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Cuộc chiến ở Ukraine và tuyên truyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin 

có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong khi chống lại những lời nói dối của 

Điện Kremlin sẽ không tự mình chấm dứt chiến tranh hoặc ngăn chặn Putin 

bắt đầu những cuộc chiến mới, ông không được phép san bằng các thành 

phố, giết chết hàng ngàn thường dân và làm đảo lộn hàng triệu cuộc sống 

với sự chấp thuận của người Nga. 

Khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu, tôi đã bị sốc khi biết rằng hầu hết người 

Nga dường như ủng hộ sự xâm lược của Tổng thống Vladimir Putin. Tôi 

đã trải qua một cảm giác tương tự khi Donald Trump giành chiến thắng 

trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Gia đình tôi đang sống ở Los 

Angeles vào thời điểm đó, và mọi người xung quanh tôi đều choáng váng. 

Trong tuần tiếp theo, tình trạng tắc nghẽn giao thông liên tục biến mất, như 

thể toàn bộ thành phố đang đau buồn. 

Bất chấp sự khác biệt giữa hai sự kiện, phần lớn các cơ sở của Nga và Mỹ 

đã phản ứng theo cách tương tự. Họ không muốn tin rằng đồng bào của 

họ có thể ủng hộ cuộc xâm lược tàn bạo của một người hàng xóm hoặc 

cuộc bầu cử của một người theo chủ nghĩa dân túy. 

Tương tự như vậy, ban đầu tôi không tin rằng các cuộc thăm dò dư 

luận của Nga cho thấy đa số công dân ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine. Rốt 

cuộc, các cuộc thăm dò ở các quốc gia độc tài là không đáng tin cậy. Vì 

vậy, tôi bắt đầu hỏi ý kiến của những người quen ở Nga, tất cả khoảng 60 

tuổi, người mà tôi đã không liên lạc trong 20 năm. Trước sự ngạc nhiên 

của tôi, 80-90% trong số họ ủng hộ chiến tranh. Những người này đã biết 

tôi từ khi tôi sinh ra và là bạn với cha mẹ tôi. Nhưng họ thích nghe truyền 

hình nhà nước Nga hơn là những lập luận của tôi. 

Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi vì dòng tuyên truyền 

chống Ukraine ổn định của Điện Kremlin đã không bắt đầu vào ngày hôm 

qua. Trong tám năm qua, các kênh truyền hình nhà nước Nga đã phát 

sóng suốt ngày đêm về "Ukronazis" được cho là "Ukronazis" và sự áp bức 
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của những người nói tiếng Nga ở khu vực Donbass phía đông Ukraine, và 

về cách NATO đang ở cổng của Nga và chuẩn bị đập tan đường vào. 

Cái gọi là tầng lớp trí thức chế giễu tuyên truyền này. Ai có thể tin vào thứ 

rác rưởi này? Người dẫn chương trình tin tức truyền hình nhà nước Olga 

Skabeeva và Dmitry Kiselyov nghĩ rằng người Nga ngu ngốc như thế nào? 

Ai có thể tin tưởng Margarita Simonyan, tổng biên tập của đài truyền hình 

tiếng Anh RT? Putin đang cố gắng chuyển sự chú ý từ các vấn đề trong 

nước của Nga sang Ukraine, chúng tôi lưu ý, nhưng hầu hết mọi người sẽ 

sớm nhận ra những gì đang xảy ra. 

Họ đã không làm thế. Thay vào đó, chúng tôi trở thành nạn nhân của bong 

bóng thông tin của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng tất cả khán giả truyền 

hình nhà nước sẽ nhìn thấy thông qua các thủ thuật tuyên truyền của 

Kremlin. Và nếu bất kỳ ai trong số họ không thể, tốt, người ta có thể làm gì? 

Thái độ hạ mình của tầng lớp trí thức Nga đối với người xem truyền hình 

nhà nước và độc giả của các tờ báo lá cải không phải là mới. Khi tôi ở trong 

ban giám đốc của tờ báo lá cải nổi tiếng Argumenty i Fakty vào những năm 

2000, đề cập đến nơi làm việc của tôi sẽ gợi ra một phản ứng khinh miệt 

tương tự: Thật tuyệt khi làm việc tại một tờ báo như Vedomosti (sau đó 

thuộc sở hữu một phần của Financial Times và Wall Street Journal), nhưng 

không phải tại AiF. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, AiF có chín triệu độc giả, 

trong khi Vedomosti có 300.000. 

Tương tự như vậy, khi nhóm của chúng tôi khởi động lại Trud với mục đích 

biến nó thành một tờ báo lá cải chất lượng cao, việc thuê nhà báo rất khó 

khăn. Họ muốn có một khoản phí bảo hiểm 50-100% so với những gì họ có 

thể kiếm được tại các tờ báo "chất lượng". 

Sự khinh miệt đối với khán giả truyền thông đại chúng từ lâu đã bắt nguồn 

từ tâm trí của giới trí thức Nga. Ngay cả khi có thể ra mắt các cửa hàng 

độc lập mới, các dự án như Vedomosti, Kommersant, Smart 

Money, Insider, Republic và TV Rain (Dozhd) tập trung vào một lượng 

khán giả hẹp gồm những người thông minh, những người sẽ nghe hoặc 

đọc những người thông minh khác giải thích thế giới hoạt động như thế 

nào. Sự cạnh tranh khốc liệt này cho một thị trường ngách nhỏ có nghĩa là 
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độc giả có học thức và tương đối giàu có, ít nhất, đã có quyền truy cập vào 

thông tin chất lượng cao trong 20 năm qua. 

Thật không may, không ai muốn sản xuất nội dung chất lượng cho thị 

trường đại chúng. Trong khi Putin sẽ không cho phép một sáng kiến truyền 

thông độc lập như vậy bây giờ, nó đã có thể bắt đầu trong những năm 

2000. Vấn đề - một vấn đề được thừa nhận cũng ảnh hưởng đến các quốc 

gia khác - là các nhà quản lý truyền thông và nhà báo giỏi nhất không 

muốn làm việc trong phân khúc này. 

Ngược lại, Putin hiểu rằng truyền hình nhà nước và báo lá cải là chìa khóa 

để đạt được và duy trì ảnh hưởng chính trị. Ông không có độc quyền truyền 

thông, và tỷ lệ thâm nhập internet của Nga là khoảng 85%, vì vậy hầu hết 

mọi người đều có quyền truy cập vào các nguồn thông tin thay thế. Nhưng 

người duy nhất cố gắng tạo ra một sản phẩm chất lượng cho khán giả đại 

chúng là lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny, người có video thường xuyên 

nhận được hàng triệu lượt xem. Đây là lý do chính khiến Putin cố gắng giết 

ông ta. Khi thất bại, ông đã tống Navalny vào tù. 

Khi Trump nhậm chức, Hoa Kỳ có các thể chế dân chủ mạnh mẽ đã phát 

triển hơn 200 năm. Nhưng khi Putin lên nắm quyền vào năm 1999, nước 

Nga hậu Xô Viết chỉ độc lập trong 8 năm, và nhiệm kỳ tổng thống quyền lực 

của nó trên đỉnh các thể chế yếu kém là lời mời đến chế độ chuyên chế. 

Ông Putin sẽ sớm rút khỏi miền Tây Ukraine. Ông đã thua cuộc chiến, và 

chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi ông ta thừa nhận điều đó. Nhưng 

trong khi Ukraine sẽ nhanh chóng được xây dựng lại với sự giúp đỡ của 

quốc tế, số phận của Nga sẽ ảm đạm. Putin có thể sẽ tăng cường đàn áp 

trong nước và gây ra mối đe dọa quốc tế liên tục vì Nga vũ khí hạt nhân. 

Loại bỏ Putin khỏi quyền lực đòi hỏi phải thay đổi nhận thức của người 

Nga về ông. Các biện pháp trừng phạt kinh tế một mình sẽ không đạt được 

điều này, bởi vì Putin có thể (và không) sử dụng bộ máy tuyên truyền của 

mình để xoay các biện pháp này như một phần của cuộc chiến của 

phương Tây chống lại Nga. 

Thay vào đó, những gì cần thiết là các phương tiện truyền thông nói 

chuyện với những người ủng hộ Putin bằng ngôn ngữ của họ. Việc thiết 

lập các cửa hàng như vậy sẽ khó khăn hơn nhiều so với 10-20 năm trước, 
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nhưng điều đó là có thể. Nga vẫn được kết nối với internet, vì vậy nội dung 

được sản xuất bên ngoài đất nước sẽ lan truyền nhanh chóng. Nhưng một 

trở ngại lớn là tài chính. Các mô hình dựa trên đăng ký không có khả năng 

tạo ra doanh thu đáng kể vì đối tượng mục tiêu thường thiếu thu nhập khả 

dụng. Và doanh thu quảng cáo sẽ bị hạn chế bởi nỗi sợ hãi của các công 

ty Nga về hiệp hội truyền thông. Do đó, nguồn tài chính chính phải đến từ 

crowdfunding - tương tự như những gì phe đối lập Nga hiện nay - và từ 

các nhà tài trợ phương Tây. 

Cuộc chiến ở Ukraine và tuyên truyền của Putin có mối liên hệ chặt chẽ với 

nhau. Chống lại sự tuyên truyền của ông sẽ không tự nó kết thúc chiến 

tranh hoặc ngăn cản ông bắt đầu những cái mới. Nhưng ông ta không 

được phép san bằng các thành phố, giết chết hàng ngàn thường dân và 

làm đảo lộn hàng triệu cuộc sống với sự chấp thuận của người Nga. 
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