
Cuộc chiến kéo dài của Vladimir Putin ở Ukraine 

Sau gần ba tháng xảy ra thảm họa nhân đạo, việc Nga kết thúc cuộc chiến 

ở Ukraine dường như đang ở xa hơn bao giờ hết. Nga đã không đạt được 

chiến thắng nhanh chóng mà các nhà hoạch định Điện Kremlin dường như 

đã mong đợi hồi tháng Hai, và Vladimir Putin không có dấu hiệu từ bỏ mục 

tiêu ban đầu là "phi quân sự hóa - demilitarize" và "phi ảnh hưởng của Đức 

Quốc xã (phát xít) - denazify" Ukraine. Các lực lượng vũ trang của Ukraine, 

được hỗ trợ bởi viện trợ vật chất từ phương Tây và hỗ trợ tinh thần từ một 

bộ phận người dân trong nước ngày càng coi cuộc xung đột này là một 

cuộc đấu tranh tồn tại, vẫn có động lực cao để bảo vệ nhà nước của họ 

khỏi sự xâm lược từ bên ngoài. Đó là công thức hoàn hảo cho một bế tắc 

khốc liệt. 

Nikolai Topornin, giáo sư quan hệ quốc tế tại một trường đại học lớn ở 

Moscow và là sĩ quan dự bị của một quân đoàn pháo binh cho biết: “Nga 

có thể không có đủ nhân lực để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các 

thành phố lớn. "Có thể Nga có thể chiếm một số thị trấn nhỏ hơn ở vùng 

Donetsk và Lugansk - Kramatorsk, Severodonetsk, Sloviansk - nhưng ý 

tưởng rằng có thể chiếm các trung tâm khu vực như Dnipro hoặc 

Zaporizhia là không thực tế với cân bằng lực lượng hiện tại." 

Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Nga tại cuộc duyệt binh ngày 9/5 rằng 

Nga đang chiến đấu để mang lại "một thế giới không có chỗ cho những kẻ 

hành quyết, côn đồ và phát xít (nazis)", giới lãnh đạo chính trị Nga đã 

không huy động dân số của mình cho chiến tranh. Việc Nga chính thức chỉ 

định các hành động của mình ở Ukraine là "hoạt động quân sự đặc biệt" có 

nghĩa là lính nghĩa vụ không được tham chiến trên đất Ukraine. Ngay cả 

khi Điện Kremlin chính thức tuyên chiến trong những ngày tới, vẫn sẽ mất 

hàng tuần để trang bị và đào tạo lại các cuộc gọi dự bị và hàng tháng để có 

được đợt lính nghĩa vụ tiếp theo sẵn sàng chiến đấu thực tế. 

Thực tế này không có nghĩa là một chiến thắng của Ukraine sắp xảy ra. 

Topornin nói thêm: “Ngay cả người Ukraine cũng thừa nhận rằng Nga có lợi 

thế về hỏa lực: xe tăng, pháo binh, tên lửa, máy bay. "Điều đó khiến cho việc 

đánh đuổi quân đội Nga ra khỏi lãnh thổ mà họ đã chiếm giữ gần như không 



thể. Cuộc chiến có thể diễn ra với tính chất kéo dài hơn, với việc tiếp tục các 

trận chiến ở phía đông và các cuộc tấn công định kỳ nhằm ngăn chặn sự 

sống thường xuyên tiếp tục ở các khu vực của Ukraine phía sau tiền tuyến." 

 

Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 của Nga diễu hành qua Quảng 

trường Đỏ trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở trung tâm Moscow vào 

ngày 9 tháng 5 năm 2022. Bất chấp tổn thất nặng nề về trang thiết bị trong 

cuộc chiến ở Ukraine, quân đội Nga vẫn có khả năng gây thêm thiệt hại. 
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Nataliya Gumenyuk, người sáng lập Phòng thí nghiệm báo chí vì lợi ích 

công cộng của Ukraine, cho biết "chúng tôi có thể gọi chiến thuật của Nga 

là chiến lược 'thiêu thân', nhưng nó không giống một kế hoạch quân sự 

thực sự." 

"Khi bắt đầu chiến tranh, người Nga muốn chiếm và kiểm soát các thành 

phố, nhưng họ không thể làm được điều này", Gumenyuk nói. "Bây giờ có 

vẻ như họ không muốn tham gia vào các cuộc giao tranh trong các thành 

phố, mà là để bao vây chúng đến mức không còn gì để bảo vệ. Nga không 

thể chiếm và giữ một thành phố như Mariupol, vì vậy họ đã phá hủy nó, 



như thể để nói "có lẽ chúng tôi không thể chinh phục được bạn, nhưng ít 

nhất chúng tôi có thể trừng phạt bạn." 

Thực tế này không bị mất đi đối với những người sống dưới mối đe dọa 

liên tục của các cuộc bắn phá của Nga. Hàng tuần chứng kiến hàng chục 

cuộc tấn công như vậy, chủ yếu tập trung vào các thành phố lớn ở phía 

bắc như Kharkiv và Kyiv, nhưng cũng kéo dài về phía nam đến Mykolaiv và 

Odesa trên bờ Biển Đen, và đôi khi đánh xa về phía tây như Lviv. 

"Sau Bucha và Mariupol, chúng tôi hiểu rằng đối với chúng tôi đây là một 

trận chiến lâu dài", Oleksiy Honcharenko, phó phòng Verkhovna Rada của 

Ukraine cho biết. "Mọi người đều muốn chấm dứt cuộc đổ máu, nhưng 

chúng tôi hiểu rằng nếu chúng tôi ngừng chiến đấu, đổ máu sẽ chỉ tồi tệ 

hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần thêm pháo binh, nhiều hệ thống 

phòng không và tên lửa, nhiều xe bọc thép hơn và hỗ trợ chính trị hơn nữa 

từ Phương Tây. Người dân Ukraine tất nhiên đang phải gánh chịu hậu quả 

lớn nhất từ cuộc chiến này, nhưng nếu chúng tôi không thể duy trì nền độc 

lập của mình, Nga sẽ tiêu diệt chúng tôi với tư cách là một dân tộc. " 

Volodymyr Yermolenko, tổng biên tập của hãng truyền thông độc lập 

UkraineWorld, cho biết "không có gì để thất bại toàn diện có thể ngăn giới 

lãnh đạo Nga tiếp tục khởi tố cuộc chiến này." 

Ông nói: “Nga là một đế chế bị thương, giống như Đức Quốc xã và phát xít 

Ý, và người Ukraine hiểu rằng bất kỳ thỏa thuận nào để hạ vũ khí của 

chúng tôi sẽ chỉ dẫn đến những vụ thảm sát tiếp theo như chúng tôi đã thấy 

ở Bucha,” ông nói. "Chúng ta nên chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh rất dài." 

Xã hội Ukraine - theo mọi dấu hiệu, một cách chính xác - tin rằng họ đang 

tham gia vào một cuộc chiến cho đến chết với Liên bang Nga. Đó không 

phải là niềm tự hào đơn giản hay tham vọng lãnh thổ ngăn cản chính phủ 

Kyiv nhượng bộ các yêu cầu của Nga về "phi quân sự hóa" hoặc "trung lập 

bắt buộc" - đó là nỗi sợ hãi hiện hữu. Nga đang ném bom các bệnh viện 

phụ sản và các trại tạm trú dân sự ở Kharkiv và Mariupol, đồng thời gọi 

hành động của mình là một "sự giải phóng". Xã hội Ukraine có mọi lý do để 

tin rằng nếu không có sự bảo vệ của quân đội do phương Tây hậu thuẫn, 

pháo binh Nga sẽ sớm làm điều tương tự với Kyiv và Odesa. 



 

Một quân nhân Nga tuần tra phần bị phá hủy của Công trình gang thép 

Ilyich ở thành phố cảng Mariupol của Ukraine, ngày 18 tháng 5 năm 2022. 
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Ở Matxcơva, xung đột cũng được nhìn nhận theo khía cạnh lâu dài, phần 

lớn là do điện Kremlin kìm hãm việc lan truyền thông tin không chính thức. 

Alexander Kazakov, một chiến lược gia chính trị có trụ sở tại Moscow, từ 

2014-2018, từng là cố vấn hàng đầu cho cựu Người đứng đầu "Cộng hòa 

Nhân dân Donetsk" Alexander Zakharchenko. "Nếu chúng tôi không bắt 

đầu hoạt động vào ngày 24 tháng 2, thì đã có hàng trăm nghìn người chết 

do cuộc thanh trừng sắc tộc do chế độ Kyiv thực hiện." 

Tuyên bố của Kazakov lặp lại các tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng 

và Ngoại giao Nga, cả hai bộ đều không đưa ra một chút bằng chứng nào 

để hỗ trợ cáo buộc. Tuy nhiên, thực tế là những lịch sử rõ ràng là ngụy tạo 

như vậy đã trở thành phúc âm trong giới Kremlin cho thấy rằng những 

người ra quyết định ở Moscow đang tiến hành cuộc chiến này dựa trên 

một phép tính khác biệt với thực tế khách quan. 

“Lý do duy nhất khiến quân đội của chúng tôi được gửi đến Kyiv trong giai 

đoạn đầu của cuộc giao tranh,” Kazakov đưa ra phiên bản tiếng Nga chính 



thức về những tuần mở đầu của cuộc chiến, “là để ngăn chặn kẻ thù xây 

dựng lực lượng của họ ở phía đông đất nước. là một phần của chiến lược. 

Bây giờ bắt đầu giai đoạn thứ hai, trong đó chúng tôi sẽ bao vây quân đội 

Ukraine. Nếu họ đầu hàng, thì cuộc chiến sẽ nhanh chóng kết thúc; nếu họ 

chiến đấu, thì có thể kéo dài thêm một chút, nhưng sau khi thanh lý túi 

kháng cự đó, các sự kiện sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Mục tiêu của giai 

đoạn thứ ba là các mục tiêu tương tự đã được công bố vào ngày 24 tháng 

2: phi quân sự hóa và phi phát xít hóa. Khi quá trình đó hoàn thành, 

Ukraine trước đây sẽ không còn nữa." 


