
Cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine 

đang đến một thời điểm quan trọng 

Thế kỷ này: Vụ tấn công 11/9 năm 2001, cuộc chiến của Mỹ nhằm 

vào Saddam Hussein ở Iraq hai năm sau đó;  đại dịch coronavirus 

năm 2020 giết chết hàng triệu người;  và cuộc xâm lược Ukraine 

gần đây nhất của Nga vào ngày 24 tháng 2, đưa một cuộc chiến 

tranh khủng khiếp trở lại châu Âu. 

 

Xe quân sự Nga di chuyển trên đường cao tốc trong khu vực do lực 

lượng ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát gần  Mariupol, Ukraine, April 

18, 2022. (AP Photo/Alexei Alexandrov, File)  

Thứ Sáu này là một trong những thời điểm khi Tổng thống Nga 

Vladimir Putin ký thỏa thuận sáp nhập bất hợp pháp các vùng đất 

rộng lớn ở miền đông và miền nam Ukraine.  Điều này tương tự 

như những gì đã xảy ra với Crimea vào năm 2014 . 



 

Khói dày đặc bốc lên bầu trời từ khu vực phía sau Tượng Nữ thần Tự 

do, phía dưới bên trái, nơi có Trung tâm Thương mại Thế giới, vào thứ 

Ba, 11tháng Chín, 2001. (AP Photo/Daniel Hulshizer, File)  

Bảy tháng sau cuộc xung đột, với các mối đe dọa hạt nhân gần 

như hàng ngày từ điện Kremlin hăm dọa các nhà lãnh đạo phương 

Tây, Putin lạnh lùng hứa sẽ bảo vệ các khu vực mới sáp nhập 

bằng "mọi cách" và gần như ngay lập tức Tổng thống Ukraine nộp 

đơn yêu cầu NATO gia nhập, điều này sẽ khiến khiến Nga phải đối 

đầu với phương Tây. 

Không còn khả năng kiểu hành động cay đắng này sẽ kết thúc vào 

những năm 1980, khi nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và 

sau đó là Tổng thống Mỹ Ronald Reagan kết thúc Chiến tranh Lạnh 

và chấm dứt nỗi sợ hãi về hạt nhân Armageddon . 

Cho dù nỗi kinh hoàng ở Nagasaki và Hiroshima là hồi chuông 

cảnh tỉnh cho nhân loại, thế giới vẫn đang xem xét khả năng sử 

dụng vũ khí hạt nhân. 



 

Trong bức ảnh hồ sơ ngày 11 tháng 9 năm 2001 này, các nhân viên 

cứu hỏa làm việc bên dưới những con mòng biển bị phá hủy, những 

thanh chống thẳng đứng từng phải đối mặt với những bức tường bên 

ngoài cao vút của các tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới, sau 

một cuộc tấn công khủng bố vào tòa tháp đôi ở  New York. (AP 

Photo/Mark Lennihan, File) 

Sau những thất bại nhục nhã trên chiến trường, Putin nói  rõ rằng 

bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các vùng lãnh thổ mới được 

sáp nhập sẽ được coi là một cuộc tấn công nhằm vào Nga.  Putin 

sẽ sử dụng tất cả vũ khí trong kho vũ khí của mình để bảo vệ Nga - 

việc ám chỉ vũ khí hạt nhân là không được xác nhận - và ông ấy 

không nói dối. 

Nigel Gould Davies, cựu đại sứ Vương quốc Anh tại Belarus, tuyên 

bố rằng "chúng ta đang ở giai đoạn leo thang và Nga hiện phải đối 

mặt với một loạt các lựa chọn khắc nghiệt hơn trước. " 



 

Một lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ xem bức tượng Saddam Hussein bị lật đổ 

ở trung tâm thành phố Bagdhad hôm thứ Tư  ngày 9 tháng 4, 2003. (AP 

Photo/Jerome Delay, File) 

Gould-Davies là thành viên cấp cao của Nga tại Viện Nghiên cứu 

Chiến lược Quốc tế. Ông nói rằng những nỗ lực của Nga bằng 

cách sử dụng các biện pháp ôn hòa hơn để giành chiến thắng 

trong cuộc chiến đã thất bại và ông Putin hiện phải gia tăng "phạm 

vi và mức độ nghiêm trọng" của các biện pháp mà Nga đang thực 

hiện. Điều này bao gồm việc thôn tính và các mối đe dọa đối với vũ 

khí hạt nhân. 

Trong khi Moscow sáp nhập 4 khu vực của Ukraine, một hành động 

sẽ không được phần lớn quốc gia thế giới công nhận, hàng nghìn 

binh sĩ Nga được gọi tham chiến trong Thế chiến thứ hai đã chạy 

trốn khỏi Nga. 

Abbas Gallyamov, một cựu nhà phát biểu và nhà phân tích chính trị 

của Điện Kremlin, đã liên hệ sự đảo ngược cuộc chiến của Nga với 

sự thúc đẩy sáp nhập vào hôm thứ Sáu.  Nó trông rất thảm hại và 

có vẻ như một nỗ lực để phản ứng lại bằng cách nào đó. Ông nói 



rằng người Ukraine đang làm điều gì đó và thực hiện các bước 

trong thế giới vật chất thực tế. Tuy nhiên, Điện Kremlin đang tạo ra 

một thực tế ảo không có khả năng đáp ứng trong cuộc sống thực . 

Những năm tháng tủi nhục của Putin ở phương Tây sau khi Liên 

bang Xô viết sụp đổ là điều khiến ông ấy mất hứng thú.  Putin tin 

rằng ông có thể xây dựng lại Đế quốc Nga bất chấp sự đổ máu và 

hành động tàn bạo mà ông đã gây ra chống lại Syria và Chechnya . 

Đây không phải là trường hợp ngay  bây giờ. 

Các lực lượng Ukraine có động cơ cao đã có thể giải phóng lãnh 

thổ trong cuộc xung đột với sự hỗ trợ quân sự của Mỹ và châu 

Âu. Washington chỉ rõ rằng bất kỳ hành động sử dụng vũ khí phi 

truyền thống nào của Moscow sẽ dẫn đến hậu quả 'thảm khốc' . 

Khi cuộc chiến của Nga với Ukraine bước vào giai đoạn nguy hiểm 

hơn vào thứ Sáu, 30 tháng 9, câu hỏi đặt ra là: Liệu có một cuộc 

chiến tranh lớn hơn có thể gây ra hậu quả tàn khốc cho thế giới? 

 


