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Với mình, một đứa đã lang thang trong thời trẻ trâu dọc nước Nga, từ thủ đô tới Siberi, qua 

đến Saint Petersburg, cái thời đáng ra phải đi học nhưng đi buôn là chính, từng được sống với 

tất cả sự nồng ấm chân thành của người dân Nga ngay sau khi liên bang Xô viết sụp đổ, từ 

tính cách của người dân đến lịch sử chính trị của đất nước này, việc quân đội Nga sa lầy như 

hiện nay giữa chiến trường Ukraine thực sự mình không ngạc nhiên.  

 

Nhìn lại từ thời Sa hoàng, nước Nga chưa bao giờ có dân chủ. Lịch sử cai trị của đất nước này 

luôn chỉ ra sự tàn bạo của kẻ mạnh với người yếu thế. Mạng người trong lịch sử nước này 

chưa bao giờ có giá trị, đơn giản với những ví dụ về các trại cải tạo lao động dành cho những 

người đối lập trong suốt chiều dài lịch sử, với điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt, được dựng 

lên tại vùng đất băng giá Siberia, nơi nhiệt độ giữa mùa đông và mùa hè có thể chênh lệch tới 

100C. Chỉ có bạch dương mới sống sót được trong khí hậu này. Hàng trăm ngàn tù nhân đã 

phải bỏ xác khi hoàng cung mới được xây dựng tại Saint Petersburg. Rồi đến thời Stalin với 

những thảm sát đẫm máu những người bất đồng chính kiến và giới trí thức. Lịch sử chính trị 

của Nga được in dấu bởi sự dối trá và tàn bạo. Cho đến tận hôm nay. 

 

Điều này giải thích cho những hành động mà quân đội Nga đang ngày đêm thực hiện trong 

cuộc chiến tại Ukraine khi giết hại dân lành một cách man rợ. 

 

20 năm Putin cai trị nước Nga, cũng vài lần mình trở về thăm chốn cũ. Ngoài những hào hoa 

phồn thịnh tại các thành phố lớn cùng với những vấn nạn của sự phát triển không có quy mô, 

khí thải và nạn kẹt xe tại Mátxcơva là một tình trạng kinh hoàng. Nếu không tính toán cụ thể 

và ra sân bay vào chiều cuối tuần, khi dân cư thành phố nườm nượp đổ ra nhà nghỉ ngoại ô và 

các cửa ngõ tắc nghẹt, việc bạn bị trễ máy bay là chuyện không ai quan tâm. Phương tiện giao 

thông công cộng cũng chỉ có bus ra sân bay, nếu bus vì tắc đường không đến kịp cũng là 

chuyện của bạn. Không ai có trách nhiệm ở đây cả. 

 

Về đến nông thôn, thanh niên trai gái trẻ không có việc làm, tụ tập nghiện hút. Không có tiền, 

họ tự pha chế đồ hàng từ xăng, mà theo nghiên cứu thì tác dụng của nó có thể phá hủy cơ thể 

trong vòng 1 năm. Trong làng chỉ duy nhất rượu bia và thuốc lá là bán chạy, ngoài thanh niên 

nghiện ngập chỉ có người già ở lại, còn lại thì bỏ xứ lên thành phố kiếm sống. Một viễn cảnh 

khiến mình cảm thấy thực sự bị trầm cảm khi về thăm. 

 

Con trai mẹ nuôi mình ở Nga đi lính nghĩa vụ, lúc sang thăm mình hỏi cái mũi làm sao mà 

vẹo thế kia. Nó bảo vào lính bị đánh hội đồng, lính mới bao giờ cũng vậy. Và bạo lực trong 

quân ngũ là bình thường. 

 

Thật tình, nếu không có những kỷ niệm quá sâu đậm với những người dân Nga bình dị, mình 

sẽ không bao giờ quay lại cái xứ sở bất an này.  

 

Mấy tháng sau khi sang Nga, mình bị viêm ruột thừa phải mổ. Lúc vết mổ chưa khô, một cụ 

già làm thêm trong bệnh viện ngày nào cũng mang máy tới sấy vết mổ cho mình và trò 

chuyện. 18 tuổi, lơ ngơ giữa một đất nước xa lạ, mình nhớ mãi tình cảm bà cụ dành cho mình. 

Có tối đi tàu điện ngầm từ nhà bạn về ký túc xá ở Mát, bị thằng say xỉn bám theo, một cô 

trung niên kéo mình xuống tàu, vừa đi vừa nói với thằng say bám theo hai cô cháu, mày cút 

đi, nó là cháu tao đấy, để cho nó yên. Ra khỏi ga tàu rồi bà lại đưa mình xuống tàu, để chắc 

chắn là thằng kia không còn bám theo mình nữa.  


