
Why Putin’s War Is a Crime Against the Planet Tại sao 

cuộc chiến của Putin là tội ác chống lại hành tinh 

There was no good time for Vladimir Putin’s unprovoked, idiotic invasion of 

Ukraine. Không có thời điểm nào thích hợp cho cuộc xâm lược vô cớ, 

ngu ngốc của Vladimir Putin vào Ukraine. 

But this is a uniquely bad time. Nhưng đây là khoảng thời gian tồi tệ 

duy nhất. 

Because it’s diverting worldwide attention and resources needed to mitigate 

climate change — during what may be the last decade when we still have a 

chance to manage the climate extremes that are now unavoidable and 

avoid those that could become unmanageable. Bởi vì khoảng thời 

gian đang chuyển hướng sự chú ý trên toàn thế giới và các nguồn lực cần 

thiết để giảm thiểu biến đổi khí hậu - trong thập kỷ qua khi chúng ta vẫn 

còn cơ hội để quản lý các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt hiện nay không 

thể tránh khỏi và tránh những điều có thể trở nên không thể quản lý được. 

Unfortunately, what happens between Ukraine and Russia does not stay 

between Ukraine and Russia. Thật không may, những gì xảy ra giữa 

Ukraine và Nga không chỉ ảnh hưởng Ukraine và Nga. 

That’s because the world is flatter than ever. Đó là bởi vì thế giới phẳng 

hơn bao giờ hết. 

We have connected so many people, places and markets to so many other 

people, places and markets — and then removed so many of the old 

buffers that insulated us from one another’s excesses and replaced them 

with grease — that instability in one node can now go really far, really wide, 

really fast. Chúng tôi đã kết nối rất nhiều người, địa điểm và thị trường với 

rất nhiều người, địa điểm và thị trường khác - và sau đó loại bỏ rất nhiều 

vùng đệm cũ giúp cách ly chúng ta khỏi sự dư thừa của nhau và thay thế 

chúng bằng xúc tác - sự không ổn định trong một nút có thể bây giờ đi thật 

xa, thật rộng, thật nhanh. 



That is why I’ve argued that Russia’s attack on Ukraine is the real World 

War I.  Đó là lý do tại sao tôi lập luận rằng cuộc tấn công của Nga vào 

Ukraine là Chiến tranh thế giới thứ nhất thực sự. 

Two-thirds of the planet’s people can now watch it on their smartphones, 

and virtually everyone has been or will be touched by this war 

economically, geopolitically and, maybe most important, environmentally.

 Hai phần ba người dân trên hành tinh hiện có thể xem cuộc chiến 

trên điện thoại thông minh của họ và hầu như tất cả mọi người đã hoặc sẽ 

bị xúc động bởi cuộc chiến này về mặt kinh tế, địa chính trị và, có lẽ quan 

trọng nhất là môi trường. 

The best way to appreciate that is by talking to people who live in some of 

the world’s most remote ecosystems. Cách tốt nhất để đánh giá cao 

điều đó là nói chuyện với những người sống trong một số hệ sinh thái xa 

xôi nhất trên thế giới. 

I’m talking about Indigenous communities residing deep inside, and 

protecting, the world’s remaining forests, particularly the megaforests free 

of roads, power lines, mines, cities and industrial agriculture. Tôi đang 

nói về các cộng đồng bản địa sống sâu bên trong và bảo vệ, những khu 

rừng còn lại trên thế giới, đặc biệt là những khu rừng lớn không có đường 

xá, đường dây điện, hầm mỏ, thành phố và nông nghiệp công nghiệp. 

These intact forests — from those in the Amazon and Congo River basins 

to ones in Canada, Russia and Ecuador — are the world’s life-support 

system. Những khu rừng nguyên sinh này - từ những khu rừng ở lưu 

vực sông Amazon và Congo đến những khu rừng ở Canada, Nga và 

Ecuador - là hệ thống hỗ trợ sự sống của thế giới. 

They sponge billions of tons of carbon dioxide out of the atmosphere, 

generating oxygen, filtering freshwater to drink and generally strengthening 

our resilience against the pressures of climate change. Chúng hút hàng 

tỷ tấn carbon dioxide ra khỏi khí quyển, tạo ra oxy, lọc nước ngọt để uống 

và nói chung là tăng cường khả năng phục hồi của chúng ta trước áp lực 

của biến đổi khí hậu. 



These forests and their Indigenous people were already under pressure 

from global economic forces, but Putin’s war set off a cascade of negative 

effects: Russia is one of the largest fertilizer producers in the world.

 Những khu rừng này và người dân bản địa của họ đã phải chịu sức 

ép từ các lực lượng kinh tế toàn cầu, nhưng cuộc chiến của Putin đã gây 

ra một loạt các tác động tiêu cực: Nga là một trong những nhà sản xuất 

phân bón lớn nhất thế giới. 

The largest oil exporter to global markets. Nhà xuất khẩu dầu lớn nhất 

trên thị trường toàn cầu. 

More than a quarter of the world’s wheat is normally exported by Russia 

and Ukraine, providing bread for billions of people, as well as barley, 

sunflower seed oil and corn. Hơn một phần tư lượng lúa mì trên thế giới 

thường được xuất khẩu bởi Nga và Ukraine, cung cấp bánh mì cho hàng tỷ 

người, cũng như lúa mạch, dầu hạt hướng dương và ngô. 

Because of both the war and sanctions on Russia, shortages and prices on 

these commodities have spiked, increasing pressures all over the planet to 

strip more intact forest to drill for oil, plant crops for agribusinesses and 

create land for cattle grazing. Do cả chiến tranh và các lệnh trừng 

phạt đối với Nga, tình trạng thiếu hụt và giá cả của những mặt hàng này đã 

tăng vọt, gia tăng áp lực trên khắp hành tinh nhằm tước bỏ những khu 

rừng còn nguyên vẹn hơn để khoan lấy dầu, trồng cây cho các doanh 

nghiệp nông nghiệp và tạo đất cho chăn thả gia súc. 

Last week Nia Tero, a global nonprofit that supports the Indigenous 

peoples who are guardians of these endangered forests, invited me to 

moderate a public discussion by Indigenous leaders visiting New York City 

for Climate Week. Tuần trước Nia Tero, một tổ chức phi lợi nhuận 

toàn cầu hỗ trợ người dân bản địa, những người bảo vệ những khu rừng 

có nguy cơ tuyệt chủng này, đã mời tôi kiểm duyệt một cuộc thảo luận 

công khai của các nhà lãnh đạo bản địa đến thăm Thành phố New York 

trong Tuần lễ khí hậu. 

Nia Tero points to statistics showing that Indigenous territories encompass 

over a third of Earth’s intact forests and similar portions of other vital 



ecosystems, safeguarding a significant share of the world’s biodiversity.

 Nia Tero chỉ ra các số liệu thống kê cho thấy rằng các vùng lãnh thổ 

của Người bản địa bao gồm hơn một phần ba các khu rừng nguyên sinh 

của Trái đất và các phần tương tự của các hệ sinh thái quan trọng khác, 

bảo vệ một phần đáng kể đa dạng sinh học của thế giới. 

Carbon stored in Indigenous forests in the Amazon, for instance, is far less 

likely to be lost to the atmosphere than that on private and other 

unprotected lands. Ví dụ, carbon được lưu trữ trong các khu rừng bản 

địa ở Amazon, ít có khả năng bị mất vào khí quyển hơn nhiều so với các 

vùng đất tư nhân và không được bảo vệ khác. 

Unfortunately, the more we destroy these forests, peat lands and 

mangroves, it also becomes far less likely that we will get anywhere near 

the goal of the Paris climate agreement of limiting global warming to 1.5 

degrees Celsius above preindustrial levels. Thật không may, chúng ta 

càng phá hủy nhiều khu rừng, vùng đất than bùn và rừng ngập mặn này, 

thì khả năng chúng ta sẽ đến gần mục tiêu của thỏa thuận khí hậu Paris là 

hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp 

càng trở nên khó khăn hơn. 

Nemonte Nenquimo won the Goldman Environmental Prize in 2020 for 

leading a legal fight on behalf of Indigenous communities in Ecuador — 

one of the 10 most biodiverse countries on Earth — “that resulted in a court 

ruling protecting 500,000 acres of Amazonian rainforest and Waorani 

territory from oil extraction,” the citation said. Nemonte Nenquimo đã 

giành được Giải thưởng Môi trường Goldman năm 2020 vì đã dẫn đầu 

cuộc đấu tranh pháp lý đại diện cho các cộng đồng bản địa ở Ecuador - 

một trong 10 quốc gia đa dạng sinh học nhất trên Trái đất - "dẫn đến một 

phán quyết của tòa án bảo vệ 500.000 mẫu rừng nhiệt đới Amazonian và 

lãnh thổ Waorani từ khai thác dầu, "trích dẫn cho biết. 

“Nenquimo’s leadership and the lawsuit set a legal precedent for 

Indigenous rights in Ecuador, and other tribes are following in her footsteps 

to protect additional tracts of rainforest from oil extraction.” "Sự lãnh 

đạo của Nenquimo và vụ kiện đã thiết lập một tiền lệ pháp lý cho các 



quyền của người bản địa ở Ecuador, và các bộ lạc khác đang theo bước 

cô ấy để bảo vệ các khu vực rừng nhiệt đới khác khỏi việc khai thác dầu." 

A great honor. Một vinh dự lớn. 

But she told me last week that despite her legal victory, soaring oil prices 

emanating from the Ukraine war have put renewed pressure on her 

Indigenous community’s forests. Nhưng cô ấy nói với tôi vào tuần trước 

rằng bất chấp chiến thắng hợp pháp của cô ấy, giá dầu tăng vọt do chiến 

tranh Ukraine gây ra đã gây áp lực mới lên các khu rừng của cộng đồng 

bản địa của cô ấy. 

As she put it, “The oil is in the forest, and they think our home is the 

solution.” Như cô ấy đã nói, "Dầu ở trong rừng, và họ nghĩ rằng quê 

hương của chúng tôi là giải pháp." 

As John Reid, the senior economist for Nia Tero, explained, “Supply 

shocks from Ukraine and Russia become demand shocks across the world, 

including in the intact forests, because the intact forests are all big potential 

suppliers of agricultural commodities, gold, oil, gas and wood.” (Reid and 

Thomas E. Lovejoy wrote “Ever Green: Saving Big Forests to Save the 

Planet,” an outstanding primer on the vital role intact forests play in 

sustaining the biosphere.) John Reid, nhà kinh tế cấp cao của Nia Tero, 

giải thích, "Cú sốc nguồn cung từ Ukraine và Nga trở thành cú sốc nhu cầu 

trên toàn thế giới, bao gồm cả những khu rừng nguyên sinh, bởi vì những 

khu rừng nguyên sinh đều là những nhà cung cấp tiềm năng lớn đối với 

hàng hóa nông nghiệp, vàng, dầu mỏ, khí đốt và gỗ. " (Reid và Thomas E. 

Lovejoy đã viết "Ever Green: Saving Big Forest to Save the Planet", một 

tác phẩm nổi bật về vai trò quan trọng của những khu rừng nguyên vẹn 

trong việc duy trì sinh quyển.) 

Hindou Oumarou Ibrahim is a leader of the Mbororo pastoralist people in 

Chad. Hindou Oumarou Ibrahim là một thủ lĩnh của những người chăn 

cừu Mbororo ở Chad. 

It is bad enough, she told me, that Lake Chad has lost about 90 percent of 

its water and many of its species, but now people in her community are 

asking her: “Why has the price of flour and fuel gone up so high? Cô 



ấy nói với tôi rằng thật tệ là Hồ Chad đã mất khoảng 90% lượng nước và 

nhiều loài của nó, nhưng bây giờ những người trong cộng đồng của cô ấy 

đang hỏi cô ấy: "Tại sao giá bột mì và nhiên liệu lại tăng cao như vậy?"  

Russia and Ukraine are very far away, so why are we hurt?  Nga và 

Ukraine ở rất xa, vậy tại sao chúng ta lại bị tổn thương? 

They don’t understand how the shocks of a war in Ukraine can radiate far 

enough to hit even landlocked, sub-Saharan Chad. Họ không hiểu làm thế 

nào mà những chấn động của cuộc chiến ở Ukraine lại có thể tỏa ra đủ xa 

để tấn công Chad ngay cả trong đất liền, cận Sahara. 

“When the war started,” added Ibrahim, “the African countries were asked 

to choose a side. "Khi chiến tranh bắt đầu," Ibrahim nói thêm, "các nước 

châu Phi được yêu cầu chọn một bên. 

And all we were thinking is that we need food. Và tất cả những gì chúng tôi 

nghĩ là chúng tôi cần lương thực. 

This war has become a big problem for all of us. Cuộc chiến này đã trở 

thành một vấn đề lớn đối với tất cả chúng tôi. 

Everywhere she turns now, she added, Chinese companies are looking for 

land for industrial agriculture, which is a huge problem for her pastoralist 

people. Cô cho biết thêm, giờ đây, các công ty Trung Quốc đang tìm 

kiếm đất cho nông nghiệp công nghiệp, đây là một vấn đề lớn đối với 

những người chăn nuôi gia súc của cô. 

“For Indigenous peoples, the land is everything,” Ibrahim wrote in an essay 

last week in The Mail & Guardian, which is based in South Africa. "Đối 

với người bản địa, đất đai là tất cả", Ibrahim viết trong một bài luận tuần 

trước trên tờ The Mail & Guardian, có trụ sở tại Nam Phi. 

It is the source of our food, shelter and medicine, as well as the wellspring 

of our culture and history. Nó là nguồn cung cấp thực phẩm, nơi ở và 

thuốc men cũng như nguồn gốc của nền văn hóa và lịch sử của chúng ta. 

Over countless generations, we have learned to live well on our land. Qua 

vô số thế hệ, chúng ta đã học cách sống tốt trên mảnh đất của mình. 



We know how to protect it, how to restore it and how to serve as its 

engineers and nurturers rather than its destroyers. Chúng ta biết cách bảo 

vệ nó, cách khôi phục nó và làm thế nào để phục vụ như những kỹ sư và 

người nuôi dưỡng nó hơn là những kẻ hủy diệt nó. 

Unfortunately, some greedy leaders, like President Jair Bolsonaro of Brazil, 

resent the fact that Indigenous peoples control precious resources — in the 

case of Brazil, over 13 percent of its territory, much of it intact forest. Thật 

không may, một số nhà lãnh đạo tham lam, như Tổng thống Jair Bolsonaro 

của Brazil, phẫn nộ với thực tế là người bản địa kiểm soát các nguồn tài 

nguyên quý giá - trong trường hợp của Brazil, hơn 13% lãnh thổ của nó, 

phần lớn là rừng nguyên vẹn. 

Brazil bought $3.5 billion worth of fertilizer from Russia last year, a flow 

now constricted by Western sanctions. Brazil đã mua lượng phân bón trị 

giá 3,5 tỷ USD từ Nga vào năm ngoái, dòng chảy hiện bị hạn chế bởi các 

lệnh trừng phạt của phương Tây. 

So as soon as the war started creating fertilizer shortages, Bolsonaro 

blurted out: “This crisis is a good opportunity for us,” The Washington Post 

reported. Vì vậy, ngay khi chiến tranh bắt đầu tạo ra tình trạng thiếu phân 

bón, Bolsonaro đã buột miệng: "Cuộc khủng hoảng này là cơ hội tốt cho 

chúng tôi", tờ Washington Post đưa tin. 

Where there’s Indigenous land, there are riches beneath it. Ở đâu có 

đất của người bản địa, có sự giàu có bên dưới nó. 

He then moved to pass legislation that would enable companies to mine 

potassium from Indigenous people’s forests so Brazil can make more of its 

own fertilizer. Sau đó, ông chuyển sang thông qua luật cho phép các 

công ty khai thác kali từ rừng của người bản địa để Brazil có thể tự sản 

xuất nhiều phân bón hơn. 

Then there is Ukraine itself. Sau đó là Ukraine. 

Before the war, it had significant ancient forests, “which have been left 

untouched by human impact,” according to the World Wide Fund for 

Nature. Trước chiến tranh, nó có những khu rừng cổ thụ đáng kể, "vẫn 



còn nguyên vẹn do tác động của con người", theo World Wide Fund for 

Nature. 

Since the invasion, Russian military activity has damaged “900 protected 

natural areas,” according to an O.E.C.D. report issued in July, “and an 

estimated 1.2 million hectares, or about 30 percent of all protected areas of 

Ukraine.” Theo báo cáo của OECD đưa ra vào tháng 7, kể từ khi xâm 

lược, hoạt động quân sự của Nga đã gây thiệt hại cho "900 khu vực tự 

nhiên được bảo vệ ", và ước tính khoảng 1,2 triệu ha, tương đương 

khoảng 30% tổng số khu vực được bảo vệ của Ukraine. 

On top of that, Russia, Belarus and Ukraine accounted for a quarter of the 

worldwide timber trade last year. Ngoài ra, Nga, Belarus và Ukraine 

chiếm 1/4 lượng gỗ buôn bán trên toàn thế giới vào năm ngoái. 

Because of the war and sanctions on Russia, other timber-producing and -

exporting nations are doubling down to make up the shortfall by loosening 

environmental protections, The Financial Times reported: “Soon after 

February’s invasion, Kyiv lifted a regulation that prohibits logging in 

protected forests during spring and early summer” to help raise money for 

the war. Do chiến tranh và các lệnh trừng phạt đối với Nga, các quốc gia 

sản xuất và xuất khẩu gỗ khác đang tăng gấp đôi để bù đắp sự thiếu hụt 

bằng cách nới lỏng các biện pháp bảo vệ môi trường. rừng trong suốt mùa 

xuân và đầu mùa hè "để giúp quyên góp tiền cho chiến tranh. 

Environmental groups fear the decision could lead to large-scale losses in 

areas where illegal logging and forest mismanagement are already rife.

 Các nhóm môi trường lo ngại quyết định này có thể dẫn đến thiệt hại 

quy mô lớn ở những khu vực mà tình trạng khai thác gỗ bất hợp pháp và 

quản lý rừng kém hiệu quả đã đầy rẫy. 

Over the past half century, noted Reid, countries have taken big 

collaborative leaps in protecting the environment and its stewards — 

whether it is the Clean Air Act of 1970 in America or Brazil’s 1988 

Constitution recognizing the rights of its Indigenous peoples to control the 

lands they have protected for millenniums. Trong nửa thế kỷ qua, Reid 

lưu ý, các quốc gia đã có những bước nhảy vọt hợp tác lớn trong việc bảo 



vệ môi trường và những người quản lý môi trường - cho dù đó là Đạo luật 

Không khí sạch năm 1970 ở Mỹ hay Hiến pháp năm 1988 của Brazil công 

nhận quyền của người dân bản địa được kiểm soát những vùng đất mà họ 

đã bảo vệ trong nhiều thiên niên kỷ. 

Protected land has more than doubled worldwide since 1990. Đất được 

bảo vệ đã tăng hơn gấp đôi trên toàn thế giới kể từ năm 1990. 

And now, out of nowhere, one man launches a murderous war in the heart 

of the world’s breadbasket, and suddenly all the progress on norms and 

laws risks going up in smoke, right along with the forests. Và bây giờ, 

không biết từ đâu, một người đàn ông phát động một cuộc chiến giết người 

ở giữa lòng chảo của thế giới, và đột nhiên tất cả những tiến bộ về chuẩn 

mực và luật pháp có nguy cơ tan thành mây khói, ngay cùng với những 

khu rừng. 

Which is why Putin’s war is not just a crime against Ukraine and humanity.

 Đó là lý do tại sao cuộc chiến của Putin không chỉ là tội ác chống lại 

Ukraine và nhân loại. 

It’s also a crime against the home we all share: planet Earth. Đó cũng là 

một tội ác chống lại ngôi nhà mà tất cả chúng ta chia sẻ: hành tinh Trái đất. 


