA%A5y-%C3%ADt-li%C3%AAn-quan-%C4%91%E1%BA%BFn-cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina
https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220308-ch%C3%A2u-%C3%A1-c%E1%BA%A3m-th%E1%BA%A5y-%C3%ADt-li%C3%AAn-quan-%C4%91%E1%BA%BFn-cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=113191652055439&href=https://rfi.my/8ERG.F&redirect_uri=https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-kinh-t%E1%BA%BF/20220308-chien-tranh-ukraina-trung-quoc-huong-loi&locale=vi_VN
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://rfi.my/8ERG.T&via=RFI_Vi&related=RFI_Vi&text=Chi%E1%BA%BFn tranh Ukraina : Trung Qu%E1%BB%91c ch%E1%BB%9D c%C6%A1 h%E1%BB%99i&lang=vi
https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=113191652055439&link=https://rfi.my/8ERG.S&redirect_uri=https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-kinh-t%E1%BA%BF/20220308-chien-tranh-ukraina-trung-quoc-huong-loi&locale=vi_VN


Ngay sau khi tổng thống Vladimir Putin quyết định xâm lược Ukraina, quốc tế dồn
dập ban hành các biện pháp cấm vận nhắm vào kinh tế, vào hệ thống tài chính ngân
hàng Nga. Tài sản của một số nhà tỷ phú Nga tại Anh, Đức hay Pháp bị « phong
tỏa ».

Nhiều tập đoàn đa quốc gia, từ nhãn hiệu Apple của Mỹ đến hãng dầu khí Anh BP, hệ
thống Thụy Điển phân phối đồ dùng trong nhà IKEA hay biểu tượng của ngành thời
trang hạng sang Pháp Hermès, Chanel … lần lượt thông báo ngừng hoạt động tại
Nga.

Phương Tây lần đầu tiên loại hầu hết các ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống SWIFT,
qua đó chận mọi dịch vụ chuyển ngân giữa Nga với các khách hàng trên thế giới và
các hoạt động xuất nhập khẩu của Nga bị đóng băng.

Hơn một chục ngày Ukraine sống dưới bom, đạn của quân đội Nga, Âu Mỹ tiếp tục
nhập khẩu dầu khí của Nga và vẫn chưa tìm được phương án thay thế. Do lệ thuộc
đến 40 % vào một nguồn cung cấp khí đốt duy nhất là Nga, tùy theo thời giá mỗi ngày
Liên Hiệp Châu Âu vẫn rót vào ngân quỹ của Nga từ 500 đến 800 triệu euro.

Riêng đối với Nga, hậu quả kèm theo từ những đợt trừng phạt nói trên là đồng rúp
tuột giá không phanh – mất 20% trong phiên giao dịch hôm 28/02/2022 so với đô la,
hàng chục ngàn nhân viên Nga mất việc do các công ty nước ngoài rút lui hay tạm
ngừng hoạt động.

Lá bài Trung Quốc
Vào lúc bị quốc tế cô lập, nước Nga của tổng thống Vladimir Putin có thể trông cậy
vào láng giềng Trung Quốc để giảm nhẹ hậu quả của những biện pháp trừng phạt của
phương Tây : Bắc Kinh thông báo mở rộng thỏa thuận nhập khẩu lúa mì với nước
Nga.

Berlin « đóng cửa » đường ống Nord Stream 2 đưa khí đốt của Nga sang tận cảng
Greiswald, miền bắc nước Đức, thì Bắc Kinh và Matxcơva rầm rộ thông báo khởi
động một dự án đường ống dẫn khí đốt thứ nhì Power of Siberia, đi qua Mông Cổ, có
công suất 50 tỷ mét khối /năm, tương đương với công suất của Nord Stream 2 tại
châu Âu.

Nga trông cậy vào Trung Quốc bởi nhiều lý do : Bắc Kinh nhiều tiền, như ghi nhận
của chuyên gia kinh tế Paola Subacchi đại học Luân Đôn. Ngoài ra Trung Quốc là
một trong những đối tác thương mại, tài chính hàng đầu của Nga từ nhiều năm qua.

Mối quan hệ đó càng được mở rộng từ khi Matxcơva thôn tính bán đảo Crimée năm
2014 và bị phương Tây trừng phạt. Sau cùng, Nga là một trong những nguồn cung
cấp năng lượng hàng đầu thế giới, còn Trung Quốc cần từ dầu khí đến khoáng sản
của Nga để phục vụ cỗ máy sản xuất.

Do căng thẳng địa chính trị, trong hai tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch nhập
khẩu Nga với Trung Quốc tăng hơn 40 % so với cùng thời kỳ năm ngoái (theo thống
kê của Hải Quan Trung Quốc).



Nga lại càng lệ thuộc hơn vào Trung Quốc
Giới quan sát thậm chí xem Trung Quốc là « cái phao » kinh tế của nước Nga ở thời
điểm này. Bắc Kinh khẳng định là « đối tác thương mại số 1 của Nga » theo như
thông cáo gần đây của bộ Thương Mại.

Trả lời đài phát thanh France Culture, (hôm 05/03/2022) chuyên gia kinh tế
Françoise Nicolas, giám đốc Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp đặc trách khu vực châu Á,
đưa ra hai con số cho thấy, khối 27 nước trong Liên Hiệp Châu Âu mới là khách hàng
quan trọng nhất của Bắc Kinh :

Françoise Nicolas : « Có hai góc độ khác nhau : thứ nhất, quả thực là câu hỏi Trung
Quốc có thể làm được những gì để hỗ trợ Nga trên phương diện kinh tế và thứ hai là
Bắc Kinh có lợi gì khi đứng về phía Matxcơva. Ngay trên điểm đầu tiên, cần lưu ý
rằng mọi người cứ xoáy vào chỗ Trung Quốc là đối tác kinh tế quan trọng nhất của
Nga.

Không đúng là như vậy. Đối tác kinh tế và thương mại quan trọng nhất của Nga là
Liên Hiệp Châu Âu, chiếm 34 % tổng trao đổi mậu dịch của nước này. Trong khi đó
Trung Quốc chỉ chiếm có 18 %. Nói cách khác trọng lượng của Trung Quốc không
thấm vào đâu so với châu Âu trên thị trường Nga.

Một điểm cần lưu ý khác, Liên Âu và Trung Quốc cùng là bạn hàng của Nga nhưng
không xuất hay nhập khẩu cùng những mặt hàng như nhau. Thành thử Trung Quốc
không thể thay lấp vào chỗ trống mà Liên Hiệp Châu Âu để lại ».

Theo thống kê châu Âu Eurosat, tổng trao đổi mậu dịch hai chiều giữa Liên Âu và
Trung Quốc năm 2021 đạt 604 tỷ euro. Về xuất và nhập khẩu, Liên Hiệp Châu Âu là
« khách hàng nặng ký thứ nhì của Trung Quốc ». Nga đứng hạng thứ 18. Năm 2020
mậu dịch song phương giữa Nga và Trung Quốc đạt chưa đầy 150 tỷ euro.

Thực hư về hồ sơ năng lượng
Ngay cả về năng lượng, đành rằng Nga bảo đảm 20 % khí đốt và 30 % dầu hỏa cho
Trung Quốc nhưng đối với nước Nga, Liên Hiệp Châu Âu mới là khách hàng quan
trọng nhất và gần 80 % khí đốt khai thác dành để bán sang châu Âu. Do vậy còn quá
sớm để cho rằng Nga dễ dàng trông cậy vào Trung Quốc ngay cả về năng lượng, nhất
là về khí đốt.

Françoise Nicolas : « Những mặt hàng đó, phải đi qua ngả các đường ống dẫn khí
đốt. Không dễ để dịch chuyển những đường ống đó. Hai đường ống dẫn sang châu Âu
và Trung Quốc hoàn toàn khác nhau và không có bất kỳ một điểm nào để kết nối vào
với nhau. Khí đốt cung cấp cho châu Âu được khai thác từ vùng Tây Siberi, ngược lại
khí đốt bán cho Trung Quốc xuất phát từ vùng Đông Siberia. Năm 2014 sau khi Nga
chiếm bán đảo Crimée của Ukraina, Matxcơva và Bắc Kinh đã ký hợp đồng cho phép
tăng mức xuất khẩu sang Trung Quốc qua ngả đường ống mang tên Power of Siberia.
Đây là một đoạn đường dài hơn 2.000 cây số đã được khánh thành hồi 2019. Trên
nguyên tắc mỗi năm Nga cũng cấp 38 tỷ mét khối cho Trung Quốc qua ngả này.
Nhưng cho đến cuối 2021, tức là sau 2 năm hoạt động, năng suất thực sự chỉ ở
khoảng 10 tỷ mét khối một năm. Để so sánh, 70 % khí đốt của Nga dành để xuất khẩu
sang Châu Âu. Do vậy trong trường hợp Bruxelles ngừng mua khí đốt của Nga, trước



mắt Trung Quốc không thể bù đắp cho khoản thất thu từ của Nga với đối tác châu
Âu ».

Một điểm thứ ba được chuyên gia kinh tế của viện IFRI nêu bật đó là một mặt Bắc
Kinh tránh lên án Nga xâm chiếm Ukraine, nhìn nhận những băn khoăn của
Matxcơva « về an ninh quốc gia là chính đáng », nhưng hậu thuẫn hành động quân
sự của Nga, hay công khai giúp Matxcơva lách các biện pháp trừng phạt quốc tế, như
thể thách thức phương Tây, lại là một chuyện khác:

Françoise Nicolas :« Tôi không chắc là Bắc Kinh cương quyết, công khai hay cố tình
hỗ trợ Nga lách lệnh trừng phạt quốc tế bởi Trung Quốc và Ukraine có một mối bang
giao chặt chẽ về mặt thương mại và không không muốn để mất đối tác này. Bên cạnh
đó Trung Quốc lo ngại bị vạ lây nếu bao che quá lộ liễu cho nước Nga, bởi như đã
biết, không vì nước Nga mà Bắc Kinh gây nên hiềm khích với Liên Âu và qua Liên Âu
là cả Hoa Kỳ».

Chiến tranh Ukraine, thách thức và cơ hội đang mở ra với Trung Quốc
Chuyên gia về đông bắc Á, Antoine Bondaz thuộc Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược của
Pháp cho rằng Trung Quốc sẽ không vì nước Nga và tổng thống Putin mà hy sinh hai
đối tác thương mại quan trọng nhất là Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu, nhất là trong bối
cảnh kinh tế của bản thân Trung Quốc hiện tại cũng đang phải « đối mặt với nhiều
thách thức » và tỷ lệ tăng trưởng dự phóng chỉ ở đạt 5,5 % trong năm 2022, mức thấp
nhất từ 1991.
Hơn nữa Ukraine tuy nhỏ nhưng là một « kho ngũ cốc của thế giới » rất cần thiết với
Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình cũng không thể quên rằng 2017 Kiev
đã tham gia dự án Vành Đai Con Đường gắn kết Trung Quốc với phần còn lại của thế
giới.

Françoise Nicolas : « Con đường tơ lụa mới là một dự án lớn do ông Tập Cận Bình
ấp ủ. Phải nói là hiện tại dự án này không tiến triển như Bắc Kinh mong đợi, ngoại
trừ chương trình đường sắt đi từ Trung Quốc sang châu Âu, tức là đi qua Nga và
đông Âu. Và trong dự án này, Ukraine là một mắt xích quan trọng. Trung Quốc không
có lợi ích gì nếu chiến sự kéo dài, vì chiến sự đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của
mạng đường sắt Á – Âu ».

Trong gần hai tuần qua rất nhiều các doanh nghiệp Nga mau mắn mở tài khoản tại
các ngân hàng Trung Quốc. Bị loại khỏi thệ thống SWIFT, về mặt lý thuyết Matxcơva
có thể trông cậy vào hệ thống tương tự CIPS mặc dù công cụ giao dịch tài chính này
của Trung Quốc giới hạn ở các dịch vụ thanh toán bằng nhân dân tệ.

Theo một chuyên gia của Ngân Hàng Trung Ương Phần Lan, dù rất muốn tận dụng
cơ hội này để áp đặt một trật tự tài chính mới, giảm ảnh hưởng của đồng đô la Mỹ,
song có nhiều khả năng Bắc Kinh tránh lao vào cuộc đọ sức giữa Nga và phương
Tây.
Bởi Trung Quốc đề phòng Washington dùng nguyên tắc ngoài lãnh thổ để trừng phạt
những ai dùng đồng đô la Mỹ trong các dịch vụ mua bán, đe dọa lợi ích của Hoa Kỳ.
Điều đó không cấm cản các tập đoàn Trung Quốc đang trông thấy nhiều cơ hội sẽ mở
ra một khi Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn.



Cổ phiếu của nhiều công ty Trung Quốc trong lĩnh vực vận tải đường biển, khai thác
hải cảng (Jinzhou Port có trụ sở tại liêu Ninh, Xinjiang Tianshun Supply Chian), đã
tăng vọt từ khi chiến sự khai mào. Trả lời hãng tin Anh Reuters, Ade Chen quản lý
quỹ đầu tư GFI ở Quảng Đông cho biết : «các doanh nghiệp Trung Quốc đang đánh
cuộc là hợp tác giữa Nga và Trung Quốc sẽ gia tăng» đặc biệt là trong các lĩnh vực
giao thông, vận tải, hậu cần.

Về phần Antoine Bondaz, Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược Pháp thì nhấn mạnh đến bài
học mà Bắc Kinh đang rút ra từ các đợt trừng phạt của Âu Mỹ nhắm vào kinh tế Nga
lần này :

Antoine Bondaz : « Theo tôi bài học lớn Bắc Kinh rút ra từ xung đột này, và đó cũng
là điều mà giới lãnh đạo Trung Quốc đã trông thấy trước, đó chính là cần nâng cao
thêm nữa mức độ tự lập về mặt chiến lực, có nghĩa là mở rộng thêm nữa khả năng
kháng cự, giảm lệ thuộc vào các nền kinh tế phương Tây, giảm lệ thuộc vào kỹ thuật
và công nghệ cao của Âu, Mỹ.

Trung Quốc cũng tránh để các công ty nước ngoài chiếm một vị trí quá lớn trong cơ
cấu kinh tế quốc gia, trong các lĩnh vực chiến lược. Đề phòng kịch bản các hãng
ngoại quốc rút đi làm khuynh đảo hệ thống kinh tế nước này. Bắc Kinh cũng đã bị bất
ngờ vì chưa bao giờ Liên Âu và Mỹ lại đưa ra những biện pháp trừng phạt nghiêm
khắc chưa từng thấy ».

Nhà Trung Quốc học François Godement đưa ra hai nhận xét : Bắc Kinh thận trọng
quan sát phản ứng của Âu, Mỹ với Nga dò xét quyết tâm của phương Tây qua các
biện pháp trừng phạt Matxcơva. Liên Hiệp Châu Âu và Mỹ khó có thể thuyết phục
được Trung Quốc nếu như do dự quá lâu về khả năng cấm vận dầu khí của Nga.

Thứ nữa, vẫn theo chuyên gia này, ông Tập Cận Bình tới nay cứ ngỡ rằng Liên Hiệp
Châu Âu chỉ quan tâm đến những vấn đề «vòng ngoài», như bảo vệ môi trường,
chống biến đổi khí hậu, bảo vệ quyền của những người chuyển giới tính...

Chiến tranh Ukraine làm lộ rõ Liên Âu có thể là một khối thống nhất cả về mặt an
ninh và quân sự khi cần. François Godement kết luận : đó là điều sẽ làm thay đổi
tương quan giữa Bắc Kinh với Bruxelles nhân thượng đỉnh vào đầu tháng 4/2022.

Có một thực tế không thể chối cãi là nếu quả thực Trung Quốc là « ngõ thoát hiểm »
kinh tế đối với Nga thì sớm muộn gì Bắc Kinh cũng sẽ đòi Matxcơva phải trả giá một
cách tương xứng, bởi Trung Quốc đi buôn bao giờ cũng phải có lãi.

Cuộc tranh hùng giữa các đại cường và các vấn đề chiến lược
Cao Tuấn

Thế giới đại quan : Cuộc tranh hùng giữa các đại cường và các vấn đề chiến lược
Thế giới có ít nhất 3 điểm nóng có thể bùng lên thành bão lửa : Ukraine, Bắc Hàn và
Đài Loan. Lửa đã bắt đầu cháy ở Ukraine, hai chỗ kia âm ỉ nhưng có thể bùng phát
bất cứ lúc nào. Cả 3 nơi này đều liên quan đến sự tranh chấp quyền lực và quyền lợi
của một vài cường quốc. Thế giới sẽ đi về đâu ?



Thế giới có ít nhất 3 điểm nóng có thể bùng lên thành bão lửa : Ukraine, Bắc Hàn và
Đài Loan.

Tranh bá hay tranh hùng ? Tay đôi hay tay ba ?
Thế giới hiện có trên dưới 10 đại cường gồm cả 2 Siêu Cường (tiếng Anh gọi là
Superpowers) vượt xa các nước khác về sức mạnh kinh tế, quân sự, ảnh hưởng chính
trị. Mỹ số 1, Tầu số 2. Số 1 là số 1 nhưng không có nghĩa là làm bá chủ thế giới. Khi
Donald Trump của nước Mỹ phải đi vạn dậm để cầu hòa với Kim Jong-un của Bắc
Hàn thì Mỹ rõ ràng không phải là bá chủ - có quyền lực ra lệnh bắt thiên hạ phải
phục tùng.

Mà không phải riêng Bắc Hàn có hỏa tiễn gắn đầu đạn hạt nhân nên dám thách thức
Mỹ, ít nhất trên dưới 10 quốc gia trên thế giới ngày nay cũng có khả năng gây chiến
tranh nguyên tử như Bắc Hàn, nếu muốn. Mưu đồ bá chủ thế giới trong điều kiện hiện
tại gần như là chuyện là bất khả.



Cuộc tranh chấp, tranh đua Mỹ - Tầu, vì thế, không phải là "tranh bá", mà là "tranh
hùng" - tranh nhau làm đệ nhất siêu cường. Tầu muốn thay Mỹ làm đệ nhất siêu
cường và Mỹ tất nhiên muốn giữ nguyên trạng, tìm cách chống lại.

Mỹ và Tầu có thể hoán đổi vị trí số 1 và số 2 trong khoảng một thập niên và nếu việc
này xẩy ra thì chủ yếu do Mỹ mệt mỏi vì chuyện nội bộ nên mất khả năng và ý chí
trong khi Tầu đã chuẩn bị từ lâu một cách rất có kế hoạch, bài bản cho cái cơ hội
"ngàn năm một thuở" - Làm số 1 đối với 1.400 triệu người Tầu nói chung và Tập Cận
Bình nói riêng đồng nghĩa với "rất nhiều quyền lợi" và "tột đỉnh vinh quang". Đã gần
tới đích, lẽ nào chịu bỏ cuộc ?

Nga có kho vũ khí hạt nhân ngang ngửa Mỹ, có diện tích lớn nhất thế giới nhưng Nga
không được coi là siêu cường số 3 dù Nga rất muốn như vậy. Lý do chính : kinh tế
Nga yếu, mức phát triển thấp. Tính đến 2020 theo Wikipedia, Nga có dân số 144 triệu,
tổng sản lượng GDP 1.483 tỉ đô la so với Tầu có dân số 1.402 triệu, GDP 14.720 tỉ
đô la. Nga đại khái chỉ còn bằng 1/10 Tầu theo 2 thước đo quan trọng này.

Tình thế đã hoàn toàn đảo ngược nếu so sánh với hơn 70 năm trước - cuối năm 1949,
khi Mao Trạch Đông, vốn rất kiêu ngạo, đã phải nhẫn nhục chầu chực ở Moscova
suốt 2 tháng để xin Stalin viện trợ xây dựng nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa
mới thành lập. Muốn thị uy với với Mao là một lý do nhưng lý do chính có lẽ là Stalin
đã nghĩ đến một ngày Tầu trở nên quá mạnh. Cái ngày ấy thực sự đã đến.

Nga, bây giờ, chỉ có thể ngồi cùng chiếu đại cường với Anh, Pháp, Nhật, Đức, Ấn Độ
đặc biệt hơn một chút là cùng chứ không thể đòi "qui chế siêu cường" ngang với Tầu
và Mỹ.

Dĩ nhiên nước Nga của Putin bất mãn vì cảm thấy bị coi thường, lại càng bực bội vì
thêm nỗi luyến tiếc hào quang siêu cường đế quốc sô viết cũ. Nước Nga của Putin
cũng phải lo ngại cả tình hình cả 2 đầu Đông, Tây. Putin không thể tiếp tục làm Tổng
thống nếu không giải quyết được vấn đề an ninh chiến lược cho nước Nga.

Phía Đông, nước Tầu càng ngày càng mạnh thêm, Nga không còn mong gì phát triển
theo hướng đó. Giữ được nguyên trạng là may nhưng nhiều phần là sẽ không giữ nổi.
Hòa hoãn, thân hữu Nga - Tầu chỉ là tạm thời và bề ngoài. Vì cần tập trung đối đầu,
tranh đua nước rút với Mỹ, Tầu làm ngơ chưa "hỏi tội" Nga nhưng một ngày nào đó,
có thể rất gần, sẽ tính sổ nợ, những món nợ lịch sử, địa lý - cả vốn lẫn lời - với Nga.

Tầu đã thâu hồi được tất cả các nhượng địa, tô giới, lãnh thổ mất vào tay ngoại nhân
ngoại trừ những phần đất mất vào tay đế quốc Nga hay đế quốc Sô Viết trong các thế
kỷ trước. Hải cảng Vladivostok quan trọng nhất của Nga trên Thái Bình Dương trước
kia là hải cảng Hải Sâm Uy của Tầu.

Một triệu rưỡi cây số vuông đất Ngoại Mông (rộng gần bằng 3 lần nước Pháp) Nga
đã "cướp đoạt" của Tầu để làm thành nước Cộng Hòa Mông Cổ (the Republic of
Mongolia), một quốc gia vệ tinh của Nga, một căn cứ lớn của Nga án ngữ cả mặt Bắc
nước Tầu. Biên giới lịch sử sóng gió dài mấy ngàn cây số giữa hai dân tộc Nga - Tầu
nhất thiết sẽ phải vẽ lại…



Nước Tầu lúc nhúc người lại cũng… "cần" tài nguyên quặng mỏ, khí đốt, các nguồn
nước của vùng Tây Bá Lợi Á. Nếu Tầu có dòm ngó hay thèm thuồng phần đất này của
Nga thì cũng chẳng khác Nga đã từng dòm ngó, thèm thuồng (và tranh nhau với Nhật
trước đây) vùng đất Mãn Châu của Tầu. Chỉ là lịch sử lập lại theo chiều hướng khác
do tương quan sức mạnh thay đổi giữa các dân tộc sống cạnh nhau. Dân tộc nào mà
không muốn "không gian sinh tồn" tốt cho mình nhất ?

Trong khi "mặt Đông" vẫn còn yên tĩnh" thì "mặt Tây" không được như vậy. Liên Xô
sụp đổ kéo theo sự sụp đổ của tổ chức liên minh quân sự WARSAW. Các nước Đông
Âu lần lượt thoát cũi, sổ lồng. Xung đột ý thức hệ Cộng Sản-Tư Bản đã chấm dứt ở Âu
Châu nhưng liên minh quân sự NATO, lập ra cốt để chống Liên Xô, đối lực của
WARSAW, đã không giải tán.

Ngược lại còn tiếp tục mở rộng cửa thâu nhận các nước vốn là thành viên cũ của khối
Cộng Sản Đông Âu thêm cả các nước mới ly khai khỏi Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội
Sô Viết như trường hợp 3 nước Estonia, Latvia, Lithuania, nâng tổng số từ mười mấy
thành viên lên tới 30 quốc gia - mặc cho Nga ngăn cản.

Nga không thể không cảm thấy bị chèn ép, bị ngăn chặn, bị cô lập hóa, bị bao vây bởi
các lực lượng và căn cứ quân sự của NATO áp sát biên giới. Hiển nhiên vì các lý do
địa-chính-trị (geo-politics), những ám ảnh lịch sử về các cuộc chiến tranh tranh
giành lãnh thổ, quyền lợi, ảnh hưởng, những xung đột vì chủng tộc, tôn giáo hay ý
thức hệ ở lục địa này trong mấy thế kỷ vừa qua, kể cả 2 cuộc thế chiến , các nước Âu
Châu, nhất là các nước lớn, vẫn xem nước Nga là một đe doạ, một đối thủ tiềm năng,
cần bị kiềm chế và làm cho yếu hơn nữa.

Điều này cũng dễ hiểu vì dù cho GDP của Nga còn kém Đức, kém Anh, kém Pháp,
kém cả Ý, dù cho dân số 144 triệu của Nga ngày nay chưa bằng nửa dân số Liên Xô
cũ, Nga vẫn là gã khổng lồ ở Âu Châu, lãnh thổ rộng lớn gấp mấy lần lãnh thổ của 48
quốc gia Âu Châu gộp lại, sức mạnh quân sự và vũ khí hạt nhân, thừa hưởng từ Liên
Xô, hoàn toàn đủ sức khống chế toàn Âu Châu - nếu thiếu vắng sự hiện diện trọng yếu
của nước Mỹ như là một thành viên trụ cột của NATO

Sự việc Nga xâm lăng Ukraine đang diễn ra, khá đột ngột nhưng không nên ngạc
nhiên. Ukraine đang vận động để trở nên thành viên của EU và cả NATO. Nga cảm
thấy thương tổn và bị đe doạ. Ukraine quan trọng đặc biệt với nước Nga.
Một vài sự kiện có ý nghĩa :

Trong 15 xứ cộng hòa (tiểu bang) hợp thành Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Sô Viết có
chiều dài lịch sử 70 năm (1922-1991), Ukraine đã luôn luôn là cộng hòa trọng yếu
thứ hai, chỉ sau cộng hòa Nga. Trong số 8 lãnh tụ của đảng cộng sản Liên Xô thay
phiên nhau cầm quyền có tới 3 nhân vật gốc gác từ Ukraine là Khrushchev, Brezhnev
và Chernenko.

Trận Kiev 1, năm 1941, Liên Xô mất Kiev vào tay Đức Quốc Xã sau khi chịu thiệt hại
hơn 600 ngàn quân, 44 sư đoàn. Trận Kiev 2, năm 1943, Liên Xô lấy lại Kiev với giá
hơn 100 ngàn quân tử trận. Kiev 1 và 2 đều được xếp vào loại các trận chiến lớn nhất
trong quân sử thế giới.



Trong tổng số 42 triệu dân Ukranian ngày nay có 8 triệu người là gốc Nga, khoảng
40% dân Ukranian sử dụng tiếng Nga trong gia đình.

Ngao co tranh nhau ngư ông đăc lợi
Sau khi Liên Xô tan vỡ, Ukraine trở thành một quốc gia độc lập, một thành viên của
Liên Hiệp Quốc. Trắng trợn xâm lăng Ukraine là một việc sai trái, bất hợp pháp,
đáng bị lên án và phải bị lên án.

Ukraine cũng không dễ nuốt. Xe tăng Nga có thể tràn ngập cả nước Ukraine. Chính
quyền bù nhìn thân Nga có thể được dựng lên ở thủ đô Kiev. Người Ukraine vẫn tiếp
tục kháng cự với sự yểm trợ vũ khí, tiếp liệu của các nước Âu Châu và Mỹ. Triển vọng
là chiến tranh kéo dài - du kích và phản du kích. Nga sẽ phải đối diện với nguy cơ bị
sa lầy và xuất huyết ở Ukraine như Liên Xô từng trải nghiệm ở Afghanistan - trước cả
Mỹ và giống như Mỹ.

Tuy nhiên đừng chờ đợi Putin - lãnh tụ gian hùng không đối thủ, khống chế chính
trường nước Nga hơn 2 thập niên - sẽ chấp nhận thất bại, ra lệnh rút quân và bị lật
đổ. Nên chờ đợi Putin mở rộng chiến tranh ngoài biên giới Ukraine, đe dọa sử dụng
vũ khí hạt nhân, xâm lăng các nước chưa phải nhưng đang chuẩn bị gia nhập NATO
như Georgia, Bosnia.

Nên chờ đợi quân Nga sẽ tập trung ở biên giới 3 nước Estonia, Latvia, Lithuania và
có thể đe dọa tấn công cả Poland, Romania, Hungary, Czech Republic, Slovakia…
đang là thành viên của NATO.
Nên chờ đợi Putin cố ý gây ra một đại khủng hoảng ở Âu Châu và cả thế giới, tạo
không khí chiến tranh ảm đạm, lo lắng, bao trùm khiến kinh tế đình trệ, thị trường
chứng khoán lao dốc…

Tất nhiên, Putin không muốn tự sát bằng chiến tranh nguyên tử nhưng nếu Kim
Jong-un của Bắc Hàn, với kho vũ khí hạt nhân nhỏ bằng 1% hay 2% của Nga còn làm
thế giới hoảng loạn, buộc Tổng thống Mỹ phải hạ mình ngồi thương thuyết tay đôi thì
tại sao Putin lại không thể ?

Vậy thực sự nước Nga của Putin muốn gì ? Câu trả lời là :
- Muốn thương thuyết trong thế mạnh.
- Muốn NATO chấm dứt chính sách be bờ, bao vây, cấm vận và các biện pháp bất
thân thiện khác đối với Nga.
- Muốn được tôn trọng và được chấp nhận là Nga cũng cần có một vùng ảnh hưởng
riêng hoặc ít nhất một vòng đai an ninh.

Nếu sự thực đúng hoặc gần đúng như thế, thì đến lượt Tổng thống Joe Biden của
nước Mỹ phải tự đặt câu hỏi và tự trả lời :
- Đối thủ chính của Mỹ trên thế giới hiện nay là Tầu hay Nga ?
- Nga có mạnh như Liên Xô và Putin có mạnh như Stalin không ?
- Nga và Mỹ có còn là kẻ thù Ý Thức Hệ phải tiêu diệt nhau không ? Có quyền lợi
xung khắc đến nỗi không thể làm bạn với nhau không ?
- Mỹ có cần quá thận trọng và khe khắt với Nga như các nước Âu Châu không ?
- Ngay cả NATO chấp nhận nhượng bộ những đòi hỏi của Putin thì Putin có cơ may
nào tái lập đế quốc Sô Viết khi mà các nước Đông Âu đã sợ và chán cái chủ nghĩa
cộng sản độc tài toàn trị tới tận cổ không ?



- Nếu Mỹ phải dồn sức đối phó Nga ở Âu Châu thì còn bao nhiêu sức để đối phó Tầu
ở vùng Đông Á ? Nếu Mỹ, Nga làm ngao, cò tranh nhau thì có phải Tầu là ngư ông
hưởng lợi không ?
- Nếu Tầu dùng kế "Đông hòa Tôn Quyền, Bắc cự Tào Tháo" để rồi "gió Đông thổi át
gió Tây", tại sao Mỹ không làm y như vậy, liên kết với Nga, (cùng gió Tây với nhau)
mà thổi ngược lại ?
- Thay vì mở cửa NATO thu nhận Ukraine làm thành viên, tại sao không khuyến khích
Ukraine thực hiện chính sách độc lập và trung lập thân hữu với tất cả các bên như
trường hợp Finland, Austria hay Switzerland ? Trung lập mà có hòa bình chẳng hơn
vào NATO mà chịu chiến tranh hay sao ?

Cao Tuấn
(05/03/2022)

Lô hàng của Mỹ : tên lửa NLAW mới và tên lửa chống tăng Javelin đã đến tay quân
đội Ukraine .

Nhiêu đây sao đủ .. đề nghị Biden chuyển thêm ..

Mỹ Có Nên Trung Lập Hóa Ukraine?



Trung lâp̣ theo kiểu Putin đòi hỏi, điều kiện ắt có và đủ là Ukraine phải có một
chính quyền tay sai của Nga !!! nói theo kiểu BS BDTâm đầu hàng là dĩ hoà vi quý,
thà rằng sống nhục còn hơn có hại về sinh mạng và kinh tế.
ht

Thưa quý Ngài,
Chúng tôi chỉ xin được góp ý đôi điều:
Putin là một con gấu hỗn, con gấu hung tợn, con gấu điên rồ, tuyên bố chỉ tập trận
thôi, rồi ngang nhiên mang gần 200 ngàn quân với súng to đạn lớn, tầu chiến quân xa,
hỏa tiễn tầm ngắn, tầm dài, phi cơ chiến đấu tối tân tràn vào lãnh thổ Ukraine xâm
lăng với một ý đồ chiếm trọn lãnh thổ người anh em Ukraine, mà không hề xem quốc
tế ra gì!

Chuyện đề nghị Trung Lập trưng cầu dân ý hỏi rằng ai có thể cầu chứng theo ý dân
Ukrainian bằng một chính sách xâm lược của Putin đây chứ!? Xin quý Ngài hãy nhìn
kinh nghiệm thương đau của Miền Nam Việt Nam mà có một nhận định thực tiễn,
thực tế chính xác hơn.

Hơn ai hết người dân Ukrainian quá biết cái trò hòa hợp, hòa giải để rồi hòa tan theo
ý đồ Puin, nên họ có tinh thần yêu nước tột độ chiến đấu đến cùng. Và quý Ngài nên
hiểu rằng không ai hiểu sự đau khổ của người dân Ukrainian bằng chính người dân
Ukrainian.

Thực vậy tinh thần Phật giáo không yếm thế như quý ngài đã nhận định. Và nếu có
nhận định thì nên nhận định một cách trung thực theo tinh thần Phật giáo, xin đừng
bỏ quên sự yếu hèn của Joe Biden đã bỏ rơi Ukraine, mà trước đây dưới thời Bill
Clinton đã ký kết một thỏa ước bảo vệ Ukraine đến cùng sau khi Ukraine ngưng hoạt
động các nhà máy chế tạo nguyên tử. Nếu Ukraine còn giữ các nhà máy chế tạo
nguyên tử, chắc rằng con gấu Putin không dám đung đến và người dân Ukrainian đã
không phải chịu thảm cảnh như ngày nay.

Nếu thế giới ngày nay không ngăn chận Putin, thì tương lai rồi đây sẽ có thêm nhiều
quốc gia khác tự nguyện cái gọi là trung lập theo kiểu Putin như quý Ngài đang tán
dương, tán thán Putin,
Thục Vũ
On Wednesday, March 9, 2022, 08:23:40 AM GMT-8, Bùi Duy Tâm
<buiduytam1@gmail.com> wrote:

Đồng ý với Đào Văn Bình. Giải pháp tốt nhất cho Ukraine là Trung Lập Hóa. Như
vậy Nga yên tâm rút quân về không bị mất mặt. Trên thực tế có nước nào dám mang
quân giúp Ukraine đâu, chỉ tiếp tế tùy hứng, tùy lúc (vừa giúp vừa RUN) và có nhận
Ukraine vào khối EU hay NATO đâu. Còn mấy nơi Nga đòi Ukraine công nhận là
thuộc về Nga thì cứ trưng cầu Dân Ý. Nếu dân địa phương muốn theo Nga thì cho
luôn, khỏi nuôi ong tay áo. Chiến tranh Thắng hay Thua đều có hại về Sinh Mạng và
Kinh Tế. Câu Dĩ Hòa vi QUÝ là muôn đời Khôn Ngoan nhất.
Bùi Duy Tâm.
On Tue, Mar 8, 2022 at 9:12 AM Binh Dao <daovanbinh@sbcglobal.net> wrote:
Mỹ Có Nên Trung Lập Hóa Ukraina?
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Cuộc chiến đã bước sang ngày thứ mười với số thương vong rất lớn ở cả hai
bên. Gần 2 triệu dân Ukraine đã phải chạy ra nước ngoài để lánh nạn. Quân Nga
đang bao vây Thủ Đô Kiev và người dân Kiev còn ở lại đang chuẩn bị chiến đấu
trong thành phố.

Ô. Lenzsky cầu cứu cả thế giới. 20,000 quân tình nguyện có thể kéo vào Ukraine và
Nga nói rằng Nga không coi những “lính đánh thuê” này là tù binh theo công ước
quốc tế.

Hoa Kỳ đã có kế hoạch đưa Ô. Lezensky lưu vong tại Ba Lan rồi kêu gọi người dân
tiến hành cuộc chiến tranh du kích để chống lại quân Nga khi Kiev thất thủ.

Cùng lúc Hoa Kỳ bật đèn xanh cho Ba Lan gửi phi cơ chiến đấu cho Ukraine và
17,000 vũ khí các loại của các thành viên NATO đã chuyển tới Ba Lan rồi bằng
đường bộ vào Ukraine

Cuộc trừng phạt kinh tế khốc liệt của Mỹ và Âu Châu khiến Nga khốn đốn đã đành,
nhưng ảnh hưởng nặng nề lên kinh tế toàn cầu mà chưa biết sẽ đi về đâu. Theo The
Week ngày 7/3/2022, Nga thiết lập một danh sách các quốc gia không thân thiện như:
Mỹ, Úc Đại Lợi, Anh Quốc, Gia Nã Đại, Nam Triều Tiên, thành viên của Liên Hiệp
Âu Châu, Tân Gia Ba, Đài Loan, Thụy Sĩ và Nhật Bản.

Từ đây tất cả các giao dịch thương mại với các quốc gia này phải có sự chấp thuận
của chính phủ. Cũng từ đây các công dân Nga nợ các công ty ngoại quốc phải trả
bằng đồng rúp thay vì đồng đô-la Mỹ. Còn đối với Hoa Kỳ, kinh tế và cuộc sống của
người dân như thế nào?

Các nhà phân tích nhận định rằng, cuộc chiến Afghanistan và Iraq đã cướp đi sinh
mạng của hơn 6,700 binh sỹ Mỹ, khiến Washington thiệt hại gần 2300 tỷ đô-la. Tại
đây Mỹ đã phải dùng tới bom áp nhiệt của Dương Nguyệt Ánh và Mẹ Của Các Loại
Bom (Mother of All Bombs) với sức tàn phá ghê gớm, Song những cuộc chiến này
không tác động nhiều đến cuộc sống hàng ngày của đại đa số người dân Mỹ.

Thế nhưng cuộc chiến Ukraine mới kéo dài 10 ngày đã tác động mạnh tới cuộc sống
của người dân và hệ thống chính trị Hoa Kỳ, từ bộ ngoại giao, bộ quốc phòng, bộ tài
chính, thượng viện và hạ viện. Vấn đề đối nội mà Ô. Joe Biden hứa trong cuộc tranh
cử bị gạt sang một bên để nhường bước cho cuộc đối đầu với Nga.

Ngày nào chúng ta cũng thấy Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ loan báo
những tin tức về cuộc chiến Ukraine. Liệu chính sách Xoay Trục về Đông Nam Á mà
điển hình là cuộc họp thượng đỉnh giữa Ô. Joe Biden và các lãnh tụ ASEAN vào cuối
Tháng Ba tới đây tại Hoa Thịnh Đốn có tác dụng gì không?

Song song với đà lạm phát phi mã, giá dầu thô lên tới 130 đô-la một thùng. Một căn
nhà cách đây khoảng 10 năm trị giá 390,000 đô-la nay lên tới 1,100,000 đô-la. Một
chai nước mắm từ 2 đô-la lên 4 đô-la và ngày nay là 8 đô-la.

Theo Reuters ngày 7/3/2022, Nga tuyên bố sẽ ngừng bắn ngay lập tức nếu Ukraine
thỏa mãn những điều kiện sau đây: Ukraine ngưng các hoạt động quân sự, thay đổi



hiến pháp với Ukraine là nước trung lập không gia nhập bất cứ khối nào và thừa
nhận Crimea là của Nga và thửa nhận các nước Cộng Hòa Donetsk và Lugansk là
các quốc gia độc lập.

Một nước Ukraine trung lập có nghĩa là NATO không thể dùng Ukraine để tấn công
Nga. Và Nga cũng không thể dùng Ukraine để tấn công Âu Châu. Một giải pháp trung
lập cho Ukraine sẽ tạo ổn định lâu dài cho Âu Châu mà Hoa Kỳ vẫn là siêu cường Số
Một.

Chúng ta không biết sắp tới đây các chiến lược gia Hoa Kỳ sẽ lựa chọn chiến lược
nào trong lúc ảnh hưởng của Hoa Lục lên Phi Châu, Nam Mỹ mỗi lúc mỗi gia tăng và
tình hình Eo Biển Đài Loan vẫn rất căng thẳng.

Có thể Ô. Joe Biden theo đuổi học thuyết “Hai Cuộc Chiến” tức cùng lúc đối đầu với
Nga và Trung Hoa được đề ra dưới thời Ô. Obama mà Ô. Joe Biden là phó tổng
thống. Hay Ô. Joe Biden đã “hăng hái” đứng mũi chịu sào trong cuộc chiến Ukraine
chỉ để lấy lại uy tín xuống quá thấp vì đã tháo chạy khỏi A Phú Hãn mới đây?

Theo tôi nghĩ, ngay khi Nga dàn quân tại biên giới Ukraine, Ô. Joe Biden phải tiến
hành một cuộc thương thảo với Nga nhưng ông không làm thế. Hai cuộc nói chuyện
trực tiếp với Ô. Putin, ông chỉ đe dọa cấm vận và yêu cầu Nga phải rút quân và từ
chối thẳng thừng những yêu cầu của Nga được chính thức gửi bằng công hàm.

Trên đời này, nếu muốn chiến thì không thèm gặp, không thèm lắng nghe nguyện
vọng của đối thủ. Nhưng nếu muốn hòa và đã nói chuyện thì phải thương thảo vể ước
muốn của phe bên kia. Căn cứ vào những sự kiện thực tế đó, vào ngày 24/2/2022
trong bài viết “Thế Giới Bên Bờ Vực Đệ III Thế Chiến?” tôi đã nói rằng cuộc thương
thảo sẽ đổ vỡ và Nga sẽ tấn công Ukraine. Và quả nhiên đúng như vậy.

Theo Reuters ngày 7/3/2022, Ngoại Trưởng Lavrov của Nga sẽ gặp Ngoại Trưởng
Dmytro Kuleba tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10/3/2022. Đây là dấu hiệu đáng mừng có
thể báo hiệu cho một chuyển biến mới cho cuộc chiến Ukraine.

Tin giờ chót cho biết Ukraine bỏ ngỏ việc thảo luận về đòi hỏi “Phi NATO” của Nga
nhưng không sẵn sàng thỏa hiệp về sự toàn vẹn lãnh thổ. (Ý nói về việc công nhận
Crimea và Vùng Donbas). Cuộc thảo luận lần thứ ba giữa hai phái đoàn
Nga-Ukraine chưa có kết quả nhiều nhưng hứa hẹn sẽ khá hơn ở những cuộc họp sau.

Tâm lý người Mỹ rất lạ. Họ reo hò ủng hộ rồi mau chán và mau quên. Nếu cuộc chiến
kéo dài, lính Mỹ chết và tốn kém, từ hiếu chiến họ trở thành phản chiến. Họ không
quan tâm tới những chiến thắng quân sự của Mỹ ở nước ngoài. Họ quan tâm tới túi
tiền và cuộc sống của họ.

Ô. Bush Cha với chiến thắng lẫy lừng năm 1991, đuổi Saddam Hussein ra khỏi
Kuwait với mức ủng hộ lên tới 87% khiến không một chinh trị gia tên tuổi nào của
Đảng Dân Chủ dám ra đối đầu, bèn đẩy Ô. Bill Clinton- một thống đốc tiểu bang còn
non choẹt ra coi như “con bài thí”. Nào ngờ kinh tế suy thoái khiến Ô. Bush thất cử
đau đớn.



Nếu cuộc chiến Ukraine kéo dài một hai năm nữa và kinh tế suy thoái, lạm phát gia
tăng, thế giới hỗn loạn, thì Ô. Trump hay Ô. Mike Pence sẽ có nhiều cơ hội lấy chức
tổng thống của Ô. Joe Biden. Và có thể Dân Chủ sẽ mất luôn cả Hạ Viện lẫn Thượng
Viện.

Chìa khóa hay mấu chốt cho cuộc xung đột ngày hôm nay là Ukraine không trở thành
mối nguy cho Nga. Ukraine phải là nước độc lập và trung lập. Nhưng vấn đề không
thuộc thẩm quyền của Ukraine mà nằm trong lòng bàn tay Mỹ. Một quy chế trung lập
cho Ukraine phải được bảo đảm bởi Hoa Kỳ và Âu Châu chứ Kiev và Moscova không
thể đơn phương tuyên bố mà được.

Ngoài ra, liệu Ô. Lezensky có phải là nhân vật thích hợp cho một chính phủ trung lập
ở Ukraine không? Theo tôi, Ô. Lezensky đi hay ở, đều lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Hoa Kỳ
muốn là Trời muốn. Nếu Hoa Kỳ nói NO thì cuộc chiến sẽ kéo dài thêm vài năm nữa,
thế giới chưa biết sẽ đi về đâu. Nếu Hoa Kỳ OK giải pháp trung lập để Ô. Biden quay
về ổn định kinh tế và các vấn đề xã hội để chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2024 thì
tình hình sẽ êm, dù Ô. Lezensky có chống cũng không được.

Tin giờ chót cho hay Ô. Joe Biden đã quyết định cấm nhập khẩu dầu từ Nga- một
chuyển động cho thấy Mỹ không chấp nhận giải pháp trung lập mà dùng cấm vận
kinh tế lẫn đưa vũ khí vào Ukraine để đánh bại quân Nga tại mặt trận này.

Nhưng mặt trận này nguy hiểm gấp mười lần mặt trận A Phú Hãn -cho Mỹ lẫn cho
Nga vì đây là cuộc đọ sức giữa Nga vs Mỹ+NATO, nếu không khéo sẽ đưa tới cuộc
chiến nguyên tử. Mới đây Ngoại Trưởng Nga Lavrov nói rằng Đệ III Thế Chiến sẽ là
chiến tranh nguyên tử và hủy diệt.

Dù người ta nói tự chế sẽ không sử dụng nguyên tử nhưng kể kết thúc chiến tranh, để
không bị đánh bại người ta vẫn cứ sử dụng nguyên tử như Mỹ đã ném hai quả bom
nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki để chấm dứt chiến tranh. Và ngay trong
Chiến Tranh Việt Nam, nếu Anh đồng ý thì Mỹ đã dùng bom nguyên tử cỡ nhỏ để cứu
nguy cho Pháp ở mặt trận Điện Biên Phủ.

Theo tôi nghĩ, nếu Nga thua ở mặt trận Ukraine, Nga sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử. Để
triệt hạ đầu não nguyên tử, Nga sẽ đánh Mỹ và Âu Châu cùng lúc. Lúc đó kẻ sống sót
chính là Hoa Lục.

Muôn đời, lịch sử phê phán, lên án chiến tranh là một chuyện, còn mưu đồ bành
trướng, xâm lược, để sinh tồn, để bảo vệ nền độc lập, để giữ địa vị độc tôn, để triệt hạ
đối thủ là một chuyện khác, vẫn cứ liên tục xảy ra.

Chúng ta cầu nguyện cho người dân vô tội chết oan và chờ xem cuộc chiến Ukraine
chắc chắn mỗi lúc mỗi khốc liệt hơn.

Đào Văn Bình
(California ngày 8/3/2022)



Putin trong cơn tuyệt vọng
Nguyễn Đức Thành

Một điều hy hữu trong lịch sử chiến tranh của nhân loại, là chưa đầy một tuần, hay
có lẽ chính xác hơn là chưa đầy 100 giờ đồng hồ, cuộc chiến do môt cường quốc quân
sự (tôi xin không gọi là Nga là siêu cường quân sự nữa) phát động với một nước láng
giềng nhỏ bé hơn nhiều lần, đã thấy được kết cục thảm bại nghiêng về phía quân xâm
lăng.

Tôi có thể khẳng định việc chiến thắng là không thể, khi Nga đã mất toàn bộ quán
tính và động năng cho cuộc chiến. Trong khi đó, toàn bộ phần phía Tây của Ukraine
vẫn hoàn toàn tự do. Và đây là phần trực tiếp kết nối với lãnh thổ các nước láng
giềng thân thiện. Họ đã mở toan biên giới để người tỵ nạn Ukraine di chuyển sang
như không hề có đường biên giới. Đồng thời, theo chiều ngược lại, vũ khí của các
nước NATO và Mỹ đi qua biên giới để vào Ukraine, với số lượng sẽ không còn giới
hạn nào nữa. Điều này cho thấy hai đặc điểm quan trọng lúc này của cuộc chiến:

1. Ukraine có một hậu phương coi như vô hạn về phía Tây, trong khi đó, phía Đông
chỉ đóng vai trò như mặt trận, mà quân Nga còn chưa làm chủ được.

2. Ukraine giờ đây không khác gì một nước quasi-NATO rồi. Tức là một nửa đã là
NATO. Chỉ có người lính là người Ukraine (những người thiện chiến nhất Châu Âu),
còn toàn bộ khí tài và nguồn lực cho cuộc chiến đã đồng nhất với NATO, chưa kể tới
toàn bộ thế giới văn minh.

Với lý do này, Nga sẽ không còn cơ hội chiến thắng. Cứ thêm một ngày giao tranh,
với chiến thuật như hiện nay, Nga sẽ mất thêm khoảng 1.000 quân và vô số khí tài
quân sự. Đây là thiệt hại mà không một cường quốc hay siêu cường nào có thể chấp
nhận được quá một tuần liên tục. Mà nếu chấp nhận được thì đó là sự lựa chọn hoàn
toàn mất lý trí. Mà kẻ mất lý trí thì làm sao có cơ hội chiến thắng một đối thủ có lý trí?
Vấn đề của Putin bây giờ là làm sao rút được quân khỏi Ukraine, và làm sao GIẢM
THIỂU thiệt hại về người và của mà thôi.

Trong cơn tuyệt vọng, Putin ra lệnh chuẩn bị sử dụng vũ khí nguyên tử. Đó thực sự là
mất lý trí. Thứ nhất, cuộc chiến của Putin phát động tưng bừng ban đầu là với lý do
lật đổ chính quyền “không được lòng dân”. Thế thì nhẽ ra nhân dân phải đồng lòng



với Putin để lật đổ chính quyền. Cớ gì bây giờ lại phải dùng bom nguyên tử, để thảm
sát nhân dân mà chưa chắc đã tiêu diệt được chính quyền đó.

Thứ hai, vũ khí hạt nhân theo quy định quốc tế là chỉ dùng để tự vệ, chứ không phải
dùng để tấn công. Giả sử Putin có ngông cuồng phá vỡ quy ước này – ừ thì cũng
không sao nếu muốn – thì phải đem sử dụng với những cường quốc hoặc siêu cường
đối chọi chứ. Ai lại bây giờ cuồng loạn đem sử dụng với một nước nhỏ, hết sức gần
gũi về lịch sử, mà lại đang được Putin “giải phóng” theo đúng như lời Putin nói.

Thôi thì nói một đằng làm một nẻo, vứt các cam kết quá khứ vào sọt rác, lừa dối nhân
dân, vi phạm luật pháp quốc tế v.v… là chuyện mà chính trị gia khát máu hay cuồng
điên với cuồng lực nào cũng có thể làm. Nhưng làm một cách không còn lý trí, tức là
bản thân mình đã tự mất kiểm soát về ý thức, thì cá nhân ấy làm sao còn tồn tại được
nữa? Nói gì đến đánh giá đúng hay sai, đạo đức hay vô đạo đức.

Thêm một lựa chọn mang tính tuyệt vọng nữa, là Putin muốn lôi kéo Belarus vào cuộc
chiến với Ukraine. Một nước Nga hùng hậu về dân số và quân sự đến như vậy, và
nước Belarus thì cho đến giờ có khác gì một tỉnh của Nga đâu, bảo gì nghe nấy, thì
giờ đây muốn họ tuyên chiến với Ukraine thì được ích gì trên chiến trường? Có thay
đổi được gì đâu nếu trên thực tế Belarus vẫn là một lãnh thổ mà Putin tùy nghi sử
dụng cho các hoạt động quân sự của ông ta?

Lợi ích như vậy không khác là bao. Nhưng chi phí thì lại to lớn vô cùng. Đơn giản là
nếu Tổng thống Lukashenko của Belarus, cái anh chàng to béo làm con bù nhìn cho
Putin, đồng ý tuyên chiến với Ukraine, chính người dân Belarus có thể phẫn nộ mất
hết giới hạn mà lật đổ ông ta. Vì bản chất ở cấp độ nhân dân, người dân Belarus,
người Ukraine, người Nga, đều hòa bình, thân thiện, yêu quý nhau từ bao đời nay.

Giờ đây lại đẩy họ đến đường tiêu diệt nhau, thì làm sao họ nhẫn nhịn mãi được.
Với kịch bản này, Putin có thể gặp rủi ro là mất luôn cả Belarus. Như những gì đã
diễn ra vào năm 2014 ở Ukraine, khi vị tổng thống thân Nga bị người dân lật đổ (và
xây dựng đất nước Ukraine mới cho tới hôm nay).

Một tính toán mà lợi ích không thêm được bao nhiêu, mà chi phí thì tăng lên đáng kể,
thì không nên thực hiện. Nhưng vẫn cố thực hiện, thì không còn lý trí nữa.
Tóm lại, mọi hành động của Putin sau chưa đầy 100 giờ đồng hồ phát động cuộc
chiến, cho thấy ông đã hoàn toàn tuyệt vọng và mất lý trí.

Bi kịch của những nhà độc tài hoặc bạo chúa là như vậy. Trong suốt lịch sử loài
người từ khi có sử, từ Đông sang Tây, Nam chí Bắc, là tên bạo chúa đều chết một
mình, vì chính sai lầm của mình. Lý do đơn giản là những người có thể nói chuyện
được với họ về lý trí, luận bàn những việc đúng sai, để giúp cho tên bạo chúa một
chút gì đó tốt đẹp hơn, đều đã bị hắn giết chết rồi.

Đại lộ kinh hoàng đang xảy ra và đó là vì sao Nga bao vây Kiev chưa thành công là
thế.



Khí hậu đột nhiên lạnh bất thường quân đội Nga không di chuyển được phải bỏ cuộc
đầu hàng. Lượng tuyết lạnh bất thường làm xe bị kẹt hàng chục km không cách nào
chạy được.

Ban tối nhiệt độ xuống dưới âm 20 độ làm cho máy móc xe đông lạnh hết. Xe xăng và
tiếp liệu bốc cháy và xe còn lại bị mắc kẹt và cộng thêm đông lạnh. Muốn xe hoạt
động thì bật máy chạy ban tối, còn không xe nổ máy không được kẹt luôn. Xe dầu hết
nổ máy không cũng khá gì. Một số xe bảo dưỡng không tốt bị hư hỏng trên đường
nằm la liệt. Khí hậu xấu cũng làm càng tệ hơn.

Bị kẹt ngồi trong xe thì bị quân Ukraine thụt B-40, Javelin và lực lượng UAV của
Ukraine lượn trên đầu tìm trọng tâm bắn phá. Vì thế lính Nga tuyệt vọng bỏ xe chạy
vào rừng đầu hàng lính Ukraine, còn nếu ở lại xe chết lúc nào không biết. Anh sĩ
quan Nga khai “chúng tôi không còn lựa chọn nào phải bỏ xe bảo vệ người”.

Đại lộ kinh hoàng đang xảy ra và đó là vì sao Nga bao vây Kiev chưa thành công là
thế. Tình báo Ukraine cho biết lực lương xe tăng của Nga vòng về hướng tây chạy lên
và lực lượng Ukraine sắp phá cầu cuối cùng. Mọi đường tới Kiev bị chặn hoàn toàn
và quân Ukraine đang chiến đấu rất ngoan cường.
https://www.facebook.com/nuocmytrolai2020/photos/a.113866696632339/687575649
261438

https://www.facebook.com/nuocmytrolai2020/photos/a.113866696632339/687575649261438
https://www.facebook.com/nuocmytrolai2020/photos/a.113866696632339/687575649261438


UKRAINE KIỆN NGA: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
BÙI CÔNG TRỰC (Luật Khoa Newsletter - 09/3/2022)

Thái Nhật Duy *... Về mặt thực tế, chính phủ Ukraine cho biết Nga đã và đang tiếp
tục dựa trên lý do rằng “Ukraine đang thực hiện hành vi diệt chủng (genocide) nhắm
đến hàng triệu mạng sống” ở miền Đông Ukraine, những người chỉ còn biết cậy nhờ
tất cả niềm tin của họ vào nước Nga (pinned their hopes on Russia); từ đó lý giải cho
việc thực hiện hành vi xâm lược của mình.

Về mặt pháp lý, căn cứ của Ukraine dựa vào Công ước Quốc tế về Phòng chống và
Trừng phạt Tội ác Diệt Chủng (Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide, thường được gọi ngắn là Convention on Genocide - “Công ước”).
[2]
* CẢ UKRAINE VÀ NGA ĐỀU LÀ THÀNH VIÊN CỦA CÔNG ƯỚC NÓI TRÊN

Vào ngày 26/2, chỉ hai ngày sau khi quân đội Nga tràn vào xâm lược Ukraine, phía
Ukraine đã đệ đơn khởi kiện chính quyền Nga lên Tòa án Công lý Quốc tế
(International Court of Justice - ICJ).

Cần lưu ý rằng đây không phải lần đầu tiên Ukraine mang Nga ra một cơ quan tài
phán quốc tế liên quan đến các tranh chấp và xung đột tại Crimea, các vùng lãnh thổ
phía Đông, hay kể cả các vấn đề chính trị liên quan đến cuộc “Cách mạng Maidan”
vào năm 2014.

Sự minh bạch và cầu thị của Ukraine trong việc sử dụng các cơ quan tài phán quốc tế
cho người dân thế giới cơ hội hiểu thêm về xung đột và các tranh chấp. Mặt khác,
chúng cũng giúp cho các định chế quốc tế có cơ hội can thiệp, ghi nhận lại sự thật và
phán xét một cách công tâm.

Vậy trong vụ kiện lần này, Ukraine vì sao lại kiện, căn cứ của họ là đâu, và mục tiêu
của họ là gì?

https://www.facebook.com/photo/?fbid=119216144024695&set=a.113912067888436&__cft__[0]=AZVPW5Hl0ZCCZ4Ee_WI-lkBaBBZSbYy0uI4vTCuSFqA93Zs6sFYW9YQyvpT_IiMI_PkAp7xQPf3bKX6whZZDvpVtbshFb5MUvTkT5Zgq28EVpj9cvrMiqKZJbP3j6td2p_Vw3uswI8Dr3V-CgFKAqqhAMC3vSglKrsB_lUsuNrUACEYmK22wtZyPtKlqnOc2nzg&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=119216144024695&set=a.113912067888436&__cft__[0]=AZVPW5Hl0ZCCZ4Ee_WI-lkBaBBZSbYy0uI4vTCuSFqA93Zs6sFYW9YQyvpT_IiMI_PkAp7xQPf3bKX6whZZDvpVtbshFb5MUvTkT5Zgq28EVpj9cvrMiqKZJbP3j6td2p_Vw3uswI8Dr3V-CgFKAqqhAMC3vSglKrsB_lUsuNrUACEYmK22wtZyPtKlqnOc2nzg&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=119216144024695&set=a.113912067888436&__cft__[0]=AZVPW5Hl0ZCCZ4Ee_WI-lkBaBBZSbYy0uI4vTCuSFqA93Zs6sFYW9YQyvpT_IiMI_PkAp7xQPf3bKX6whZZDvpVtbshFb5MUvTkT5Zgq28EVpj9cvrMiqKZJbP3j6td2p_Vw3uswI8Dr3V-CgFKAqqhAMC3vSglKrsB_lUsuNrUACEYmK22wtZyPtKlqnOc2nzg&__tn__=EH-y-R


Phiên xử đầu tiên diễn ra vào các ngày 7 và 8 tháng Ba vừa qua cho chúng ta một số
thông tin quan trọng. [1]

* CĂN CỨ KHỞI KIỆN CỦA UKRAINE
Theo đơn nộp cho ICJ, chính phủ Ukraine đưa ra hai nhóm vấn đề: một về mặt sự
thật thực tiễn; và hai là về mặt pháp lý.

Về mặt thực tế, chính phủ Ukraine cho biết Nga đã và đang tiếp tục dựa trên lý do
rằng “Ukraine đang thực hiện hành vi diệt chủng (genocide) nhắm đến hàng triệu
mạng sống” ở miền Đông Ukraine, những người chỉ còn biết cậy nhờ tất cả niềm tin
của họ vào nước Nga (pinned their hopes on Russia); từ đó lý giải cho việc thực hiện
hành vi xâm lược của mình.

Luận điểm này được Nga lặp đi lặp lại trong các buổi họp của Hội đồng Bảo an Liên
Hiệp Quốc, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lẫn các kênh truyền thống quốc tế phát từ
Nga.

Phía Ukraine phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc của Nga, và xem cáo buộc nói trên
cũng như hành vi xâm lược của Nga đối với lãnh thổ Ukraine là một vi phạm trong
việc đọc, giải thích và áp dụng các văn bản pháp luật quốc tế có liên quan đến vấn đề
diệt chủng.

Về mặt pháp lý, căn cứ của Ukraine dựa vào Công ước Quốc tế về Phòng chống và
Trừng phạt Tội ác Diệt Chủng (Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide, thường được gọi ngắn là Convention on Genocide - “Công ước”).
[2]

* CẢ UKRAINE VÀ NGA ĐỀU LÀ THÀNH VIÊN CỦA CÔNG ƯỚC NÓI TRÊN
Ngoài ra, Ukraine cho rằng tại Điều IX của Công ước, các quốc gia thành viên đã
chấp nhận thẩm quyền của ICJ trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến
giải thích, áp dụng, thực hiện, trách nhiệm của một quốc gia thành viên cũng như các
hành động được liệt kê trong Điều III của Công ước (như trực tiếp thực hiện hành vi
diệt chủng, âm mưu hoặc kích động quần chúng thực hiện hành vi diệt chủng, v.v.)

Như vậy, theo cách tiếp cận của người viết, việc Nga cáo buộc Ukraine thực hiện
hành vi diệt chủng; và thậm chí sau đó xâm lược, xâm phạm lãnh thổ và chủ quyền
của Ukraine dựa trên căn cứ này là một trong những vấn đề nằm hoàn toàn trong
phạm vi điều chỉnh cũng như tranh chấp của Công ước.

* UKRAINE MONG MUỐN GÌ Ở VỤ KIỆN?
Trong phiên xử hybrid (kết hợp cả hai phương thức online và offline) mà đại diện Nga
từ chối tham dự [3], Ukraine làm rõ hơn các mong muốn của mình. Cụ thể nhất,
Ukraine đề nghị ICJ đưa ra các biện pháp khẩn cấp tạm thời (provisional measures)
trước khi vụ kiện có thể tiếp tục một cách công bằng và minh bạch. Đây là một kỹ
thuật mà người viết cho là rất khôn khéo từ phía chính quyền Ukraine.

Tuy nhiên, về mặt thực tiễn, liệu ICJ có thể can thiệp và đưa ra quyết định áp dụng
các biện pháp khẩn cấp tạm thời này hay không thì là một câu chuyện rất khó đoán
tại thời điểm này.



* NHỮNG BIỆN PHÁP MÀ UKRAINE ĐỀ XUẤT BAO GỒM:
Chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự mà Nga bắt đầu trên lãnh thổ Ukraine
từ ngày 24/2/2022 liên quan đến việc diễn giải và thực hành sai Công ước về Diệt
chủng;

Bảo đảm tất cả những lực lượng quân sự chịu ảnh hưởng, được Nga ủng hộ (dù trực
tiếp hay gián tiếp) phải chấm dứt mọi hoạt động vũ trang liên quan đến việc diễn giải
và thực hành sai Công ước về Diệt chủng;

Nga phải cam kết chấm dứt mọi hành vi có thể khiến cho việc giải quyết tranh chấp
này tại ICJ trở nên khó khăn hơn; và

Nga phải báo cáo cho ICJ mọi biện pháp mà họ đã thực hiện để tuân thủ và tôn trọng
lệnh áp dụng biện pháp khẩn cấp từ ICJ một tuần sau khi lệnh được ban hành và theo
tuần tự thời gian do ICJ đưa ra.

Ở một mặt nào đó, người viết cho rằng những yêu cầu này vượt quá phạm vi các tiền
lệ và công cụ pháp lý mà ICJ có. Tuy nhiên, việc sử dụng các biện pháp tạm thời
nhắm thẳng vào hành vi xâm lược của Nga sẽ có tác dụng pháp lý rất lớn nếu ICJ
đồng ý áp dụng dù chỉ một phần những yêu cầu trên.

* CHÚNG TA CÓ THỂ KỲ VỌNG GÌ?
ICJ đang áp dụng các thủ tục tố tụng rút gọn (cách gọi nếu chúng ta quen với thuật
ngữ pháp lý Việt Nam - trong tiếng Anh là fast-track rulings). Điều này đồng nghĩa
rằng kết quả của việc có áp dụng biện pháp khẩn hay không sẽ được ICJ đưa ra chỉ
trong một vài tuần làm việc, và thậm chí sớm hơn.

Chủ tịch của Hội đồng Thẩm phán của ICJ - Thẩm phán Joan Donoghue - bày tỏ sự
tiếc nuối rằng phía Nga đã không tham dự phiên xử. Tuy nhiên, các bên đều nhấn
mạnh việc tham dự hay không tham dự của Nga sẽ không gây ảnh hưởng đến tính
pháp lý và hiệu lực của phán quyết.[4]
Luật Khoa sẽ tiếp tục cập nhật và chúng ta cùng kỳ vọng vào những diễn biến tích cực
của phiên tòa.
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