
Những tai ương của cỗ máy chiến tranh Nga là 

lớn và có thật. Chúng cũng là tạm thời? 

Vladimir Putin có thể học hỏi từ những sai lầm lớn của mình 

Khi các lực lượng do Liên Xô lãnh đạo xâm lược Tiệp Khắc vào năm 1968, 

đó là một vấn đề đơn giản. Những kẻ xâm lược gặp rất ít sự kháng cự, nhà 

lãnh đạo của đất nước đã được đưa đến Moscow vào ngày thứ hai và 

phương Tây "chỉ nuốt nó", Sergey Radchenko, một nhà sử học lưu ý. 

Những gì chúng tôi có ngày hôm nay ở Ukraine đang diễn ra rất khác". 

Phần lớn các lực lượng Nga hiện đang cách trung tâm thủ đô Kiev 25km 

và có thể sẽ bao vây nó trong những ngày tới. Các lực lượng Nga cũng đã 

phá vỡ các tuyến của Ukraine ở phía nam, va tiến về phía tây đến Odessa, 

một cảng lớn và phía bắc đến trung tâm của đất nước, nơi họ có thể cắt 

đứt lực lượng Ukraine ở miền đông Ukraine. Kharkiv, đã đẩy lùi các cuộc 

tấn công vào cuối tuần qua, đã phải đối mặt với các cuộc pháo kích dữ dội 

vào thứ Hai. 

Tuy nhiên, cỗ máy chiến tranh của Nga vẫn đang gặp khó khăn. Mọi thứ 

rất khác so với năm 1968. Nhưng hiệu suất của nó cũng "tồi tệ hơn ở 

Georgia năm 2008", Konrad Muzyka, một nhà phân tích quốc phòng cho 

biết. Cuộc chiến đó đã dẫn đến những cải cách sâu rộng cho các lực 

lượng vũ trang, nhưng có lẽ không đủ sâu rộng. Hình ảnh từ Ukraine cho 

thấy những khối áo giáp của Nga bị rách nát. Một đoạn video từ hậu quả 

của một cuộc phục kích vào một đoàn xe gần Sumy, một thành phố phía 

đông bắc, vào Chủ nhật, cho thấy việc mất ít nhất một chục xe bọc thép, 

bao gồm hai xe tăng và một pháo tự hành. Câu hỏi đặt ra là liệu những rắc 

rối này chỉ là tạm thời hay cho thấy một sự thối rữa sâu sắc hơn mà 

Ukraine có thể khai thác. 

Vấn đề lớn nhất của Nga dường như là hậu cần. Một quan chức phương 

Tây nói rằng Nga có vấn đề đặc biệt với các đơn vị kỹ thuật. Ukraine đã 

cho nổ tung nhiều cây cầu và Nga đã không thể có được các đơn vị bắc 

cầu thông qua các con đường tắc nghẽn. Xe tăng Nga và các phương tiện 

khác nằm bị bỏ lại bên đường, bị hỏng hoặc hết nhiên liệu, cho thấy các 

đường tiếp tế đang quá tải và các đơn vị hỗ trợ không thể theo kịp. Các 
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đơn vị bị mắc kẹt và bị cô lập ở một nơi không thể tiếp cận là mục tiêu 

chính cho các cuộc phục kích (maroom). Các lực lượng Ukraine không 

thiếu vũ khí để tấn công họ - trong những ngày gần đây, Đan Mạch, 

Luxembourg và Phần Lan đã trở thành các nước châu Âu mới nhất tuyên 

bố sẽ cung cấp hàng ngàn tên lửa chống tăng. 

Nga cũng không bảo vệ bầu trời. Các quan chức phương Tây nghĩ rằng 

tên lửa của Nga sẽ quét sạch hệ thống phòng không của Ukraine - một 

mạng lưới radar và tên lửa đất đối không - trong những giờ đầu tiên của 

cuộc chiến. Trên thực tế, các cuộc tấn công nhẹ hơn dự kiến, có thể để 

bảo tồn trữ lượng đạn dược chính xác thấp. Có lẽ do đó, Nga đã không sử 

dụng nhiều máy bay chiến đấu của mình cho đến nay, mặc dù cảnh quay 

gần đây dường như cho thấy máy bay ném bom Su-34 trên Kharkiv và ở 

miền nam Ukraine. 

Sự vắng mặt của ưu thế trên không có hai hiệu ứng knock-on (một hành 

động hoặc sự kiện sẽ làm cho một số sự kiện khác lần lượt xảy ra). Một là 

binh lính thiếu sự hỗ trợ trên không cánh cố định thích hợp - một điểm yếu 

lịch sử đối với Nga vì sự phối hợp kém giữa bộ binh và không quân, Guy 

Plopsky, một chuyên gia về không quân của đất nước cho biết. Thứ hai là, 

vì Nga không quét bầu trời bằng máy bay chiến đấu, Ukraine có thể duy trì 

nhiều máy bay hơn - điều được hỗ trợ bởi việc Nga sử dụng tên lửa, có 

nghĩa là họ chỉ tấn công một vài điểm trên các sân bay, thay vì hoàn toàn 

phá vỡ chúng. Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái TB2 do Thổ 

Nhĩ Kỳ sản xuất để tiến hành các cuộc tấn công chết người vào các lực 

lượng Nga không nghi ngờ, những người dường như không biết những gì 

hữu hiệu hơn họ. Rất ít chuyên gia nghĩ rằng những máy bay không người 

lái này sẽ có thể sử dụng được bốn ngày sau một cuộc chiến. 

Tất cả những điều này chỉ ra những thiếu sót chiến thuật sâu sắc hơn. 

Trong chiến tranh hiện đại, các yếu tố khác nhau, bao gồm bộ binh, áo 

giáp, pháo binh, phòng không, các đơn vị kỹ thuật và chiến tranh điện tử, 

được cho là làm việc cùng nhau, mỗi yếu tố bù đắp cho điểm yếu của yếu 

tố kia. Ví dụ, một chiếc xe tăng cung cấp hỏa lực cho bộ binh đi cùng nó; 

đổi lại, bộ binh có thể tháo dỡ và săn lùng các trung đội chống tăng. Nga 

đang làm một hash (đi đến thống nhất về điều gì đó sau khi thảo luận kéo 

dài và sôi nổi) về điều này. Trong một số trường hợp, chiến thuật của nó 



sắp sửa tự tử. Một đoạn video được cho là quay tại Bucha, một thị trấn 

phía tây bắc Kiev, cho thấy một chiếc xe bọc thép của Nga tuyên truyền, 

hướng dẫn dân thường giữ bình tĩnh. Một người đàn ông cầm lựu đạn 

phóng tên lửa đi đến chiếc xe và bình tĩnh phá hủy nó. 

Một lý do cho những sai lầm ngớ ngẩn này có thể là quy mô triển khai của 

Nga. Trong cuộc xâm lược Ukraine trước đó vào năm 2014-2015, Nga đã 

gửi không quá một chục nhóm tiểu đoàn chiến thuật (BTG - Battalion 

Tactical Group - Nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn, viết tắt là BTG, là một đơn 

vị cơ động hỗn hợp do Quân đội Nga triển khai được duy trì ở mức độ sẵn 

sàng chiến đấu cao) với 1.000 binh sĩ. Lần này nó đã gửi hơn 100. Kết quả 

là "BTGs pha loãng", như một sĩ quan thiết giáp Mỹ nói. Các đơn vị tình 

báo thường nhận được tín hiệu về một chiếc TB2 lảng vảng trên đầu và 

lực lượng pháo binh sẽ làm dịu những người bảo vệ Ukraine, như họ đã 

làm vào năm 2015, có thể không có đủ số lượng để triển khai tất cả BTG. 

"Vì vậy, bây giờ họ đang gây men (leavening) các thành phần tốt nhất của 

họ vào một ổ bánh mì lớn hơn nhiều," viên cảnh sát nói. (leavening  = bất 

kỳ ảnh hưởng nào lan truyền qua một cái gì đó và nỗ lực dựa trên nó để 

mang lại sự thay đổi dần dần) 

Có dấu hiệu tinh thần kém ở một số đơn vị. Đoạn video cho thấy ít nhất 

một cột xe tăng vội vã đảo ngược sau khi phải đối mặt với thường dân 

không vũ trang. Dima Adamsky, một chuyên gia về lực lượng vũ trang Nga 

tại Đại học Reichman ở Israel, cho biết ông rất ngạc nhiên bởi số lượng 

lớn lính nghĩa vụ trẻ tuổi. Họ có thể bối rối không biết liệu các đối thủ 

Ukraine của họ có phải là anh em bị ràng buộc trong "mối quan hệ tinh 

thần, con người và văn minh", như Vladimir Putin, Tổng thống Nga, đã đưa 

nó vào một bài tiểu luận được xuất bản vào mùa hè năm ngoái, hoặc các 

công cụ của Đức quốc xã nghiện ma túy, như ông đã sấm sét gần đây. Tại 

Berdyansk, một thành phố cảng rơi vào tay Nga hôm Chủ nhật, người dân 

địa phương đã công khai phản đối quân đội Rosgvardia (vệ binh quốc gia) 

trên đường phố của họ. 

Một số quan chức phương Tây và các chuyên gia quân sự kết luận rằng 

quân đội Nga là một con hổ giấy. "Đây không phải là một đội quân tốt thực 

hiện một kế hoạch tồi... hoặc các chiến thuật ngoài bối cảnh", BA 

Friedman, một nhà phân tích quân sự và sĩ quan dự bị trong Thủy quân lục 



chiến Mỹ cho biết. "Đó là một đội quân tồi!" Những người khác thận trọng 

hơn. Họ nói rằng chiến thuật của Nga có thể thích nghi trong những ngày 

và tuần tới, và đất nước này có sức mạnh ở bên cạnh. Nga vẫn chưa triển 

khai một phần tư lực lượng ở biên giới Ukraine, theo các quan chức Mỹ. 

Một đoàn xe đang ở phía nam Kiev, nó cách trung tâm Kiev 27km, trải dài 

trên 27km đường khác, theo hình ảnh vệ tinh. Các quan chức Mỹ cũng nói 

rằng Điện Kremlin đã gửi các chiến binh từ Wagner Group, một nhóm lính 

đánh thuê có liên quan đến Điện Kremlin, đến Ukraine. 

Nga cho đến nay đã làm việc chăm chỉ hơn nhiều để tránh thương vong 

dân sự so với trong chiến dịch không kích ở Syria và hơn dự kiến khi bắt 

đầu cuộc xung đột, ông Adamsky nói. Nhưng cuộc chiến có thể đang bước 

vào một "giai đoạn xấu hơn", ông cảnh báo. Điều này được thể hiện rõ ở 

Kharkiv. Tên lửa và bom chùm đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào các khu dân 

cư, gây thiệt hại trên diện rộng cho toàn bộ các khối căn hộ. Hình ảnh cho 

thấy xác chết rải rác trên đường phố. Sự xuất hiện của máy bay ném bom 

Su-34 cho thấy thành phố có thể sớm bị tấn công từ trên không. Canh bạc 

của ông Putin về một cuộc chiến tranh nhanh chóng đã thất bại - bây giờ 

ông dường như đặt trên một cuộc chiến nghiệt ngã. 
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