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Ngày chủ nhật 20-7 vừa qua, một số anh em chúng tôi có dịp gặp nhau trong một bữa 

cơm trưa “đạm bạc” tại Chùa Tam Bảo ở Salt Lake City– các anh Trí, Nga, Pháp, 

Hiệp…  Tất cả đã chia sẻ với nhau những ưu tư trước thời cuộc, nỗi bàng hoàng, day dứt 

trước câu chuyện chuyến bay định mệnh MH17 và những diễn tiến phức tạp đang còn 

tiếp diễn chẳng biết về đâu. Tôi quả thật vui khi thấy các bạn già đã biết không thiếu một 

tình tiết nào của “nghi án” phức tạp này. Đáng là tấm gương cho những thế hệ tiếp nối. 

Nếu là người trong nước, chắc chắn chúng ta sẽ nhìn sự việc khác đi. Nhưng nay ở trên 

đất Mỹ, được nhìn rộng ra thế giới bên ngoài qua những thông tin từ hệ thống truyền 

thông đa dạng, phong phú và tự do của Mỹ, chúng ta hẳn chỉ có một cách nhìn: những 

sai lầm nghiêm trọng của lịch sử có thể di họa lâu dài, khủng khiếp hơn cho nhân loại 

ngoài mức chúng ta có thề tưởng.  

“Tai nạn” của chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines trên bầu trời Ukraine 

đúng là một tấn bi kịch phi lý nếu nói rằng chẳng có ai chủ mưu vụ này và chẳng có ai 

muốn chuyện này xảy ra. Thế nhưng đúng là có một sự nhất trí trong cách người ta nhìn 

sự việc: vụ hỏa tiễn nhắm bắn chiếc máy bay chở hành khách này khiến cho gần 300 

người chết không nhắm mắt là kết quả của sự xâm lăng của Nga vào vùng đông Ukraine, 

một chiến dịch chủ đích tạo ra một sự hỗn loạn pháp lý, chính trị và quân sự ở vùng này 

để phơi bày sự bất lực, vô vọng của chính quyền Ukraine ở Kiev và thúc đẩy tiến tới sự 

ly khai hay “tự trị” của những thế lực theo Nga ở miền đông nước này. Nếu chẳng có sự 

hỗn loạn vô chính phủ do Nga tạo ra ở vùng đất nổi loạn này, đã không có một hỏa tiễn 

đất đối không bắn lên chiếc máy bay. Phản ứng của lãnh chúa Nga Vladimir Putin vẫn lì 

lợm, chối quanh, có người nói ông ta đang bị dồn vào góc tường (kết luận có vẻ chủ quan 

quá). Và phản ứng của phương tây, của Mỹ, của thế giới? Chỉ có trời mới biết! 



 Ngay từ đầu cuộc chơi, chính phủ Nga đã không đưa quân chính qui đến Ukraine 

mà chỉ tung lính đánh thuê cùng giới đặc công tình báo, gián điệp vào vùng này để lũng 

đoạn tình hình, với sự cộng tác tích cực của những kẻ nội thù của chính phủ Ukraine: 

những tên vô lại ở địa phương (Ukraine-gian) đi theo Nga. Tất cả gom lại tạo thành một 

lực lượng khủng bồ và quân sự hung bạo, đánh đập những người theo chính quyền 

Ukraine trong những cuộc biều tình, chiếm cứ các sở cảnh sát, văn phòng chính phủ và 

những cơ sở của chính quyền để triệt hạ uy thế, quyền lực của nhà nước Ukraine. Trong ý 

đồ này, chính phủ Nga và giới truyền thông vô liêm sĩ của Nga đã ủng hộ không điều 

kiện, rêu rao lập luận chính quyền trung ương ở Kiev là bất hợp pháp và “quốc xã” (phát 

xít). Thái độ của báo chí Nga hiện nay là do đâu? Chủ nghĩa dân tộc quá khích mà Putin 

thồi bùng lên? Hay tập quán làm công cụ cho chế độ độc tài từ thời Liên Xô không xa 

xưa lắm? Có lẽ cả hai! 

 Vladimir Putin ngày càng tỏ ra điếm đàng một cách điệu nghệ - chẳng thề dùng 

những chữ nhẹ nhàng hơn đề gọi ông ta, như ngụy tín, ngụy thiện, đạo đức giả. Bao giờ 

ông ta cũng sẵn sàng nói chuyện, gọi điện thoại đường dây nóng, bao giờ cũng cho thấy 

thiện chí hòa hoãn, nói rằng đây là chuyện trong nhà của Ukraine, ông chỉ lo bảo vệ cho 

người theo Nga nói tiếng Nga ở nước này mà thôi, và sẵn sàng có lời khuyên cho phe nổi 

loạn ở miền đông Ukraine hãy “giã từ vũ khí” đề thương lượng với  Kiev. Nhưng trò hề 

đó ngày càng lộ liễu, bởi vì tình hình ngày càng bất ổn, mơ hồ. Phe theo Nga ở miến 

đông Ukraine dứt khoát không buông súng vì thấy Nga cứ tuồn vũ khí vào, đương nhiên 

người ta cho không biếu không thì mình phải nhận, phải dùng, làm sao buông được. Còn 

nói chuyện với Kiev? Người ta cứ làm nư, đúng là “làm gì nhau nào!”. Và Nga cứ đổ vào 

cho quân nổi loạn vũ khí nặng hiện đại bậc nhất mà ngay cả quân đội Kiev cũng không 

có: súng liên thanh và pháo binh, xe tăng, thiết giáp và hỏa tiễn phòng không. Nếu không 

có quân viện của Nga, ở đâu mà những nhóm phiến loạn từ dưới đất chui lên có thể có đủ 

thứ như thế? Bao nhiêu máy bay của Ukaine đã bị các nhóm nổi dậy bắn hạ bằng trang bị 

cực kỳ tối tân: hỏa tiễn phòng không cá nhân mà người ta có thể mang theo gọn gàng như 

súng chiến đấu. Một điều hiển nhiên có thể nhấn mạnh: vì phiến quân ở miền đông 

Ukraine không có không lực, cho nên quân đội Ukraine đang cố “binh định” vùng này 

chẳng hề được trang bị hỏa tiễn đối không. Hỏa tiễn từ vùng này bắn lên chỉ có một 

nguồn mà thôi: quân nổi loạn theo Nga. 

 Chính phủ  iev n i họ c  những bằng chứng r  r ng cho thấy thứ vũ kh  được s  

dụng l  được đưa từ  ga v o v  do ba công dân  ga điều khiển.  iev n i những người 

n y đã đưa hệ thống t n l a đặt tr n  e tải qua bi n giới trở lại ph a  ga. Đúng là phía 

theo Nga đã ngộ nhận chiếc máy bay MH17 của Malaysia là một phi cơ quân sự của Kiev 

cho nên bắn hạ đề th  xem hỏa tiễn này có hữu hiệu hay không. Người ta nói viên tư lệnh 

phiến quân từng được Nga đào tạo và trưởng thành “trong khói l a” - cuộc chiến tranh 

tàn phá và khủng bố ở Chechnya - đã khoe khoang ngay trên mạng vừa bắn hạ được 

“máy bay địch”, và ngay sau khi biết sự nhầm lẫn, ông ta tức thì rút khỏi mạng lời khoe 

khoang có tính tự thú đ .  

 Chúng ta biết rằng thế giới nói chung, và các nước phương tây, đứng đầu là Mỹ, 

lâu nay vẫn rơi vào một tình thế khó x  vì Sa hoàng Putin này. Bao nhiêu dấu hiệu cảnh 

báo đã đầy ra đó ngay từ những năm đầu tiên của thiên niên mới, chỉ vài năm sau khi 

Putin xuất hiện. Xem cách ông ta tiêu diệt phong trào đòi độc lập của người Chechnya thì 

biết. Cùng với cách những người đối kháng bị tiêu diệt – ngay cả trốn ra ngoài cũng 



không thoát. Cái chết tức tưởi của bà nhà báo Anna Politkovskaya chẳng thể nào chúng ta 

quên được.  

Nhưng người ta chỉ biết rõ đường lối “đối ngoại” toàn cầu của Putin, tái lập đế chế 

Nga của người Slavic với đường lối  bành trướng thế lực theo kiểu “sừa chữa những lỗi 

lầm lịch s  của tiền nhân” từ năm 2008, khi Điện Cẩm Linh đi chinh phạt nước láng 

giềng nhỏ tí xíu Grudia - từng là một trong 14 thành viên của Liên Xô trước đây. Phương 

tây tái mặt, nhưng nỗi đau cũng nguôi ngoai qua thời gian nhờ ngậm bồ hòn làm ngọt. 

Người ta chưa kịp phân tích thái độ của Nga đối với Mỹ qua hành vi phá đám cho tên vô 

lại ăn cắp bí mật quốc gia Edward Snowden tỵ nạn, thì đã thấy sự can thiệp trơ tráo của 

Nga vào cuộc nổi loạn ở Syria. Chính sự “cam kết” của Putin với chế độ độc tài của 

Bashar al-Assad ở Syria đã làm cho chế độ này từ cõi chết trở về lại dương thế. Và nay là 

vụ Ukraine hiện nay, khởi đầu là sự “trở lại” với Nga của bán đảo Crimea mà Nga đã để 

cho Liên Xô (vì Nga cũng là Liên Xô mà Liên Xô cũng là Nga) tặng cho  Ukraine hơn 60 

năm trước làm quà và nay lấy lại. Ukraine cũng là một nước nằm trong Liên Xô (liệt 

quốc) trước đây và ảnh hưởng của Nga ở nước này sâu đậm đến mức có đến 60% ngưòi 

dân Ukraine ở miền đông nước này nói tiếng Nga. Và từ biến cố giữa tháng ba Crimea 

“tự trưng cầu dân ý” và tuyên bố hoan hỉ đi theo Nga, dẫn đến mối đe dọa ky khai, tự trị 

của miền đông Ukraine bằng cuộc nội chiến không dứt khoát vài tháng qua. 

 Mỹ và các nước phương Tây hầu như chỉ biết nhìn nhau thở dài ngao ngán. Bao 

nhiêu lần người ta cố tưởng như đã có giải pháp; đã nghĩ rằng Putin sẽ chẳng đến nỗi nào 

và phải hành động có trách nhiệm như như là người lãnh đạo một nước lớn; cũng có khi 

hài lòng trong ảo tưởng những biện pháp kinh tế và ngoại giao đủ sức mạnh hiệu lực. Rồi 

người ta nói không thèm nhìn mặt Nga nữa. Thế nhưng chúng ta đừng nhìn vào Nga mà 

hãy nhìn đám nổi loạn ở miền đông Ukraine để biết thực sự có gì thay đổi.  

Nhiều người vẫn nghĩ cuộc chiến ở đ  không thực là cuộc chiến, chỉ là chuyện 

“địa phương” và “trong khà năng kềm chế” của đôi bên: Kiev không dám làm mạnh vì sợ 

tạo lý do cho Nga lại nhảy vào “bảo vệ kiều bào”; phia nổi loạn thì còn phải trông chờ sự 

cho phép của Nga. Vì thế giới ngày nay quá nhiều chuyện, cho nên đúng là Mỹ và 

phương tây chẳng biết tập trung vào đâu, Nga thì cứ nhởn nhơ, nhìn Mỹ rối trí bởi những 

chuyện ở Iraq với cuộc nội chiến có tính cách t  vì đạo (jihadist) một mất một còn giữa 

những người Sunny (ISIS) và người Shiite (đang cầm quyền ở Baghdad), chưa kể đến 

những người Kurdist đang muốn nhân cơ hội này để đòi độc lập, làm cho nước Iraq chia 

năm, xẻ bảy, chẳng còn nữa; cuộc khủng hoảng do Trung Cộng đưa giàn khoan HD 981 

vào hùng cứ ở vùng biển Đông Hải đang có tranh chấp gần quần đ o Hoàng Sa cho thấy 

Thái Bình Dương còn lâu mới yên ổn và cuộc chạy đua vũ trang sẽ bất kể đến cuộc chạy 

đua kinh tế; cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria đang thêm tuyêt vọng cho phía nổi dậy, 

nhưng đe dọa chiến tranh khu vực giữa các nước ngày càng tăng; loạn Boko Haram ở 

Nigeria cho thấy lực lượng Hồi giáo khủng bố quốc tế đang tràn lan ở châu Phi; cuộc tiến 

quân của Do Thái vào Gaza để “trừng phạt” lực lượng Hamas đang tàn sát người 

Palestine, nhưng Do Thái cũng đang chịu những tổn thất không ngờ trong một thời vũ khí 

lậu càng phổ biến hơn ma túy, báo hiệu trò chơi sẽ chẳng còn dễ dàng cho Tel Aviv…    

 Tuy nhiên, với biến cố MH17, người ta nay có cảm tưởng một ưu tiên bị hạ thấp 

nay phài đưa lên trở lại hàng đầu, bời vì câu chuyện thần tiên “mặt trận miền đông 

Ukraine vẫn còn yên ổn” đã đến lúc phải chấm dứt. Cuộc chiến không qui ước và “chiến 

tranh mà chẳng phài là chiền tranh” này đã giết 298 người, phần lớn là người châu Âu, và 



cho đến nay người ta đang phi tang xác, chẳng biết trôi giạt đi đâu cho dù chẳng có mưa 

bão, lụt lội cuốn trôi xác người. Mọi chuyên đã rành rành ra đấy: (i) Không thể nói 

chuyện này không có; (ii) Cũng không thể nói máy bay nổ một cách tự nhiên, chẳng có 

hỏa tiễn nào từ dưới bắn lên; và (iii) Thủ phạm đương nhiên không thể dấu mặt, và ông 

Putin không thể im lặng nữa trong trường hợp này. 

 Bởi thế, câu hỏi hiện nay là chuyện gì rồi đây sẽ xảy ra.  

Vào đầu tuần, giữa khi giao tranh với vũ khí nặng giữa quân chính phủ và loạn 

quân đang trở nên kịch liệt tại thành phố Donetsk do phiến quân chiếm đ ng, họ đã cho 

thanh tra Hòa Lan đến một trạm xe l a ở miền đông Ukraine để xem xét t  thi của một số 

người t  nạn. Giữa khi Ngoại trưởng Mỷ John Kerry nói rằng có bằng chứng  ga “đồng 

lõa” trong vụ án này, ông Putin hôm thứ hai đã lên tiếng chính thức, n i  ga sẽ “l m tất 

cả” để đưa các b n đang giao tranh tại Ukraine v o b n đ m phán sau vụ máy bay của 

 alaysia rơi hồi tuần trước. Ông cảnh báo không ai được lợi dụng vụ      cho các mục 

ti u ch nh trị, n i rằng thảm kịch      lẽ ra đã không  ảy ra nếu như thỏa thuận ngừng 

bắn được thực hiện.  ng  utin nay cam kết  ga ủng hộ cho việc t m cách chấm dứt cuộc 

 ung đột Ukraine.  

Phát biểu đầy đủ của ông khá ngắn và dĩ nhiên được cân nhắc thận trọng cụ thể 

như sau: “" húng tôi đã lặp đi lặp lại lời k u gọi to n bộ các b n tham chiến hãy ngưng 

ngay lập tức  cuộc tắm máu, ngồi  uống b n đ m phán.  húng tôi c  thể tự tin m  n i 

rằng nếu cuộc giao tranh hôm      ở miền đông Ukraine không k o d i th  thảm kịch n y 

chắc chắn đã không  ảy ra.  hông ai c  quyền lợi dụng thảm kịch n y nhằm đạt những 

mục ti u ch nh trị  ch kỷ của m nh.  hững sự kiện như thế n y không thể l m phân rẽ, 

m  cần l m mọi người thống nhất b n nhau.  hững ai phải trả lời về t nh h nh tại khu 

vực n y của Ukraine cần phải tăng trách nhiệm trước nhân dân m nh v  trước nhân dân 

của các nước c  nạn nhân trong thảm kịch.  ần phải c  một nh m đầy đủ các chuy n gia 

do Tổ chức   ng không  ân dụng  uốc tế bảo trợ tới địa điểm phi cơ rơi. Chúng ta phải 

l m tất cả những g  c  thể để đảm bảo an ninh đầy đủ, tuyệt đối cho nơi đ , đảm bảo các 

h nh lang nhân đạo cần thiết để tiến h nh công việc. Về phần m nh,  ga sẽ l m tất cả 

những g  c  thể để cuộc  ung đột ở miền đông Ukraine chuyển từ giai đoạn quân sự hôm 

nay sang giai đoạn thảo luận tại b n đ m phán, bằng những biện pháp hòa b nh, ngoại 

giao." 

Nga vẫn không chịu nhìn nhận công khai trách nhiệm ai đã bắn hỏa tiễn lên máy 

bay của Malaysia trong vụ này. Putin cũng không đoan chắc sẽ dùng ảnh hưởng của mình 

quyết liệt tới đâu để bình thường hóa, ổn định hóa tình hình nước Ukraine. Tất cả đều còn 

là ẩn số ám ảnh mỗi khi chúng ta nhớ đến sứ mệnh và “quyền” bảo vệ kiều bào Nga 

Slavic khắp nơi trên thế giới của Putin cùng sự quyết tâm và quyền của ông ta đi s a 

chữa những sai lầm lịch s  cũng khắp nơi trên thế giới của tổ tiên. Và sau lưng ông có cả 

200 triệu người Nga đang bị khích động bởi chủ nghĩa dân tộc – hung hăng không thua gì 

người Hồi giáo jihadist. 

Đ  chính là chuyện nhân loại thời nay chẳng những chớ quên mà còn phài đặt lên  

hàng đầu trong những đ m mất ngủ thường trực trong thời nay! 

 


