
Nga đang rò rỉ dữ liệu như thùng lủng đáy 

Ukraine tuyên bố đã tấn công quân đội và gián điệp Nga, trong khi 

những kẻ tấn công thường xuyên rò rỉ thông tin cá nhân từ các tổ 

chức Nga. 

Tên, ngày sinh, hộ chiếu, chức danh công việc - thông tin cá nhân tiếp tục 

cho các trang và trông giống như bất kỳ vi phạm dữ liệu điển hình nào. 

Nhưng bộ dữ liệu này rất khác nhau. Nó được cho là chứa thông tin cá 

nhân của 1.600 binh sĩ Nga từng phục vụ tại Bucha, một thành phố của 

Ukraine bị tàn phá trong chiến tranh của Nga và hiện trường của nhiều  

tội ác chiến tranh tiềm tàng. 

Bộ dữ liệu không phải là duy nhất. Một tài liệu khác được cho là chứa tên 

và chi tiết liên lạc của 620 điệp viên Nga được đăng ký làm việc tại văn 

phòng Moscow của FSB, cơ quan an ninh chính của đất nước. Cả hai bộ 

thông tin đều không được hacker công bố. Thay vào đó, chúng được đưa 

lên mạng bởi các cơ quan tình báo Ukraine, với tất cả tên và chi tiết có 

sẵn trực tuyến miễn phí cho bất kỳ ai. "Mọi người châu Âu nên biết tên 

của họ", các quan chức Ukraine viết trong một bài đăng trên Facebook khi 

họ công bố dữ liệu. 

Kể từ khi quân đội Nga vượt qua biên giới Ukraine vào cuối tháng 2, một 

lượng thông tin khổng lồ về nhà nước Nga và các hoạt động của nó đã 

được công khai. Dữ liệu cung cấp cái nhìn thoáng qua về các tổ chức tư 

nhân khép kín, và nó có thể là một mỏ vàng cho các nhà điều tra, từ các 

nhà báo đến những người được giao nhiệm vụ điều tra tội ác chiến tranh. 

Nhìn chung, dữ liệu có hai hương vị: thông tin được công bố chủ động 

bởi chính quyền Ukranian hoặc các đồng minh của họ và thông tin thu 

được bởi hacktivist (người có quyền truy cập trái phép vào các tệp hoặc 

mạng máy tính để tiếp tục các mục đích xã hội hoặc chính trị). Hàng trăm 

gigabyte tập tin và hàng triệu email đã được công khai. 

"Cả hai bên trong cuộc xung đột này đều rất giỏi trong các hoạt động 

thông tin", Philip Ingram, cựu đại tá tình báo quân đội Anh, nói. "Người 

Nga khá trắng trợn về những lời nói dối mà họ sẽ nói", ông nói thêm. Kể 

từ khi chiến tranh bắt đầu, thông tin sai lệch của Nga đã  liên tục bị vạch 
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trần. Ingram nói rằng Ukraine phải có chiến thuật hơn với thông tin mà họ 

công bố. "Họ phải đảm bảo rằng những gì họ đưa ra là đáng tin cậy và họ 

không bị phát hiện nói dối theo cách có thể làm họ xấu hổ hoặc làm xấu 

hổ các đối tác quốc tế của họ." 

Cả hai danh sách các sĩ quan FSB và quân đội Nga đều được Cơ quan 

Tình báo Trung ương Ukraine công bố trực tuyến vào cuối tháng 3 và đầu 

tháng 4. Trong khi chúng tôi chưa thể xác minh tính chính xác của dữ liệu 

và các quan chức an ninh mạng Ukraine đã không trả lời yêu cầu bình 

luận - Aric Toler, từ cửa hàng điều tra Bellingcat, đã tweet rằng các chi 

tiết của FSB dường như đã được kết hợp từ các rò rỉ trước đó và thông 

tin nguồn mở. Không rõ thông tin được cập nhật như thế nào. 

Bất kể, đây dường như là một trong những lần đầu tiên một chính phủ đã 

tấn công hàng ngàn nhân viên quân sự trong một lần tấn công. Jack 

McDonald, một giảng viên cao cấp về nghiên cứu chiến tranh tại King's 

College London, người đã nghiên cứu về quyền riêng tư trong chiến 

tranh, nói rằng, trong suốt lịch sử, các quốc gia đã giữ danh sách các đối 

thủ của họ hoặc cố gắng tạo ra chúng. Nhưng những điều này thường 

được liên kết với các nỗ lực chống nổi dậy và thường không được công 

khai. "Công khai xuất bản các danh sách như vậy của đối thủ của bạn, 

đặc biệt là ở quy mô mà các hoạt động kỹ thuật số dường như cho phép, 

điều đó có vẻ rất mới", McDonald nói. 

McDonald nói rằng việc công bố tên và chi tiết cá nhân của người dân 

trong thời chiến là một "khu vực u ám" về mặt đạo đức, nhưng có thể có 

sự biện minh cho nó khi liên quan đến một tổ chức quân sự hoặc tội ác 

chiến tranh. Vi phạm quyền riêng tư của mọi người là "rất thấp trong danh 

sách" về cách ai đó có thể bị tổn hại trong cuộc xung đột, McDonald nói. 

Ông nói thêm rằng việc xác minh ai nằm trong danh sách và loại trừ khả 

năng nó chứa thông tin không chính xác là rất quan trọng để không gây 

thêm tác hại. Chứng minh sự phức tạp của vấn đề, Google đã chặn 

quyền truy cập vào một bản PDF của danh sách quân đội Nga bị cáo 

buộc của Ukraine ở Bucha vì tập tin này vi phạm chính sách chống lại 

việc công bố thông tin cá nhân của người dân. Khi được hỏi về quyết định 

chặn tài liệu, Google từ chối bình luận thêm. 
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"Khi bạn nghĩ về những gì xảy ra sau chiến tranh, những danh sách này 

có thể là một tính năng lớn của nó", McDonald nói. Các danh sách - nếu 

thông tin họ chứa là chính xác - có thể cung cấp một điểm khởi đầu cho 

các nhà điều tra xem xét các tội ác chiến tranh tiềm tàng ở Ukraine. Ví dụ: 

tên có thể được liên kết với một bức ảnh, được liên kết với tài khoản 

truyền thông xã hội hoặc cảnh quay đặt ai đó ở một địa điểm hoặc sự kiện 

cụ thể. Mỗi mẩu thông tin có thể hoạt động như một mảnh nhỏ trong một 

câu đố lớn hơn nhiều. Các nhà nghiên cứu đã chạy đua để lưu trữ và lưu 

trữ hàng ngàn TikToks, tin nhắn Telegram và các bài đăng trên phương 

tiện truyền thông xã hội ở các định dạng có thể được sử dụng làm bằng 

chứng. (Mặc dù không có khả năng Nga sẽ dẫn độ bất cứ ai bị buộc tội để 

đối mặt với các phiên tòa.) 

Ngay lập tức, các danh sách có thể hữu ích theo những cách khác. "Nó 

cho người Nga thấy rằng họ có quyền truy cập vào nó", Ingram nói. Đối 

với người dân ở Ukraine, ông nói, việc công bố dữ liệu cho thấy các cơ 

quan tình báo Của Ukraine đang theo dõi các mối đe dọa chống lại họ. Và 

trên bình diện quốc tế, thông tin này có thể hữu ích cho các cơ quan tình 

báo, chẳng hạn như Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ hoặc MI6 của 

Anh. "Họ không có tất cả mọi thứ", Ingram nói. "Luôn luôn tốt khi nhận 

được thông tin từ một nguồn khác - ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đã có 

nó - bởi vì những gì nó làm là nó chứng thực các nguồn mà bạn có." 

Việc Ukraine sử dụng chiến tranh thông tin đã được ca ngợi kể từ khi Nga 

xâm lược - từ các video của Tổng thống Volodymyr Zelensky đến "Bóng 

ma Kiev" - nhưng đây không phải là quốc gia duy nhất tích cực công bố 

thông tin về cuộc chiến. Các quan chức tình báo Mỹ và Anh thường 

xuyên cố gắng phá vỡ những nỗ lực của Vladimir Putin bằng cách thực 

hiện cách tiếp cận bất thường là giải mật thông tin - từ việc tiết lộ các hoạt 

động cờ giả tiềm năng đến công bố số liệu thống kê về tổn thất quân sự 

của Nga. "Mục đích của hoạt động đó là để làm nổi bật chi phí cho người 

dân Nga tại Nga và áp đặt chi phí cho các diễn viên cá nhân", Jessica 

Brandt, một thành viên tại Trung tâm An ninh, Chiến lược và Công nghệ 

của Viện Brookings cho biết. "Nhưng doxing (hành động hoặc quá trình 

tìm kiếm và xuất bản thông tin riêng tư hoặc xác định thông tin về một cá 



nhân cụ thể trên internet, thường với ý định độc hại), nói chung, làm cho 

tôi không thoải mái." 

Và thông tin được công bố bởi các cơ quan tình báo toàn cầu chỉ là khởi 

đầu. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Ukraine đã huy động một đội quân 

CNTT tình nguyện nhắm mục tiêu vào các trang web và công ty Nga, 

nhằm mục đích đưa dịch vụ của họ ngoại tuyến. Bộ kỹ thuật số của 

Ukraine cũng đã trở thành một cỗ máy chiến tranh được đánh bóng. 

Hactivists (người có quyền truy cập trái phép vào các tệp hoặc mạng máy 

tính để tiếp tục các mục đích xã hội hoặc chính trị) cũng rất bận rộn. 

Trong những ngày đầu của cuộc xung đột, nhóm hacker Anonymous 

tuyên bố họ đang trong một "cuộc chiến tranh mạng" chống lại chính phủ 

Nga, và họ đã tuyên bố tín dụng cho các cuộc tấn công đã đánh sập các 

trang web ngoại tuyến và làm hỏng các trang web khác - bất chấp khả 

năng gây ra hậu quả không lường trước được. Hoạt động này đã dẫn đến 

việc công bố khối lượng lớn thông tin về các doanh nghiệp và cơ quan 

chính phủ có liên quan đến Nga. 

Các nhà hoạt động minh bạch tại nhóm Từ chối bí mật phân tán, hay 

DDoSecrets, đã công bố hơn một chục bộ dữ liệu liên quan đến Nga kể 

từ khi quân đội của Putin xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2. "Putin đặt 

mục tiêu vào lợi ích của Nga và họ đang bị tấn công cùng một lúc", emma 

Best, đồng sáng lập DDoSecrets viết trong một tuyên bố đăng trên 

Twitter. Các bí mật của DDoSecrets đã công bố hơn 700 gigabyte dữ liệu 

từ chính phủ Nga và hơn 3 triệu email và tài liệu của Nga, Best nói. 

DDoSecrets cũng tuyên bố đã xuất bản hơn 360.000 tập tin từ 

Roskomnadzor, cơ quan quản lý truyền thông Nga; 62.000 email từ một 

công ty đầu tư thuộc sở hữu của một cá nhân Nga bị trừng phạt; 900.000 

email từ VGTRK, một đài truyền hình nhà nước; 230.000 email từ Bộ Văn 

hóa Nga; và 250.000 email từ Bộ Giáo dục. Danh sách vẫn tiếp tục. 

Tuyên bố của Best cho biết DDoSecrets quan tâm đến việc cải thiện tính 

minh bạch "nơi nó thiếu và xuất bản các bộ dữ liệu vì lợi ích công cộng, 

bất kể điểm xuất phát của nó." 

Các hoạt động "hack và rò rỉ" không phải là hiếm - hãy nghĩ về vụ tấn 

công của Triều Tiên chống lại Sony, hoặc bất kỳ số vụ tống tiền 



ransomware (một loại phần mềm độc hại được thiết kế để chặn quyền 

truy cập vào hệ thống máy tính cho đến khi một khoản tiền được thanh 

toán) nào - nhưng Nga thường không phải là mục tiêu của các hoạt động 

như vậy. Chính phủ Nga phần lớn đã cho phép tội phạm mạng có trụ sở 

tại nước này được tự do đi qua miễn là chúng không nhắm mục tiêu vào 

các công ty trong biên giới của mình. Brandt cho biết một số thông tin 

được công bố có điểm tương đồng với việc Nga tấn công và rò rỉ "thông 

tin được vũ khí hóa", trích dẫn vụ hack DNC năm 2016 là một ví dụ. 

Theo thời gian, các tập tin được công bố có thể chứng minh là một mỏ 

vàng cho các nhà nghiên cứu muốn hiểu cách nhà nước Nga hoạt động, 

bao gồm cả cách tiếp cận kiểm duyệt và kiểm soát phương tiện truyền 

thông. Họ cũng có thể cung cấp một kế hoạch chi tiết cho các hoạt động 

thông tin trong tương lai ở các quốc gia khác, hoặc các cuộc chiến tranh 

khác. Tuy nhiên, hiện tại, họ đã phơi bày Nga ở một mức độ chưa từng 

có. "Thành thật mà nói," Best viết, "chúng tôi chưa bao giờ thấy nhiều dữ 

liệu như vậy từ Nga trước đây. 

 


