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Đức bị áp lực về việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (P) gặp tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại hội
nghị thường niên về an ninh Munich, Đức, ngày 19/02/2022. via REUTERS - POOL

Chính phủ Đức hiện đang bị chia rẽ và đang bị áp lực ngày càng mạnh về vấn đề
cung cấp các vũ khí hạng nặng, chẳng hạn như xe tăng, để giúp Ukraine chống trả
quân Nga. Thủ tướng Olaf Scholz vẫn ngần ngại, chưa muốn đáp ứng yêu cầu ngày
càng khẩn thiết của Kiev.
Hôm qua, 13/04/2022, Oleksii Arestovitch, cố vấn của tổng thống Ukraine Volodymyr
Zelensky, tuyên bố là số phận của thành phố cảng Mariupol cũng như của vùng
Donbass, miền đông Ukraine, là “tùy thuộc vào việc cung cấp các vũ khí của Đức”
mà cho tới nay vẫn chưa đến.
Trước đó, trả lời phỏng vấn tuần báo Đức Die Welt Am Sonntag hôm Chủ nhật 10/04,
tổng thống Zelensky cũng thể hiện sự bất bình: “Nước Đức “tỏ vẻ lạnh lùng đối với
chúng tôi”. Trong khi đó, đại sứ Ukraine ở Berlin, Andriy Melnyk, thì vẫn không bỏ
lỡ dịp nào để đòi Đức cung cấp thêm vũ khí.

Những tuyên bố nói trên làm gia tăng áp lực lên Berlin, vào lúc mà tổng thống Nga
Vladimir Putin đã xác định mục tiêu mới của ông là giành chiến thắng ở miền đông
Ukraine, sau thất bại của chiến dịch tấn công vào thủ đô Kiev.

Ngay trong khối Liên Hiệp Châu Âu, phó thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski cũng
chỉ trích thái độ chần chừ của Berlin, còn cựu thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt thì cho
rằng, là một “nền dân chủ lớn”, Đức lẽ ra phải nêu gương cho các nước khác.

Berlin vẫn bị trách móc như vậy một phần là do lập trường của tổng thống Đức
Frank-Walter Steinmeier. Nhân vật này trong những tuần qua đã bị chỉ trích về
những quan hệ với Nga và về thái độ bị xem là thiếu cứng rắn đối với Matxcơva.

Ông Steinmeier đã dự định là hôm thứ Ba sẽ sang Ukraine cùng với lãnh đạo của Ba
Lan và của các nước vùng Baltic, nhưng rốt cuộc đã không đi, do chính quyền Kiev
không muốn tiếp ông. Hôm qua, tổng thống Zelensky lấy lý do là chính phủ của ông
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đã không hề nhận được yêu cầu chính thức của Berlin về chuyến đi của tổng thống
Steinmeier.

Tổng thống Ukraine thật ra không cần gặp một lãnh đạo không có thực quyền như
tổng thống Đức, mà muốn thủ tướng Olaf Scholz đích thân đến Kiev để bàn ngay
chuyện cung cấp vũ khí hạng nặng. Nhưng thủ tướng Đức chưa biết khi nào sẽ đến
thủ đô Ukraine.

Đảng Dân Chủ Xã Hội SPSD, đảng chủ chốt trong liên minh cầm quyền hiện nay tại
Đức, cho tới nay vẫn chủ trương nước Đức xích lại gần nước Nga. Trước đây, chính
phủ của thủ tướng Olaf Scholz cũng đã chần chừ trong việc cung cấp vũ khí phòng
thủ cho Ukraine. Chỉ đến khi Nga tấn công nước láng giềng, Berlin mới thay đổi thái
độ, cấp ngay cho Kiev các vũ khí đó.

Ông Olaf Scholz nay đang bị áp lực từ cả các đối tác trong liên minh cầm quyền, đặc
biệt là đảng Xanh, mà tiêu biểu là ngoại trưởng Annalena Baerbock, vẫn thúc ép ông
phải yểm trợ Ukraine mạnh mẽ hơn nữa, nhất là qua việc cung cấp cho Kiev các vũ
khí hạng nặng.

Nhưng cho dù thủ tướng Đức quyết định làm theo yêu cầu của Kiev về cấp vũ khí
hạng nặng, Berlin còn phải giải quyết những khó khăn về kỹ thuật và hậu cần. Vào
cuối tuần trước, bộ trưởng Quốc Phòng Christine Lambrecht, cho biết có bao nhiêu
vũ khí trong kho dự trữ của quân đội Đức, vốn đã được trang bị rất kém, họ đã lấy
gần hết để trao cho Ukraine rồi.

Chưa kể cho tới nay, một phần số vũ khí mà Berlin cấp cho Kiev lại là những vũ khí
cũ đến mức không thể dùng được, ví dụ như tên lửa phòng không Strela, sản xuất năm
1968, cũ đến mức không thể bảo đảm an toàn cho người bắn, theo một báo cáo của
quân đội Đức tháng 11/2021. Các tên lửa đó lẽ ra đã phải bị tiêu hủy từ năm 2014!

Để đối đầu với quân Nga trong trận Donbass sắp tới, quân đội Ukraine cần nhất là
xe tăng. Cho tới nay, bộ trưởng Quốc Phòng Đức, cũng thuộc đảng SDP như thủ
tướng Olaf Scholz, viện cớ là trong kho dự trữ của quân đội hiện không còn xe tăng,
mà nếu lấy các xe tăng hiện đang được sử dụng để trao cho Ukraine thì sẽ gây nguy
hại cho an ninh quốc gia.

Các tập đoàn sản xuất vũ khí của Đức cũng gián tiếp gây áp lực với chính phủ, chẳng
hạn như hãng Rheinmetall đã đề nghị tặng cho Ukraine cả trăm xe tăng mà họ đang
có, và những xe tăng này có thể được giao khá nhanh chóng, tức là trong vòng chưa
tới hai tháng.

Hãng Rheinmetall còn bảo đảm đó là những xe tăng rất dễ sử dụng, một cách để đáp
lại lập luận của đảng SPD rằng không nên giao cho Ukraine những xe tăng đòi hỏi
binh lính phải được huấn luyện nhiều tháng trước khi sử dụng.

Thật ra thì thủ tướng Olaf Scholz có vẻ như không muốn là lãnh đạo đầu tiên gửi vũ
khí tấn công đến Ukraine. Cho tới nay, những nước ủng hộ Kiev chỉ cung cấp các vũ
khí phòng thủ như tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không. Nếu đưa xe tăng sang
Ukraine, Berlin coi như tham gia tích cực hơn vào cuộc xung đột, thậm chí có thể bị



Matxcơva xem là một hành động gây chiến, theo nhận định của tướng Erich Vad,
từng là cố vấn quân sự của cựu thủ tướng Angela Merkel, trả lời báo Die Welt.
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Khám nghiệm Máy bay không người lái Orlan-10 của Nga bị Ukraine bắn rơi ở
Kharkiv tiết lộ : Nó được trang bị động cơ đồ chơi SAIEG61TS chạy bằng xăng do

Nhật Bản phát triển sản xuất tại Trung Quốc. Và khả năng tổ hợp tuyệt vời từ các linh
kiện điện tử tháo dỡ , nhặt nhạnh từ các đồ chơi , hàng điện tử Trung Quốc!

Tự Do Tân Văn
2022/4/15
- Nga thừa nhận tuần dương hạm Moskva đã cháy vào đêm 14 và nói lý do là nổ kho
đạn, nguyên nhân chi tiết đang được Nga điều tra. Trước đó phía Ukraine thông báo
là đã đánh trúng hai tên lửa diệt hạm Neptune vào chiến hạm khổng lồ này của Nga
khi nó đang chạy trên biển. Moskva đang bị hư hại nặng. Moskva từng được coi là
chiến hạm đáng sợ nhất trong vùng Hắc Hải, nó có tải trọng 12,500 tấn, mang theo
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16 tên lửa diệt hạm tầm bắn hơn 700 km. Nếu chiến hạm này tham chiến và bị trúng
tên lửa có lẽ còn đỡ nhục hơn là lý do Nga đưa ra là bị hư do cháy nhà.
Dù với lý do gì thì cũng đủ thấy tàu chiến Nga quá dở.
https://www.independent.co.uk/.../moskva-russian-warship...
https://news.yahoo.co.jp/.../b846402d6848ed8e19ef046bf50c...

- Elon Musk đề nghị mua đứt Twitter với mức giá 49 tỷ đô, cao hơn giá thị trường hơn
20%. Trước đó khi mua 9% cổ phần của công ty này, Elon Musk đã đề xuất nhiều cải
cách táo bạo và quyết định không vào hội đồng điều hành Twitter. Phía đội ngũ điều
hành Twitter đã thể hiện sự mừng rỡ ra mặt. Tuy nhiên ngay khi họ vừa gửi thư hí
hửng với nhau thì Musk đã chơi lớn và đề nghị mua trọn gói 100% cổ phần công ty và
biến nó thành công ty cá nhân. Chưa có kết quả chính thức của thương vụ này.
Tin giờ chót xin thêm vào là đang có công ty khác đang nhảy vô cứu bồ Twitter.
Elon Musk could have competition: Thoma Bravo considers Twitter bid
https://nypost.com/2022/04/14/elon-musk-could-have-competition-thoma-bravo-consi
ders-bid-for-twitter/?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=ne
ws_alert&utm_content=20220414&lctg=607d8f5b70302947037f6758&utm_term=N
YP%20-%20News%20Alerts

- 6 nhà lập pháp Mỹ bất ngờ thăm Đài Loan để bày tỏ sự ủng hộ với đảo quốc này
trước sự đe dọa của China.
https://asia.nikkei.com/.../Six-U.S.-lawmakers-arrive-in...

- Thống đốc DeSantis của Florida ký thông qua luật cấm phá thai sau 15 tuần.
- Thượng Hải China bắt nhốt người nhiễm và cách li tàn bạo hàng triệu người để
thực hiện chương trình zero covid, sau khi phát hiện ca nhiễm ở thành phố này.
https://twitter.com/remonwa.../status/1514606552937754632...

- Nga đe dọa đánh bom nguyên tử nếu Thuỵ Điển và Phần Lan cùng gia nhập NATO.
Trước đó nữ thủ tướng Phần Lan thẳng thừng đáp trả lời đe dọa tấn công của Nga,
cho biết vẫn còn hài cốt 200,000 lính Nga đang chôn dưới đất Phần Lan và chào
mừng Putin tới xâm lược để được đoàn tụ với tổ tiên. Còn thủ tướng Thuỵ Điển thì
tuyên bố đất Thuỵ Điển đủ rộng để chôn thây quân xâm lược.
https://twitter.com/reuters/status/1514544119766556673...

- Joe Biden sau khi phát biểu xong thì đi vòng quanh bắt tay với không khí như một
người bị chứng suy giảm trí tuệ.
https://twitter.com/freebeacon/status/1514691339639791629...
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VIÊN THUỐC ĐỘC?
Được sử dụng để phá hỏng việc mua đứt Twitter của tỷ phú Elon Musk.
Dạ Hương- diễn đàn Hoài Hương

Theo như bài bình luận và có thể là sự nhận xét của số đông về việc mua đứt Twitter
của Elon Musk bị thất bại.

Riêng tôi thì tôi không nghĩ như vậy.
Elon Musk là người đã dám mang 100 triệu kiếm được từ tổng số 180 triệu kiếm được
khi bán đi công ty Paypal do Elon Musk và người anh ruột tạo dựng ra vào lúc hơn
30 tuổi.

Để đơn thân một mình sang bên Nga kiếm mua 1 cái phi thuyền cũ đã được tu bổ lại,
và đã bị bọn Nga cho giá trên trời dưới đất để mua không nổi rồi chúng đuổi về,đại
khái bọn Nga chúng mắng cho là:" chúng tao không có phi thuyền để bán cho bọn
Mẽo chúng mày kéo về để trong hangar để triển lãm, hiểu chưa?”

Nhưng đâu có làm Elon Musk nản chí, Elon Musk đã về mở sách ra tự học và xây
dựng phi thuyền, từ đó mới có công ty Space X.

Công ty Tesla của Elon Musk ngay từ buổi ban đầu cũng bị cho là ý định ngông
cuồng, ngông cuồng là nghĩ đến việc làm xe hơi điện, cho đến nghĩ là xe hơi điện mà
Elon Musk chế tạo sẽ là một thách thức cạnh tranh với các đại công ty Ford, GM,
Chrysler. Vì các đại công ty này từ tên tuổi, vốn liếng cho đến nguồn nhân sự trong
việc sáng tạo thì quả là vô tận rồi.

Thế rồi sự thật ngày nay đã là như thế nào, sức sản xuất xe điện của công ty Tesla đã
bỏ xa các công ty khác. Trong khi các công ty khác chỉ sản xuất từ hàng trăm, hàng
ngàn xe trong một tam cá nguyệt hay trong một năm, thì Tesla sản xuất hàng chục
ngàn hàng trăm ngàn cho quỹ đầu tiên của năm 2022.



Đó là chưa kể với tình hình mà ngay cả cánh tả đang kêu gọi mua xe điện để giải
quyết việc hâm nóng khí hậu toàn cầu. Và bây giờ thì lại đến việc nhiên liệu tăng giá
không phanh vì tài điều hành theo kiểu "Đỉnh Cao Trí Tuệ” của cánh tả mà liên danh
Biden?Harris là biểu tượng vô tiền khoáng hậu.

Công ty nào của Elon Musk cũng khởi đầu bằng muôn vàn khó khăn, gian nan cho dù
có tiền lúc đầu, từ Space X cho đến Tesla cũng bao nhiêu lần tưởng đã sập tiệm.
Nhưng với tầm nhìn và ý chí cũng như tài năng xuất chúng của mình, Elon Musk đã
vượt qua tất cả.

Có lẽ Twitter là công ty đầu tiên mà Elon Musk đã không sáng lập ra và muốn mua
đứt.

Mà lý do mua đứt lại liên quan đến việc kiểm soát thông tin qua phát biểu như sau:
Elon Musk says Starlink was told to block Russian news sources but it will not do so
unless forced 'at gunpoint

https://www.businessinsider.com/elon-musk-starlink-block-russian-media-gunpoint-2
022-3

Để tránh viết dài dòng, xin ngừng ở đây, sẽ viết tiếp vì việc mạng xã hội là một đề tài
quá lớn vì nó liên quan đến quyền tự do ngôn luận và khi nói đến bất cứ quyền lợi nào
thì lẽ dĩ nhiên phải liên quan đến chính trị.

Xin gửi đến diễn đàn, video Elon Musk nói về xe điện ngay từ năm 2008, những năm
đầu của Tesla. Elon Musk predicts future and roasts automobile industry (2008) -
Tesla
https://www.youtube.com/watch?v=KITxHrxiJ_E

Twitter adopts a poison pill to thwart Musk takeover.
https://www.washingtonexaminer.com/news/twitter-adopts-poison-pill-to-thwart-mus
k-takeover?utm_source=browser_push&utm_medium=onesignal&utm_campaign=p
ush_notifications

Chiến tranh Ukraine : CIA cảnh báo nguy cơ Putin dùng vũ khí hạt nhân.

https://www.businessinsider.com/elon-musk-starlink-block-russian-media-gunpoint-2022-3
https://www.businessinsider.com/elon-musk-starlink-block-russian-media-gunpoint-2022-3
https://www.youtube.com/watch?v=KITxHrxiJ_E
https://www.washingtonexaminer.com/news/twitter-adopts-poison-pill-to-thwart-musk-takeover?utm_source=browser_push&utm_medium=onesignal&utm_campaign=push_notifications
https://www.washingtonexaminer.com/news/twitter-adopts-poison-pill-to-thwart-musk-takeover?utm_source=browser_push&utm_medium=onesignal&utm_campaign=push_notifications
https://www.washingtonexaminer.com/news/twitter-adopts-poison-pill-to-thwart-musk-takeover?utm_source=browser_push&utm_medium=onesignal&utm_campaign=push_notifications


Một tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga được phóng đi từ một hầm chứa bí mật. Ảnh
do Cơ quan Báo chí bộ Quốc Phòng Nga cung cấp. AP

Lãnh đạo tình báo Hoa Kỳ, William Burns cảnh báo sau nhiều thất bại về quân sự
trên chiến trường Ukraine, tổng thống Nga có nguy cơ sử dụng « vũ khí hạt nhân
chiến thuật hoặc vũ khí có sức công phá thấp ». Tuyên bố được đưa ra vào lúc
Matxcơva thừa nhận soái hạm Moskva bị đánh chìm ở Biển Đen.

Tham dự hội thảo tại đại học Georgia Tech- thành phố Atlanta, hôm 14/04/2022 giám
đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA, ông William Burns giải thích từ khi khởi động chiến
tranh Ukraine, tổng thống Vladimir Putin đã đặt « lực lượng nguyên tử » Nga trong
tình trạng « báo động », nhưng Hoa Kỳ không thực sự phát hiện dấu hiệu cụ thể nào
cho thấy Matxcơva có ý định triển khai loại vũ khí này, và cũng không có dấu hiệu
nào khiến các giới chức quân sự Mỹ « lo ngại tình hình đang trở trên xấu đi hơn ».

Vẫn theo lãnh đạo tình báo Hoa Kỳ, tổng thống Joe Biden thậm chí « quan ngại sâu
sắc về nguy cơ nổ ra Chiến Tranh Thế Giới lần thứ ba và ông đang làm tất cả » tránh
để thế giới lao vào một « cuộc xung đột nguyên tử ».

Tuy nhiên, giám đốc CIA không loại trừ khả năng tổng thống Putin và một số lãnh
đạo Nga do « lâm vào tuyệt vọng với hàng loạt những thất bại về mặt quân sự » sẽ
dùng đến vũ khí nguyên tử. Nhưng sẽ giới hạn ở những loại « vũ khí hạt nhân chiến
thuật hoặc có sức công phá thấp ». Đây là một mối nguy hiểm tiềm tàng mà Mỹ
« không thể coi nhẹ ».

Hãng tin AFP giải thích thêm : Nga hiện đang nắm giữ nhiều bom nguyên tử với sức
công phá nhẹ hơn so với quả bom được thả xuống Hiroshima năm 1945 và Matxcơva
có thể sử dụng đến loại vũ khí này để « chiếm lại thế thượng phong trong một cuộc đọ
sức quy ước với phương Tây ».

Tuy nhiên vẫn theo lời William Burns, trong trường hợp mà Matxcơva sử dụng vũ khí
hạt nhân thì « NATO bắt buộc phải can thiệp quân sự trên lãnh thổ Ukraine và đó là
điều đó nằm ngoài dự kiến của ông Biden ». Trước khi được chỉ định làm lãnh đạo cơ
quan tình báo Hoa Kỳ, William Burns từng là đại sứ Mỹ tại Matxcơva.



https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220415-chien-tranh-ukrain
a-cia-putin-vu-khi-hat-nhan

Nếu lần này nước Nga chiến thắng
Đình Đại

Với Tư cách là tổng tư lệnh quân đội, Poutine phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về
mọi quyết định quân sự của Nga.

Quân đội Nga bị sa lầy hơn cả tháng nay trong trận chiến xâm lược Ukraine mà
Mạc-tư-khoa gọi là “chiến dịch đặc biệt” đáng lẽ chỉ kéo dài không quá 1 tuần.

Cho đến hôm nay cuộc chiến tranh phá hoại này đã gây nhiều tổn thất nghiêm trọng
cho Ukraine và quân đội Nga cũng chịu nhiều mất mát quan trọng nhất là khu trục
hạm kiêm soái hạm tối tân Mạc-tư-khoa bị đánh chìm mới đây (Nga phủ nhận bị tấn
công và chỉ cho biết là tàu bị sự cố khiến kho đạn phát hoả).

Thành phố Mariupol có thể nói là điển hình cho chiến tranh tại Ukraine. Mặc dù bị
tấn công và tàn phá nặng nề hơn 40 ngày qua, những thành phố chiến lược này vẫn
chưa nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.

Rất khó để biết được thật sự những tổn thất quân sự của hai bên vì cuộc chiến truyền
thông cũng không kém phần quan trọng cho nên các thông tin được cả hai phía đưa
ra đều cần sự kiểm chứng chặt chẽ.

Về phía Nga có thể ước tính số binh sỹ tử vong là khoảng 100 người mỗi ngày, hơn
rất nhiều so với cuộc chiến 10 năm tại Afghanistan 1979-1988.

Đã có tới 5 hoặc 6 tướng lãnh Nga bị thiệt mạng. Mỗi một tướng lãnh chỉ huy chừng
1000 binh lính. Mất ngần ấy tướng lãnh là tổn thất quan trọng cho cấu trúc hành
quân của quân đội Nga.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220415-chien-tranh-ukraina-cia-putin-vu-khi-hat-nhan
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Nếu thông tin của truyền thông Nga Komsomolskaya Pravda là chính xác thì đã có
9861 lính Nga tử vong và 16 153 bị thương vào thời điểm 20 tháng 3. Một con số tổn
thất khủng khiếp kể từ Đệ nhị Thế Chiến.

Về phía Ukraine con số binh sĩ tử vong có vẻ thấp hơn vì ở trong thế tự vệ. Theo
thông lệ, quân đội gây hấn sẽ phải chịu tổn thất gấp 3 lần quân phòng thủ.

Sau khi quân đội Nga rút khỏi khu vực bao vây quanh thủ đô Kivy để tái phối trí lực
lượng tấn công miền đông Ukraine, thế giới đã khám phá những sự thật kinh hoàng
về những thường dân bị thảm sát dã man.

Những chứng cứ cho thấy quân đội Nga có khả năng phải đối diện trước cáo buộc với
tội danh diệt chủng có tổ chức và người phải chịu trách nhiệm trực tiếp chính là tổng
tư lệnh Vladimir Putin.

Mặc dù vậy Nga vẫn không ngừng gia tăng áp lực và không ngần ngại sử dụng đến
những vũ khí tối tân, thậm chí cả những vũ khí huỷ diệt nguy hiểm nằm ngoài các
công ước quốc tế như vũ khí hoá học.

Nga có vẻ như sẽ theo đuổi chiến tranh một cách lâu dài mặc kệ rủi ro leo thang nguy
hiểm trước hiểm hoạ chiến tranh hạt nhân và sự sụp đổ của kinh tế toàn cầu nếu
không có sự thay đổi thể chế ở Nga.

Nga vẫn đang đối phó với những đòn kinh tế do áp lực quốc tế gây ra và vì vậy Nga
đang cần một chiến thắng áp đảo trên thực địa quân sự để có thể trấn an dư luận
trong nước và ép Ukraine đàm phán với những khoan nhượng bất lợi cho Ukraine.

Cho đến nay, sau hơn 40 ngày giao tranh khốc liệt, Ukraine đã chinh phục nhân tâm
thế giới bằng lòng quả cảm và trí tuệ của dân tộc mình thông qua nhân dáng của tổng
thống Zelensky. Ngay cả những quốc gia lừng khừng trong việc lên án hành vi xâm
lược của Nga mà Việt Nam nằm trong số đó cũng đã bắt đầu có dấu hiệu thay đổi
quan điểm về cuộc chiến phi nghĩa này.

Thế nhưng liệu quân đội quả cảm Ukraine sẽ còn cầm cự được bao lâu khi phải chiến
đấu với sự tương quan lực lượng quá chênh lệch và nhất là với tình hình vũ khí dần
cạn kiệt.

Có không ít người đã không khỏi so sánh tình hình hiện nay của Ukraine với chiến sự
tại miền Nam Việt Nam kể từ năm 1972, khi quân đội tối tân và thiện chiến của
VNCH đã phải chiến đấu ròng rã 3 năm trời trong tình trạng viện trợ bị cắt giảm và
thiếu thốn vũ khí trước sự tấn công dồn dập của cộng quân Bắc Việt vốn được Nga-xô
và các nước xhcn cũng như Trung quốc tài trợ không ngừng.

Liệu lời kêu gọi của tổng thống Zelensky có được đáp ứng đúng lúc về viện trợ vũ khí
hạng nặng ?

Châu âu, đứng đầu là Đức có sẵn sàng cung cấp số xe tăng thiết giáp thặng dư cho
Ukraine? Liên Minh Bắc Đại Tây Dương OTAN mà đại diện là Hoa Kỳ có đồng ý
viện trợ tiêm kích cho Ukraine không ?



Phương Tây như đang đi trên sợi chỉ mỏng trước nguy cơ Thế chiến hạt nhân bùng
nổ.
Nga cũng hiểu điều ấy và củng cố tình tạo áp lực bằng viễn cảnh huỷ diệt này. Điều
ấy sẽ gây ra một tiền lệ nguy hiểm khiến cho các nước sở hữu vũ khí hạt nhân trong
đó có Trung Quốc là một cường quốc, sẽ noi theo đó mà tự tung tự tác trong mưu đồ
tham vọng bá quyền.

Nếu là vậy thì sự leo thang hạt nhân là không thể tránh. Cho nên nếu Nga chiến thắng
thì toàn thể nhân loại sẽ chiến bại, bởi vì cánh cửa huỷ diệt đã được mở ra và chuyện
xoá xổ loài người trên hành tinh xanh này sẽ xảy ra sớm hơn nhiều dự đoán.

Vì vậy, nếu nền dân chủ non trẻ Ukraine bị chinh phục thì thêm một lần nữa thế giới
văn minh sẽ thất bại trước cái ác, trước sự độc tài chuyên chế như lần nền dân chủ
non trẻ Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử vào tháng Tư năm 1975.

Tổng thống Macron sẽ phải bào chữa làm sao cho việc Pháp không ngừng tiếp tục
giúp Nga hiện đại hoá quân đội sau khi Nga bị lên án xâm chiếm Krimea?

Ứng cử viên tổng thống Marine Le Pen sẽ giải thích ra sao về những bào chữa của
mình dành cho Poutine và từng bác bỏ thông tin về tham vọng chiến sự của Nga ?
Thông qua Pháp, phải chăng Châu Âu đang phải trả giá cho sự nhẹ dạ của mình ?

Nếu lần này nước Nga chiến thắng,
bóng tối sẽ bao trùm lên bầu trời tự do và dân chủ của Châu Âu chứ không còn chỉ là
thứ bóng tối đã lạnh lùng ập xuống cõi Đông Dương bất hạnh ở tận cùng quả đất của
47 năm về trước.

Đình Đại



CÓ THỂ LÀ BƯỚC NGOẶT CHIẾN TRANH
KIM VAN CHINH



1. Vụ tàu Khu trục hạm Moskva bị bắn cháy và chìm có thể là bước ngoặt của cuộc
chiến tranh xâm lược. Hôm nay, Nga đã phải thừa nhận tin rằng Soái hạm Moskva đã
chìm xuống đáy Biển Đen cùng với 16 tên lửa hành trình tầm xa 900km, có thể có cả
đầu đạn hạt nhân cũng hàng trăm tấn đạn dược, thiết bị quân sự cùng nhiều thủy thủ.

Nga đau hơn hoạn mà vẫn phải nuốt nước mắt vào trong : một mặt, lũ tiểu yêu Shoigu
không dám thừa nhận, báo cáo lên "thỏ đế" Putin rằng tàu bị tên lửa do Ukraine tự
chế (Tên lửa này mang tên Neptun), mặt khác chúng vẫn đang giấu nhẹm số thiệt hại
về 510 tên lính xâm lược đang trên tàu chuẩn bị bắn tên lửa hành trình vào Ukraine…

Chúng đưa tin là : tàu bị cháy từ khu "bếp" rồi do gió mạnh làm lan sang khu vũ khí
gây nổ, cuối cùng, sau hơn 12 tiếng, do có bão khá lớn ở Biển Đen, tàu bị nghiêng và
chìm trong sự tuyệt vọng không cứu hộ được tàu.

2. Sự thật thì tàu Moskva (tàu tuần dương hạm lớn nhất Hạm đội Biển Đen của Nga,
niềm tự hào của Hải quân Nga) bị 2 tên lửa dạng hành trình do Ukraine chế tạo bắn
từ Odessa.

Việc bắn trúng và cháy được tuần dương hạm hiện đại và lớn như Moskva là 1 kỳ tích
bởi tàu có hệ thống ra da và tên lửa đánh chặn rất hiệu quả, có thể phát hiện và bắn
chặn từ thủy lôi, tên lửa đến máy bay… Ngoài ra, khi đi tác chiến, tàu còn được hộ
tống bởi các tàu nhỏ có chức năng tuần tiễu và cứu hộ luôn sẵn sàng tiếp tế, ứng cứu
kịp thời…

Giả sử tàu có bị bắn trúng bởi tên lửa dạng Neptun, cũng chỉ có thể gây cháy hoặc hư
hại phần boong tàu ở điểm rơi nổ chứ rất khó để gây nổ và càng khó làm chìm tàu.
Vậy mà Ukraine đã thành công trong bắn chìm Khu trục hạm Moskva chỉ bằng 2 quả
đạn neptun!

Để tránh được sự phát hiện và bắn chặn của tàu Nga, Ukraine đã xuất sắc dùng kế
nghi binh. Họ dùng 3 con Bayraktar (máy bay không người lái có thể mang bom nhỏ
bằng bắp tay), được điểu khiển rất tài tình từ vùng ven biển sát với Kherson bay quần
thảo đánh lạc hướng các rada và hải đội trên tàu…

Và bất thình lình, 2 quả Neptun đã rơi trúng tháp chỉ huy và boong trước…



Thiên thời, địa lợi cũng đều ủng hộ Ukraine. Việc còn lại để chôn sống con tàu dài
gần 200met là việc của trời, đất. Tàu bị cháy, rồi nổ, rồi nghiêng mạn, rồi chìm… lỉm.
Mọi người cần biết, chìm tàu chiến to như vậy là rất khó. Trong thân tàu rất nhiều
khoang. Dù có bị nổ, nước vào 1 số khoang thì các khoang khác vẫn an toàn giữ cho
tàu nổi để sửa chữa…

Vậy mà Moskva đã chìm hẳn rồi sau hơn 12 tiếng cháy, nổ, thủy thủ tháo chạy…
Đúng là Trời có mắt đã nổi gió làm tàu chìm, chôn vùi danh tiếng của Hải quân Nga..

3. Việc tàu Moskva bị bắn chìm cho thấy, Nga không còn ưu thế về hải quân nữa.
Nga không còn Khu trục hạm ở Biển Đen và không dám dùng tàu chiến để bắn tên
lửa hành trình vào gần với đất liền nữa… Đó là bước ngoặt quan trọng của cuộc
chiến này.

4. Chả thế mà hôm qua, tự dưng Peskov cao giọng đe dọa rằng: Nga sẵn sàng bắn tên
lửa vào Kiev nếu Ukraine tiếp tục đe dọa và bắn phá sâu vào lãnh thổ Nga!!!

5. Trong khi đó, Mỹ đã khởi động chương trình viện trợ 800 triệu $ vũ khí cho
Ukraine và cấp tập chuyển sang giao cho Ukraine danh mục vũ khí từ xe bọc thép đến
máy bay, từ Javelin đến đạn súng cá nhân đủ dùng trong nhiều tháng cho kháng
chiến…

Còn phía Nga, thật thê thảm, nói nhiều người có khi không tin, phải cho quân đi xin
vay, mua vũ khí và thiết bị phụ tùng quân sự khắp Á – Âu (chủ yếu là Á chứ Âu chỉ
vay được nhõn Belarus). Tôi nói là “VAY” theo nghĩa đen trần trụi của từ này nhé,
không sai…

6. Trong khi đó, Thụy Điển, Phần Lan lại tuyên bố gia nhập NATO làm cho Nga phải
sai Medvedev (tư cách Phó Chủ tịch Ủy ban an ninh hay quốc phòng Nga) ra tuyên
bố sẽ dùng vũ khí hạt nhân để đáp trả hai nước ít dân nhưng đất rộng và dũng cảm
này.

Tin Cập Nhật:
Nguồn: TTH

CHÁY VIỆN NGHIÊN CỨU - 2 CỦA BỘ QUỐC PHÒNG NGA



Cháy Viện Nghiên cứu-2 của Bộ Quốc phòng Nga ở Tver (cách Moscow khoảng
120km), theo số liệu mới nhất, 5 người chết, 14 người bị thương, đây chính là nơi đã
tham gia tích cực vào việc phát triển hệ thống tên lửa Iskander, S-400, phát triển các
thiết bị định vị, hệ thống điều khiển... Cho đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân. Defense
Express đưa tin.
(Có khả năng là "tự cháy" hoặc có bác bảo vệ nào lại nấu mì tôm nữa rồi.)

TIẾP THEO VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC PHÒNG THÌ TỚI LƯỢT NHÀ MÁY
HÓA CHẤT LỚN NHẤT NƯỚC NGA BỊ CHÁY
Sau khi viện nghiên cứu quốc phòng Nga tại Tver “tự cháy”, thì bất ngờ ít lâu sau thì
nhà máy hóa chất Dmitrievsky ở Kineshma. Đây là nhà sản xuất dung môi hóa học
lớn nhất của Nga, Kineshma nằm cách biên giới Ukraine 950 km cũng đã “tự cháy”.

VỤ CHÁY THỨ 3 Ở NGA
Trung tâm Khoa học Tên lửa và Tàu vũ trụ của Nga ở Korolyov hiện đang bốc cháy.
Đó là trung tâm phân tích chính của Cơ quan Vũ trụ Nga (NASA của Nga)
Roskosmos.
2 vụ cháy chiến lược ngày hôm qua, 1 ngày hôm nay. Tổng cộng 3 vụ cháy trong vòng
2 ngày. Chưa, còn nữa.....

Hỏa thần nhiệt áp TOS-1A thứ 8 cũng vừa được ông Putin quyên tặng cho chính
quyền Kiev cùng rất nhiều Rocket chuyên dụng cho TOS-1A tại miền đông Ukraine ,
giá mỗi vị hỏa thần là vào khoảng 6.5 triệu USD. Phía Ukraine đã sử dụng hình ảnh
từ mạng xã hội để xác định vị trí của các vị hỏa thần.

Cách đây chưa lâu Quân đội Ukraine đã dùng "hỏa thần nhiệt áp" TOS-1A thu được
để bắn thẳng vào quân Nga tại thành phố Izyum, thuộc tỉnh Kharkiv gây thiệt hại
nghiêm trọng.



PUTIN MỘT ĐỒ TỂ ĐỘC TÀI KHÁT MÁU THEO KIỂU CS! TỘI ĐỒ DIỆT
CHỦNG!
Nhìn Khung Cảnh Tàn Phá tại thành phố Mariupol.
Quy mô thiệt hại ở thành phố cảng phía nam Mariupol đang ngày càng trở nên rõ
ràng khi chiến tranh bùng phát và người dân tìm cách thoát khỏi khu vực.

Những bức ảnh dưới đây cho thấy một số tòa nhà dân cư bị phá hủy, đã bị tấn công
bởi tên lửa trong nhiều tuần bị Nga bắn phá.

Đầu ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết khoảng
120.000 người vẫn còn mắc kẹt ở Mariupol, trong đó có tới 1.000 dân thường tại các
công trình thép Azovstal.



Bức ảnh chụp cho thấy một cánh đồng với những chiếc xe bọc thép của Nga bị hư hại
hoặc bị phá hủy ngay bên kia biên giới với Ukraine (bên trong lãnh thổ của Nga).
Theo báo cáo, các UAV Leleka của Ukraine bay trên lãnh thổ Nga hàng ngày.

Tranh chấp lãnh thổ: Lần đầu tiên từ 2003, Nhật tỏ lập trường cứng rắn với Nga
Minh Anh

Ảnh không ghi ngày : một tháp pháo xe tăng bị phá hủy từ hồi đệ nhị thế chiến, trên
đảo Kunashiri Island, thuộc quần đảo Kuril mà Nhật gọi là Lãnh thổ phương Bắc. AP

- Anonymous

Nhật Bản hôm nay, 22/04/2022, công bố « Sách Xanh Dương » định hướng ngoại
giao hàng năm. Lần đầu tiên kể từ năm 2003, Tokyo tái khẳng định bốn hòn đảo nhỏ
ở phía Bắc của quần đảo Kuril đã bị Nga « chiếm đóng bất hợp pháp ».

Sách Xanh Dương được công bố trong bối cảnh quan hệ Nga – Nhật đang bị xuống
cấp nghiêm trọng vì cuộc chiến tại Ukraine do Nga tiến hành.



Trong « Sách Xanh Dương » mới nhất, bộ Ngoại Giao Nhật Bản khẳng định : « Mối
bận tâm chính giữa Nga và Nhật Bản là Những Vùng Lãnh Thổ Phía Bắc ». Tokyo
cho rằng đây là những « vùng lãnh thổ mà Tokyo nắm giữ quyền chủ quyền, nhưng
hiện đang bị Nga chiếm đóng bất hợp pháp ».

Bộ Ngoại Giao Nhật Bản còn đánh giá cuộc xung đột Nga – Ukraine kể từ giờ ngăn
cản việc theo đuổi các cuộc đàm phán với Nga về khả năng ký kết một hiệp ước hòa
bình song phương.

AFP nhắc lại, hồi tháng Ba, Nga đột ngột quyết định ngưng các cuộc thương lượng
với Nhật Bản, khi cho rằng « khó thể nói chuyện với một Nhà nước có một lập trường
rõ ràng là không thân thiện và tìm cách gây tổn hại cho các lợi ích » của Nga. Quyết
định này của Nga được đưa ra sau việc Nhật Bản cùng với phương Tây ban hành các
biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

Vùng đất lãnh thổ phía Bắc mà Nhật Bản nói đến, bao gồm bốn hòn đảo nhỏ nằm
trong quần đảo Kuril, nằm gần với quần đảo Hokkaido của Nhật Bản. Bốn hòn đảo
này đã bị quân đội Xô Viết chiếm giữ vào tháng 8/1945 trong những ngày cuối cùng
của Đệ Nhị Thế Chiến và sau đó bị sáp nhập vào Nga.

Nhiếp ảnh gia người Belarus Pavel Krychko đã tạo ra một bức chân dung chiến tranh
tàn phá của Putin từ 1.500 bức ảnh chụp màn hình và các bức ảnh về 57 ngày diễn ra
cuộc chiến ở Ukraine. "Kinh hoàng, đau đớn, đau khổ, chết chóc, vô nhân đạo, ác độc
- tất cả đều có trong hình ảnh này. Tôi không hiểu làm thế nào mọi người có thể ủng
hộ điều này", Belarus Pavel Krychko nói.
@KU HO



CUỘC CHIẾN UKRAINE- NGA: góc nhìn từ Việt Nam sau gần 2 tháng.
Canh Tranthanh

1, Đây là một cuộc chiến tranh xâm lược cực kỳ phi lý và bẩn thỉu, không lý lẽ nào có
thể biện minh được: Nga ngang nhiên đem quân đội vượt biên giới một nước có chủ
quyền là Ukraine, bao vây tấn công thủ đô Kyiv, dội bom, đại bác, tên lửa giết hại
dân thường. Đó là cuộc chiến tranh xâm lược, không thể nói khác được.

2, Bằng lời nói và hành động, tên đồ tể khát máu Putin đã hiện nguyên hình là một kẻ
theo chủ nghĩa Đại Nga- phát xít mới. Y muốn lập lại đế chế Nga như đã từng hiện
hình ở cái vỏ Liên bang Xô Viết trước đây.

3, Cuộc chiến này đã khiến cho loài người văn minh sực tỉnh và nhanh chóng đoàn
kết, đứng bên cạnh và ủng hộ Ukraine như một lẽ đương nhiên. Đó là trận chiến giữa
nền văn minh, tự do, dân chủ với thế lực độc tài khát máu và mông muội. Một cách
tình cờ hay số phận của lịch sử, hoặc là do vị trí địa chính trị mang lại, đất nước và
dân tộc Ukraine đã phải thành người lính xung kích, là bãi chiến trường của hai phe.
Nên họ hầu như không có lựa chọn nào khác là phải cầm súng, nếu không muốn sống
dưới ách của kẻ độc tài man rợ.

4, Từ Ukraine, soi chiếu sang Việt Nam, chúng ta bỗng giật mình: có quá nhiều điểm
tương đồng, đặc biệt về yếu tố tham vọng của "ông bạn vàng" láng giềng phương Bắc
và yếu tố địa chính trị! Thậm chí biển Đông còn được coi là "lợi ích cốt lõi" của họ,
chứ không chỉ như Nga, coi Ukraine là lá chắn phía Tây. Với các chiêu bài yêu sách

https://www.facebook.com/canh.tranthanh.90?__cft__[0]=AZXnuvAKQ5kax8I6OZdSQVrLNUV3kXWrcwy9ZMfmv1qKJleGfHG18EdcGSD-WXEeBk4uvAR2DAorPc070V-N6OYVPrg1FFs0hqDZ4AjBxec_Xg8yXKIAjxLFDoFhOcyoE16fbXUDQvqV7c1DDFu2pl6DaDV2ELGTKA6MF5NA2KTXu9xA8TZkOmHBVkBxngijoSI&__tn__=-]K-y-R


vô lý về biển Đông gần đây, một ngày nào đó họ giương vây chiếm nốt cả Trường Sa
để nuốt trọn biển Đông là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Nhất là một khi
Ukraine thất thủ. Thật may mắn, điều đó đã không xảy ra. Đội quân ô hợp của Putin
đã và đang sa lầy thảm hại!

5, Từ quan sát diễn biến chiến trường, chúng ta có thể kết luận: vũ khí Nga đã thất
bại nhục nhã dưới kỹ thuật quân sự phương Tây! Đó mới chỉ là cuộc chiến bất đối
xứng. Nếu có xảy ra WW3, cuộc chiến giữa Nga và phương Tây, Nga sẽ thất bại toàn
tập! Không có con ngáo ộp mang tên hạt nhân, Moscow sẽ thất thủ nhanh chóng.

6, Nhìn sang láng giềng, đối thủ tương lai tiềm tàng và hầu như mặc định của chúng
ta: họ cũng sử dụng hệ vũ khí Nga, nhưng trên Việt Nam một thế hệ: ta S300, họ S400.
Ta Su30, họ Su35... Như vậy mới chỉ so trên lý thuyết, nếu động binh bên nào thất bại
là nhìn thấy ngay được! Ai cũng thấy! Vậy tại sao ai đó vẫn nhắm mắt vào đi ký mua
vũ khí Nga? Vì cái gì? Vì hoa hồng cao? Hay đây là âm mưu phản quốc bán rẻ đất
nước cho kẻ thù? Câu trả lời này chỉ lãnh đạo cao nhất mới giải thích rõ được.

7, Từ thời Trần, đức ông Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn- ĐỨC THÁNH
TRẦN đã dạy lại, để chiến đấu bảo vệ đất nước trước kẻ thù mạnh, phải "DÙNG
ĐOẢN BINH ĐỂ CHẾ TRƯỜNG TRẬN"! Chúng ta đã chuẩn bị "đoản binh" gì để
khắc chế "trường trận" của đối thủ? Đem S300 đấu S400, đem Su30 đấu Su35 của họ
ư? Thật nực cười cho cái gọi tư duy chiến lược quốc phòng hiện thời!

8, Nhanh chóng từ bỏ hệ vũ khí Nga, chuyển sang trang bị cho quân đội hệ vũ khí
phương Tây, đó chính là một ngón "đoản binh" để có thể khắc chế "trường trận" của
đối thủ! Thay vì chạy đua mua sắm máy bay, tàu chiến...Hãy tập trung phát triển công
nghệ tên lửa phòng thủ: đất đối hải và đất đối không. Sản xuất thật nhiều. Tầm bắn
bao phủ hết biển Đông, đó là một đòn "đoản binh" độc mà kẻ xâm lược rất khó đỡ.
Điều này đã nhiều người nói/ viết từ lâu. Kẻ viết bài này cũng đề cập từ nhiều năm
trước.

9, Để có vũ khí và kỹ thuật phương Tây, bắt buộc phải hòa mình vào dòng chảy của
văn minh nhân loại: tiến đến dân chủ và tự do! Ngoại giao cây tre là để tránh tối đa
mọi cuộc chiến không cần thiết. Nhưng uốn cúi rạp mình đến mức nói đen thành
trắng, nói phải thành trái thì đó là sự ô nhục! Mà một đất nước, một dân tộc chấp
nhận ô nhục sẽ không có chỗ đứng trên hoàn cầu!

10, Tình hình chiến cuộc Ukraine- Nga hiện nay trên cả bình diện chính trị thế giới
lẫn trên góc độ kỹ thuật, chiến thuật quân sự mà vẫn chưa đủ để ai đó mở mắt ra,
điều chỉnh lại chiến lược ngoại giao, quân sự phòng thủ đất nước thì thật không còn
gì để nói!

Người ta đã đúc kết: CHÍNH TRỊ LÀ ĐIỀU CHỈNH! Làm chính trị mà lúc nào cũng
hô kiên định vững vàng mãi mãi muôn năm...một cái gì đó, đấy là VÔ CHÍNH TRỊ
BẬC NHẤT!


