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Cuộc chiến tại Ukraine đã kéo
dài được 2 tuần. Không ai có
thể ngờ được sự anh dũng
chiến đấu của người dân
Ukraine đã
chặn được đoàn
quân xâm lăng của Putin đến
mức đó. Putin cũng như các
giới quân sự của Hoa Kỳ và
NATO, đều đã
cho
rằng
Ukraine sẽ tan hàng và Nga sẽ
chiếm cứ thủ đô Kyiv cũng như
các thành phố lớn khác chỉ nội
trong vài ngày sau khi Putin
cho lệnh tấn công.
Lòng can đảm của người dân
Ukraine, thà chết chứ không
hàng, sự yêu chuộng tự do dân
chủ của dân Ukraine, dù mới
chỉ được độc lập chỉ có 30 năm,
chứng tỏ lý tưởng dân chủ vẫn
là cứu cánh của con người, dù
gần đây thể chế độc tài đã
chiếm thượng phong, lan tràn
trên toàn cầu.
Cuộc tranh đấu của người dân
Ukraine, với biểu tượng là sự
anh hùng của nhà lãnh đạo
Zelensky, đã làm cả thế giới
khâm phục. Nhưng chính
quyền Biden, cũng như các
chính quyền của khối NATO,
vẫn không muốn ra tay giải cứu
cho Ukraine bằng quân sự.
Những chế tài bằng kinh tế, đặc
biệt với sự đuổi Nga ra khỏi hệ
thống SWIFT và phong tỏa quỹ
tiền tệ dự trữ lên đến 630 tỷ Mỹ
Kim của Nga tại ngoại quốc, đã
làm Nga rơi vào khủng hoảng
kinh tế nặng. Nhưng những ảnh
hưởng kinh tế này không đủ để

Putin thay đổi ý tưởng xâm lăng
chiếm trọn Ukraine. Mong
muốn một thay đổi thể chế tại
Nga với các tay oligarchs bị tịch
thu tài sản tại ngoại quốc, sẽ
kết hợp lại để lật đổ Putin,
là điều khó xảy ra.
Mặc dù dân Ukraine và
quân đội đã làm ngạc nhiên với
sự chống trả mãnh liệt, sự thật
phũ phàng vẫn là một cuộc
trứng chọi đá với quân lực của
Nga, đã không ngần ngại tạo
nên các tội ác chiến tranh và
giết hại thường dân Ukraine.
Gần như tất cả giới quân sự Tây
Phương đều cho rằng Putin
sau cùng cũng sẽ chiếm được
toàn cõi Ukraine và dù kéo dài
lâu hơn, cũng chỉ là vấn đề thời
gian.
Điều gì có thể thúc đẩy NATO
và Hoa Kỳ đem quân vào để
giải cứu Ukraine? Putin đã tháu
cáy khi đe dọa có thể sẽ có
chiến tranh nguyên tử. Điều
này đã làm Hoa Kỳ và NATO
chùn bước, không dám làm
gì để dồn Putin vào đường
cùng và tay này có thể nổi điên
ra lệnh tấn công bằng nguyên
tử trên khắp các thủ đô và
thành phố lớn của Hoa Kỳ và
NATO. Ngay cả thiết lập vùng
cấm bay no-fly zone trên không
phận Ukraine cũng không dám
làm. Poland gửi máy bay Mig
29 cho Ukraine với trao đổi là
nhận lại chiến đấu cơ F-16 của
Hoa Kỳ, bộ quốc phòng Hoa Kỳ
cũng ngần ngại.
Nhưng những hình ảnh qua
video chiếu trên TV khắp thế
giới đã cho thấy thảm cảnh
chiến tranh của dân Ukraine,

một cuộc chiến đầu tiên trong
lịch sử được chứng kiến tận mắt
và tức khắc cho cả nhân
loại. Đây
cũng
là
cuộc
chiến đầu tiên với sự tham dự
của mọi người trên toàn cầu
bằng social media. Lòng
thương tâm và sự phẫn uất của
dân chúng tại các quốc gia Hoa
Kỳ và các quốc gia thuộc khối
NATO sẽ đến một lúc tạo ra làn
sóng bắt buộc các chính quyền
các quốc gia trên phải can thiệp
trực tiếp bằng quân sự để ngăn
chặn Putin tàn sát dân Ukraine.
Như Zelensky đã cảnh cáo,
nếu để cho Putin thắng thế
trong cuộc chiến này, tên này
sẽ không ngừng tại biên giới
Ukraine và sẽ tiếp tục tham
vọng chiếm các quốc gia
lân cận thuộc Sô Viết trước như
Lithuania, Estonia, Latvia cũng
như các xứ Đông Âu trước như
Poland, Hungary, Slovakia....
Đe dọa về chiến tranh nguyên
tử lúc nào cũng vẫn còn đó nếu
Putin tiếp tục nắm quyền tại
Nga. Đã đến lúc Hoa Kỳ và
NATO phải tháu cáy lại và đòi
hỏi Putin phải rút quân về. Nếu
không sẽ can thiệp trực tiếp
bằng quân sự để giữ vững
chính quyền Zelenski tại Kyiv,
cũng như giải vây các thành
phố lớn của Ukraine như
Mariupol, Kharkiv và Odessa.
Putin sẽ không dám đi vào
bước đường sau cùng là gây
chiến tranh nguyên tử. Vì sẽ bị
giới quân sự của Nga không
theo lệnh và lật đổ. Vì Putin có
thể đã trở thành điên loạn
nhưng những thành phần
chung quanh, inner circle, gồm
giới tình báo, an ninh và các

tướng lãnh cao cấp, không phải
ai cũng điên theo.
Điều tốt nhất có lẽ vẫn là một
thay đổi thể chế tại Nga với
Putin hoặc bị ám sát chết hay
bị lật đổ do chính nhóm bao
quanh vòng trong inner circle,
chủ trương. Và đưa Putin ra
trước tòa án quốc tế tại The
Hague để xử về tộc ác chiến
tranh và tội ác với con người
như
tòa án
Nuremberg
trước đây với Đức quốc xã
sau đệ nhị thế chiến.
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