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Cho đến nay, người ta dường như đã dứt khoát trong kết luận không chỉ về vụ chiếc máy bay MH17 

của Malaysia Airlines với 298 người trên đó bị hỏa tiễn địa không bắn hạ vào ngày 17-7 khi bay ngang 

qua vùng miền đông của nước Ukraine, giáp biên giới với nước Nga, mà còn quan trọng hơn, chính là 

sự thật trong vụ “nổi dậy” của lực lượng thân Nga, theo Nga ở miền đông nước Ukraine này.  

Vụ chiếc máy bay MH17 bị bắn đương nhiên là chuyện xui tận mạng bi thảm của gần 300 hành 

khách của hãng máy bay Malaysia đang muốn sập tiệm, nhưng điều quan trọng hơn trong vụ “tên bay 

đạn lạc” này chính là sự vô ý thức và vô trách nhiệm cực kỳ nguy hiểm trong việc sử dụng vũ khí 

chiến tranh hạng nặng của các phần tử phiến loạn ở miền đông Ukraine với tâm lý vừa phiêu lưu vừa 

kiêu căng, ngạo mạn. Chuyện chẳng cần nói ra, ai cũng biết hỏa tiễn tối tân, hiện đại này là do Nga 

cung cấp cho loạn quân, và chẳng những cung cấp mà còn huấn luyện việc sử dụng. Đáng nói hơn 

chính là phản ứng, cách xử lý sự sai lầm, bất cẩn này. Thay vì lên tiếng xác nhận trách nhiệm, điều tra 

công khai, minh bạch nhằm đưa ra ánh sáng thủ phạm và cho biết những biện pháp thỏa đáng đối với 

những phía liên hệ (hãng máy bay, hành khách, những phần tử chịu trách nhiệm về vụ bắn nhầm này), 

phía loạn quân đã tìm cách ém nhẹm sự việc, ngăn cản việc điều tra tìm kiếm và thu hồi xác nạn nhân, 

và im lặng trước câu hỏi về trách nhiệm trong “tai nạn” này.  

Thế còn phản ứng của nước Cộng hòa Liên bang Nga? Người thì nói Nga có vai trò và trách 

nhiệm a tòng, đồng lõa, ngưòi thì nói “con dại nhưng cái không mang”, hay “mũi dại nhưng lái không 

chịu đòn”, và người còn đi xa hơn, cho rằng chính Nga là kẻ chủ mưu. Tổng thống Nga Vladimir Putin 

làm như hỏa tiễn này là vũ khí tự có của phiến quân, và nói như thể tai nạn đó là chuyện đương nhiên 

chẳng ai chịu trách nhiệm cả vì là trong thời chiến, và ông ta kết luận vì hai bên chính quyền Kiev và 

lực lượng nổi dậy đang chiếm đóng thành phố Donetsk không chịu hòa đàm cho nên mới xảy ra cớ sự. 

Và trong khi miệng ông vẫn nói là Nga muốn có dàn xếp êm đẹp cuộc xung đột này, như thể họ đứng 

ngoài và chẳng dính líu gì với phe nổi dậy ở miền đông Ukraine, thì mọi chứng cớ đều cho thấy quân 

Nga từ nước của mình đang pháo kích vào Ukraine, tập trung lực lượng sát biên giới, và tiếp tục tiếp 

viện vũ khí nặng cho phiến quân. Nếu Nga thực tình tôn trọng chủ quyền, độc lập của Ukraine, nếu họ 

thực sự mong muốn có giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine, thì tình hình đã ổn từ lâu. Nhưng 

Putin muốn đi tới từng bước trong sách lược bành trướng của ông ta. Đó là một hiểm họa không chỉ 

cho châu Âu mà cho cả thế giới này. 

Tổng thống tân cử của Ukraine Petro Porosheko đã lên tiếng kêu gọi Mỹ hãy ra tay. Ông viết 

trên tờ The Washington Post ngày 21-7: Ukraine cần Mỹ trả lời cho Nga! Người ta không còn mơ hồ 

quan điểm của Putin và ý định của Sa hoàng tân thời. Quan điểm của Putin là có nhiều sai lầm lịch sử 



đã phạm phải – quan trọng nhất là sự vỡ tan của khối Liên Xô 14 nước cách đây 23 năm. Ý định của 

ông ta là làm lịch sử bằng cách sửa chữa những lỗi lầm đó - tức là tái lập đế chế đó như là bước đầu – 

sau đó còn có thề nhìn vào những lỗi lầm lâu hơn nữa, xa hơn nữa. Nhiều nhà quan sát cũng đã thấy 

tình hình nguy ngập, bởi vì ông Putin đang say máu trước sự bùng dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, 

hay ông không cưỡng được sức ép của chủ nghĩa này, một khi ông đã lỡ tay hay vui tay mở ra nắp hộp 

cho ma quỉ thoát ra. Dù sao, ông đang hết sức tự tin vào sức mạnh quân sự vô địch của Nga, xem 

chừng sẽ giữ lời hứa là hành động bằng mọi giá để “bảo vệ kiều bào Nga hay người nói tiếng Nga” - 

những người Slavic ở khắp nơi trên thế giới – không chỉ riêng gì ở Ukraine. Đó là cách duy nhất mà 

ông ta nhìn thấy để trở thành anh hùng dân tộc bậc nhất trong lịch sử hiện đại của Nga.   

Lẽ ra, ông Putin có thể thận trọng hơn để nhìn thấy hai mặt của vần đề. Một mặt là điều mà 

ông, với kinh nghiệm dày dạn của một ông trùm tình báo KGB, rồi sau đó là FSB, có thể cho rằng sự 

lúng túng đến bất lực của Mỹ và những nước châu Âu trong việc đạt được sự nhất trí về biện pháp đáp 

lại sự thao túng có tính cách xâm lược và bành trướng của Nga. Chế tài, kinh tế và ngoại giao, nhằm cô 

lập nước Nga trên thế giới là điều duy nhất người ta đang sẵn sàng làm – nhưng sẽ đi đến đâu? Có nhà 

bình luận đã báo động về sự “hèn nhát” của châu Âu trong bài viết có tựa “Tội ác Putin, sự nhu nhược 

của châu Âu” (Putin’s crime, Europe’s cowardice), thế nhưng làm được gì cho có hiệu quả, câu hỏi 

này không dễ trả lời. Ông Putin, vốn là một nhà tình báo quốc tế hàng đầu, thấy mặt này rất rõ. Mặt 

khác, ông phải xét đầy đủ đến những cái hại về cả hai mặt quốc nội và quốc tế mà Nga sẽ phài đối đầu 

nếu Putin đi quá xa. Đa số dân Nga hiện nay có thể thỏa mãn tự ái dân tộc, và được nhồi nhét trong 

những bài học lịch sử một chiều về sự lừng lẩy của những đế chế Nga trước đây, sự tồn tại, đứng vững 

của Nga qua hai kỳ thế chiến trong nửa đầu thế kỷ 20. Thế nhưng khi về lâu về dài họ thấy những ảnh 

hưởng của sự phiêu lưu đó trên nền kinh tế, sự cô lập của quốc tế đối với Nga, thì chắc một phần trong 

dân chúng sẽ có phản ứng. Thế giới đang toàn cầu hóa, và Nga không thể cứ mãi chơi một mình, chơi 

không giống ai. Nước Nga chẳng phải không có những vấn đề nội bộ khi một phần dân chúng muốn 

dân chủ hóa và sống hòa bình và tôn trọng những nước láng giềng. Nga không phải không bị những đe 

dọa khủng bố trong nước có tính tôn giáo hay dân tộc. Mặt này người ta đang cố phân tích, và dường 

như ông Putin chưa thấy. Ông còn tin rằng thế lực FSB sẽ bào vệ cho ông an toàn. Và chừng nào ông 

và người Nga do ông tẩy não còn nhìn thực tế theo cặp kính riêng của mình, mối đe dọa của Putin phải 

là mối lo nghĩ đêm ngày của thế giới - bởi vì các cuộc đại chiến đều bắt đầu từ sự hoang tưởng của một 

chế độ độc tài quốc xã, phát xít và sự bất lực và nhu nhược của những người chung quanh nước đến 

chân vẫn chưa biết phải nhảy làm sao. 

Một số nước phương Tây, nhất là Anh và Hoa Kỳ, đã có những phát biểu mạnh mẽ ám chỉ sự 

liên quan gián tiếp của Nga tới vụ rơi máy bay dân sự tại vùng phiến quân kiểm soát ở Ukraine. Tổng 

thống Barack Obama nói Nga đã cung cấp hệ thống phòng không cho quân nổi dậy và một số nhân vật 

chủ chốt của phe này là công dân Nga. Anh đang kêu gọi có những trừng phạt kinh tế mạnh hơn với 

Nga nhưng chưa được sự ủng hộ của Pháp và Đức. Thậm chí, lãnh tụ đối lập ở Anh đang đòi phải tước 

bỏ quyền của Nga tổ chức World Cup năm 2018,. 

Câu hỏi được nêu ra là liệu cuộc khủng hoảng mới này sẽ ảnh hưởng thế nào tới động thái của 

ông Putin. Trước khi xảy ra vụ MH17, một số người e rằng càng trừng phạt và cô lập  th  càng đi xa 

khỏi mục tiêu ngăn chận ông ta tại Ukraine và phản tác dụng trong việc đạt mục tiêu lâu dài là cải biến 

Nga thành một quốc gia b nh thường, hiện đại và hội nhập toàn cầu. Họ cho răng trừng phạt chỉ dẫn 

đến chỗ ông Putin kiểm soát kinh tế mạnh hơn và làm yếu đi phần hiện đại và tương đối độc lập của 

kinh tế Nga. Cấm vận cũng sẽ làm tăng quyền lực ch nh trị của Putin và tập hợp dư luận xung quanh 

ông ta. Người ta cũng nghĩ ông Putin sẽ khó có thể thay đổi lập trường với quân nổi dậy v  sợ mất sự 

ủng hộ hiện nay từ thành phần dân chúng hiếu chiến và những người theo chủ nghĩa quốc gia, gồm cả 

nhóm đang sát cánh cùng quân nổi dậy ở Ukraine. 

Một nhà nghiên cứu địa lý ch nh trị George Friedman cho rằng Ukraine vừa là vùng đệm ngăn 

nước Nga và các nước nằm trong liên minh quân sự NATO, vừa là nơi trung chuyển dầu kh  của Nga 

qua châu Âu. Bởi thế Putin sẽ khó nhân nhượng và sẽ cố gắng để Ukraine là một nước bất ổn nhằm 



cản trở nước này gia nhập NATO. Nhưng ông Friedman đã nhận xét "Về lâu dài, ông Putin sẽ thấy 

mình t nh toán sai và quản lý sai thường khó tồn tại được. Ông đã t nh toán sai ở Ukraine, không dự 

đoán được sự sụp đổ của một đồng minh, không có những phản ứng có hiệu quả và rồi bối rối khi phải 

giành lại thế trận. Việc điều hành kinh tế của ông gần đây cũng không sáng sủa g . "Có những đồng 

nghiệp của ông nghĩ rằng họ có thể quản lý tốt hơn và có nhiều yếu nhân ở châu Âu muốn ông ra đi. 

Ông cần nhanh chóng thay đổi hiện trạng này nếu không ông sẽ bị thay thế."  

Chúng ta chỉ mong khả năng hiện thực trong những nhận định của Giáo sư Friedman. Nhưng 

đương nhiên, như tờ The Washington Post nói, “Chúng ta không thể khoanh tay ngồi chờ được mà 

phải hành động trước khi quá trễ”.  

Sáu năm sau khi Alexander V. Litvinenko, một cựu điệp viên của KGB và FSB, trốn qua Anh 

để thoát sự truy sát của tổ chức của mình, ông ta vẫn không thoát khỏi số phận bi đát, bị đầu độc chết ở 

Luân Đôn bằng chất phóng xạ (vào năm 2006), nhà cầm quyền Anh bỗng dưng loan báo sẽ mở lại một 

cuộc điều tra công khai về cái chết của ông ta. Họ nay cho phép thanh tra tìm hiểu xem những người 

lãnh đạo Nga có ra lệnh xử tử người của mình hay chăng. Một đàng những người quan sát có thể xem 

thông báo của Bà Bộ trưởng Nội vụ Theresa May là lố bịch v  quá trễ, một đàng người ta hiểu rằng lịch 

sử đã sang trang trong quan hệ giữa Anh và Nga: 10 Downing Street nay không chịu được nữa sự 

ngang ngược, lạm dụng của Điện Cẩm Linh cho nên không “nhịn” được nữa. Quan tòa nói đây là cuộc 

điều tra “thẳng thắn vá can đảm”. Nhiều vụ điều trần chấn động đang chờ đợi. 

Chúng ta còn có thể nhớ vào năm 2007, áp lực lên Thủ tướng Tony Blair rất mạnh sau khi 

Litvinenko bị đưa vào nhà thương cấp cứu, và cuộc điều tra đầu tiên cho thấy những điệp viên từ Nga 

gởi đến Luân Đôn đã tìm cách đến gần ông Litvinenko để sát hại bằng một loại chất độc bỏ trong bình 

trà của ông tại một khách sạn ở trung tâm thủ đô nước Anh. Người ta đã dụ ông đến khách sạn này để 

gặp một nhân vật FSB từ Mạc Tư Khoa đến. Litvinenko có “tội” là vào năm 1998 đã yêu cầu ông trùm 

mới của FSB điều tra tham nhũng và lạm quyền trong nội bộ cấp cao của tổ chức tình báo này. Khi 

Putin bỏ ngoài tai, Litvinenko thấy nguy bỏ trốn qua Anh cùng vợ con vào năm 2000. Nhưng tình báo 

Nga, đi đâu chẳng đến; làm sao chạy cho thoát! Trong lời trối trăn trước khi chết, Litvinenko đã nói 

thủ phạm giết mình chính là Putin! Cuộc điều tra đang tiến hành sâu rộng ở cả hai nước và Anh đang 

yêu cầu dẫn độ một nhân viên tình báo Nga bị cáo buộc vào tội sát nhân, gài cho Litvinenko đến khách 

sạn, nhưng một mặt Putin từ chối việc dẫn độ, giao nộp người của mình; mặt khác, Bộ Ngoại giao Anh 

im lặng thối lui để giữ quan hệ làm việc với Nga!  

Sự việc còn thêm phức tạp khi vợ ông Litvinenko khai rằng chồng mình vào lúc chết còn là 

điệp viên có ăn lương cho M16 của Anh. Nếu chính phủ Anh nhìn nhận Litvinenko là điệp viên M16, 

sự việc còn phức tạp hơn vì chính phủ Anh có bổn phận phải bảo vệ cho người của mình! Litvinenko 

cũng là một người thân cận một nhân vật từng có nhiều quyền lực và tiền tài ở Mạc Tư Khoa, Boris A. 

Berezovsky. Sau này, ông là một người quyết liệt chống Putin và phải lưu vong ở Luân Đôn. Năm 

ngoáí, người ta tìm thấy ông nằm chết trong một phòng tắm khóa  kín trong một biệt thự sang trọng 

của người vợ cũ của ông. Ông tự sát hay bị ám sát - người ta vẫn chưa xác định được.  

Chỉ có điều như chúng ta đã thấy, qua cái chết của Litvinenko hay của nhà báo bà Anna 

Popukovskaya, những ai chống Putin đều có chung số phận, rất nhanh chóng, bị giêt chết cách này hay 

cách khác, bất cứ ở đâu, hay bị đi tù mọt gông.  

Người ta nói Putin là ma quỉ chứ không phải là người – vì ông là người có hai gốc lớn không 

thể chặt hay bứng đi được: ông là người Cộng Sản và ông là trùm KGB. Cộng Sản thì đấu tranh giai 

cấp để tiêu diệt người. KGB thì hoàn toàn không có tính người cho nên mọi âm mưu bao giờ cũng 

không gớm máu.  

Vấn đề là ông đã lộ mặt từ lâu. Cứ xem ông qua mặt ông Boris Yeltsin từ năm 2000 thì thấy. 

Thế nhưng, từ lâu, người ta cứ giả đui, giả điếc, giả câm, cứ tưởng thế là xong chuyện, và Putin 

cũng biết thế cho nên cứ làm tới. và nay càng làm tới! 

Bởi thế mới có Putin ngày nay! 


