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Khi giáo hoàng cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine vào năm 2014 và thả hai con
chim bồ câu, chúng ngay lập tức bị tấn công và giết chết bởi một con mòng biển và
quạ. Đừng bỏ qua tính biểu tượng như vậy! Điềm hung thiệt.
https://t.co/unNfezqtSH

https://www.facebook.com/phongtraoduvanghongkong/photos/pcb.313803047647062
5/3138030376470635
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(Le Figaro) – Vacxava cảnh báo nguy cơ Matxcơva sử dụng vũ khí hóa học.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, trả lời phỏng vấn đài BBC, phát sóng hôm
13/03/2022, nhấn mạnh việc Nga dùng đến một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này « sẽ
làm thay đổi cục diện ».

Tổng thống Putin « có khả năng dùng đến mọi thứ, nhất là trong một tình huống khó
khăn ». Trong trường hợp này, NATO sẽ phải có cuộc họp để suy nghĩ về « những
việc phải làm » vào lúc « tình hình sẽ trở nên nguy hiểm không chỉ cho châu Âu,
không chỉ cho Trung và Đông Âu mà cho cả thế giới. »

(AFP) – Fitch hạ điểm tín nhiệm Gazprom và nhiều doanh nghiệp Nga.
Cơ quan thẩm định tài chính Mỹ này, hôm qua, 12/03/2022, giải thích rằng việc chính
phủ Nga cho phép các cá nhân và doanh nghiệp trả nợ các hợp đồng ký kết với các
đối tác nước ngoài bằng đồng rúp có thể làm tổn hại đến khả năng thanh khoản đúng
hạn của các công ty Nga. Trước đó, điện Kremlin thông báo danh sách các nước
« thù nghịch » mà Nga có thể trả nợ bằng rúp, trong đó có Liên Hiệp Châu Âu, Úc,
Mỹ, Anh, Canada, Monaco, Thụy Sỹ và Nhật Bản.

(RFI) – Người Nga tại Đức phàn nàn bị phân biệt đối xử.
Phần lớn các phiền toái đến từ các ngân hàng. Khoảng từ 3-6 triệu người Nga sống ở
Đức có nguy cơ không được hưởng các dịch vụ ngân hàng nếu không chứng minh
được nơi cư ngụ cũng năm trong khối Liên Hiệp Châu Âu. Nhiều người than phiền là
đã không rút được tiền mà không được giải thích. Chí ít có ba ngân hàng ở Đức bị tố
cáo có hành vi phân biệt đối xử.

(AFP) – Pháp thông báo lập quỹ 1 triệu euro giúp nghệ sĩ Ukraine và giới ly khai
Nga trong lĩnh vực văn hóa.
Bộ Văn Hóa Pháp ngày 12/03/2022 lưu ý quỹ này nằm ngoài khuôn khổ chương trình
300.000 euro của Pháp trong công tác « tiếp đón » các sinh viên Ukraine. Từ khi
Ukraine bị Nga xâm lược, Pháp đón nhận khoảng 10.000 người tị nạn chạy trốn
chiến tranh.

(AFP) – Vacxava tài trợ cho các công dân Ba Lan đón nhận người tị nạn Ukraine.
Thứ trưởng bộ Nội Vụ, Pawel Szefernaker hôm 12/03/2022 cho biết hỗ trợ dân Ba
Lan trong công việc tiếp đón người tị nạn Ukraine. Chính phủ hỗ tài trợ 8 euro/ngày
cho việc đón nhận 1 người tị nạn Ukraine. Đơn xin được giúp đỡ sẽ bắt đầu được cứu
xét từ ngày 16/02/2022.

(AFP) – Dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Trung Quốc.
Số liệu chính thức công bố ngày 13/03/2022, ghi nhận gần 3.400 ca nhiễm mới trong
24 giờ, một mức kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 2/2022. Nhiều trường học ở
Thượng Hải bị đóng cửa. Một số thành phố ở Đông Bắc bị phong tỏa. Trong khi đó,
hơn một chục tỉnh hối hả tìm cách ngăn chặn các ổ dịch địa phương.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220313-tin-t%E1%BB%95
ng-h%E1%BB%A3p

VLADIMIR PUTIN, THAM VỌNG VÀ HẬU QUẢ
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Trần Trung Đạo

PUTIN SA LẦY TẠI UKRAINE
“Gia tài gầy dựng 30 năm chỉ để đốt cháy trong một tuần” là câu mà báo chí trong
những ngày này dùng để ám chỉ các biện pháp quân sự sai lầm của Putin đối với
Cộng Hòa Ukraine. Trong cơn ác mộng kinh hoàng nhất Putin cũng không thấy một
thực tế Nga như hôm nay.

Putin đánh giá thấp sức mạnh của lòng yêu nước của người dân Ukraine, cơ chế
chính trị Mỹ, đoàn kết của NATO, liên minh tin cậy quốc tế và tình cảm nhân loại
dành cho Ukraine.

Như đã chứng minh nhiều lần trong lịch sử loài người, trong đó có Nga, cuộc chiến
bảo vệ tổ quốc khác với nội chiến. Một Đề Đốc Hoàng Hoa Thám của Việt Nam với
võ khí thô sơ đã giữ Yên Thế 30 năm cho đến khi ngài bị ám sát.

Một Đại Úy Władysław Raginis của Ba Lan với quân số chỉ từ 350 đến 700 người đã
giữ căn cứ Wizna, biên giới Ba Lan-Đức, ba ngày chống lại đạo quân 42 ngàn dưới
quyền Thống chế Đức Heinz Guderian. Khi hết đạn, đại úy Władysław Raginis ra lịnh
binh sĩ sống sót đầu hàng riêng ông ta chọn tự sát bằng lựu đạn.

Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống can đảm Volodymyr Zelensky, cuộc chiến bảo vệ
đất nước của Ukraine đã chinh phục tình cảm và hậu thuẫn của cả thế giới. Bộ máy
tuyên truyền Nga đem nghề nghiệp đóng phim cười của TT Volodymyr Zelensky để
mỉa mai nhưng quên rằng ông ta đã học đủ năm năm từ 1995 đến 2000 tại trường
luật thuộc Viện Đại Học Kinh Tế Quốc Gia Kyiv (Kyiv National Economic
University).

TT Mỹ Ronald Reagan, cha đẻ của chiến lược “Hòa Bình Qua Sức Mạnh” đánh gục
LX cũng từng là diễn viên điện ảnh. Putin vẽ chân dung TT Zelensky như một Phát-xít
nhưng không soi gương để thấy chính mình mới là Phát-Xít.

Tổng thống Zelensky hỏi lại Putin “Làm thế nào tôi có thể là một Phát-Xít?” Tổng
thống Zelensky gốc Do Thái. Ông nội của ông ta may mắn sống sót nhưng ông cố và
ba anh em của ông nội đều bị giết trong Holocaust. Quyết định cùng sống cùng chết
với Ukraine của ông đã thay đổi hướng đi của lịch sử châu Âu.



NGA BỊ CÔ LẬP
Nước Nga chưa bao giờ bị cô lập hơn những ngày này. Lần đầu kể từ sau Thế Chiến
Thứ Hai, sự trừng phạt của Mỹ và đồng minh đối với một quốc gia với mức độ tinh vi
và chi tiết như trừng phạt Nga.

Không chỉ các chính phủ Mỹ, Châu Âu và đồng minh mà, tính tới ngày 9 tháng 3,
2022, một danh sách 310 công ty lớn nhỏ từ hãng xe, hãng máy bay, hãng điện thoại,
hãng tín dụng, cho tới hãng bia cũng tham gia trừng phạt qua việc rút ra khỏi Nga.

Tiệm bán thức ăn nhanh McDonald’s mở ở Moscow lần đầu tiên ngày 31 tháng 12,
1990 khi Liên Xô chưa sụp đổ. Sáng hôm đó, người dân Nga sắp hàng nhiều cây số để
mua ăn thử món “French fries” và “Big Mac”.

Hôm thứ ba, 8 tháng 3, 847 tiệm McDonald’s đóng cửa với lý do như tổng giám đốc
Chris Kemczinski phát biểu “Không thể làm ngơ trước sự chịu đựng của con người
đang diễn ra tại Ukraine.”

Putin đem vũ khí nguyên tử ra hù dọa, nhưng điều đó không biểu hiện sức mạnh của
Nga mà thể hiện sự tuyệt vọng trong đường cùng của Putin. Ông ta sẽ làm gì với kho
võ khí hạt nhân?

Không đợi gì Mỹ mà ngay cả các cấp cao nhất trong quân đội Nga cũng buộc lòng có
phản ứng nếu Putin thật sự muốn dùng tới đòn nguyên tử.

Một đất nước mênh mông bao bọc bằng 12 biển lớn nhưng Nga chỉ có vỏn vẹn một
hàng không mẫu hạm Admiral Kuznetsov đang hoạt động. Suốt ba chục năm dưới sự
cai trị của Putin, Nga không chế tạo được một hàng không mẫu hạm nào.

Nhờ giá dầu tăng, dự trữ nước ngoài của Nga có trên 600 tỉ dollar nhưng số tiền đó
Putin dự phòng để đáp lại các cuộc trừng phạt kinh tế của Mỹ. Hôm nay phần lớn số
tiền đó đã bị “đóng băng”. Trong lĩnh vực kỹ thuật tiên tiến, theo tạp chí Global
Finance, Nga đứng hàng thứ 46 trên thế giới sau cả Ukraine, thứ 44.

Chính trị thế giới đang thay đổi cấp bách và sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng
Nga, Mỹ, NATO mà ảnh hưởng cả Trung Quốc. Hơn cường quốc nào khác, Trung
Cộng cần ổn định để chạy đua với Mỹ và từng bước bành trướng ra Thái Bình
Dương.

Trung Quốc không thể bỏ Putin, đồng minh cần thiết trong giai đoạn này, nhưng cũng
không thể ủng hộ công khai. Tập Cận Bình có nghị trình riêng, ngắn hạn trong kế
hoạch năm năm lần thứ 14 và dài hạn trong diễn văn dài ba tiếng rưỡi đồng hồ tại
Đại Hội Đảng CSTQ lần thứ 19 năm 2017, nên không thể để xung đột Nga-Ukraine
làm gián đoạn.

Chuyến đi thăm Trung Quốc của Putin được báo chí Nga thổi phồng nhân dịp Thế
Vận Hội Mùa Đông vừa qua về ý định không khác nhiều so với chuyến đi thăm Mỹ
của Đặng Tiểu Bình, 29 tháng 1, 1979, trước khi xâm lăng Việt Nam.



Putin muốn có sự ủng hộ công khai của Trung Quốc trong chiến tranh với Ukraine.
Tuy nhiên, Thông Cáo Chung Trung-Nga công bố ngày 4 tháng 2, 2022 dài đến 5392
chữ bản tiếng Anh, không bàn trực tiếp đến xung đột Nga-Ukraine và thậm chí không
có một chữ Ukraine nào. Mục đích trước mắt của Putin, giống như mọi chế độ xâm
lược khác trong lịch sử hiện đại, có thể đoán được theo từng bước:

(1) Bằng mọi giá chiếm cho được Ukraine,

(2) dùng khẩu hiệu cùng một nguồn gốc Rus cổ đại để ổn định đời sống và lấy lòng
dân Ukraine,

(3) thiết lập một chế độ bù nhìn lâm thời và sau đó bầu lên một lãnh đạo thân Nga
qua bầu cử gian lận,

(4) đàm phán có điều kiện với Mỹ, Châu Âu và đồng minh để rút quân.

Mục đích đó sẽ không đạt được. Nga sẽ sa lầy trong một cuộc chiến lâu dài và khó
thoát. Khác với sa lầy tại Afghanistan (1979-1989) trước đây, lần này không chỉ sa
lầy quân sự mà còn quan trọng hơn là sa lầy kinh tế và xã hội.

Vũ khí quân đội Ukraine được hàng chục quốc gia viện trợ hiện đại hơn nhiều những
vũ khí du kích quân Afghanistan dùng bốn mươi năm trước. Người dân Ukraine
không xa lạ gì với người Nga nên không cần phải trốn tránh trong rừng núi.

Hình ảnh một người dân Ukraine cho lính Nga mượn phone gọi mẹ cho thấy họ sẵn
sàng chết để bảo vệ chế độ dân chủ tự do nhưng không sợ hãi hay oán ghét người dân
Nga.

Cuộc chiến xâm lược của Nga đối với Ukraine đã làm nhiều chính phủ chủ hòa Âu
Châu thức tỉnh. Trước đây một tháng, các chính phủ như Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary
vẫn còn nghĩ Putin chỉ hăm dọa.

Hôm nay họ biết rằng tám mươi năm sau Thế Chiến Thứ Hai, chiến tranh vẫn là giải
pháp không tránh khỏi của những xung đột có tính triệt tiêu và hơn bao giờ hết sự
liên minh tin cậy giữa các quốc gia dân chủ là yếu tố quyết định để thắng các chế độ
độc tài.

THẬT XẤU HỔ CHO NƯỚC MỸ
Mark Levin



Levin: 'Chúng ta có một tên ngốc chết tiệt trong Nhà Trắng'

Chủ nhật trên kênh Fox News cho thấy chương trình “Life, Liberty & Levin”, Mark
Levin đã chỉ trích Tổng thống Joe Biden và các thành viên trong chính quyền của ông
về cách xử lý chính sách đối ngoại của họ trong bối cảnh Nga đang tiếp tục xâm lược
Ukraine.

Levin gọi Biden là “nỗi ô nhục và thảm họa”, mô tả ông ta là “một tên ngốc chết
tiệt”. Sau đó, ông cho rằng Ngoại trưởng Antony Blinken và cố vấn an ninh quốc gia
Jake Sullivan là "thảm hại" và than thở rằng họ chịu trách nhiệm đấu tranh chống lại
"những kẻ cuồng diệt chủng" như Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung
Quốc Tập Cận Bình.

“Biden được gọi là tổng tư lệnh. Ông ấy là một nỗi ô nhục và thảm họa ”, Levin nhấn
mạnh. “Ông ấy thực sự có người Nga đàm phán với người Iran về một thỏa thuận hạt
nhân với chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ biết được loại ngu ngốc nào làm điều đó.

Ông ấy đưa ra nhiều lệnh trừng phạt hơn đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ
và không có lệnh trừng phạt nào đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga như tôi
nói.

Thật là ngu ngốc khi chúng ta có thể sử dụng dầu mỏ để làm suy yếu nền kinh tế Nga,
nền kinh tế Putin và cỗ máy chiến tranh, hơn là làm suy yếu các bạn, thưa ông bà
Mỹ?

Chúng ta có một tên ngốc chết tiệt trong Nhà Trắng. Không có câu hỏi về điều đó. Và
chúng ta nên tập trung quân đội cho bất kỳ khả năng nào, còn chúng ta thì không.

Mặc dù chi hàng nghìn tỷ và hàng nghìn tỷ khoản nợ khổng lồ, chúng tôi không tập
trung quân đội Hoa Kỳ; Nga, Trung Quốc, Iran - trục ma quỷ - trục ma quỷ thực sự
tồn tại ”.

Ông tiếp tục, “Nhưng tại sao điều này lại quan trọng? Bởi vì thưa quý vị và các bạn,
cá nhân tôi phát ốm và mệt mỏi khi nghe những lời bào chữa cho Putin và các cuộc
tấn công vào Hoa Kỳ mà bằng cách nào đó chúng ta sẽ leo thang điều gì đó.



Chúng ta đã vô cùng thụ động khi đối mặt với những gì Putin đang làm. Ngoại giao?
Nhìn xem các nhà ngoại giao là ai. Hãy nhìn vào Bộ trưởng Ngoại giao. Ông ấy thật
thảm hại. Hãy nhìn vào cố vấn an ninh quốc gia. Ông ấy thật thảm hại.

Chúng tôi chưa bao giờ có một đội thảm hại như vậy trong lịch sử hiện đại của Hoa
Kỳ - chống lại những kẻ điên cuồng diệt chủng thực sự, hèn hạ, ”.



Những gì người Ukraine đang làm cho chúng ta và cả thế giới một bài học về tinh
thần, về những giá trị "tưởng như đã ngủ quên" như bổn phận với Quốc gia, Dân tộc.
Mình không ngưỡng mộ Ukraine vì họ đánh nhau giỏi, đấu pháp hay, mình ngưỡng
mộ họ vì cả trăm ngàn người đàn ông Ukraine đã bỏ cuộc sống an lành, rời EU, quay
về bảo vệ Tổ quốc, mình ngưỡng mộ khi "1 anh hề làm tổng thống" mà thay vì tháo
chạy, lại quay ra bảo tình báo Mỹ: "chúng tôi cần thêm đạn, chứ không phải 1 cuộc
đi nhờ".
Khi mới nổ ra chiến tranh, không ai tin là Ukraine sẽ trụ lại được, ngay cả mình.
Nhưng lòng quả cảm của họ đã cho thấy rằng mình sai. Và không chỉ mình. Putin
cũng nhầm, nhầm một cách tai hại và ngày càng ngập ngụa, kéo cả nước Nga xuống
vũng bùn.
Bây giờ, mình tin chắc rằng Ukraine sẽ không bao giờ thua cuộc chiến này. Vũ khí có
thể hủy diệt họ, nhưng tinh thần bất khuất thì không.
Dân tộc Việt Nam ta cũng đã từng nhiều lần đối mặt với cường địch và cũng chưa
bao giờ run sợ, chỉ gần đây mới dường như lãng quên bài học của ông cha, hở ra là
chỉ nghĩ đến tiền, đến tính lợi, mà quên đi bổn phận với Tổ quốc, hay những giá trị
"làm người".
Hãy nhìn Ukraine mà thức tỉnh - đừng bao giờ xem nhẹ giá trị của tinh thần.



Mạch điều khiển của tên lửa Nga, made in China.

MỪNG UKRAINE CHIẾN THẮNG!
Tyler O’neil

Đây là đề tài bài báo của Tyler O`neil trên Fox News hôm nay, 15/03/2022.

Trong một bài phát biểu sáng Thứ Ba, Tổng Thống Ukraine Volodymir Zelenskyy đã
tiên đoán chiến thắng lực lượng của Tổng Thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine và
đưa đề nghị quân Nga “một cơ hội sống còn” bằng cách đầu hàng.

Ông lưu ý rằng “kẻ thù nhầm lẫn” và không ngờ chiến sự kéo dài. “Lính của họ biết
điều này. Sĩ quan của họ biết điều này. Họ bỏ trốn khỏi chiến trường. Họ bỏ lại chiến
cụ.”

“Chúng tôi lấy chiến cụ của họ để bảo vệ Ukraine,” Zelenskyy nói. “Hôm nay, Quân
Nga, thực tế, là một trong những nguồn tiếp tế quân dụng cho quân đội chúng tôi. Họ
không thể tưởng tượng nổi điều ác mộng như thế này.”



“Hởi những người bị bắt lính! Hãy cẩn thận nghe tôi đây,” Zelenskyy cảnh cáo. “Các
sĩ quan Nga. Các ông đã biết hết rồi. Các ông sẽ không chiếm được gì ở Ukraine. Các
ông sẽ mất mạng sống. Nhiều trong các ông. Nhưng mạng của các ông cũng sẽ bị mất.
Nhưng tại sao các ông nên chết? Cho cái gì? Tôi biết rằng các ông muốn sống.”

“Vì vậy, tôi đề nghị các ông một lựa chọn,” tổng thống nói. “Thay mặt nhân dân
Ukraine. Tôi cho các ông một cơ hôi. Cơ hội sống.”

Rồi thì Ống ấy nói chuyện với lính nga, thúc giục họ đầu hàng.
Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ lời khen ngợi và cám ơn những người dân Nga Sô
chống chiến tranh, đã can đảm phá tuyên truyền trên đài truyền hình Nga Sô.

Tổng Thống cũng cảnh cáo rằng các người chỉ huy quân sự sẽ lãnh trách nhiệm tội ác
chiến tranh.

“Trách nhiệm tội ác chiến tranh của quân sự Nga là không tránh khỏi. Trách nhiệm
gây khủng hoảng nhân đạo ở các thành phố Ukraine là không thể tránh khỏi. Toàn
thế giới đều nhìn thấy điều đang xảy ra ờ Mariupol. Kharkiv. Chernihiv. Sumy.
Okhtyrka. Hostomel. Irpin.”

Xin mời quý đọc giả hãy xem thêm nguồn kèm theo để rõ chi tiết hơn bài tạm dịch
những ý chính.

Zelenskyy predicts victory in Ukraine, offers Russian soldiers

Thomas Phạm Phiên Dịch

THỦ ĐOẠN "GIẾT QUÂN DIỆT KHẨU" CỦA PUTIN.

Những người lính Nga bị quân Ukraine bắt đã kể sự thật tại Nga :

https://www.foxnews.com/world/zelenskyy-predicts-victory-in-ukraine-offers-russian-soldiers-a-chance-to-survive
https://www.foxnews.com/world/zelenskyy-predicts-victory-in-ukraine-offers-russian-soldiers-a-chance-to-survive


▪ T︎ại Moscow có một đơn vị đặc biệt truy tìm giết bất cứ binh lính Nga nào "chạy về
nhà".
▪ A︎nh nói :
Lo sợ người dân Nga biết được sự thật những diễn biến thất bại nặng nề tại Ukraine ,
Putin đe dọa ,ra lệnh giết những người đào ngũ , tịch thu điện thoại của tất cả những
người lính trong quân đội để ko ai biết gì về tin tức tại Ukraine
▪ A︎nh nói :
Khi những người lính Nga hiểu rõ tình hình, lựa chọn duy nhất của họ là đầu hàng
Ukraine

Fb Thach Anh Triều

Saudi Arabia considers ditching the dollar for Chinese oil sales
Angie Luong

Đúng là một tin sét đánh tồi tệ.
Nếu ai quan tâm tới tương lai của mình thì hãy chịu khó xem clip này, bây giờ đừng
nói tới việc Ukraine xa xôi nữa, chúng ta đã nói quá nhiều và quá đủ rồi hãy tập
trung vào chuyện thực tế Ảnh hưởng rất lớn và sẽ quyết định vận mạng của chính
chúng ta.

Và cũng không biết chừng chúng ta đã bị dẫn dắt chú Ý sai mục tiêu.
Như đã đưa tin về việc tuần trước Saudi oil giant Aramco đồng ý xây dựng một major
refinery facility ở bên trong lãnh thổ TC

Xin nhắc lại cho mọi người rõ: vào thập năm 1970 Saudi Arabia and the United
States agreed to price oil sales in US dollars, và chính việc dùng dollar để thanh toán
trong các thương vụ đã helped establish the dollar as the DOMINANT RESERVE
CURRENCY around the world.

Hiện nay các leaders của Saudi Arabia rất bực mình về sự thất bại trong cách giải
quyết các problem của the Biden administration’s , đặc biệt là những điều sau đây:

* The fall of Kabul and the chaotic US withdrawal from Afghanistan
* the Iran nuclear deal talks,



* The Yemen affairs

Mặc dù Biden van xin OPEC gia tăng sản lượng khai thác để hạ giá thành nhưng
members của OPEC are wary about the Biden administration’s efforts to contain Iran,
and that this is affecting the oil supply discussions.

(Iran xác nhận chính thức tòa lãnh sự của Hoa Kỳ bị trúng đạn là do ho gây ra,
nhưng White house bảo rằng không cần phải điều tra vì đó là tai nạn bất đắc dĩ chứ
họ IRAN không cố ý nhắm vào tls Hoa Kỳ)

Và đây là một tin rất tồi tệ cho Hoa Kỳ ngày hôm nay
Saudi Arabia considers accepting China’s currency for some oil purchases.

If Saudi Arabia accepts payments in yuan, instead of dollar , the dollar’s supremacy
sẽ bị mất đi vị thế sức mạnh số một trên thế giới và có rất người dân Mỹ ( trong đó có
người Viet chúng ta) rơi vào cảnh nghèo khó.

Chắc mọi người còn nhớ dưới thời Trump, Tik tok bị điêu đứng khổ sở vì Trump đã ra
linh ban Tik tok không cho cài đặt vào những điện thoại ở Mỹ và cấm nhân viên làm
việc cho quốc gia không được sử dụng bởi vì tính chất nguy hiểm của việc ăn cắp dữ
liệu của Tik tok, lúc đó tụi Trung Cộng và các hãng điện thoại có app này bị thiệt hại
không biết bao nhiêu mà kể.

Nhưng xui xẻo cho nước Mỹ và may mắn cho tụi nó Biden làm TT nên giờ Tik tok
tung hoành ngang dọc không còn bị nhấn chìm vào bóng tối như lúc trước nữa, chưa
hết chính quyền Biden đã Đổ vào Tik tok của Trung Cộng hàng tỷ đô la để quảng cáo
cho mình!!!

Chắc mọi người chưa quên về cuộc chiến tranh Tik tok của TC với Trump’s
administration, rất tội nghiệp cho Peter Navarro người đã dày công nghiên cứu các
tội ác của Trung Cộng từ bỏ đảng Dân Chủ để theo đuổi việc này, Trump chọn ông ta
vào nội các của mình và ông ta đã làm việc rất đắc lực như mọi người đã thấy trong
bốn năm vừa qua dưới thời Trump, hiện giờ tất cả đã đảo ngược và càng lúc càng
thấy oải.

Nhất là tin OPEC chấp nhận đồng YUAN , thật là một tin tồi tệ , tin xấu cho nước Mỹ.
It doesn’t look good for us. !!!

“Tôi có một ước mơ” – bài phát biểu lịch sử, mạnh mẽ của Zelensky trước Quốc
hội Mỹ
Hương Giang

(CaliToday) – Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào sáng thứ Tư nhận được
sự hoan nghênh nồng nhiệt từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ, trước khi đọc bài phát biểu
trực tuyến trước lưỡng viện Mỹ.



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mở đầu bài phát biểu bằng lời ca ngợi lòng
dũng cảm của người dân Ukraine, và tuyên bố “vận mệnh” của quốc gia đang được
quyết định ngay trong bối cảnh Nga xâm lược.

“Tôi có vinh dự được chào quý vị thay mặt cho đồng bào Ukraine dũng cảm, yêu tự
do, những người trong 8 năm qua bền bỉ chống lại sự gây hấn của Nga,” Tổng thống
Ukraine nói. “Đó là những người đã trao những đứa con trai, con gái, tốt đẹp nhất
của họ đi ngăn chặn cuộc xâm lược toàn diện của Nga.”

“Ngay lúc này, vận mệnh quốc gia chúng tôi đang được quyết định. Vận mệnh của
người dân chúng tôi, nơi người Ukraine sẽ được tự do, cho dù họ sẽ có thể bảo tồn
nền dân chủ của mình hay không. Nga đã tấn công không chỉ chúng tôi, không chỉ đất
nước của chúng tôi, không chỉ những thành phố chúng tôi, mà còn tấn công tàn bạo
vào các giá trị của chúng tôi, những giá trị căn bản của con người,” lãnh đạo
Ukraine nói.

“Họ ném xe tăng, phi cơ chống lại sự tự do của chúng tôi, chống lại quyền được sống
tự trên quốc gia chúng tôi, quyền lựa chọn tương lai của chúng tôi. Chống lại khát
vọng hạnh phúc, chống lại những ước mơ quốc gia chúng tôi, cũng giống như những
ước mơ của quý vị, quý vị, những người Mỹ, cũng giống như bất cứ ai khác ở Hoa
Kỳ.”

Zelensky nhắc lại lời kêu gọi thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine, điều mà các nhà lập
pháp lưỡng đảng do dự và cân nhắc vì hành động này có thể đẩy Mỹ tới đối đầu trực
tiếp với Nga.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Ukraine chiếu cho Quốc hội Mỹ xem những
đoạn băng cho thấy giao tranh đang diễn ra, cũng như các cuộc tấn công của Nga.
Zelensky cũng nhắc đến Mount Rushmore, cuộc tấn công Trân Châu Cảng và những
cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001.

“Tôi nhớ đến Đài tưởng niệm quốc gia của quý vị ở Rushmore, những khuôn mặt các
tổng thống vĩ đại của quý vị, những người đã đặt nền móng cho Hợp chủng quốc Hoa
Kỳ ngày hôm nay, dân chủ, độc lập, tự do và quan tâm đến mọi người, vì tất cả mọi
người, vì bất cứ ai làm việc cần cù siêng năng, sống trung thực, và tôn trọng luật
pháp,” Zelensky nói.

Ông cũng kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ nhớ đến những cuộc tấn công Trân Châu
Cảng trong Đệ nhị Thế chiến, và vào Trung tâm Thương mại Thế giới vào năm 2001
khi cân nhắc yêu cầu hỗ trợ từ Ukraine. “Cũng giống như không ai mong đợi, quý vị
không thể ngăn cản được. Quốc gia chúng tôi cũng trải qua như vậy mỗi ngày,”
Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cũng nhắc đến những câu nổi tiếng của Mục sư Martin Luther
King khi yêu cầu hỗ trợ quân sự. “Tôi có có một ước mơ, những từ này mỗi một quý
vị đều biết, và vào hôm nay tôi có thể nói. Tôi có một nhu cầu, tôi cần bảo vệ bầu trời.
Tôi cần quyết định của quý vị, sự giúp đỡ của quý vị, điều hoàn toàn giống, giống hệt
cảm nhận của quý vị khi quý vị nghe những chữ ‘Tôi có một ước mơ.’”



Tổng thống Ukraine kêu gọi Mỹ cần trừng phạt Nga hơn nữa. Trong phần kết thúc bài
diễn văn trực tuyến đầy sức mạnh trước Quốc hội Mỹ, Zelensky chuyển từ tiếng
Ukraine sang tiếng Anh.

Ông gởi lời kêu gọi trực tiếp đến Tổng thống Joe Biden, “Tôi thấy cuộc sống không
có ý nghĩa nếu không thể ngăn chặn những cái chết. Và đây là vấn đề chính của tôi
với tư cách là nhà lãnh đạo của nhân dân, những người Ukraine vĩ đại, và với tư cách
là nhà lãnh đạo của quốc gia chúng tôi.

Tôi đang nói với Tổng thống Joe Biden: Ông là nhà lãnh đạo của quốc gia, của quốc
gia vĩ đại của quý vị. Tôi mong muốn ông trở thành nhà lãnh đạo của thế giới. Trở
thành nhà lãnh đạo của thế giới có nghĩa là nhà lãnh đạo hòa bình.”

“Ngày nay, trở thành nhà lãnh đạo quốc gia thôi chưa đủ … Trở thành nhà lãnh đạo
thế giới có nghĩa là trở thành nhà lãnh đạo hòa bình. Hòa bình trên đất nước của quý
vị không còn phụ thuộc chỉ vào quý vị, đồng bào quý vị, mà phụ thuộc vào những
người bên cạnh quý vị, những người mạnh mẽ. Mạnh mẽ không có nghĩa yếu đuối.

“Mạnh mẽ là dũng cảm, và sẵn sàng chiến đấu vì cuộc sống của nhân dân mình, và
người dân trên thế giới. Vì quyền con người, vì tự do, vì quyền được sống tử tế, và
chết khi đến lúc, chứ không phải khi người khác muốn, bởi người hàng xóm của quý
vị.”

Tổng thống Zelensky nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt khác khi kết thúc bài phát
biểu lịch sử trước Quốc hội Hoa Kỳ.

Hương Giang

Pháp sẵn sàng đón tới 100 000 người tị nạn Ukraine
Chi Phương - RFI

Khoảng 3 triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước từ khi cuộc chiến nổ ra, và 15 000
trong số họ chọn Pháp làm nơi lánh nạn. Chính phủ Pháp cho biết có thể tiếp đón
hơn 100 000 người tị nạn.

https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=113191652055439&href=https://rfi.my/8G6r.F&redirect_uri=https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20220317-ph%C3%A1p-s%E1%BA%B5n-s%C3%A0ng-%C4%91%C3%B3n-t%E1%BB%9Bi-100-000-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-t%E1%BB%8B-n%E1%BA%A1n-ukraina&locale=vi_VN
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://rfi.my/8G6r.T&via=RFI_Vi&related=RFI_Vi&text=Ph%C3%A1p s%E1%BA%B5n s%C3%A0ng %C4%91%C3%B3n t%E1%BB%9Bi 100 000 ng%C6%B0%E1%BB%9Di t%E1%BB%8B n%E1%BA%A1n Ukraina&lang=vi
https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=113191652055439&link=https://rfi.my/8G6r.S&redirect_uri=https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20220317-ph%C3%A1p-s%E1%BA%B5n-s%C3%A0ng-%C4%91%C3%B3n-t%E1%BB%9Bi-100-000-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-t%E1%BB%8B-n%E1%BA%A1n-ukraina&locale=vi_VN


Tại Porte de Versailles, được biết đến là một trong những trung tâm tổ chức hội
chợ, triển lãm lớn nhất Paris, một tòa nhà triển lãm đã được chuyển đổi thành nơi
tiếp đón khẩn cấp, nhằm trợ giúp di dân Ukraine về giấy tờ, chỗ ở cùng các dịch vụ
khác.

Đặc phái viên Chi Phương tường trình :
Tại Porte de Versailles, một trong những trung tâm triển lãm lớn nhất của Paris, bên
cạnh dòng người tấp nập đến tham quan ở gian triển lãm chính, thì ở một toà nhà
khác khoảng hàng trăm người Ukraine xếp hàng đứng đợi bên ngoài để làm giấy tờ
định cư tại Pháp, đa số là phụ nữ và trẻ em.

Trong số đó, có Ganna và con trai, cả hai đã đến từ sáng sớm và chưa biết khi nào
được vào trong. Gia đình cô sống ở Kiev, nhưng từ khi Nga bắt đầu pháo kích vào
các khu dân cư, cả gia đình tìm cách rời khỏi Ukraine qua ngả Ba Lan. Cô cho
biết : “Nước Pháp là đích đến cuối cùng của tôi, tôi muốn gây dựng lại một phần
cuộc sống của chúng tôi tại đây. Tôi đã phải xếp hàng đợi chờ từ 3 ngày nay để có
được giấy tờ, cho phép tôi có thể làm việc.”

Ở phía đối diện với hàng của Ganna, một hàng dài khoảng hơn chục người, tay cầm
hộ chiếu Ukraine và giấy triệu tập. Ông Stéphane, một người đàn ông Pháp, đưa bạn
của mình đến để làm giấy tờ. Ông cho biết để có được giấy triệu tập ông và bạn của
mình cũng phải đợi nhiều ngày, ông hy vọng rằng hôm nay có thể hoàn tất thủ tục, vì
Sofia, con gái của người bạn của ông đang đợi để làm thủ tục nhập học tại Pháp.

Sofia năm nay 16 tuổi, cô và mẹ đến từ vùng Donbass, ngôi làng của cô bị đánh bom
nên cả nhà đã rời đi. Với vẻ mặt mông lung, có lẽ rất khó khăn cho cô để biết được sẽ
làm gì sắp tới, cô nói : “Có lẽ tôi sẽ học ở Pháp, có lẽ tôi sẽ phải học tiếng Pháp
nữa”.

Trung tâm tiếp đón người tị nạn được chia làm hai gian chính, một bên là các tình
nguyện viên của các tổ chức phi chính phủ, như France Terre D’Asile và Croix Rouge
cùng hỗ trợ với sở cảnh sát Paris để cấp giấy tờ cư trú cho người tị nạn Ukraine, một
bên khác là gian nghỉ khoảng 500 chỗ.

Những người tị nạn không có chỗ nghỉ có thể tạm thời ở lại đây 1, 2 ngày. Bộ trưởng
phụ trách các vấn đề về công dân Marlène Schiappa, có mặt tại đây cho biết sẽ phối
hợp với các tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ chỗ ở lâu dài cho người tị nạn, cũng như
các dịch vụ về y tế hay việc làm.

Thượng Đỉnh Versailles : EU tăng viện trợ vũ khí cho Ukraina lên mức một tỷ euro
Trọng Nghĩa - RFI



Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der
Leyen và Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel tại buổi họp báo sau thượng

đỉnh Versailles ngày 11/03/2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Trong một động thái nhằm chứng tỏ quyết tâm ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến
chống Nga, Liên Hiệp Châu Âu, hôm qua 11/03/2022, đã quyết định tăng lên thành
một tỷ euro ngân sách dành cho việc chuyển giao vũ khí cho chính quyền Kiev. Liên
Âu đồng thời đe dọa ban hành thêm « hàng loạt » biện pháp trừng phạt mới nhắm vào
Matxcơva, nhưng trước mắt, vẫn từ chối cấm vận dầu khí Nga.

Kết thúc hai ngày họp thượng đỉnh tại điện Versailles gần Paris, lãnh đạo 27 thành
viên Liên Hiệp Châu Âu đã nhất trí tăng ngân sách dùng vào việc cung cấp vũ khí
giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lăng của Nga lên đến mức một tỷ euro, tức là gấp
đôi so với dự kiến ban đầu.

Ngoài việc tỏ rõ lập trường đoàn kết với Ukraine, khối 27 nước trong Liên Hiệp Châu
Âu cũng lên tiếng đe dọa Nga về khả năng ban hành thêm nhiều biện pháp trừng phạt
mới nhắm vào Nga để buộc nước này chấm dứt cuộc tấn công xâm lược Ukraine.

Phát biểu với các nhà báo sau hội nghị Versailles, tổng thống Pháp Emmanuel
Macron, nước hiện là chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Châu Âu cảnh cáo là các
biện pháp trừng phạt mới còn đi xa hơn cả các lệnh trừng phạt mà Nhóm G7 và EU
đã công bố vào hôm qua.

Ông Emmanuel Macron không loại trừ khả năng EU cấm nhập khẩu khí đốt hoặc dầu
mỏ của Nga, một biện pháp cho đến nay chưa được Liên Âu nhất trí, do vấp phải
phản đối của Đức và Ý, hai nước rất lệ thuộc vào dầu khí mua của Nga.

Theo nhận xét của Alexis Bédu, đặc phái viên RFI theo dõi hội nghị tại Versailles,
nhìn chung, Thượng Đỉnh Versailles đã thể hiện được sự đoàn kết trong các lãnh vực
như độc lập năng lượng hay đầu tư quốc phòng. Thế nhưng nội dung các thông báo
vẫn còn mơ hồ.

« Rất nhiều điểm trong chương trình nghị sự đã được hoàn thành, và nhiều cuộc họp
trong tương lai được lên kế hoạch.
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Về mặt năng lượng, mục tiêu đề ra là Liên Âu phải bảo đảm được sự độc lập của
mình, thoát khỏi tình trạng lệ thuộc vào khí đốt của Nga để có thêm năng lực hành
động.

Trong những tuần lễ sắp tới đây, một đề xuất nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu
khí Nga vào năm 2027 sẽ được đệ trình. Trong khi chờ đợi, Liên Âu cần phải đẩy
mạnh việc tích trữ. Bà Ursula Von der Leyen, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu giải thích
như sau:

"Liên Hiệp Châu Âu phải xác định một hướng đi dài hạn mới. Đó là lý do tại sao
chúng tôi đưa ra đề xuất bổ sung lượng khí đốt dự trữ của mình. Kể từ nay, các hồ
chứa dưới lòng đất của chúng ta sẽ phải đầy đến mức 90% vào ngày 1 tháng 10 hàng
năm”.

Về phần mình, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng việc đảm bảo sự độc lập
về năng lượng là cách duy nhất để củng cố chủ quyền của Châu Âu.

Riêng về việc kết nạp Ukraine vào Liên Âu, đã có nhiều tuyên bố ủng hộ, nhưng kết
quả cụ thể không là bao. Không có chuyện kết nạp sớm, mà chỉ là siết chặt quan hệ
chính trị.

Theo Liên Hiệp Châu Âu, “con đường vào Châu Âu đã mở ra cho Ukraine”. Tổng
thống Ukraine đã phản ứng, xem đấy là một sự ủng hộ quá yếu. »

Pháp : Người Nga tham gia biểu tình phản đối chiến tranh Ukraine
Chi Phương - RFI

Người biểu tình tại Paris phản đối Nga xâm lược Ukraine, 26/02/2022. AP - Adrienne
Surprenant

Các cuộc biểu tình phản đối Nga xâm lược Ukraine diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế
giới. Riêng tại Pháp, khoảng hơn 20.000 người tham gia biểu tình hôm thứ Bảy,
26/02/2022 tại các thành phố lớn như Paris, Marseille, Strasbourg. Màu cờ xanh
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vàng của Ukraine phủ kín quảng trường Cộng Hòa ở Paris. Trong số những người
tham gia, không chỉ có người Ukraine, người Pháp mà còn có cả người Nga.

“Putin, kẻ sát nhân”; “Đây là chiến tranh của Putin, không phải của Nga”, “Không
ai muốn chiến tranh”…, những biểu ngữ như vậy tràn ngập tại quảng trường Cộng
Hòa vào chiều hôm thứ Bảy. Cảnh sát Paris cho biết khoảng 5.000 người đã tham
gia biểu tình, tất cả đều hướng về người dân Ukraine đang phải hứng chịu các cuộc
tấn công của Nga từ 3 ngày qua.

Trên khán đài do ban tổ chức biểu tình xây dựng tạm thời, đại diện của tổ chức nhân
đạo A Travers l’Europe, chuyên giúp đỡ các trẻ em mồ côi ở Ukraine bày tỏ nỗi
tức giận :
“Như Putin đã nói, bảo vệ tổ quốc là một tội ác, chính vì vậy Putin coi chúng tôi,
binh lính của chúng tôi, những người Ukraine là phát xít. Nhưng kẻ phát xít ở đây
lại chính là Putin. Cuộc sống của người Ukraine đang bị kẻ bệnh hoạn đơn độc
Vladimir Putin đe dọa, ông ta đã gửi hàng trăm nghìn lính đến Ukraine. Phải ngăn
ông ta lại. Ukraine chiến đấu vì tự do, người Ukraine sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Hãy ủng hộ Ukraine, ngăn cản Putin.”

Phía dưới khán đài, một người Ukraine sống ở Paris cho biết, cô chưa bao giờ
tưởng tượng ra cảnh này. Cha mẹ cô đang ở nơi trú ẩn, cô đang tìm cách để đưa
họ đến Pháp, còn em trai cô thì ở lại chiến đấu. Những người có mặt tại đây, không
chỉ vì họ có người thân tại Ukraine. Họ đến để thể hiện ủng hộ Ukraine và
phản đối chiến tranh.

Một nhóm thanh niên khoác cờ Ukraine nhưng giơ cao biểu ngữ “Người Nga phản
đối chiến tranh”, “Tôi là người Nga và tôi sát cánh cùng Ukraine”.

Có lẽ cụm từ được nhắc đến nhiều nhất tại cuộc biểu tình là “Slava Ukraini!
Heroiam slava”, nghĩa là “Vinh quang cho Ukraine, Vinh quang cho các anh hùng”.

Một người Ukraine giải thích đây giống như một câu chào cửa miệng của người
Ukraine, nhưng bị chính quyền Putin lên án vì cho là kiểu chào của phát xít. Thế
nhưng trong tiếng hô vang vinh quang ấy, có cả người Nga cũng tham gia.

Biểu tình kết thúc bằng tiếng hát bài quốc ca Ukraine. Nếu như ở thời bình, hát quốc
ca thể hiện lòng tự hào dân tộc, thì ở thời chiến, dường như tiếng quốc ca gắn kết
mọi người lại hơn, tiếp thêm sức mạnh. Nhiều người không ngăn được xúc động,
nước mắt xóa mờ màu cờ xăm trên má.

Tông thống Pháp Macron chính thức ra tái tranh cử
Chi Phương - RFI



Tổng thống Pháp Emmanuel Macron họp trực tuyến với các lãnh đạo G7 về Ukraine
tại điện Elysée, Paris, Pháp, ngày 24/02/2022. AP - Ludovic Marin

Hôm qua, 03/03/2022, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chính thức thông báo
tái tranh cử vài giờ trước hạn chót nộp đơn tranh ghế tổng thống trong cuộc bầu cử
mà vòng đầu sẽ diễn ra vào ngày 10/04 tới.

Ông Macron ra ứng cử một lần nữa với mong muốn duy trì vị trí lãnh đạo nền kinh
tế lớn thứ hai của thị trường đồng euro, trong bối cảnh chiến tranh Ukraine và giải
quyết các hậu quả của đại dịch Covid-19.

Trong bức thư tái tranh cử được đăng trên các báo địa phương, được Reuters trích
dẫn, ông Macron liệt kê những khủng hoảng mà ông phải đối mặt trong 5 năm qua:
các cuộc biểu tình bạo động, đại dịch Covid- 19 và chiến tranh.

Macron cũng bảo vệ các thành quả được xem là kỷ lục, ví dụ như tỉ lệ thất
nghiệp thấp nhất từ 15 năm nay. Ông cho biết thêm : “Tôi đang ra sức bảo vệ các
giá trị đang bị đe dọa bởi tình trạng bất ổn của thế giới”.

Ông Macron nộp đơn tái tranh cử trong bối cảnh chiến sự giữa Ukraine và Nga vẫn
chưa có dấu hiệu hòa dịu. Với tư cách chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Châu Âu,
ông Macron đã điện đàm với tổng thống Nga Valdimir Putin 11 lần kể từ đầu năm
nay và thường xuyên trao đổi với tổng thống Ukraine Zelensky.

AFP cho biết chưa bao giờ một cuộc khủng hoảng quốc tế lại ảnh hưởng đến chiến
dịch bầu cử Pháp đến thế. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, tổng thống Pháp đã
ghi thêm điểm trong các cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu, đạt 27-28 %, cao hơn 10
điểm so với đối thủ cực hữu Marine Le Pen của đảng Tập hợp Quốc gia. Khoảng
cách giữa tổng thống sắp mãn nhiệm và các ứng cử viên cánh hữu Valérie Pécresse
và Eric Zemmour cũng ngày càng lớn.

Theo viện thăm dò BVA, trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, tổng thống Emmanuel
Macron đã tận dụng 3 tư cách : nguyên thủ quốc gia, tổng tư lệnh quân đội và lãnh
đạo ngành ngoại giao.



Nếu tái đắc cử, ông Macron sẽ là tổng thống Pháp đầu tiên giành được nhiệm kỳ
thứ hai từ hai thập kỷ qua.

Chiến tranh Ukraine : Kinh tế Nga sẽ trụ được trong bao lâu ?
Phan Minh - RFI

Người dân xếp hàng chờ rút tiền qua máy tự động ATM của ngân hàng Alfa Bank,
Matxcơva, ngày 27/02/2022. AP

Đã 3 tuần kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, các nhật báo Pháp hôm nay 16/03/2022
vẫn dành sự chú ý cho đề tài này.

Trang nhất báo Le Monde chạy tựa "Tìm kiếm bằng chứng về tội ác chiến tranh của
Nga ở Ukraine” nói về việc Ukraine, các nước phương Tây và các tổ chức phi chính
phủ đang lập hồ sơ để đưa Nga ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế.

Nếu chiến tranh tạo ra tro tàn và nước mắt, thì chiến tranh cũng để lại dấu vết và
bằng chứng. Hôm thứ Hai 14/03, Iryna Venediktova, viện trưởng Viện Công Tố
Ukraine tuyên bố mở "cuộc điều tra về vụ nã pháo vào một khu dân cư của Kharkiv”.

Vụ tấn công đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng. Trên mạng xã hội Twitter, lãnh
đạo Viện Công Tố nhắc lại rằng "việc sử dụng các phương tiện quân sự trong thành
phố, chống lại dân thường, là vi phạm trực tiếp luật nhân đạo quốc tế”.

Cùng ngày hôm đó, bà tuyên bố mở cuộc điều tra về cái chết của nhà báo người Mỹ
Brent Renaud, xẩy ra một ngày trước đó tại Irpin, ngoại ô Kiev. Hôm Chủ nhật, bà
cũng đề cập đến vụ tấn công vào một bệnh viện ở Mariupol, giết chết ba người, trong
đó có một bé gái.

Quân đội Nga đang bị cáo buộc vi phạm luật chiến tranh bởi từ lúc cuộc xung đột này
nổ ra vào ngày 24/02, hàng chục nhà nghiên cứu đã bắt đầu phân tích các video được
đăng tải trên internet để cố gắng tìm ra các bằng chứng về tội ác của quân đội Nga.



Và rất nhanh chóng, các tổ chức phi chính phủ bao gồm Tổ chức Theo dõi Nhân
quyền (HRW) và Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) đã lên án việc sử
dụng bom chùm. Hơn một trăm quốc gia đã phê chuẩn vào năm 2008 một công ước
cấm sử dụng bom chùm nhằm tránh gây ra những rủi ro cho thường dân.

Volodymyr Zelensky theo gót Churchill
Về phần mình, nhật báo thiên hữu Le Figaro có bài viết "Sứ mệnh Churchill của
Volodymyr Zelensky" nói về vị tổng thống trẻ tuổi của Ukraine đã đi vào lịch sử nhờ
lòng dũng cảm và ý chí quyết tâm, khích lệ tinh thần kháng chiến.

Đây là "khoảnh khắc Churchill” của ông ấy. Trong ba tuần, Volodymyr Zelensky đã
trở thành biểu tượng anh hùng cho cuộc kháng chiến của cả một dân tộc. Ông đang
tìm mọi cách để bảo vệ Ukraine, châu Âu, các giá trị tự do và dân chủ của phương
Tây.

Thứ Ba tuần trước, các nghị sĩ Anh đã chào đón ông bằng tràng pháo tay nồng nhiệt.
Với khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi, ông xuất hiện trên màn hình trong buổi họp trực
tuyến với Hạ viện ở Luân Đôn.

Kinh tế Nga sẽ trụ được trong bao lâu ?
Về chủ đề này, tờ Le Monde có bài phỏng vấn nhà kinh tế, giảng viên tại Viện nghiên
cứu Chính trị (Sciences Po) Sergei Guriev. Ông Guriev nhận định rằng các biện pháp
trừng phạt của phương Tây có thể làm suy yếu ông chủ điện Kremlin, sẽ khiến người
dân Nga nghèo hơn đáng kể, đặc biệt là những người không khá giả.

Sergei Guriev là một trong những cố vấn kinh tế cho chính phủ Nga vào đầu những
năm 2010, trước khi lưu vong sang Pháp. An nguy của ông bị đe dọa sau khi ông chỉ
trích việc những người phản đối tổng thống Putin tái đắc cử năm 2012 bị bắt
giữ. Ông giải thích lý do tại sao nước này đánh giá thấp các biện pháp trừng phạt của
phương Tây.

Ông Guriev cho rằng mặc dù các trừng phạt của Tây phương khiến nền kinh tế Nga
bị suy yếu, nhưng họ vẫn có thể cầm cự được. Nga có thể hy vọng thay thế một số
công nghệ phương Tây bằng những công nghệ được thiết kế ở Trung Quốc.

Sẽ có hai vấn đề then chốt.
Đầu tiên là dầu khí. Nếu một lệnh cấm vận được áp dụng và Nga không còn nhận
được tiền từ khí đốt và dầu, nước này sẽ phải đối mặt với một vấn đề tài chính lớn.

Khi đó, ông Putin sẽ gặp khó khăn trong việc trả lương cho binh lính, cho những cảnh
sát đã đàn áp những người biểu tình và những người làm công tác tuyên truyền về
chiến dịch tại Ukraine, những người mà Putin cần hơn bao giờ hết.

Khi được hỏi về việc liệu Nga và Trung Quốc có hình thành một cặp chống lại
phương Tây hay không, thì ông Guriev cho rằng Nga sẽ chỉ là đối tác hạng hai trong
liên minh do Bắc Kinh dẫn đầu. Nhưng mọi chuyện chưa chắc đã đi theo chiều hướng
đó.



Sau năm 1941, Hoa Kỳ và Anh hợp tác với Liên Xô để đánh bại Đức. Để lên án các
tội ác chiến tranh của ông Putin, việc phương Tây hợp tác với Trung Quốc để đánh
bại Nga là điều hoàn toàn chính đáng.

Lợi ích quốc gia đối với Trung Quốc không phải là một liên minh với Nga, và đảng
Cộng sản Trung Quốc muốn thấy một châu Âu hòa bình hơn thay vì một cuộc chiến ở
lục địa này.

Ông cũng nhận định rằng người dân Nga sẽ rất khổ sở, đặc biệt là những người
nghèo nhất. Sức mua sẽ giảm đi rất nhiều. Với sự tụt dốc của đồng rúp, mọi thứ sẽ đắt
hơn. Giá thuốc sẽ tăng vọt lên 50% hoặc 100% do phần lớn thuốc phải nhập khẩu.

Những người dân bình thường sẽ không còn mua được những sản phẩm cơ
bản, hoặc chất lượng của những sản phẩm đó sẽ bị giảm sút. Những người thuộc tầng
lớp trung lưu sẽ không còn có thể đi du lịch cũng như truy cập vào các nền tảng cung
cấp dịch vụ như Netflix hoặc các mạng xã hội, điều này sẽ làm giảm chất lượng cuộc
sống của họ một cách đáng kể.

Nữ nhà báo Nga Marina Ovsiannikova tố cáo chiến tranh trực tiếp trên truyền hình
Nhật báo thiên tả Libération dành trang nhất của mình cho nữ nhà báo Marina
Ovsiannikova khi bà bất chấp sự kiểm duyệt của điện Kremlin, cầm tấm áp phích
phản đối chiến tranh trực tiếp trên truyền hình. Nhà báo Pervy Kanal (Kênh một) đã
nhận được sự ngưỡng mộ trên toàn thế giới.

Đó là một hành động dũng cảm và liều lĩnh, có thể không mang lại kết quả ngay lập
tức, nhưng nó cho phép hy vọng rằng chính sách kiểm duyệt, bịt miệng vốn đang đè
nén quyền tự do ngôn luận ở Nga sẽ bị rạn nứt.

Hôm thứ Hai, trong bản tin buổi tối được xem nhiều nhất ở Nga, trên kênh công cộng
Pervy Kanal, sau lưng người dẫn chương trình Ekaterina Andreyeva, bà
Ovsiannikova đột nhiên xuất hiện và giơ một tấm áp phích viết tay có ghi : "Chấm dứt
chiến tranh. Đừng tin vào những lời tuyên truyền. Bạn đang bị lừa dối”. Bà hô vang :
"Hãy dừng chiến tranh”.

Vậy Marina Ovsiannikova là ai mà dám bất chấp sự kiểm duyệt, viết và nói
ra những ngôn từ bị luật pháp Nga cấm, khi nước này buộc giới truyền thông và
người dân chỉ nói về một "chiến dịch quân sự đặc biệt” chứ không phải là "chiến
tranh” ở Ukraine.

Cho đến thứ Hai, chúng ta không biết nhiều về người phụ nữ này. Trang Wikipedia
của bà được tạo ra sau hành động tuyệt vọng này, cho biết bà sinh năm 1978 ở
Odessa và bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà báo tại đài truyền hình
công cộng VGTRK ở Kuban, phía nam nước Nga, bà đã kết hôn và có hai người con.

Trong một video được tổ chức OVD-Info đăng tải, nhà báo Ovsiannikova cho biết là
cha của bà là người Ukraine và bà nhấn mạnh rằng những gì đang diễn ra ở đất
nước này là một tội ác, và Nga là kẻ xâm lược, và Vladimir Putin phải chịu trách
nhiệm về cuộc chiến này.



"Thật đáng buồn là trong nhiều năm qua tôi đã làm việc cho Pervy Kanal, làm công
tác tuyên truyền cho điện Kremlin. Tôi rất xấu hổ về điều đó. Tôi xấu hổ vì đã cho
phép những lời nói dối được phát sóng trên truyền hình, xấu hổ vì đã góp phần tẩy
não dân Nga”.

Tổng thống Zelensky từ bỏ ý định gia nhập NATO
Về chủ đề này, báo Les Echos có bài viết nói về việc dường như tổng thống Ukraine,
Volodymyr Zelenksy đã "chấp nhận số phận” khi nói rằng đất nước của ông sẽ không
gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), do Liên Minh "ít nhiệt tình” trong
việc thúc đẩy cho Ukraine vào khối.

Tuy nhiên, không có gì bảo đảm rằng tuyên bố này của tổng thống Ukraine sẽ đủ để
đặt nền móng cho một thỏa thuận đi đến hòa bình. Kiev đang yêu cầu Nga bồi thường
về việc phá hủy cơ sở hạ tầng của mình, ước tính lên đến khoảng 100 tỷ đô la.

Và Vladimir Putin đã từng nhấn mạnh trong bài phát biểu tuyên chiến hôm 24/02
rằng ông muốn "phi hạt nhân hóa” Ukraine, ngay cả khi gần đây ông đã tuyên bố
rằng điều này không đồng nghĩa với việc thay đổi chế độ của Kiev. Nhưng tổng thống
Nga rõ ràng đã ấp ủ một ý đồ muốn nuốt chửng Ukraine, bởi hôm 24/02, ông nhắc lại
rằng "người Ukraine và người Nga trên thực tế là một dân tộc duy nhất”.

Trung Quốc ở thế khó xử
Nhật báo công giáo La Croix nói về cuộc chiến của Nga ở Ukraine kéo dài hơn dự
kiến, và Trung Quốc thấy mình bị mắc kẹt bởi sự ngoan cố của Vladimir Putin, trong
khi đối với Trung Quốc, việc từ chối lên án chiến tranh ngày càng trở nên không thể
chấp nhận được.

Không ai muốn bị rơi vào "hoàn cảnh không lường trước được". Những điều mà
Vladimir Putin nói với Tập Cận Bình hôm 04/02 tại Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh
lẽ ra chỉ là một "chiến dịch quân sự đặc biệt" và chỉ kéo dài vài ngày ở Ukraine.

Nhưng sau ba tuần, Tập Cận Bình đã có thời gian "quan sát, học hỏi và rút kinh
nghiệm". Và nếu Trung Quốc vẫn công khai ủng hộ ngoại giao đối với Nga và muốn
hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình, thì điều này có thể sẽ thay đổi trong những
tuần tới.

Valérie Niquet, chuyên gia về Trung Quốc tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược (FRS)
nhận định : "Vị thế của Trung Quốc đang ngày càng trở nên bấp bênh. Nếu Tập Cận
Bình tiếp tục sử dụng giọng điệu tuyên truyền của Nga bằng cách tránh sử dụng
những cụm từ như chiến tranh hay xung đột, thì ông ấy sẽ phải chờ xem tình hình trên
thực địa sẽ diễn biến như thế nào”.

Trong lúc mọi chuyện chưa ngã ngũ, Trung Quốc sẽ tiếp tục "úp mở” giữa việc bảo
vệ chủ quyền của các quốc gia, mối quan hệ hợp tác với Matxcơva, khi hai nước này
vốn có chung thái độ thù địch với Hoa Kỳ và phản đối các lệnh trừng phạt do phương
Tây ban hành.

Chính trong bối cảnh bất ổn này, Mỹ muốn gia tăng sức ép với Trung Quốc để ngăn
cản nước này cung cấp viện trợ kinh tế, quân sự hay tài chính cho Nga. "Chúng tôi đã
nói rất rõ với Bắc Kinh rằng chúng tôi sẽ không ngồi yên. Chúng tôi sẽ không cho



phép bất kỳ quốc gia nào bù đắp những tổn thất mà Nga phải gánh chịu”, người phát
ngôn của bộ Ngoại Giao Mỹ nhấn mạnh hôm thứ Ba 15/03.

Trong giới học thuật ở Bắc Kinh, các học giả như Hồ Vĩ (Hu Wei) thuộc cơ quan tư
vấn cho chính phủ Trung Quốc (Tham Chính Quốc Vụ Viện) đã kêu gọi "cắt đứt quan
hệ với Putin càng sớm càng tốt”. Trong một bài báo dài được dịch sang tiếng Anh,
ông thậm chí còn đi xa đến mức nói rằng "Trung Quốc không có đủ phương tiện để
hỗ trợ Nga” và điều đó sẽ không "phục vụ lợi ích của Bắc Kinh”.

Chuyên gia này nói thêm : "Trung Quốc không nên để phương Tây cô lập mình.
Trung Quốc phải thoát ra khỏi vị thế trung lập và xích lại gần hơn với châu Âu và
Hoa Kỳ”.

Putin đại bại trong cuộc chiến truyền thông, thế giới ngưỡng mộ Ukraine bất khuất
Thụy My - RFI

Các chiến binh của Lực lượng phòng vệ lãnh thổ cầm hoa trong lễ cưới của hai đồng
đội tại một chốt gác ở Kiev, ngày 06/03/2022. AP - Efrem Lukatsky

Chính phủ Ukraine duy trì luồng thông tin trên mạng xã hội, giúp giữ vững tinh thần
người dân, giành được sự ủng hộ của quốc tế. Nga có thể kiểm soát được miền nam
Ukraine trong những ngày tới, và chẳng biết Kiev còn chống chọi được đến bao giờ.
Nhưng bên cạnh sức mạnh quân sự còn phải tính đến ý chí chiến đấu. Putin có thể
thắng một cuộc chiến tranh, nhưng ông ta thất bại với hòa bình.

Mối đe dọa nguyên tử
Le Monde quan tâm đến « Mối đe dọa nguyên tử đè nặng lên cuộc chiến », và « Sự an
toàn của các nhà máy điện hạt nhân Ukraine trước thử thách xung đột ».
Ông Bruno Tertrais, phó giám đốc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược cho rằng « Nga dùng
nguyên tử để gây ấn tượng, tạo sợ hãi, làm chia rẽ chúng ta ».

Theo ông, nguy cơ Matxcơva dùng đến vũ khí nguyên tử còn thấp hơn so với cách đây
20 năm, vì quân đội Nga đã được kiện toàn. Hơn nữa, lần cuối cùng cuộc tập trận
Zapad (bốn năm một lần) có sự góp mặt của vũ khí nguyên tử là hồi năm 1999. Mối
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quan ngại tập trung vào loại vũ khí chiến thuật ít mãnh liệt hơn : Nga có 1.900 đầu
đạn lưỡng dụng loại Iskander hay Kalibr được bố trí quanh Hắc Hải.

Về các nhà máy điện nguyên tử Ukraine, ông Petro Kotin, giám đốc công ty khai thác
nhà máy Zaporijia lớn nhất châu Âu khẳng định Nga oanh tạc tất cả các khu vực, tố
cáo « khủng bố nguyên tử ».

Đại sứ Mỹ trong cuộc họp khẩn của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh
cuộc tấn công vào Ukraine là « mối đe dọa khủng khiếp cho toàn châu Âu và thế
giới ». Người dân Ukraine vội vã tìm mua những viên i-ốt có công dụng hạn chế tác
động của việc nhiễm phóng xạ, họ vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm kinh hoàng về thảm
họa Tchernobyl.

Ukraine thắng lớn trong cuộc chiến truyền thông
La Croix nhận định « Ukraine thống trị cuộc chiến truyền thông », còn Le Figaro mô
tả « Nga đã thua trong cuộc chiến thông tin như thế nào ». Tổng thống Volodymyr
Zelensky đã thành công trong việc kể lại câu chuyện một dân tộc đoàn kết chống quân
xâm lược Nga, rất quan trọng đối với Kiev trong một cuộc chiến có thể kéo dài.

Nhật báo Công giáo nói về khoảnh khắc ông Zelensky, diễn viên hài trở thành tổng tư
lệnh đối mặt với một trong những quân đội hùng mạnh nhất thế giới, đã làm nên
huyền thoại.

Trong lúc Ukraine vẫn còn bàng hoàng trước sự kiện Nga tấn công vào tất cả các
thành phố lớn của đất nước và tin đồn chính phủ đã chạy trốn, tổng thống Volodymyr
Zelensky xuất hiện, bình thản và cương quyết, trong một video quay tại tòa nhà đối
diện Phủ tổng thống, khẳng định « Chúng ta sẽ không quy hàng, sẽ bảo vệ tổ
quốc ». Sự hiện diện này có tác động rất lớn, uy tín ông tăng cao đến nỗi những
người thường chỉ trích cũng đổi ý.

Sau mười ngày chiến đấu, việc sử dụng mạng xã hội đã giúp giữ vững tinh thần người
dân, giành được sự ủng hộ của dư luận quốc tế. Những video thường xuyên được
đăng tải cho thấy các thiết bị quân sự Nga bị tiêu hủy, tù binh Nga thổ lộ đã mất tinh
thần, thường dân Ukraine tại những vùng đã bị chiếm đóng dám đương đầu với lính
Nga, củng cố niềm tin về cả một dân tộc đứng dậy chống xâm lăng.

Trên những pa-nô ở thủ đô là hàng chữ « Lính Nga, các bạn chờ đợi được tặng hoa,
nhưng bạn chỉ nhận được những viên đạn ».
« Lính Nga, hãy nghĩ đến gia đình bạn ».
« Lính Nga, hãy ra khỏi đây, đừng trở thành kẻ sát nhân... ».

Một đường dây nóng được thiết lập để giúp thân nhân ở Nga biết được số phận người
con bị gởi ra mặt trận. Thiệt hại phía Ukraine ít được đưa hơn, để chuẩn bị tâm lý
cho những trận đánh trong thành thị mà cư dân sẽ ở tuyến đầu. Hôm 02/03, 88 % dân
Ukraine khẳng định đất nước mình sẽ chiến thắng.

Internet làm thay đôi cuộc chiến ở Ukraine
Trước đây trong chiến tranh cần phải vô hiệu hóa truyền hình, truyền thanh và các
trung tâm viễn thông để giành thắng lợi về thông tin, nhưng tính chất phi tập trung
của internet và sự hiện diện của các vệ tinh đã thay đổi tất cả.



Bên cạnh đó, các ứng dụng mã hóa như Telegram hay Signal rất khó ngăn chận, chưa
kể đến vệ tinh Starlink của tỉ phú Elon Musk cung cấp dịch vụ băng thông rộng cho
Ukraine, theo lời kêu gọi của tổng thống Zelensky.

Trong cái rủi có cái may : sau khi bị tin tặc tấn công dữ dội vào các cơ sở hạ tầng
năm 2017, Ukraine đã tăng cường an ninh mạng, và giờ đây khả năng chống cự của
Kiev gây bất ngờ cho các chuyên gia.

Thủ đô Kiev, thành phố của những chốt gác
Trước họa xâm lăng, người dân Ukraine huy động tổng lực để đối phó. Đặc phái
viên La Croix tại Kiev mô tả thủ đô Ukraine đã biến thành một thành phố của các
chốt gác.

Những trạm canh nở rộ tại khắp các ngã tư, bên cạnh những cơ sở quan trọng, chận
ngang tất cả các đường phố lớn, với hình thức đa dạng, từ những chậu hoa lớn cho
đến những khối bê-tông, bao cát, kẽm gai, vỏ xe, rào sắt…Những người giữ chốt cũng
đa dạng không kém : quân nhân, cảnh sát trong trang phục chiến đấu cho đến những
ông già mặc đồ bảo hộ lao động trang bị súng săn.

« Lực lượng phòng vệ lãnh thổ » bị quá tải trước lượng người tình nguyện. Một nghệ
sĩ nổi tiếng cho biết : « Quân đội chuyên nghiệp là nắm đấm của chúng tôi, còn lực
lượng này giúp quân đội không bị xao lãng bởi những nhiệm vụ khác ».

Marina Mahdenko, một cô gái 23 tuổi đã đi đăng ký hai lần nhưng chưa được nhận,
đang cặm cụi đào giao thông hào bên cạnh một chốt gác phía bắc Kiev, do Oleg, 50
tuổi, vốn là giáo viên chịu trách nhiệm. Trong trường hợp xe tăng Nga tiến vào, họ sẽ
phóng hỏa chốt gác để chận, một căn hộ gần đó có chứa sẵn bom xăng.

Quân Nga sa lầy ở nhiều nơi
Trên chiến trường, Matxcơva liên tiếp nhận những cái tát. Tuy quân Nga bao vây
cảng chiến lược Marioupol và tiến về phía nam xung quanh thành phố Kherson vừa
chiếm được, đe dọa oanh kích cảng Odessa và tiến dần đến Kharkov, nhưng dậm
chân tại chỗ ở các hướng khác. Cụ thể là đoàn công-voa dài đến 60 kilo met bất động
từ sáu ngày qua.

Quân đội Ukraine với những hỏa tiễn Stinger do Đức, Hà Lan, Phần Lan cung cấp,
cộng với viện trợ quân sự của Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, đã bắn hạ 9 máy bay Nga chỉ
trong ngày thứ Bảy 05/03. Thế nên từ ba ngày qua hoạt động không quân Nga đã
giảm bớt.

Các hỏa tiễn Javelin do Mỹ sản xuất mỗi ngày tiêu diệt khoảng hai chục xe tăng, chưa
kể những chiếc do lính Nga bỏ lại. Theo một nguồn tin cao cấp châu Âu, từ 5 đến
6.000 lính Nga đã tử thương, và không quân Ukraine vẫn kiểm soát một phần ba
không phận.

Với tốc độ này, trừ phi thay đổi lớn về chiến thuật như không kích ồ ạt hay huy động
số lớn xe tăng, quân đội Nga có thể bị mất 1/3 vũ khí hạng nặng trong ba tuần tới. Về
hậu cần, nhiều đơn vị Nga không còn được tiếp tế nhiên liệu và lương thực. Phía



Matxcơva nói rằng đã phá hủy khoảng 100 phi cơ, nghĩa là hầu như toàn bộ không
quân Ukraine, và 778 xe bọc thép.

Bức màn sắt thông tin tại Nga
Trong bài xã luận « Bức màn sắt », La Croix nhận định đến ngày thứ tám của cuộc
xâm lăng, khi hy vọng một kết thúc chóng vánh đã lùi xa, Matxcơva bèn áp đặt sự im
lặng để bóp chết từ trứng nước mọi phản kháng trong nội bộ.

Hôm thứ Sáu 04/03, một bức màn sắt thông tin đã ập xuống nước Nga. Theo một luật
mới được áp dụng không chỉ cho công dân Nga mà toàn bộ thông tín viên ngoại quốc,
nếu đưa tin về một cuộc chiến tranh - mà thậm chí không có quyền gọi đó là chiến
tranh - có nguy cơ lãnh 15 năm tù giam.

Đành rằng trong xung đột, tất cả các bên đều vận dụng tuyên truyền. Nhưng trong
cuộc chiến Ukraine, có một nhà lãnh đạo đã chọn lựa dối trá trắng trợn và vũ lực, có
một chế độ từ nhiều năm qua đã bịt miệng báo chí. Vladimir Putin giờ đây buộc phải
che giấu cuộc chiến với dân Nga, nhưng kiểu giấu diếm này khó thể tránh được phán
xét của lịch sử.

Xâm lăng Ukraine : Putin bị điên hay tại NATO ?
Nhà sử học Jacques Julliard lưu ý ít ai biết đến từ Holodomor chỉ sự diệt chủng bằng
nạn đói, mà dân tộc Ukraine đã phải chịu đựng, cũng giống như Shoah - diệt chủng
đối với dân tộc Do Thái. Khoảng bốn triệu người Ukraine đã chết đói từ 1932-1933
do Stalin buộc tập thể hóa nông nghiệp để trừng phạt họ vì nhiều lần dám nổi dậy
chống toàn trị bôn-sê-vích.

Từ 24/02, ngày mà Nga bắt đầu xâm lăng một quốc gia có chủ quyền, những người
bênh vực Putin, hay đúng hơn là những kẻ biện minh cho ông ta vì hầu như không có
ai ở phương Tây thực sự bênh vực nổi, đưa ra hai lý do. Thứ nhất, Putin đã hầu như
trở nên điên cuồng, và thứ hai, do phương Tây đã đẩy nước Nga hậu cộng sản về phía
Trung Quốc, trong khi NATO không ngừng mở rộng về phương đông khiến Matxcơva
lo ngại cho an ninh.

Putin bị điên ư ? Tác giả dẫn lại nhận xét của nhà nhân chủng học Wiktor
Stoczkowski, nếu chính sách của Putin là do điên khùng, thì tất cả các nhà lãnh đạo
Nga từ một thế kỷ qua đều điên cả.

Lịch sử Liên Xô từ Lênin, Stalin cho đến Putin, trừ những năm tháng Gorbatchev
(1985-1991) là một loạt những cuộc tấn công bên ngoài - Budapest năm 1956, Praha
năm 1968 - và đàn áp bên trong. Riêng Putin đã đè bẹp Tchetchenya, tấn công Gruzia,
chiếm Crimée và nay thì muốn chiếm toàn bộ Ukraine.

Lỗi ở NATO chăng ? Thật khó tưởng tượng ra cựu sĩ quan cao cấp KGB run rẩy
trong một góc điện Kremlin trước mối đe dọa tăng cường lực lượng NATO dọc theo
biên giới: 5.000 quân ! Hơn nữa năng lực vũ khí hạt nhân của Nga đứng đầu thế giới
về số lượng, và khác với các cường quốc nguyên tử khác, Matxcơva không ngần ngại
dùng làm công cụ đe dọa.



Lý do sợ bị bao vây là một cái cớ tuyệt vời cho việc tấn công, mà Hitler đã từng sử
dụng. Trung lập hóa Ukraine ? Đã được dự kiến trong thỏa thuận Minsk nhưng Putin
không hề muốn áp dụng.

Nga ra tay vì Mỹ không can thiệp, nhưng châu Âu vừa tỉnh thức
Nếu mục tiêu của nước Nga thời Putin đơn thuần kinh tế, phương Tây sẵn sàng mở
rộng vòng tay. Nhưng những gì đang diễn ra cho thấy, Putin chỉ muốn tái lập Liên Xô
thời Stalin hay Đại Nga thời Pierre Đại đế.

Khi ông ta can thiệp vào Tchetchenya hay Kazakhstan, chẳng phải là để đáp trả
NATO ! Có nên coi khát vọng tự do của những dân tộc bị trị là mối đe dọa ? Nhìn
chung, sự kiện chính là Hoa Kỳ không còn muốn làm hiến binh quốc tế.

Làm thế nào Vladimir Putin, người đứng đầu một nền kinh tế đang đi xuống, dân số
giảm, uy tín sụp đổ lại có thể tấn công quy mô vào một quốc gia 40 triệu dân như
Ukraine ?

Vào thời huy hoàng của Mỹ, Putin không hề dám. Nhưng ba đời tổng thống Mỹ, bắt
đầu từ Obama rồi đến Trump và Biden, đều phát tín hiệu rút lui. Hậu quả nhanh
chóng trông thấy ở Afghanistan, Trung Đông, Biển Đông ; các chế độ từ dân chủ phi
tự do, độc tài đến toàn trị ở khắp nơi ngóc đầu dậy.

Nhưng may thay, châu Âu đã tỉnh thức. Người khổng lồ kinh tế nhưng là chú lùn
chính trị đang đối mặt với lịch sử. Trong nhiều năm dài, nước Đức của Angela
Merkel luôn là lực cản, nhưng bỗng chốc thủ tướng Olaf Scholz mà ông Trump gọi
là « Olaf ngủ gục » lại thức giấc, phá vỡ mọi cấm kỵ, tái vũ trang quy mô.

Thế giới đang thay đổi và châu Âu cũng vậy, vừa nhất trí nói không với sự suy tàn
được dự báo. Câu chuyện còn phải viết tiếp, và trong khi chờ đợi, « Ukraine tự do
muôn năm! » - tác giả hô to như tựa đề bài viết.

Ukraine, tuyến đầu bảo vệ thế giới văn minh
Đối với nhà chính trị học Dominique Moisi trên Les Echos, « Tất cả chúng ta đều là
người Ukraine ». Trong khi cuộc chiến bước vào tuần lễ thứ hai, châu Âu và các nước
dân chủ nói chung càng nhận rõ, Ukraine là tuyến đầu bảo vệ cho thế giới văn minh
chống lại bạo tàn.

Sau vụ khủng bố ngày 11 tháng Chín, nêu ra điều 5 hiệp ước NATO, châu Âu tuyên
bố sẵn sàng hỗ trợ ông anh Mỹ là nạn nhân của cuộc tấn công đẫm máu đầy kịch tính.
Năm 2022, cảm giác dễ tổn thương càng lớn hơn, sự kinh ngạc ban đầu nhường chỗ
cho nỗi lo thảm họa. Những hình ảnh từ Ukraine chừng như trong một cuốn phim thời
Đệ nhị Thế chiến, liệu có thể là khởi đầu cho cuộc đại chiến thế giới lần thứ ba ?

Khi không hề ngần ngại tấn công vào một nhà máy điện nguyên tử, tổng thống Nga
muốn chứng tỏ quyết tâm tuyệt đối : « Thay vì giúp đỡ Ukraine, nên thuyết phục họ
đầu hàng trước khi quá muộn ».

Tổng thống Ukraine thì kêu gọi « Cần chận đứng Putin trước khi quá trễ tràng -
muộn cho Ukraine, cho châu Âu và cho thế giới - vì không thể để một kẻ chuyên
quyền tự tiện đe dọa sử dụng đến vũ khí nguyên tử ».



Putin có thể thắng trong chiến tranh, nhưng thất bại trước hòa bình
Sự dũng cảm của người Ukraine đã chinh phục phương Tây. Còn người Nga có sẵn
sàng chết cho Kiev hay giết những người Ukraine mà tuyên truyền của Nga từ nhiều
năm qua vẫn coi là anh em một nhà ? Putin sẽ đi đến cùng, và châu Âu cũng sẽ phải
quyết đấu. Putin leo thang quân sự, châu Âu phải tăng cường trừng phạt kinh tế, tài
chánh, không chỉ nhắm vào các tài phiệt thân cận nhất với Putin, và cả vào kỹ nghệ
dầu khí Nga.
Cuộc chiến còn kéo dài, cần chứng tỏ quyết tâm ngang tầm với lòng can đảm của
Ukraina. Và Vladimir Putin sẽ ngày càng bị cô lập. Bắc Kinh không thể cứu
Matxcơva về kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc với Nga chỉ chiếm 10% so với Hoa
Kỳ và châu Âu. Dù cũng căm ghét mô hình dân chủ, nhưng Trung Quốc không thể
làm ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Nga có thể kiểm soát được miền nam Ukraine trong những ngày tới thậm chí trong
những giờ tới, cắt đứt lối ra biển, và chẳng biết Kiev còn chống chọi được đến bao
giờ. Nhưng bên cạnh sức mạnh quân sự còn phải tính đến ý chí chiến đấu. Nhiều
người Ukraine đang quay về nước, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ tổ quốc.

Ngược lại, thanh niên Nga có học lo sợ Matxcơva ra lệnh thiết quân luật, đóng cửa
biên giới. Họ rời khỏi một đất nước không còn có thể nhận ra, chạy trốn một cuộc
chiến không phải của mình. Tại Matxcơva, giá vé máy bay và xe lửa tăng vọt.

Putin có thể thắng một cuộc chiến tranh, nhưng ông ta không giành được hòa bình.

Chiến tranh Ukraine: Liên Âu đoàn kết về chính trị là một thất bại cho Putin
Trọng Thành - FRI

Cờ Liên Âu và quốc kỳ Ukraine trước Nghị viện Châu Âu, ngày 8/3/2022 ở
Strasbourg, miền đông nước Pháp, hai ngày trước Thượng đỉnh khối 27 nước ở

Versailles, ngoại ô Paris. AP - Pascal Bastien

Chiến tranh đã đến châu Âu, đã ở ngay cửa ngõ của Liên Hiệp Châu Âu (EU).
Thượng đỉnh 27 nước châu Âu họp tại Pháp trong hai ngày, bắt đầu từ hôm nay,



10/03/2022, dự kiến bàn về kế hoạch chấn hưng hậu Covid-19, trở thành hội nghị bàn
về “những vấn đề sống còn với Liên Hiệp”. Thượng đỉnh Liên Âu tại lâu đài
Versailles, Pháp, là chủ đề hàng đầu của báo chí Pháp hôm nay.

“Năng lượng, quốc phòng : Châu Âu tìm cách đáp trả Putin” là tựa trang nhất Le
Figaro.
“Nền quốc phòng châu Âu, năm khởi đầu”, nhan đề trang nhất báo La Croix.

“Ukraine : 5 hồ sơ chủ yếu gây bất đồng trong Liên Âu” là một hồ sơ chính của Les
Echos.

Le Monde có bài “Bốn ngày đảo lộn châu Âu” nhấn mạnh đến cuộc tấn công bất ngờ
của Nga đã buộc khối 27 nước “phải đưa ra những quyết định nhanh chóng”, đánh
dấu một bước ngoặt lịch sử với Liên Hiệp.

Liên Âu tìm cách thoát khỏi sự lệ thuộc vào Nga về dầu, khí với thượng đỉnh tại
Versailles cũng là một chủ đề chính của Libération.

“Giá dầu, khí, lúa mì tăng vọt: cú sốc toàn cầu” là hồ sơ trang nhất của Le Monde.

Có một sự trùng hợp khá kỳ lạ. Cuộc tấn công Ukraine của Nga diễn ra đúng vào lúc
nước Pháp nhiệm kỳ Emmanuel Macron làm tổng thống, đảm nhiệm chức chủ tịch
luân phiên khối 27 nước.

Trùng hợp bởi tổng thống Macron cũng chính là người, ngay từ khi nhậm chức, đã
thúc đẩy cho các dự án siết chặt đoàn kết châu Âu về nhiều mặt, thúc đẩy Liên Âu tự
chủ về chiến lược, đặc biệt về quốc phòng. Le Figaro có bài : “Macron đề xuất một
kế hoạch chấn hưng chung mới với khối 27 nước”.

Nga xâm lược Ukraine: Liên Âu cần một kế hoạch “Next Generation” mới
Thượng đỉnh phục hồi hậu khủng hoảng Covid, “tìm mô hình tăng trưởng mới cho
châu Âu sau 2030”, biến thành “một thượng đỉnh để châu Âu xốc tới”, sẵn sàng
trước nguy cơ chiến tranh nhãn tiền, theo phủ tổng thống Pháp.

Theo Le Figaro, tổng thống Macron muốn “dồn các nước châu Âu đến chân tường”,
buộc khối 27 nước phải tính đến một kế hoạch đầu tư chung mới, đáp ứng được thách
thức to lớn hiện nay.

Cho đến nay, Liên Âu đã có “một ngoại lệ về đầu tư chung” : kế hoạch chấn hưng
phục hồi sau Covid (Next Generation EU), với tổng ngân sách 750 tỉ euro. Điện
Elysée cho biết, hiện các thương lượng mới bắt đầu cho một ngoại lệ mới. Một kế
hoạch mới như vậy sẽ phải tập trung vào ba lĩnh vực chính, quốc phòng, năng lượng,
và “chuyển đổi khí hậu”.

Tổng tư đầu tư chung dự kiến ít nhất là khoảng 100 tỉ euro. Hiện tại, dự kiến về một
kế hoạch này chưa nhận được các tín hiệu hưởng ứng từ Đức và Hà Lan, vốn là các
nước rất khắt khe trong các quyết sách tài chính.

Chiến tranh tại Ukraine gây tôn phí thế nào cho EU



Nhật báo kinh tế Les Echos có bài “Với Liên Âu, chiến tranh tại Ukraine gây tổn phí
thế nào ?”. Les Echos dẫn thông tin của kinh tế gia Jean Pisani-Ferry (nghiên cứu
của Viện Bruel) theo đó, Liên Âu sẽ phải chi tổng cộng thêm 175 tỉ euro trong năm
2022.

Đây là ước tính sơ bộ đầu tiên về “cái giá của chiến tranh Ukraine” đối với Liên
Hiệp, tương đương 1,2% GDP của khối. Cái giá này có thể sẽ còn tiếp tục tăng thêm,
tuỳ theo cường độ và độ dài của chiến tranh. Les Echos nhấn mạnh là “sự trở lại của
chiến tranh buộc các lãnh đạo châu Âu phải can thiệp nhiều hơn vào kinh tế. Hiện tại
chưa phải là một nền kinh tế chiến tranh. Nhưng từ đây đến đó không xa”.

Châu Âu phải sẵn sàng đầu tư thêm hàng trăm tỉ đô la trong hoàn cảnh mới. Hai
thách thức nhãn tiền về mặt kinh tế với Liên Âu. Thứ nhất là hỗ trợ các gia đình
nghèo, giữ giá năng lượng, không để giá tăng vọt làm đảo lộn cuộc sống. Và thứ hai
là nhanh chóng thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng hoá thạch của Nga, mà hiện
mỗi năm mang lại cho chính quyền Putin khoảng 400 tỉ euro (theo số liệu 2019).

Theo chuyên gia Jean Pisani-Ferry, Liên Âu cần có kế hoạch đầu tư xây dựng các cơ
sở hạ tầng năng lượng, để chuyển sang tiếp nhận năng lượng đến từ các nguồn khác
ngoài Nga, tổng đầu tư ước tính 75 tỉ euro.

Bên cạnh đó việc tiếp nhận người tị nạn từ Ukraine cũng đòi hỏi một số tiền khổng lồ.
Nếu căn cứ theo cách tính của nước Đức, trong việc tiếp nhận người tị nạn trong
cuộc khủng hoảng năm năm 2016, số tiền này ước tính ít nhất 30 tỉ euro.

Để bảo vệ Ukraine, Liên Âu cũng phải đầu tư cho quân đội Ukraine khoảng 20 tỉ euro
trong năm nay, và khoảng 70 tỉ euro hàng năm, những năm tiếp theo. “Một kế hoạch
kiểu Next Generation EU (với tổng chi phí 750 tỉ euro, tức vượt xa con số 100 tỉ euro
Le Figaro nêu trên) là điều cần thiết để Liên Âu có cơ may giành thắng lợi”.

Kinh tế gia Jean Pisanni-Ferry cảnh báo : Nếu để thua Nga trong trận chiến kinh tế
này, thì sẽ không còn có phương tiện kháng cự phi bạo lực nào khác đủ sức để mang
ra thi thố.

Dầu khí: “Sự phụ thuộc độc hại” về chính trị và môi trường
“Dầu mỏ và khí đốt : Thoát khỏi một sự phụ thuộc độc hại” là chủ đề xã luận Le
Monde. Theo Le Monde, “cuộc tấn công của Nga cho thấy tính cấp thiết của việc
thoát khỏi sự phụ thuộc độc hại về mặt môi trường cũng như chính trị”.

Le Monde cảnh báo, không nên hy vọng cuộc khủng hoảng này sẽ nhanh chóng chấm
dứt. Cú sốc năng lượng buộc chúng ta phải đối mặt với sự thực. Tiết kiệm năng lượng,
hạn chế sử dụng năng lượng hóa thạch là điều có làm được ngay, để không góp thêm
tiền cho cuộc xâm lăng của Nga.

Le Monde trách tổng thống Macron hiện thiếu đi một thông điệp kép trong vấn đề
then chốt này, gắn liền việc cắt bớt nguồn tài chính cho Matxcơva (khi ngừng mua khí
đốt) với việc giúp cho cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Điều mà đông đảo
người Pháp hiện vốn đã sẵn ủng hộ, theo Le Monde.

Một số chuyên gia: Đức có thể ngừng nhập khẩu khí đốt Nga “ngay lập tức”



Cũng Les Echos điểm mặt “Năm hồ sơ lớn với Liên Âu”: Thoát khỏi sự phụ thuộc
Nga về năng lượng, xây dựng quốc phòng châu Âu, khẳng định chủ quyền kinh tế,
phối hợp trừng phạt Matxcơva, yêu cầu gia nhập Liên Âu của Ukraine.

Thoát khỏi sự phụ thuộc Nga về năng lượng là thách thức hàng đầu. Châu Âu không
thể tiếp tục trả tiền cho kẻ đang đe dọa châu Âu, tuy nhiên, do các phụ thuộc nặng nề
vào Nga, nên tiến trình thoát ra cũng không thể nhanh chóng, theo Les Echos.

Hiện tại, các nước châu Âu chọn giải pháp giảm dần sự phụ thuộc. Đức, Hungary,
Phần Lan nằm trong số các quốc gia phụ thuộc nặng nhất. 55% khí đốt của Đức phụ
thuộc vào Nga. Việc thoát khỏi khí đốt Nga quả là không dễ dàng với nền kinh tế số
một châu Âu.

Tuy nhiên, trên Le Monde có bài viết “Nhiều kinh tế gia Đức ủng hộ ngừng ngay việc
mua khí đốt Nga”. Một số chuyên gia Đức, như Veronika Grimm, khẳng định, việc
ngừng mua khí đốt của Nga có thể gây khó khăn cho lĩnh vực năng lượng, nhưng để
chiến tranh kéo dài thì còn nguy hiểm hơn bội phần.

Một nghiên cứu của hai chuyên gia có tên tuổi, công bố hôm qua, đưa ra một số giải
pháp để khắc phục tình trạng thiếu hụt khí đốt từ Nga. Đồng tác giả của nghiên cứu
là Moritz Shularick (Học viện chính trị Paris).

Dành cho Ukraine sự ủng hộ đặc biệt, hơn là kết nạp khẩn cấp
Yêu cầu gia nhập Liên Âu của Ukraine cần được xem xét như thế nào cũng là một chủ
đề trong bài “Liên Âu muốn đoàn kết đối mặt với Putin” của Le Figaro. Theo Le
Figaro, thượng đỉnh khối 27 nước dự kiến sẽ ra một tuyên bố chung, nhấn mạnh đến
“cuộc xâm lăng của Nga đang gây ra một thay đổi nền móng đối với lịch sử châu
Âu”.
Theo ông Eric Maurice (Quỹ Schuman), tuyên bố chung sẽ không đưa ra bất cứ một
quyết định nào, mà chủ yếu là xác định “các định hướng chính trị lớn”, việc xác định
các mục tiêu và hành động cụ thể sẽ diễn trong những tuần và tháng tiếp theo.

Đề nghị gia nhập của Ukraine là một chủ đề thách thức sự đoàn kết khối 27 nước.
Nhóm các quốc gia thuộc khối Đông Âu cũ (đứng đầu là Ba Lan, Slovakia, Bulgari)
muốn kết nạp Ukraine thật nhanh. Ngược lại, nhiều nước khác, như Đức, Tây Ban
Nha, Bỉ, Hà Lan và cả Pháp, ưu tiên hướng trước mắt xác lập một quan hệ đối tác ưu
tiên. Về nguyên tắc, quá trình gia nhập Liên Âu luôn kéo dài, đòi hỏi nhiều thời gian.

Không làm thất vọng Ukraine, nhưng cũng không để việc đốt cháy thể thức kết nạp
với trường hợp của Ukraine gây bất bình cho các quốc gia vùng Balkan (cũng đang
muốn gia nhập khối 27 nước), có thể đe doạ tương lai Liên Âu, là thông điệp Les
Echos nhấn mạnh. Les Echos dẫn thông tin từ phủ tổng thống Pháp cho biết, cho dù
không kết nạp ngay Ukraine theo thể thức chính thức, điều quan trọng là Liên Âu xem
xét dành cho Ukraine những hỗ trợ đặc biệt về an ninh và kinh tế, khiến Ukraine
nhanh chóng gắn bó mật thiết với Liên Âu.

Liên Âu “đoàn kết về chính trị” sẽ là “một thất bại thực sự với Putin”
“Xây dựng một Liên Âu hùng mạnh” là một vấn đề sống còn vừa về mặt chính trị, vừa
về triết học, đó là tựa đề bài phỏng vấn đáng chú ý của La Croix với nhà triết học
Jean-Marc Ferry.



Bài phỏng vấn được thực hiện nhân dịp thượng đỉnh Liên Âu tại Versailles. Theo nhà
triết học Jean-Marc Ferry, bên cạnh sự đáp trả về mặt kinh tế, và phần nào đó là
quân sự, vũ khí thực sự của Liên Âu là “chính trị”, nếu Liên Âu đoàn kết về chính trị,
thì đây sẽ là “một thất bại thực sự của Putin”.

Nhà triết học Jean-Marc Ferry cũng trở lại với một sai lầm quan trọng trong quan hệ
giữa Liên Âu và Nga, trong thập niên 1990, sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Việc
châu Âu “dưới ảnh hưởng của Mỹ, đẩy nước Nga về phương Đông” là một thất bại
lớn. Liên Âu đã không thực hiện được định hướng đưa Nga hội nhập vào mái nhà
chung châu Âu, như tổng thống Nga Gorbatchev từng hy vọng, và cũng là ý tưởng
của nhiều cố lãnh đạo Pháp.

Về hiện tại, triết gia Ferry nhấn mạnh cần phân biệt rõ Nhà nước Nga và cá nhân ông
Putin. Tội ác chiến tranh của ông Putin nếu có, một ngày nào đó, Tòa án Hình sự
Quốc tế sẽ xét xử, nhưng không thể trừng phạt nước Nga, một đất nước vĩ đại mà
chúng ta cần phải thiết lập các quan hệ vừa cởi mở, vừa cứng rắn.

Liên Âu không phải là kẻ thù của Nga, Liên Âu tôn trọng Nga. Ông Ferry lưu ý thêm,
“ứng xử đúng với Nga là điều mang tính sống còn với Liên Âu, đừng đẩy Nga về phía
Trung Quốc”.

Chiến tranh Ukraine: “Chỉ có Trung Quốc mới dừng được Nga” ?
Trung Quốc có vai trò gì trong cuộc can thiệp quân sự Nga tại Ukraine ? Báo Les
Echos có bài nhận định của kinh tế gia Stephen S. Roach, giáo sư Đại học Yale, cựu
chủ tịch quỹ đầu tư Morgan Stanley Asia. Bài viết mang tựa đề “Chỉ có Trung Quốc
mới có thể dừng được Nga”, đặt nhiều hy vọng vào Bắc Kinh.

Kinh tế gia Mỹ vạch ra hai khả năng: “Nếu Trung Quốc chọn ủng hộ Putin, phù hợp
với thỏa thuận được ký kết vào ngày 4 tháng 2 giữa hai cường quốc, thì Bắc Kinh sẽ
tự đặt mình vào thế cô lập quốc tế, điều này có thể gây nguy hiểm cho Trung Quốc.

Ngược lại, nếu Tập Cận Bình nỗ lực hết sức để đàm phán cho một giải pháp hòa bình,
mà chỉ có ông ta mới có thể thuyết phục được từ Putin. Nếu làm được như vậy, ông
Tập Cận Bình sẽ đi vào lịch sử”.

Kinh tế gia Stephen S. Roach nhấn mạnh là “tương lai của Nga hiện nay đang rất ảm
đạm, không có Trung Quốc, Nga sẽ không có tương lai”. Chế độ Bắc Kinh hiện nắm
giữ con át chủ bài cho sự tồn vong của nước Nga của Putin.

Kinh tế gia Mỹ lưu ý là : Tập Cận Bình không thể chọn thái độ nước đôi, vừa ủng hộ
Nga, vừa khẳng định bảo vệ hòa bình. Nếu ủng hộ Nga, Trung Quốc sẽ phải gánh
chịu cùng Nga các trừng phạt, và cô lập, cùng các áp lực kinh tế và tài chính đi kèm,
hoặc ngược lại, đàm phán cho một nền hòa bình cứu nguy cho thế giới, điều đó sẽ
củng cố vị thế của Trung Quốc.

Đừng nên ảo tưởng vào Trung Quốc
Về chủ đề này, Le Monde có bài “Trung Quốc khó xử khi phải đóng vai trò người môi
giới tìm giải pháp thoát xung đột”, nhấn mạnh là Bắc Kinh hiện tại không muốn đóng



vai trò đứng đầu trong một giải pháp cho vấn đề mà Trung Quốc gọi là “khủng
hoảng Ukraine”.

Hai tuần sau khi Nga mở màn cuộc tấn công Ukraine, ông Tập Cận Bình mới có cuộc
nói chuyện đầu tiên với một lãnh đạo phương Tây, để bàn về giải pháp. Nhà nghiên
cứu Andrew Small, Quỹ German Marshall Fund, nhấn mạnh là không nên ảo tưởng
đặt niềm tin vào Trung Quốc. Theo chuyên gia này, “điều tồi tệ nhất cần chuẩn bị là
Bắc Kinh sẽ đòi hỏi các nhân nhượng từ phương Tây, mà không đóng góp thực sự
điều gì”.

Vì sao Putin sa lầy ở Ukraine ?
Libération dành hồ sơ chính nói về lý do “Vì sao Putin sa lầy” tại Ukraine, với hình
ảnh trang nhất một xe tăng chìm trong khói lửa. Libération nhấn mạnh đến các lý do
như sai lầm về chiến lược, yếu kém về tình báo, về chuẩn bị hậu cần… Tuy nhiên, bất
chấp các thiếu sót đáng kinh ngạc này, quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến lên tại Ukraine.

Phương Tây đang tăng tốc cung cấp vũ khí cho quân dân Ukraine, đủ sức kháng cự là
ghi nhận khác của Libération. Hai phương tiện hiệu quả, đắt tiền, được nhiều nước
phương Tây hỗ trợ chàng David trong cuộc chiến chống lại gã khổng lồ Goliath, đó
là các vũ khí chống tăng và phòng không.

Trên các mạng xã hội Ukraine, ngay từ ngày đầu chiến tranh, đã phổ biến hình ảnh
Đức Mẹ ôm trong tay một khẩu súng chống tăng, bức hình kèm theo tên gọi “Thánh
Javelin”. Javelin là tên loại súng chống tăng “cực kỳ hiệu quả”, do Mỹ sản xuất, một
trong những át chủ bài hiếm hoi của Ukraine, đối diện với hoả lực mạnh hơn gấp bội
phần của quân đội Nga.

Một trái Javelin có giá hơn 80.000 đô la. Theo thông báo của Washington và
Bruxelles, chỉ chưa đầy một tuần kể từ ngày Nga khai chiến, hơn 17.000 súng chống
tăng đã được đưa vào lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, theo Libération, Liên Âu thận
trọng khi không cung cấp các vũ khí tấn công, như phi cơ chiến đấu cho Ukraine, do
sợ bùng lên xung đột trực tiếp với Nga.

Trả lời Libération, sử gia chuyên về chiến tranh Martin Motte, Trường Chiến tranh
Paris, cho biết cho dù giai đoạn đầu của chiến tranh, quân Nga chuẩn bị kém, nhưng
hiện tại không thể đánh giá thấp khả năng của quân đội Putin trong giai đoạn tiếp
theo.

Theo Le Monde, nước Pháp cũng trực tiếp cung cấp cho Ukraine nhiều tên lửa chống
tăng Michelin, trị giá khoảng 6.000 euro, với phương tiện phóng khoảng 24.000 euro.
Tuy nhiên, số lượng tên lửa Pháp cấp cho quân đội Ukraine được đánh giá là “nhỏ
giọt”.

Theo một nguồn tin ngoại giao Pháp, quyết định cấp “nhỏ giọt” loại vũ khí phòng thủ
đáng sợ này cũng là một cách để “ngỏ cánh cửa thương lượng ngoại giao” giữa tổng
thống Pháp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Thô Nhĩ Kỳ “trung lập tích cực”: Cơ hội hoà bình hé mở ?
Chiến sự tiếp diễn tại Ukraine, nhưng cơ hội tìm một giải pháp ngoại giao dường như
cũng hé ra, với cuộc hội kiến đầu tiên hôm nay giữa ngoại trưởng Nga và ngoại



trưởng Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc xâm lăng Nga. “Với
Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ thử trở lại với sân chơi ngoại giao” là tựa của một bài viết trên
Les Echos.
Les Echos nhấn mạnh đến tư cách đặc biệt của Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên khối NATO,
nhưng lại là khách hàng mua hệ thống tên lửa Nga S-400, và 40% khí đốt của quốc
gia này là từ Nga. Các máy bay không người lái (Bayraktar TB2) Thổ Nhĩ Kỳ sản
xuất đang được Ukraine sử dụng để chống lại Nga.

Ngay từ khi chiến tranh bùng nổ, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định “không bỏ
rơi Kiev, cũng như Nga”. Thổ Nhĩ Kỳ không áp đặt các trừng phạt của phương Tây
chống Nga, cũng không đóng cửa không phận với Nga.

Theo chuyên gia Berk Esen, Viện quan hệ quốc tế và an ninh Đức, vị thế “trung lập
tích cực” này giúp Thổ Nhĩ Kỳ “có mặt trong khu vực trung tâm của cuộc chơi ngoại
giao hiện nay”.

Chiến tranh Ukraine: Thảm kịch của dân Ukraine, khó khăn kinh tế của dân Nga
Trọng Nghĩa - RFI

Quân đội và tình nguyện viên Ukraine sơ tán một phụ nữ mang thai khỏi bệnh viện
nhi ở Mariupol bị Nga oanh kích ngày 09/03/2022. AP - Evgeniy Maloletka

Chiến tranh Ukraine tiếp tục là chủ đề mà báo giới Pháp ra ngày 11/03/2022 theo dõi,
được Libération, La Croix và Le Monde đưa lên thành tựa lớn trang nhất. Các tờ báo
đặc biệt nêu bật thảm cảnh mà dân Ukraine phải chịu dưới bom đạn của Nga, cũng
như những khó khăn mà dân Nga bắt đầu nếm trải do trừng phạt kinh tế của phương
Tây.

Libération: Cả một thế hệ trẻ em Ukraine bị Putin hy sinh
Thảm cảnh mà người dân, đặc biệt là trẻ em Ukraine, đang phải trải qua đã được
nhật báo thiên tả Pháp Libération nêu bật trên trang nhất trong hàng tựa lớn:
“Ukraine: Trẻ thơ trong chiến tranh”. Ngay dưới hàng tựa, tờ báo tố cáo: “Là nạn
nhân trong các vụ oanh kích, như tại bệnh viện Mariupol hôm thứ Tư, là những em
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đang phải sống lưu vong, hay bị chia cắt khỏi bố mẹ… Cả một thế hệ đã bị Putin hy
sinh”.

Trong bài phóng sự: “Ukraine: Tuổi thơ dưới bom đạn”, Libération nhắc lại rằng đã
có ít nhất là 71 trẻ em mất mạng kể từ khi cuộc xâm lược Ukraine khởi sự hôm
24/02/2022, trong một cuộc chiến mà các lực lượng Nga không ngần ngại bắn phá
bừa bãi vào các khu dân cư, bao gồm cả trường học và nhà hộ sinh.

Để kể lại cuộc sống hàng ngày và những đau thương mà dân Ukraine đang phải gánh
chịu, tờ báo Pháp đã cử đặc phái viên đến nhiều địa phương tại Ukraine, từ Kiev đến
Zhytomyr qua Odessa và biên giới Ba Lan.

Theo Libération, trẻ em nằm trong số hàng trăm nghìn người tị nạn chạy trốn khỏi
Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá, bên cạnh biết bao em phải sống chui rúc trong
những căn hầm trú ẩn, ga tàu điện ngầm, những nơi trú ẩn tạm bợ khác tại các thành
phố bị quân đội Nga bắn phá.

inh lính của Vladimir Putin không tha cho ai, kể cả trẻ em, như họ vừa chứng minh
bằng cách oanh kích vào bệnh viện nhi ở Mariupol hôm Thứ Tư 09/03. Vụ tấn công
khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một bé gái, đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và
lên án của cộng đồng quốc tế.

Trong bài “Bệnh viện và trường học: Mục tiêu đánh phá một cách vô đạo đức tại
Mariupol”, Libération đã ghi lại phản ứng đầy phẫn nộ của cộng đồng thế giới sau
khi được thấy những bức ảnh của nhà báo của hãng tin Mỹ AP chụp thảm kịch tại
thành phố đang bị quân Nga bao vây.

Libération cũng nêu bật lòng dũng cảm và sự tận tâm của các bác sĩ nhi khoa
Ukraine, sẵn sàng ở lại tại chỗ “chừng nào còn trẻ em trong thành phố”.
Nhật báo La Croix cũng nêu bật thảm cảnh tại Mariupol trong bài: “Bệnh viện và trẻ
em dưới bom dưới bom đạn”, và nhấn mạnh đên phản ứng kinh hoàng và làn sóng
phẫn nộ trào dâng trên thế giới khi hình ảnh những tòa nhà bị tàn phá được lan
truyền.

La Croix: Dân Nga gồng mình chịu đựng khó khăn
Tình cảnh hiện nay của người dân Nga đã được La Croix nêu bật trên trang nhất
trong hàng tựa lớn: “Các biện pháp trừng phạt: Người Nga gồng mình chịu đựng”,
trên nền một bức ảnh cho thấy một hàng người dài đang đứng chờ trước một máy rút
tiền euro và đô la tại thành phố Saint Petersbourg ở Nga.

Tờ báo ghi nhận: “Đa số người Nga đã phải nhẫn nhịn chịu đựng những tác động
đầu tiên của các biện pháp trừng phạt do phương Tây ban hành sau khi Nga tiến
hành xâm lược Ukraine”.

Trong bài viết trang trong mang tựa đề “Người Nga chóng mặt vì giá cả tăng vọt”,
thông tín viên La Croix tại Matxcơva nhận xét là dân chúng Nga đã bắt đầu cảm thấy
gánh nặng các lệnh trừng phạt và chờ đợi một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn. Tầng
lớp giàu có tại Matxcơva, những người quen đi du lịch nước ngoài và tiêu thụ các sản
phẩm nhập khẩu từ phương Tây, là tầng lớp đầu tiên thấy rõ ảnh hưởng.



Thế nhưng do việc đồng rúp mất giá nặng nề, lạm phát lên cao, lãi suất cho vay tăng
vọt, tình cảnh sẽ rất ngặt nghèo đối với các gia đình vốn đang phải đối phó với giá cả
leo thang.

Theo La Croix, Vladimir Putin luôn nói rằng trừng phạt kinh tế của phương Tây là cơ
hội để Nga tự sản xuất hàng hóa của mình. Nếu có tiến bộ trong lĩnh vực nông sản
thực phẩm hoặc dệt may, thì đối với công nghệ, tiến bộ đã đạt được rất ít.

Chính quyền và các phương tiện truyền thông đại chúng tại Nga đã nói rất ít về các
biện pháp trừng phạt nặng nề nhằm vào ngành hàng không dân dụng, thế nhưng việc
Mỹ và Liên Âu cấm xuất khẩu thiết bị và phụ tùng hàng không đang giáng một đòn rất
mạnh vào các hãng hàng không Nga, hạn chế khả năng bảo hành đội phi cơ, tức là
khả năng sử dụng các chiếc máy bay. Đây là một vấn đề thực sự nghiêm trọng tại
quốc gia lớn nhất thế giới, nơi máy bay là phương tiện duy nhất để di chuyển nhanh
chóng.

Người Nga cũng "tản cư"
Một hệ quả khác cũng được La Croix nêu bật là sự kiện nhiều người Nga cũng bắt
đầu bỏ nước ra đi. Trong bài “Phần Lan, một lối thoát khỏi khủng hoảng”, nhật báo
Pháp cho biết là sau các lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề của phương Tây, một số
người Nga đã qua Phần Lan, quốc gia giáp giới Nga và là thành viên của Liên Hiệp
Châu Âu. Tuy nhiên, số lượng chính xác và điểm đến cuối cùng của những người lưu
vong này vẫn khó xác định.

Le Monde: Giới tài phiệt Nga ở trung tâm chế độ Putin
Tình cảnh của người Nga cũng được Le Monde chú ý, đặc biệt là số phận của các đại
gia Nga. Ngay trên trang nhất, tờ báo chạy hàng tít lớn: “Các nhà tài phiệt, trung
tâm của hệ thống Putin”.

Theo Le Monde, được phương Tây nhắm mắt làm ngơ từ lâu, giới tỷ phú Nga thân
cận với tổng thống Putin hiện đang là đối tượng của các lệnh trừng phạt do Châu Âu
và Hoa Kỳ ban hành.

Sự dính líu của giới đại gia Nga này với chế độ Putin không có gì là mập mờ: Trong
hơn hai mươi năm qua, những ông trùm kinh tế này đã tích lũy được một khối tài sản
khổng lồ nhờ thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Vladimir Putin. Là những nhân
vật có thế lực và ảnh hưởng, hoặc là những tác nhân của việc sáp nhập vùng Crimée
của Ukraine vào Nga, họ là những người ở tuyến đầu trong chiến lược của điện
Kremlin.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Le Monde, quyết định đánh vào các đại gia Nga đã làm
cho nhiều nước châu Âu bối rối thấy rõ, đặc biệt là Anh Quốc, Cộng Hòa Sýp hay Hy
Lạp, những nơi mà từ lâu nay các tỷ phú Nga luôn luôn được chiều chuộng, ưu đãi và
có được những điều kiện định cư thuận lợi.

Riêng tại Pháp, Le Monde đã đến tìm hiểu tại khu nghỉ mát trượt tuyết Courchevel, ở
vùng Savoie trên núi Alpes, nổi tiếng là nơi có đông đảo khách hàng là các nhà tài
phiệt cũng như những người Nga giàu có. Theo ghi nhận của đặc phái viên của tờ
báo, tại thị trấn mà các đại gia Nga gọi là “Kourchelovo”, là cờ Nga đã bị hạ xuống.



Liệu Putin sẽ lại tàn phá Odessa ?
Ngoài khía cạnh nhân đạo, các diễn biến quân sự và ngoại giao liên quan đến cuộc
chiến tranh Ukraine dĩ nhiên cũng được các báo quan tâm.
Các báo đều chú ý đến nguy cơ Nga sẽ lại đánh chiếm cảng Odessa của Ukraine, một
thành phố nổi tiếng được mệnh danh “Hòn ngọc Biển Đen”, một trung tâm văn hóa
rất được người Nga yêu thích.

Le Figaro ghi nhận: “Odessa, hòn ngọc miền nam nói tiếng Nga nín thở trước tàu
chiến của kẻ thù”. Theo đặc phái viên của tờ báo, cư dân thành phố cảng bên bờ Biển
Đen này của Ukraine hầu như đã chắc chắn là họ sẽ bị Nga tấn công,

khi thấy khoảng một chục chiến hạm Nga xuất hiện ngoài khơi và máy bay không
người lái Nga ngang dọc trên trời, thường xuyên là mục tiêu của lực lượng phòng
không Ukraine. Câu hỏi đặt ra là liệu Putin có sẽ tàn phá Odessa như đã từng làm
với Kharkov hay Tchernihiv hay không?

La Croix cũng nêu bật tâm trạng lo âu của người dân Odessa khi trích dẫn một cư
dân thú nhận rằng trước đây đã tưởng lầm là không có gì đáng sợ hơn Covid-19.
Le Monde trên trang nhất thì chú ý đến khía cạnh ngoại giao, nêu bật sự kiện:
“Ukraine: Đàm phán dưới áp lực của bom đạn”.

Tờ báo ghi nhận là trước các cuộc thảo luận ở Thổ Nhĩ Kỳ giữa Kiev và Matxcơva,
tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã sẵn sàng cho "các thỏa
hiệp".

Về phản ứng của phương Tây, Le Monde nhắc lại rằng “thái độ dè dặt (không dám)
cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine minh họa cho hành động đi dây của phương
Tây giữa ủng hộ Ukraine và giữ thái độ trung lập".

Le Figaro: Chiến tranh Ukraine giúp ông Macron tái đắc cử tổng thống Pháp?
Dù cũng dành rất nhiều trang bài cho hồ sơ Ukraine, hai tờ Le Figaro và Les Echos
đã ưu tiên trang nhất cho thời sự chính trị Pháp với cuộc bầu cử tổng thống ngày
càng đến gần.

Le Figaro chạy tựa lớn “Bầu cử tổng thống: Chiến dịch vận động bị ngăn trở”. Theo
tờ báo, cuộc chiến tranh Ukraine đã làm lu mờ một chiến dịch vận động tranh cử vốn
đã bị Covid kìm hãm từ lâu. Đây là một bối cảnh cho phép tổng thống sắp mãn nhiệm
giành ưu thế, được tất cả các viện thăm dò cho rằng sẽ chiến thắng.

Theo nghiên cứu mới nhất của viện Odoxa Backbone Consulting, 79% người Pháp dự
đoán nguyên thủ quốc gia chiến thắng, tăng 13 điểm so với tháng trước. 68% người
được hỏi đánh giá rằng cuộc xung đột với Nga thúc đẩy quá trình tái tín nhiệm ông
Macron, 89% trong số họ cho rằng cuộc chiến Ukraine đã xóa tan tất cả các chủ đề
tranh cử khác trên các phương tiện truyền thông.

Kết quả trên đây chắc chắn sẽ khiến mười một ứng cử viên còn lại thất vọng, và dĩ
nhiên sẽ làm tổng thống đương nhiệm hài lòng. Thâm chí, ông như còn có thể được
bầu lại mà thậm chí không cần phải vận động.



Bối cảnh này, theo Le Figaro, có thể làm giới thanh niên nản lòng hơn nữa và không
muốn đi bầu, do đó ngày càng xa rời lĩnh vực chính trị.

Les Echos: Kế hoạch cải cách chế độ hưu trí của ứng cử viên Macron
Les Echos thì chú ý đến một yếu tố trong chương trình tranh cử của ứng cử viên
Emmanule Macron: “Hưu Trí: Dự án của Macron làm dấy lên tranh luận trở lại”.

Theo tờ báo, đề án cải cách chế độ hưu bổng của ứng cử viên Macron nhằm tiết kiệm
tiền để tài trợ cho xã hội, tuổi hưu hợp pháp sẽ được nâng lên 65 tuổi và lương hưu
tối thiểu lên 1.100 euro, các chế độ hưu đặc biệt chủ yếu sẽ bị bãi bỏ.

Theo Les Echos, công đoàn CFDT đã tố cáo một dự án "tàn bạo" và "không công
bằng".

Cuộc xâm lược Ukraine: Nga chuẩn bị kém, binh sĩ không sẵn sàng
Trọng Thành - RFI

Xe thiết giáp Nga bị phá hủy ở Bucha, gần Kiev, Ukraine. Ảnh chụp ngày
01/03/2022. AP - Serhii Nuzhnenko

Cuộc xâm lăng Nga tại Ukraine bước sang ngày thứ chín tiếp tục là chủ đề trang nhất
của các báo Pháp. « Cỗ máy chiến tranh Nga trước thử thách thực tế », tựa trang
nhất Le Monde. « Putin: Lộ trình của điều tồi tệ nhất », tựa chính của của Les Echos.
Nhật báo kinh tế nhấn mạnh đến quyết tâm sắt đá của tổng thống Nga.

Nga có thể chỉ chuẩn bị cho một « chiến dịch ngắn hạn »
Le Monde cho biết quân của Putin đã chiếm được thành phố miền nam Kherson,
nhưng đang tiến với tốc độ chậm hơn dự kiến. Theo Le Monde, « Những thất
bại trong giai đoạn đầu của cuộc chiến » đặt ra câu hỏi về việc quân đội Nga đã thiếu
chuẩn bị, « nhiều kẽ hở trong hệ thống hậu cần cho thấy Matxcơva đã chỉ chuẩn bị
cho một cuộc xung đột ngắn ngày ».

Le Monde dẫn hãng tin nhà nước Nga TASS, theo đó ngay trong ba ngày đầu tiên của
cuộc chiến, 27 phi cơ, 26 trực thăng, 146 xe tăng, 706 thiết giáp… đã bị loại khỏi
vòng chiến đấu. Thông tin gần như ngay lập tức bị rút khỏi mạng. Cho đến hôm thứ



Tư, tức ngày thứ 7 của cuộc chiến, quân đội Nga mới lần đầu tiên thừa nhận tổn thất
nhân mạng, với 498 binh sĩ tử trận.

« Điểm yếu nhất » của phía Nga dường như là « tinh thần của binh sĩ » đang phải
chống lại những người anh em Ukraine đầy nhiệt huyết, những thành viên của « cùng
một dân tộc », theo tổng thống Putin.

Theo chuyên gia về quân sự Nga Michael Kofman (người Mỹ), những đơn vị Nga tại
Belarus không hình dung là họ bị đưa vào cuộc chiến tranh này, họ hoàn toàn không
muốn chiến đấu.

Bất chấp sự phủ nhận của bộ Quốc Phòng Nga, hàng loạt nhân chứng mẹ lính Nga và
những chứng cứ do phía Ukraine cung cấp cho thấy các lính nghĩa vụ Nga đã bị
cưỡng bức ra chiến trường.

Tinh thần chiến đấu của người Ukraine bị chính quyền Nga đánh giá thấp cũng là
một « điểm yếu khác » của phía Nga. Về hậu cần, ngoài việc thiếu xăng dầu, quân đội
xâm lược Nga còn thiếu cả đồ ăn. Các đoàn quân Nga bị dàn mỏng, bị người Ukraine
tập kích.

Một lãnh đạo đối lập Belarus cho biết một mạng lưới thanh niên Belarus đã dùng đủ
phương tiện, từ tấn công tin học đến can thiệp trên thực địa, để ngăn cản việc vận
chuyển quân sự Nga trên các tuyến đường sắt ở Belarus. Hệ thống phòng không,
không quân Ukraine vẫn trụ được sau loạt tấn công tên lửa phủ đầu của Nga….

Le Monde tổng hợp ý kiến nhiều chuyên gia độc lập, khẳng định tuần lễ tấn công đầu
tiên cho thấy can thiệp quân sự của Nga dài hơn dự kiến. Đây là điều mà các giới dân
tộc chủ nghĩa Nga thừa nhận, nhưng tỏ ra không lo ngại.

Theo quan điểm của những người này, với việc tăng cường oanh kích, chiến dịch kết
thúc trong vòng vài tuần. Giới chuyên gia chờ đợi trong những ngày tới nhiều thành
phố lớn của Ukraine sẽ phải hứng chịu những đợt oanh kích dữ dội.

Putin sẽ đánh đến cùng, đưa Nga trở lại vị thế siêu cường
Giai đoạn đầu của cuộc tấn công thiếu chuẩn bị là điều dễ thấy. Nhưng tổng thống
Nga quyết đi đến cùng, đó là nhận định của Les Échos. Nhật báo kinh tế cho biết ông
Putin không nao núng bất chấp các áp lực. Mục tiêu của tổng thống Nga là kiểm soát
toàn bộ Ukraine. Nước Pháp cảnh báo « điều tồi tệ nhất chưa xảy ra ».

Nhật báo kinh tế Les Echos có bài phỏng vấn dài với nhà địa chính trị học
Jean-Sylvestre Mongrenier, có tựa đề « Putin muốn trở thành ông chủ mới của châu
Âu ». Nhà địa chính trị học nhấn mạnh là chiến tranh tại Ukraine chỉ là « một bước
đệm » trong chiến lược của Putin nhằm khẳng định ảnh hưởng trên toàn lục địa châu
Âu, và « cuộc khủng hoảng hiện nay có nguy cơ đẩy nhanh việc Nga – Trung xích lại
gần nhau, làm đảo lộn các cân bằng địa chính trị giữa các cường quốc ».

Chuyên gia Jean-Sylvestre Mongrenier bác bỏ quan điểm, mà ông cho là ảo tưởng,
của một số lãnh đạo châu Âu, rằng Putin sẽ hài lòng khi đạt được một số tham vọng
lãnh thổ chỉ riêng tại Ukraine. Jean-Sylvestre Mongrenier ghi nhận tổng thống Nga
có « sự kiên nhẫn về chiến lược », chứ không phải là « người cơ hội chủ nghĩa ».



Putin sẵn sàng chờ đợi nhiều năm, cho đến khi đủ cơ hội thực hiện từng bước các
mục tiêu của mình. Đối với chuyên gia Jean-Sylvestre Mongrenier, mục tiêu chính
của tổng thống Nga là phối hợp được các động lực của nước Nga thời Sa hoàng và
thời Xô Viết, để đưa nước Nga trở lại vị thế của một siêu cường, như Liên Xô thời
Brejnev, thời điểm được coi là cực thịnh của Liên Bang Xô Viết.

Theo Jean-Sylvestre Mongrenier, nếu Putin đạt được tham vọng của ông, các nước
châu Âu sẽ trở về tình trạng thế kỷ 18, 19, khi lục địa này là nơi đối đầu của các quốc
gia dân tộc, thời kỳ thượng phong của « chủ thuyết cạnh tranh sinh tồn về địa chính
trị » (darwinisme géo-politique).

Quân Nga oanh kích bừa bãi, với hỏa lực ngày càng mạnh hơn
Cuộc chiến trong những ngày tới tại Ukraine sẽ ra sao ? Le Figaro đặc biệt chú ý đến
việc quân đội Nga sử dụng hỏa lực pháo binh hạng nặng và kể cả bom áp nhiệt (vũ
khí thường được coi là đáng sợ nhất ngoài bom hạt nhân).

Những gì đang diễn ra cho thấy sau loạt tấn công nhắm chủ yếu vào các cơ sở hạ
tầng chiến lược và lực lượng phòng không Ukraine, trong những ngày đầu tiên, giờ
đây quân đội Nga bắt đầu tiến hành những cuộc oanh kích « bừa bãi ». Kinh nghiệm
về các cuộc chiến tranh tại Tchetchenia và Syria trước đây cho thấy quân đội Putin sẽ
tiếp tục áp dụng chiến thuật này.

Thanh niên Ukraine ồ ạt đăng ký nhập ngũ
Bạo lực tàn khốc của Nga khiến người Ukraine đoàn kết hơn. Le Figaro có bài cho
biết tại thành phố viễn tây Lviv, rất đông người tình nguyện chen chúc trước cửa
một văn phòng đăng ký nhập ngũ, ra chiến trường. S

ố lượng người đăng ký thậm chí vượt quá khả năng tiếp nhận. Nhiều thanh niên trẻ,
chưa có kinh nghiệm chiến đấu, thất vọng vì chưa được tuyển chọn đợt này. Đợt tuyển
quân cho mặt trận đầu tiên chỉ tiếp nhận những người dưới 40 tuổi, cả nam và nữ, đã
từng phục vụ trong quân ngũ từ năm 2014. Trên toàn Ukraine, có khoảng 400.000
cựu chiến binh, đã từng chiến đấu tại vùng Donbass trong 8 năm vừa qua.

Tài phiệt Nga có dám phản đối Putin ?
Cuộc chiến Nga – Ukraine cũng là một cuộc chiến về kinh tế. Truy lùng tài sản các
tài phiệt Nga ủng hộ chiến tranh xâm lược là chủ đề chính của Le Figaro. Le Figara
chú ý đến việc phương Tây « truy lùng tài sản của các nhà tài phiệt » ủng hộ cuộc
xâm lăng Ukraine của ông Putin. Hình ảnh trang nhất của Le Figaro là hàng loạt đại
gia Nga tề tựu về điện Kremlin trước cuộc xâm lăng, để « bày tỏ lòng trung thành »
với lãnh đạo tối cao.

Trước các áp lực trừng phạt, một số tài phiệt được tiếng là thân cận với tổng thống
Nga đã thể hiện sự bất bình về « chiến dịch quân sự đặc biệt » của ông Putin tại
Ukraine. Giới quan sát đặc biệt chú ý đến thái độ của giới này, bởi sự bất đồng với
cuộc chiến dù của chỉ một người cũng cho thấy « một sự rạn nứt của bức tường quyền
lực Putin ».

Le Figaro điểm mặt một số tên tuổi lớn có thái độ phản đối chiến tranh, như Oleg
Tinkov, chủ nhà băng, Mikhail Friedman, một trong những người giàu nhất nước



Nga… Tuy nhiên, chính quyền Putin đã có những phản ứng cứng rắn nhắm vào giới
này. Một số nguồn tin tại Matxcơva cho biết, « bất kỳ một chỉ trích nào về chiến tranh
tại Ukraine » sẽ khiến đương sự bị bỏ tù.

Trong giai đoạn hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy là những cảnh báo của một
số tài phiệt Nga có thể ảnh hưởng đến quyết định của ban lãnh đạo tối cao. Tuy nhiên,
Le Figaro nhấn mạnh, cần tiếp tục theo dõi, bởi nhiều tài phiệt Nga hiểu rằng, việc
Nga bị tách rời khỏi phần còn lại của nền kinh tế thế giới sẽ không mang lại điều gì
tốt lành cho đất nước này, như nhận định của chuyên gia về quân sự và chính sách
đối ngoại Nga Pavel Louzine.

Cũng trong hồ sơ này, Le Figaro nhấn mạnh đến việc chính quyền Mỹ bắt đầu nhắm
tới những tài phiệt thân điện Kremlin. Tuy nhiên, Le Figaro cũng chỉ ra là có một
cách biệt lớn giữa lời nói và hành động. Việc truy lùng các tài sản như vậy không hề
dễ dàng tại Mỹ, do những lỗ hổng khổng lồ trong hệ thống luật pháp chống gian lận
tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.

Ukraine : Cuộc chiến vì truyền thông tự do dưới bom đạn
Bảo vệ tự do truyền thông là chủ đề chính của Libération. Nhật báo thiên tả chạy tựa
lớn chữ « Свобода » bằng tiếng Nga và tiếng Ukraine (« Свобода » có nghĩa là Tự
Do). Tờ báo dành phần chính của số ra hôm nay để nói về nỗ lực của giới truyền
thông trong chiến tranh, trước hết là những nhà báo tại Ukraine, trên tuyến đầu cuộc
chiến. Libération đưa độc giả đến với báo NV, do nhà báo Vitallii Sych, 46 tuổi đứng
đầu.

NV xuất bản trên mạng bằng hai thứ tiếng, Nga và Ukraine. Trước chiến tranh, báo
bán được 20.000 bản. Báo tiếp tục hoạt động trong hoàn cảnh chiến tranh. Bài
« Đoàn kết » của Libération nhấn mạnh đến nỗ lực phi thường của các phóng viên
đang phải làm việc trong những điều kiện « không thể tưởng tượng được », để tiếp tục
chuyển đến công chúng các thông tin trung thực về cuộc chiến, chống nạn tin giả.

Putin đàn áp những phương tiện truyền thông độc lập cuối cùng
Tổng thống Nga gia tăng áp lực lên truyền thông độc lập là một chủ đề chính khác
trong số báo này của Libération. Ông Putin bị thua hiệp đầu trên mặt trận truyền
thông, theo Libération, đây chính là lý do để tổng thống Nga gia tăng việc kiểm soát
trong nước.

Một số đài báo độc lập cuối cùng đã phải chấp nhận đóng cửa trước áp lực của chính
quyền, trong đó có đài truyền hình Dojd và đài Tiếng vọng Matxcơva. Báo Novaya
Gazeta, của giải Nobel Hòa bình Dmitri Mouratov, là phương tiện truyền thông độc
lập gần như duy nhất còn trụ lại, cũng đứng trước nguy cơ phải đóng cửa.

Chiến tranh Ukraine khiến Giáo hội Chính Thống Giáo Nga tan vỡ
La Croix chạy tựa trang nhất : « Ukraine : Chính Thống Giáo tan vỡ ». Nhật báo
Công Giáo đặc biệt chú ý đến việc toàn bộ các tổ chức thuộc Giáo hội Chính Thống
Giáo tại Ukraine chống xâm lăng Nga, trong lúc tổng thống Nga dùng chiêu bài
« bảo vệ Chính Thống Giáo để biện minh cho cuộc xâm lược ».

Cuộc xâm lăng Ukraine của Nga có thể khiến Giáo hội Chính Thống Giáo Nga tại
Ukraine quay sang chống lại bề trên tại Matxcơva là chủ đề chính của tờ báo.



Bài xã luận « Chủ nghĩa dân tộc tôn giáo » của La Croix nhấn mạnh đến việc hai
nước Ukraine và Nga chia sẻ một cội rễ Chính Thống Giáo chung, và tổng thống Nga
đã lợi dụng quan hệ này, sử dụng niềm tin Thiên chúa giáo để khẳng định tính chính
đáng của cuộc xâm lăng Ukraine.

Quan điểm của tổng thống Putin được thượng phụ Chính Thống Giáo Matxcơva ủng
hộ. Thượng phụ Kirill cũng được coi là người quản lý phần hồn của hàng triệu tín đồ
Giáo hội Chính Thống Giáo tại Ukraine.

Tuy nhiên, ngay sau khi cuộc chiến bùng nổ, đông đảo giáo phận Kiev, trực thuộc
Giáo hội Matxcơva, đã lên án chiến tranh, phản đối quan điểm của thượng phụ Kirill.

La Croix dự báo khoảng 20% dân Ukraine, vốn tin tưởng vào tòa Thượng phụ
Matxcơva, có thể sẽ rời bỏ giáo hội này, để đi theo Giáo hội Chính Thống của
Ukraine.

Cuộc xâm lược Nga đã góp phần củng cố Giáo hội Chính Thống Giáo Ukraine. Cuộc
chiến tranh của tổng thống Putin không chỉ khiến Giáo hội Chính Thống Matxcơva
mất Ukraine, mà mất luôn cả vị thế hàng đầu của giáo hội này trong thế giới Thiên
Chúa Giáo.

Tông thống Macron tái ửng cử trong bối cảnh chiến tranh
Việc tổng thống Pháp chính thức tuyên bố ra tái tranh cử hôm qua, trong không khí
chiến tranh cũng là một chủ đề chính khác của báo chí Pháp. Le Figaro chạy tựa
trang nhất : « Macron, ứng cử viên trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine », nhấn
mạnh đến thông điệp của tổng thống Pháp, « ra ứng cứ để bảo vệ các giá trị của
chúng ta, đang bị những đảo lộn thế giới hiện nay đe dọa ».

Theo Libération, vị trí thủ lĩnh thời chiến của tổng thống Macron là một nhân tố quan
trọng, « một lợi thế không thể phủ nhận được » của Emmanuel Macron trong cuộc
tranh cử tổng thống, với vòng một sẽ diễn ra trong 5 tuần nữa. Trên La Croix, nhà
chính trị học Vincent Martigny Professeur cùng chung nhận định : « Bối cảnh quốc tế
hiện nay có lợi cho việc ông Macron tái đắc cử ».

Le Monde có bài xã luận « Macron, vị tổng thống của những khủng hoảng », nhấn
mạnh đến một số nét chính trong bài phát biểu của tổng thống Macron hôm 02/03 về
cuộc xâm lược Nga, phát biểu được đưa ra một ngày trước tuyên bố tái ứng cử.

Một thông điệp chính trong bài diễn văn là nước Pháp sẵn sàng cho « các hậu quả
của chiến tranh và các trừng phạt kinh tế » chống chính quyền Putin. Tổng thống
Pháp nhấn mạnh là cuộc xâm lược Ukraine của Nga càng khẳng định các quan điểm
của ông kể từ cuộc tranh cử năm 2017, đó là Liên Âu phải tăng cường « chủ quyền »
của khối, tăng cường nền quốc phòng chung của châu lục.

Nga xâm lăng Ukraine : Đảo chánh Putin để ngăn bóng ma nguyên tử ?
Thụy My - RFI
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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 Ukraine - với những giòng máu đỏ đang nhỏ xuống ở giữa, nhấn
mạnh « Sự kinh hoàng phía trước ».

Paris Match đăng ảnh một bé trai Ukraine trong cảnh đổ nát, chạy tựa « Ukraine, 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 Ukraina 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 Ukraine.

« Niet, thưa ông Putin », Ukraine 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
Ukraine, 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 Ukraine 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 Ukraine ». 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
Ukraine 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 Ukraine ». 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
Ukraine không thực sự là một quốc gia, người Ukraine 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 Ukraine 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 Ukraine 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 Ukraine, 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 Ukraine. 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 Ukraine, 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 Economist 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.


