
nhiệt huyết lại của kẻ xâm lược gây tội ác lại càng không phải là nhiệt huyết của người dũng 

cảm hy sinh cứu nước, dẫn đến việc lính Nga hiện nay bắt đầu đảo ngũ. Đảng tự do dân chủ 

FDP tại Đức đang đưa ra đề nghị chấp nhận tị nạn chính trị cho lính Nga đảo ngũ. Tay chân 

của Putin, tổng thống Bạch nga, muốn quân đội của nước này tham chiến tại Nga, nhưng 

tướng lĩnh của họ đã không đồng tình với việc này. 

 

Tình trạng lính Bạch nga (Belarus) vượt biên sang Ukraine ủng hộ nước này chiến đấu với 

Nga khiến thủ tướng Bạch nga phải ra lệnh kiểm soát chặt chẽ biên giới nước này. 

Kazachstan, nước Cộng hòa thuộc liên bang Nga cũ với cuộc bạo động của người dân phản 

đối chính quyền ngay trước khi Putin tấn công Ukraine đã gửi viện trợ cho Ukraine thể hiện 

tinh thần đoàn kết với nước này. Trong sự kiện này, Putin đã ủng hộ chính quyền nước này 

đàn áp người dân và tuyên bố Nga sẽ không chấp nhận các nước thuộc hệ thống Xô viết cũ có 

quyền tự trị. 

 

Các nước cộng hòa khác thuộc liên bang Xô viết cũ cũng đang quay lưng lại với Nga sau sự 

kiện  nước này tấn công Ukraine. 

 

Nga đã thua chưa? 

 

Xin thưa, đã, và trên mọi mặt trận. Từ kinh tế, chiến thuật, quân sự, và đặc biệt là lòng người. 

Chỉ có những kẻ không có não và chẳng có tim mới có thể ủng hộ cuộc chiến phi nghĩa và vô 

nhân đạo này. Chưa thấy bài trừ phát xít ở Ukraine chỗ nào, chỉ thấy quân đội Nga tàn phá và 

hủy diệt đất nước và con người ở đây. Mình không tin Nga sẽ thắng trận đánh này, không chỉ 

bởi cái ác không thể thắng cái thiện, mà đây là một cuộc chiến về giá trị nhân loại. Không có 

luật pháp nào cho phép được tấn công xâm phạm lãnh thổ và hủy diệt một nước có chủ quyền. 

Điều này cả thế giới văn minh đang chỉ ra cho Nga bằng thái độ của mình. 

 

Nga sẽ được gì khi xâm chiếm được Ukraine khi chỉ còn là đống đổ nát, lòng dân không phục, 

và cả thế giới tẩy chay? 

 

Mình nghĩ Putin sẽ hướng tới một cuộc đàm phán và những thỏa thuận để chấm dứt chiến 

tranh trước khi mất mặt. Mình hy vọng ngày đó sẽ sớm tới, để không phải thêm một ngày nào 

cuộc sống và hoà bình tại Ukraine và trên thế giới bị đe dọa bởi một đứa trẻ hư như Putin nữa. 

 

Mình nghĩ chắc Putin, ngoài bệnh tâm lý hoang tưởng quyền lực gì đó, cái này phải BS tâm lý 

mới kết luận được, còn là một đứa trẻ đáng thương không được biết đến tình yêu thương của 

cha mẹ. Đứa trẻ được yêu thương sẽ cảm nhận được hạnh phúc và muốn lan tỏa nó, thay vì 

gây đau thương, bởi nó không được biết đến thương yêu. 

 

Đức Dalai Lama chắc chắn sẽ nói, những kẻ như Putin tạo ra Karma, vòng luân hồi rất xấu, và 

chúng ta càng phải cầu nguyện cho họ nhiều hơn. 

 

Mình ít ăn thịt vì hạn chế mức tối thiểu sinh vật sống phải chết vì mình, nhưng nếu có đóng 

góp để trả tiền cho ai triệt hạ được Putin, mình xin góp phần. 

 

Việc Putin mang bom nguyên tử ra dọa thì cũng giống thằng ủn chơi ngông. Hai thằng này 

chắc có hầm trú ẩn chống bom nguyên tử với 70 tiên nữ để cưỡi, giống như mấy tồng chí 

đánh bom cảm tử đạo Hồi mong ước được thưởng sau khi chết. Nhưng triệt tiêu nguồn sống 

của nhân loại, và chui rúc dưới hầm trú ẩn, sống vậy thì là động vật ở kỷ nguyên nào chứ đâu 

có thể là con người? 

 


