Bài Học Từ Ukraine
Hà Văn Duy
Năm 1997, bán đảo xinh đẹp Crimea được Ukraine cho Nga thuê làm
quân cảng ở thành phố Sevastopol, thuộc Crimea trong 20 năm. Đáng lý
ra, Nga phải trao trả lại cho Ukraine vào năm 2017 vừa qua. Nhưng bản
chất của kẻ xâm chiếm độc tài Putin Đại Đế, đã âm thầm mua chuộc
chính phủ bù nhìn, đứng đầu là tổng thống Viktor Yanukovych. Thế là
tháng 4/2010 Chính phủ Ukraine lại ký gia hạn đến năm 2047.
Nắm được được cơ hội này, Nga ồ ạt đưa khí tài và lực lượng quân sự
sang, và kèm làn sóng di cư ồ ạt.
Kết quả là chưa đến năm 2047, vào đúng năm 2014, Nga tuyên bố
Crimea là lãnh thổ thuộc Nga thông qua một cuộc trưng cầu dân ý do
Nga tổ chức, trái với luật pháp quốc tế. Vì hơn 90% dân số nói tiếng
Nga ở đây, nên khi trưng cầu dân ý, đồng nghĩa với việc sáp nhập vào Nga.
Nga lập tức cho thành lập chính phủ ở đây. Phương Tây phản đối ầm ầm, Ukraine kêu gào giãy giụa, nhưng
là vị thế nước yếu bên cạnh gấu Nga hùng cường, Ukraine đành bó tay! Putin Đại Đế lên truyền thông tỏ bày;
“Crimea nên về với đất mẹ”!
Ukraine cay đắng mất đi phần đất có vị thế địa chính trị quan trọng và không lấy lại được Crimea nữa. Putin
Đại Đế chỉ cần có 4 năm thôi, đã chiếm được Crimea ngon lành!
Nghĩ lại Việt Nam, cho dù lùi thời hạn thuê đất từ 99 năm xuống 70 năm hay 50 năm hoặc ít hơn đi nữa thì
hãy mở to mắt ra mà nhìn bài học nhãn tiền của Ukraine và Nga.
Mà thằng Tạp Cẵn Bã thì khỏi phải nói, nó còn gian manh, ác độc, nham hiểm, liều lĩnh gấp chục lần
Putin!

