
 

Và nhiều lắm những may mắn như vậy. 

 

Nhưng mà cảnh sát Nga sách nhiễu người nước ngoài để kiếm tiền thì cũng không còn lời nào 

để tả. Bất nhân và vô pháp luật, không coi nhân phẩm con người ra gì.  

 

Tham nhũng từ bộ máy hành chính đến tư pháp, hành pháp thật khủng khiếp tại đây. 

 

Đầu những năm 90, người nước ngoài, đặc biệt là người Việt nam, bị giết tại Mát vì cướp của 

hay vì lý do nào đó, rất nhiều. Trong số đó, lực lượng đặc nhiệm của Nga cũng dính tay vào 

nhiều vụ giết người mà không ai phải chịu một sự trừng phạt nào trước pháp luật. 

 

Đến nay, nước Nga vẫn là một điểm đến không an toàn. 20 năm Putin cai trị, nước Nga chỉ 

được hoành tráng hơn về bề nổi, và những nhóm lợi ích thân Putin trục lợi theo hệ thống 

chính sách. Cơ sở hạ tầng, và đời sống của người dân, đặc biệt là người già, không hề được 

cải thiện. Đầu những năm 90 sống ở Mát, nhìn những cụ già đứng giữa trời lạnh bán thêm 

mới rau củ hành bù vào đồng lương ít ỏi, mình xót xa nghĩ nếu mẹ mình cũng phải bươn chải 

thế này thì khổ lắm. Nghiện ngập say xỉn chết cóng ngoài đường mùa đông là bình thường. 

Giờ cũng vẫn y nguyên như vậy. 

 

Putin với mình như một đứa trẻ hư cảm thấy không được quan tâm đủ như nó mong muốn, và 

vì tự ti trước sự nhỏ bé của mình nên lần này tấn công Ukraine cho đàn anh phía Tây biết sức 

mạnh của kẻ tự ti. Nhớ những clips Putin quảng bá sức mạnh cơ bắp bằng việc cởi trần cưỡi 

ngựa, câu cá hay săn gấu, đồng nghiệp người Nga của mình cười và bảo, mày nghĩ gì khi bà 

Merkel thời mấy năm trước khi còn là Thủ tướng Đức cũng làm vậy? Mình cười bảo, lạy trời 

chuyện đó sẽ không xảy ra, nếu không chắc tao lại phải di cư đi miền đất mới mày ạ. 

 

Hay ho gì với cái quá khứ điệp viên KGB để giờ đây khoác lên mình bao nhiêu cái chết của 

người đối lập, nhà báo hay người đào thải vì đầu độc hay ám sát họ, từ trong nước tới nước 

ngoài? 

 

Cuộc tấn công Ukraine của Putin, với mình là phiên bản đúp của bài học về suy nghĩ đám 

đông. Điển hình của cách suy nghĩ này được nhắc tới trong tâm lý học là trận đánh của những 

người Cu ba di tản qua Mỹ dưới sự điều hành của chính quyền Hoa kỳ vào vịnh Pigs Bay tại 

Cu ba năm 1961. Tất cả các tướng lĩnh trong bộ chỉ huy đều biết rằng trận đánh không có cơ 

hội chiến thắng, vì khi đổ bộ vào vịnh thì khả năng lính bị bắn chết là chắc chắn cao. Nhưng 

vì sợ là người duy nhất nói ra điều này, và sợ bị đào thải khỏi guồng máy, không ai đã dám 

nói ra sự thật. Kết quả là những người di tản Cu ba quay trở lại tấn công nước này đã bị chết 

thê thảm khi đổ bộ vào vịnh. 

 

Vì sợ bị đầu độc, giết hại và không có cơ hội kiếm chác thăng tiến, nên những người tham gia 

họp bàn chiến sự trong bộ chỉ huy của Putin đã phạm đúng lỗi group thinking này. Câu lạc bộ 

99 phần trăm của quốc hội độc tài đã bỏ phiếu tán thành việc tấn công Ukraine. Và họ chủ 

quan sẽ ăn gỏi Ukraine trong một tuần. Họ sống trong môi trường với những giá trị đạo đức 

và nhân phẩm suy đồi, nên họ đã nghĩ loài người tiến bộ cũng giống như họ. Họ đã không thể 

nghĩ đến phản ứng mạnh mẽ và đoàn kết của cộng đồng quốc tế trước hành động xâm lấn của 

họ vào lãnh thổ Ukraine. Putin và đồng bọn đã quá coi thường sức mạnh của sự tử tế. 

 

Việc quân đội Nga rệu rã, vũ khí lạc hậu, với mức độ tham nhũng như ở Nga, chẳng thể ngạc 

nhiên về việc này. Quân đội Nga qua cuộc chiến này đã chứng tỏ họ không mạnh mẽ như họ 

và người khác tưởng. Ý chí và khả năng chiến đấu của thế hệ lính mới nhập ngũ không cao, 


