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Kể từ khi cuộc chiến tranh của Nga với Ukraine bắt đầu, các bản tin báo 

chí đã tập trung vào cuộc di cư khỏi Nga của các nhà khoa học, kỹ sư và 

chuyên gia công nghệ thông tin phản chiến. Nhưng đại đa số người dân 

Nga đang ở lại và tập hợp để hậu thuẩn Tổng thống Vladimir Putin. 

Theo Levada, nhà thăm dò ý kiến độc lập có uy tín nhất của Nga, tỷ lệ tất 

cả những người Nga nói rằng họ muốn chuyển ra ngoài nước Nga vào 

cuối tháng 3 đã giảm xuống 10%, từ mức trung bình 19% trong ba cuộc 

thăm dò trước đó kể từ năm 2019. 

Ngay cả trong số những người có trình độ học vấn cao hơn, tỷ lệ người 

muốn chuyển đi cũng như nhau, 10%, theo một bảng tính mà Levada gửi 

cho tôi. (Một số người có thể sợ nói với những người tham gia cuộc thăm 

dò về sự không hài lòng của họ, vì sự đàn áp của Putin đối với những 

người bất đồng chính kiến, nhưng tôi cá rằng các con số là đúng hướng.) 



 

Vì sao vấn đề này? Bởi vì Putin có thể đang đánh cược rằng miễn là phần 

lớn người Nga ủng hộ ông, ông có thể đủ khả năng để không quan tâm 

đến sự bất bình. Ông ta thậm chí có thể vui mừng vì một số sẽ tham gia. 

Nhà chuyên quyền không dựng rào cản để ngăn giới trí thức rời đi, mặc dù 

ông ta đã đề nghị giảm thuế, trợ cấp các khoản thế chấp và hoãn gia nhập 

lực lượng vũ trang để giữ các công nhân công nghệ ở lại Nga. 

Ông ta có thể sống để hối tiếc về sự hờ hững của mình. “Không nghi ngờ gì 

nữa là có thiệt hại lâu dài.” Konstantin Sonin, một nhà kinh tế của Trường 

Chính sách Công Harris của Đại học Chicago, người chuyển đến từ Nga, cho 

biết toàn bộ làn sóng di cư gần đây là phần năng suất nhất của xã hội Nga. 

"Putin có một thế giới quan rất cụ thể" phản đối toàn cầu hóa, Sonin nói với 

tôi. Putin tin rằng “một nền kinh tế tập trung, chuyên quyền là một nền kinh 

tế mạnh. Khi Nga bị cắt khỏi thương mại quốc tế, khi mọi người đang rời 

đi, đối với ông ấy, dường như điều này đang đi đúng hướng, một hướng 

có thể chấp nhận được”. 

Sonin nói, nếu Nga đạt được sự ổn định chính trị bằng cách loại bỏ những 

người thông minh phản đối sự cai trị của Putin, “sự ổn định sẽ đạt được ở 

mức sản xuất và tiêu dùng rất thấp”. 

Nga đã phải chịu đựng tình trạng chảy máu chất xám trong ít nhất một thế 

kỷ, một phần vì nước này đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp đại học 

hàng đầu nhưng thường không có một nền kinh tế có khả năng sử dụng tốt 

các kỹ năng của họ. Hoa Kỳ và các quốc gia khác từ lâu đã được hưởng 

lợi từ những người nhập cư từ những gì là Đế chế Nga, bao gồm một số 

từ những quốc gia hiện là độc lập. Tại Hoa Kỳ, bao gồm những người 

khổng lồ như Igor Sikorsky, người tiên phong trong lĩnh vực máy bay trực 

thăng; Simon Kuznets, người đoạt giải Nobel kinh tế; các nhà soạn nhạc 

và tác giả như Irving Berlin, Sergei Rachmaninoff và Vladimir Nabokov; và 

các doanh nhân như anh em nhà Wonskolaser, được biết đến với cái tên 

Mỹ hóa, anh em nhà Warner. 

 



Khoảng năm 2010, tình trạng chảy máu chất xám bắt đầu giảm bớt do nền 

kinh tế Nga hoạt động tốt. Một số người Nga thậm chí đã trở về Nga. 

Nhưng cuộc xâm lược của Ukraine đã một lần nữa giật chiếc phích cắm ra 

khỏi lỗ thoát nước. Hầu hết những người lưu vong ngày nay sẽ đến các 

quốc gia lân cận, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia, Georgia, Kazakhstan và 

các quốc gia Baltic. 

Hoa Kỳ gặp khó khăn hơn trong hạn chế việc nhập cảnh vì thị thực khan 

hiếm. Vào tháng 3, Bộ An ninh Nội địa đã cấp cho người Ukraine tình trạng 

được bảo vệ tạm thời trong 18 tháng, cho phép họ ở lại và làm việc tại Hoa 

Kỳ mà không cần thị thực - nhưng điều đó đã không áp dụng cho người Nga. 

Tuy nhiên, trong một sự thay đổi, chính quyền Biden tuần trước đã yêu cầu 

Quốc hội đình chỉ trong 4 năm, đề nghị các nhà khoa học Nga nộp đơn xin 

thị thực H1-B, với điều kiện phải có nhà tuyển dụng tài trợ. Biện pháp này 

sẽ chỉ áp dụng cho các công dân Nga có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong 

các lĩnh vực khoa học hoặc kỹ thuật như trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật hạt nhân 

và vật lý lượng tử. Họ sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh. 

Đó là một bước đi thông minh. Alexandra Vacroux, giám đốc điều hành của 

Trung tâm Nghiên cứu Nga và Á-Âu tại Đại học Harvard, cho biết các quốc 

gia phương Tây đang mắc sai lầm nếu không mở rộng cửa cho các nhà 

khoa học Nga vì phản đối Putin. “Nếu họ rời đi, họ là những người tốt nhất, 

sáng giá nhất và dũng cảm nhất,” cô nói. "Điều quan trọng là không coi tất 

cả người Nga là những kẻ xấu trên thế giới." 

Mara Kuvaldina, một người Nga có bằng tiến sĩ tâm lý học nhận thức thực 

nghiệm làm việc tại Trung tâm Y tế Đại học Columbia, đã phản đối Putin và 

nói rằng cô ấy sợ về nhà ở St. Petersburg để thăm mẹ. Cô tham gia vào 

mạng lưới các học giả trong lĩnh vực khoa học nhận thức, những người 

giúp các học giả bỏ trốn khỏi Nga, Ukraine và Belarus tìm việc làm ở 

phương Tây. 

Một mục tiêu là giúp các học giả “hòa nhập vào môi trường xã hội mới ở 

nước ngoài và cho họ cơ hội trở lại cuộc sống bình thường,” Kuvaldina viết 

trong một email. 

John Holdren, người từng là cố vấn khoa học trong suốt 8 năm, cho tổng 

thống Barack Obama, nói với tôi rằng ông ấy đã làm việc với Bộ Ngoại 



giao để “giảm bớt trở ngại cho phía chúng tôi đối với những người có kỹ 

năng rất quý giá từ nhiều quốc gia”. Ông cho biết một số nỗ lực trong số đó 

đã bị chính quyền Trump chận lại. Holdren nói: “Đó là một phần quan trọng 

trong chính sách khoa học của Hoa Kỳ.” 

Đối với Putin, việc xua đuổi một số bộ óc vĩ đại nhất của đất nước là kẻ 

mất trí. Nhưng như ai đó đã từng nói, đừng bao giờ ngắt lời kẻ thù của bạn 

khi anh ta đang mắc sai lầm. 

 


