Ukraine: Lương tâm của Vì đã tính sai về Putin. Tên này một xứ hội viên sẽ là tấn công
trong gần hai năm nay, đã hoàn toàn thể các quốc gia khác và
nhân loại còn không?
Khuất Phong Nguyễn Đình
Phùng
Những hình ảnh và video của
cuộc chiến tại Ukraine mấy
ngày qua cho thấy một điều. Là
lương tâm của nhân loại, đặc
biệt của thế giới tự do, dân
chủ, đã không còn nữa!
Cuộc xâm lăng của Nga do tên
quái vật Vladimir Putin, kẻ đã
trở thành tội đồ của nhân loại,
cầm đầu và ra lệnh tấn công
xứ Ukraine, hiền hòa, yêu
chuộng tự do dân chủ, chỉ để
thỏa mãn tham vọng cuồng
điên là tái tạo lại đế quốc Sô
Viết cũ.
Hoa Kỳ và Tây Âu đã biết từ
mấy tháng nay sửa soạn của
Putin,
đổ
quân
bao
vây Ukraine với lực lượng sau
cùng lên đến 190,000 quân.
Toàn lực cuả quân đội Nga với
xe tăng, phi cơ oanh tạc, hỏa
tiễn và các chiến hạm phong
tỏa Hắc Hải, đã được đổ dồn về
biên giới với Ukraine để sửa
soạn tấn công, chỉ chờ lệnh của
Putin.
Và Hoa Kỳ đã làm gì? Chỉ dọa
xuông là sẽ chế tài về kinh tế
nếu Putin tiến tới thật sự. Có
nghĩa Biden, ngoại trưởng
Anthony Blinken, cố vấn an
ninh Jake Sullivan, đều nghĩ
rằng Putin chỉ hù, không dám
tấn công Ukraine, sẽ co vòi vì
sợ bị chế tài kinh tế!
Đây là sai lầm chiến lược nặng
nề nhất của chính quyền Biden.

toàn sống trong thế giới cô lập
vì sợ Covid. Điện Kremlin đã trở
thành một quả bóng khổng lồ,
Putin không muốn giao tiếp với
ai vì sợ lây bệnh! Nên đã càng
ngày càng đi sâu vào ảo tưởng,
chỉ còn bị ám ảnh vào ý tưởng
ngông cuồng là tái lập đế quốc
Sô Viết trước kia với các xứ lân
cận bị sáp nhập và cả vùng
Đông Âu nằm trong vòng ảnh
hưởng của Nga.
Putin đã từng tuyên bố là cuộc
đổ vỡ của Sô Viết là tai họa lớn
nhất trong lịch sử! Nên với sự
điên cuồng do cô lập của
Covid, đã biến Putin thành một
thứ quái vật, chỉ còn biết đến
thỏa mãn tham vọng của mình,
dù cho có thể gây nên thế chiến
thứ ba cũng không cần biết
đến.

Như
thế
việc
xâm
lăng Ukraine là điều chắc chắn
sẽ xảy ra. Và Hoa Kỳ, NATO đã
hoàn toàn sai lầm trong sự tính
toán là chỉ cần đe dọa chế tài
kinh tế xuông, sẽ ngăn chặn
được Putin! Thực sự điều
mà Hoa Kỳ và NATO phải làm
trong vài tháng trước khi lực
lượng của Nga chưa lên đến
mức đổ dồn toàn lực về biên
giới Ukraine. Là chấp thuận
ngay yêu cầu của Ukraine xin
gia nhập NATO và triệu tập
khẩn cấp các hội viên của Liên
Phòng
Bắc
Đại
Tây
Dương gồm hơn 20 quốc gia
Âu
Châu,
Hoa
Kỳ
và Canada để
nhận Ukraine thành hội viên
chính thức, nhằm bảo vệ xứ này
theo Điều Khoản 5 là tấn công

NATO sẽ bắt buộc phải bảo
vệ.
Một khi Ukraine đã trở thành
hội viên NATO, Putin chắc
chắn sẽ không thể tấn công
được nữa và sẽ phải rút quân
về. Nhưng chính quyền Biden
đã quá thiển cận và không tính
toán được thế cờ đi xa hơn để
ngăn chặn Putin. Sai lầm kế
tiếp của chính quyền Biden là
cho rằng dùng tin tức tình báo
để vạch hết những đường đi
nước bước của Putin, sẽ làm
tên này chùn chân không dám
tiến tới nữa. Thực sự đa số các
người chủ chốt trong thế cờ
chess đối phó với Putin như
Blinken, Sullivan và giám đốc
CIA William Burns, đều cho
rằng Putin chỉ dọa xuông và sẽ
qui hàng rút quân về chỉ với đe
dọa chế tài kinh tế, một khi thấy
Hoa Kỳ với tình báo đã biết hết
các bí mật của Nga và cho
công bố hết!
Điều mà Hoa Kỳ và NATO
không ngờ đến là Putin có thể
đã trở thành điên loạn, không
còn tính toán gì nữa. Và Putin
cho rằng Hoa Kỳ sẽ không dám
làm gì vì đã trở thành quá yếu
và xã hội Hoa Kỳ hiện nay đã
phân hóa quá mức, sau 4 năm
tai họa do Trump đem lại. Và
với chứng minh trước mắt là
cuộc rút quân tại Afghanistan,
cho thấy sự bất lực của Hoa Kỳ,
Putin không còn phải nể nang
và sợ hãi gì nữa để tấn công
Ukraine.
Điều mà Putin không tiên liệu
được là mức kháng cự xâm lăng

của Ukraine. Dân xứ này đã
chống trả anh dũng và cầm
chân quân Nga khắp nơi.
Những tin tức cho thấy sự anh
hùng và liều chết chiến đấu của
quân đội Ukraine, đã làm Nga
không thể thực hiện được ước
tính là chiếm trọn Ukraine chỉ
trong vài ngày.

mua dầu hoả của Nga nữa và
đuổi Nga ra khỏi hệ thống
SWIFT là hệ thống giao dịch
quốc tế về tín dụng. Lý do là
Biden sợ dân Mỹ than phiền khi
giá xăng tăng cao! Cũng như
Đức và Ý sợ đuổi Nga ra khỏi
hệ thống SWIFT, các công ty
giao dịch bán đồ cho Nga sẽ
không thu được tiền và thiệt hại
nặng!

Điển hình nhất là chính tổng
thống Ukraine, trước kia chỉ là
một tài tử hài hước, đóng vai
tổng thống trên TV, nhưng sau
đó hoạt động chính trị và ra ứng
cử tổng thống thật sự. Zelenski
được trên 70% số phiếu và với
cuộc xâm lăng của Nga, đã là
biểu tượng cho sự dũng cảm
của
người
dân Ukraine.
Zelenski từ chối không bỏ chạy
dù được Hoa Kỳ khuyến cáo và
giúp đỡ để ra khỏi Ukraine nếu
muốn. Vì Hoa Kỳ có tình báo là
Putin đã lập danh sách các
nhân
vật
chủ
chốt
của Ukraine phải giết ngay một
khi Nga chiếm được thủ đô
Kyiv.

Thiếu hai điều này, các chế tài
của Hoa Kỳ và Tây Âu sẽ
không còn giá trị gì và không
lay chuyển được Putin phải
dừng chân. Ngoài ra Putin
trông cậy là Trung Hoa sẽ yểm
trợ để những chế tài kinh tế trở
thành vô hiệu quả. Nên Putin
đã đợi cuộc Olympics mùa
đông tại Bắc Kinh vừa xong mới
ra lệnh tấn công Ukraine.
Trung Hoa hiện nay đã ra mặt
hẳn để liên kết với Nga chống
lại Hoa Kỳ và Tập Cận Bình
cũng chỉ trông chờ Putin
đánh Ukraine xong và xem
phản ứng của Hoa Kỳ cũng như
NATO, đối phó như thế nào.
Nếu Tập Cận Bình thấy Hoa Kỳ
quá yếu kém, phản ứng nhút
nhát, họ Tập nhiều phần sẽ hạ
lệnh để chiếm Đài Loan từ đây
đến cuối năm. Vì Trung Hoa
thấy Hoa Kỳ và thế giới tự do
không dám phản kháng gì
mạnh với vụ Hồng Kông, Đài
Loan sẽ là mục tiêu kế tiếp.

Zelenski cũng không ngừng
thúc đẩy các nhà lãnh đạo của
NATO và Hoa Kỳ phải chế tài
Nga lập tức và mạnh mẽ, ngay
cả trước khi Nga tấn
công. Nhưng Biden và Blinken
đã không nghe theo, đợi khi
Putin bắt đầu cho chiến xa vượt
biên giới mới tuyên bố chế tài.
Những chế tài lúc đầu chỉ là
nửa vời, ngăn chặn các ngân
hàng lớn của Nga và phong tỏa
tài sản của các tay oligarchs
tay sai của Putin. Nhưng hai
điều chính và quan trọng nhất
lại không dám chế tài! Là không

Kinh nghiệm của lịch sử, gần
đây nhất là Đệ Nhị Thế Chiến,
cho thấy để đối phó với những
kể độc tài điên loạn như Putin,
tỏ ra yếu kém và hèn nhát như
Chamberlain của Anh đối với
Hitler trước đây, chỉ khuyến
khích những tên này tham vọng

hơn nữa và sẽ tiếp tục gây ra
chiến tranh rộng lớn hơn. Hiện
nay Ukraine vẫn anh dũng cầm
chân tại thủ đô Kyiv, nhưng nếu
Putin ra lệnh cho toàn lực tấn
công, Kyiv sẽ thất thủ nội trong
vài ngày đến.
Điều mà Hoa Kỳ và NATO phải
làm
ngay
là
chấp
thuận Ukraine gia nhập NATO
khẩn cấp, những thủ tục khác
làm sau. Và cho đổ quân vào
theo Điều Khoản 5 của hiến
chương
NATO,
bảo
vệ Ukraine để giữ vũng chính
quyền của Zelenski. Hoa Kỳ sẽ
phải thiết lập vùng không gian
cấm bay no- fly zone trên
không phận Ukraine để phi cơ
Nga không thể oanh tạc
được. Và đuổi Nga ra khỏi hệ
thống SWIFT lập tức, cấm mua
dầu hoả của Nga và phong tỏa
tất cả các hoạt động kinh tế của
Nga.
Chỉ như thế, những tầng lớp
elites của Nga, những tên
oligarchs, tay sai của Putin
thấy mất hết quyền lợi và nguy
hiểm cho chính cá nhân mình,
mới có thể kết hợp để nổi dậy
lật đổ Putin. Và một khi tên
quái vật Putin không còn nữa,
thế giới mới có thể tạm yên
được.
Lòng can đảm và hy sinh, kể
cả mạng sống của mình của
người dân Ukraine, cho ước
muốn tự do, dân chủ của con
người. có đánh thức được lương
tâm của nhân loại hay không
để cứu được Ukraine và giữ
vững được những mong manh
của dân chủ và tự do cho con
người? Thời giờ đã quá cấp

bách. Có còn được chút hy
vọng nào không? Hay đã quá
muộn rồi!!!
Khuất Phong Nguyễn Đình
Phùng
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