Ukraine không đủ số phi cơ cầm cự lâu dài hơn, nếu không
Hoa Kỳ và NATO chết
chiến đấu để dội bom phá hủy đổ quân vào trực tiếp để giúp, ít
nhát
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Tình hình Ukraine càng ngày
càng bi đát. Tuy Nga bị cầm
chân không chiếm thêm được
thành
phố
lớn
nào
ngoài Kherson tại
miền Nam Ukraine, quân lực
Nga hiện đang đổi chiến thuật.
Bất kể đến chuyện gây ra tội
ác chiến tranh, Putin cho lệnh
tàn phá các thành phố
của Ukraine đang bị bao vây
bằng cách bắn trọng pháo từ xa
đến. Vì các cuộc tấn công của
Nga trực diện với quân đội bảo
vệ của Ukraine đã gây ra tổn
thất nặng nề cho Nga, chiến
thuật mới của Nga là phá hủy
những cơ sở chính quyền, nhà
thương, trường học bằng cách
bắn trọng pháo ngày đêm từ xa
đến.
Hiện nay Nga vẫn chưa nắm
được thế thượng phong của
vùng không gian nên không
dùng máy bay oanh tạc vì
sợ Ukraine dùng các vũ khí
phòng không bắn rớt. Dùng
trọng pháo bắn từ vùng biên
giới Nga và Ukraine hay về
phía Bắc, bắn từ biên giới
của Belarusse, an toàn hơn
cho Nga. Tuy nhiên vì không
chính xác nên các cuộc pháo
kích này đã tàn phá các khu
dân cư, nhà thương, trường
học, ngay cả vào con đường
dân chúng chạy tỵ nạn, gây
nên thiệt mạng cho thường
dân, tạo nên tội ác chiến tranh
lớn lao.

các cỗ trọng pháo bắn từ xa
này. Và cũng bị tổn thất nặng vì
võ khí phòng không của Nga.
Đây là lý do tại sao tổng thống
Zelensky
của Ukraine van
nài Hoa Kỳ và NATO lập no-fly
zone để ngăn chặn không lực
Nga. Hoặc cung cấp thêm các
phi
cơ
Mig-29
cho Ukraine do Poland, Slovak
ia, Romania có sẵn các phi cơ
cũ này của Nga khi trước, muốn
cho lại Ukraine.

Điều tệ hại là mới đầu
chính Hoa Kỳ với ngoại trưởng
Blinken đã ủng hộ điều này.
Nhưng đến khi Poland cho các
phi cơ này bay sang căn cứ
không quân của NATO tại Đức
để từ đó trao lại cho Ukraine,
bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cũang
như ngoại trưởng Blinken đã
chống đối. Vì sợ rằng làm vậy
sẽ làm Putin cho rằng Hoa Kỳ
và NATO vượt lằn ranh đỏ, can
thiệp trực tiếp vào cuộc chiến.
Và sợ Putin nổi khùng cho dùng
bom nguyên tử, gây ra thế
chiến thứ ba!
Đây là món đòn hù của Putin.
Nhưng đã làm NATO và Hoa
Kỳ co rúm lại, không dám
giúp Ukraine về quân sự trực
tiếp, chỉ sợ dồn Putin vào
đường cùng, tên này sẽ dùng
vũ khí nguyên tử thật! Nhưng
thật ra, đối với Putin, một tên
độc tài muốn theo chân Hitler
thuở trước, NATO và Hoa Kỳ
không thể chết nhát được và
phải tháu cáy lại.
Với Ukraine chống cự anh
dũng nhưng cũng không thể

nhất Hoa Kỳ và NATO phải
nắm giữ và kiểm soát không
phận Ukraine, bắn bỏ máy bay
nào của Nga bay lên. Cũng như
giúp cho Ukraine máy bay
chiến đấu thêm nhiều hơn nữa
để oanh tạc các địa điểm đặt
trọng pháo của Nga từ xa bắn
lại.
Chỉ như thế mới giúp
cho Ukraine không bị chết hại
thường dân nhiều hơn nữa.
Thành phố Mriupol hiện đang
bị Nga pháo kích tan tành,
400,000 người dân kẹt tại đây
không có đường di tản vì Nga
bao vây và bắn cả vào thường
dân chạy nạn. Không có thực
phẩm, nước uống, thuốc men
và số người chết nhiều đến nỗi
phải đào rãnh để chôn tập thể.
Những chính quyền của
NATO và Hoa Kỳ chỉ vì chết
nhát trước đòn hù của Putin, có
thể để làm ngơ để 400,000
người dân Ukraine tại Mariupol
chết hết. Cũng như vài trăm
ngàn dân đang bị bao vây tại
Kharkiv cũng bị thảm cảnh
tương tự. Phải thêm cả triệu
dân Ukraine chịu chết để các
chính quyền hèn nhát này mới
tỉnh ngộ và ra tay cứu giúp cho
người dân Ukraine được hay
sao? Hay đợi khi Puti chiếm
xong Ukraine và bắt đầu đánh
sang các xứ Baltic, Poland là
thành viên của NATO, lúc đó
mới ra tay hay sao?
Những hèn nhát, thiển cận
và ngu muội này của Hoa Kỳ
và Anh, Đức, Pháp và những xứ
NATO khác, quả thật đáng chê

trách và khinh miệt. Chỉ hy
vọng dư luận quần chúng của
các quốc gia này có đủ mạnh
để đòi hỏi chính quyền phải ra
tay can thiệp giúp Ukraine.
May ra mới có một chút hy vọng
nào đó để vãn hồi được tình thế
tại quốc gia Ukraine khốn khổ
này.
Khuất Phong Nguyễn Đình
Phùng
www.nguyendinhphung.com

