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Xóa sổ một gia đình
Bốn giờ chiều ngày 4 tháng Ba, 2018, tại siêu thị ở thị trấn Salisbury miền
Nam nước Anh, một người đàn ông và một phụ nữ lên cơn co giật, sùi bọt
mép, rồi bất tỉnh. Đội cấp cứu được gọi tới. Cảnh sát lao vào hiện trường
cũng đột ngột bị bất tỉnh theo.
Vài tiếng sau, cảnh sát Anh thông báo danh tính nạn nhân. Người đàn ông là cựu đại tá tình báo Nga, Sergei
Skripal, 66 tuổi và con gái ông Yulia Skripal, 33 tuổi, vừa từ Nga đến thăm cha sau bao năm xa cách. Hai cha
con ăn trưa ở một nhà hàng, rồi đi dạo thì đại họa xảy ra.
Sergei Skripal sinh 1951, tốt nghiệp kỹ sư quân sự năm 1972, phục vụ Binh chủng Không quân, Hồng quân
Liên Xô rồi vào ngành tình báo, dưới vai ngoại giao. Khi Liên Xô sụp đổ, ông trở thành điệp viên Nga, trong vai
tùy viên quân sự, hoạt động tại địa bàn Âu châu.
Khoảng 1995, Sở Tình báo Ngoại tuyến Anh (M16) tuyển dụng
Skripal như là một điệp viên nhị trùng. Năm 1996, ông mắc chứng
tiểu đường, về làm việc tại Phòng Tổ chức Tình báo Ngoại tuyến Nga
(GRU). Tháng Chạp 2004, ông bị bắt tại nhà riêng ở ngoại ô Moscow,
khi vừa về nhà sau chuyến du lịch Anh. Tháng Tám 2006, ông bị
tuyên tội phản bội, chịu hình phạt 13 năm biệt giam không ân xá.
Tháng Bảy 2010, Mỹ chơi ván bài đổi 10 ăn 1. Mỹ trả cho Nga 10
điệp viên, đổi lấy Sergei Skripal.
Ngay sau khi được phóng thích, Skripal chọn Salisbury là quê hương cuối cùng. Chưa kịp lo cho vợ đi cùng,
thì bà đột ngột qua đời. Tháng Ba 2017, con trai 43 tuổi cũng chết đột ngột không rõ nguyên nhân. Rồi, anh
ruột của Skripal cũng chết trong hoàn cảnh tương tự. Thi thể của vợ và con trai được ông mang tới Anh mai
táng tại nghĩa trang gần nơi ông ở. Con gái Yulia ở lại Moscow với bà nội 90 tuổi. Đầu tháng Ba năm nay, cô
đến thăm cha thì lâm nạn. Skripal và con gái đang thoi thóp. Hơn hai mươi ngày đã qua, nhưng cả hai vẫn
hôn mê sâu. Nếu họ không qua được, gia đình ông coi như bị xóa sổ hoàn toàn.
Hiện trường được phong tỏa. Các chuyên gia vũ khí hóa học được huy động. Họ tìm thấy dấu vết của
Новичо́к (Novichok).
Новичо́к = “Người mới tới” hay “Kẻ đến sau”
Tiếng Nga Новичо́к (Novichok) nghĩa đen là “Người mới tới” hoặc “Kẻ
đến sau”. Nó được mệnh danh là vũ khí hóa học “thế hệ thứ tư”, mạnh
hơn chất độc thần kinh VX đến 8 lần. Chất VX đã giết Kim Chính
Nam, anh cùng cha khác mẹ với Kim Chính Ân, vào tháng Hai 2017 tại
phi trường Kuala Lumpur, Malaysia.
Liên Xô là quốc gia duy nhất nghiên cứu và bào chế Novichok từ 1970
đến giữa 1980. Khi Liên Xô tan rã,
kho vũ khí hóa học khổng lồ ngày thuộc Nga. Theo báo cáo của Tổ chức
Cấm Vũ khí Hóa học Thế giới (OPCW) riêng năm 2017 Nga đã tiêu hủy
khoảng 40 000 tấn Novichok vì quá tốn kém để bảo vệ, bảo trì. Hơn nữa,
nó bị cấm sử dụng trong bất kỳ mọi hình thức chiến tranh. Khoa học gia
Liên Xô, Vil Mirzayanov, trưởng nhóm bào chế Novichok, đang sống lưu
vong tại Mỹ cho biết đó là loại vũ khí hóa học chiến lược, có ba đặc điểm
nổi bật vượt xa những loại khác:
 cực kỳ độc: chỉ cần lượng nhỏ vẫn tiêu diệt được đối phương.
 cực kỳ khó định tính: tránh được mọi cuộc điều tra phải là chuyên



gia lão luyện và có phòng xét nghiệm hiện đại mới hy hữu tìm ra.
cực kỳ hiểm: hiệu ứng nhanh từ 30 giây đến 2 phút và không có thuốc trị.

Để an toàn cho việc chuyên chở bảo quản và dễ tấn công đối thủ, Novichok được bào chế dưới dạng nhị
phân, tồn tại ở cả các dạng: rắn, bột, lỏng, và khí Tùy hoàn cảnh mà áp dụng hình thức tấn công qua đồ ăn,
thẩm thấu qua da, hay qua đường hô hấp. Ông cũng cho biết hợp chất nhị phân này phải trải qua một quá
trình sản xuất vô cùng phức tạp, tối tân, nghiêm ngặt, và tốn kém. Chỉ ngân quỹ quốc gia mới chịu nổi. Không
viện bào chế tư nhân nào có thể sản xuất được Novichok.
Putin
Khi các chuyên gia tìm thấy dấu vết của Novichok tại hiện trường
và mẫu bệnh phẩm của các nạn nhân ở Salisbury, Thủ tướng Anh
Theresa May chỉ đích danh Nga và đưa ra hai giả thiết: hoặc Nga
là thủ phạm, hoặc Nga vô tình để độc tố rơi vào tay kẻ xấu. Bà
yêu cầu Nga giải thích. Với Putin, mạng người là cỏ rác và lời
cảnh cáo của Thủ tướng Anh cũng chỉ để sướng miệng. Máy bay
MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ bằng hoả tiễn phòng không
của Nga, 298 người toi mạng vào đêm 17-7-2014. Có ai làm gì
được Putin Tất nhiên, Putin bác bỏ. Nga không là thủ phạm, và
không sở hữu Novichok. Nga lý giải: Nhiều nước tàng trữ
Novichok. Bởi, nhóm khoa học gia Liên Xô đảo ngũ, đã mang theo
công thức giúp phương Tây bào chế nó tràn lan.
Ngày 18-3-2018 bầu cử tổng thống Nga. Putin chiến thắng. Ông vượt thành tích ngồi ghế lãnh đạo lâu hơn cả
lãnh tụ Leonid Brezhnev. Người Nga đùa: Từ khi Putin bước vào Điện Cẩm Linh đến nay, Mỹ đã thay đến 4
đời tổng thống, Pháp 5 đời, mà Putin vẫn trơ như đá vững như đồng. Trung Quốc, Venezuela, Syria, rồi Iran
gởi điện mừng Putin Phương Tây im lặng. Hai ngày sau, Tổng thống Trump ngẫu hứng bốc điện thoại chúc
mừng Putin chiến thắng vẻ vang. Truyền thông Hoa Kỳ mỉa mai. Hỡi Trump! Vẻ vang gì khi có tới ba ngàn vụ
gian lận phiếu. Vẻ vang gì khi một mình một chợ. Vẻ vang gì khi lươn lẹo hiến pháp. Biến 2 thành 4 nhiệm kỳ.
Biến mỗi nhiệm kỳ 4 năm thành 6 năm. Vẻ vang gì một tay trùm tung tin giả.
Sóng thần trục xuất…
Lòng kiêu hãnh của Vương quốc Anh bị Putin hạ nhục. Ngày 15-3-2018, Thủ tướng Anh tuyên bố “Chúng ta
không bao giờ chấp nhận sự đe dọa tính mạng trên lãnh thổ Vương quốc Anh”. Bà trục xuất 23 nhà ngoại giao
Nga và không gởi đại diện Hoàng gia tới dự lễ Khai mạc Cúp Bóng đá Thế giới 2018. Nga trả đũa không
thương tiếc, trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh và đóng cửa Trung tâm Văn hóa, Lãnh sự quán Anh ở St.
Petersburg. Câu chuyện ăn miếng trả miếng tưởng như chỉ giới hạn ở hai quốc gia Anh, Nga. Có ai ngờ đã
lan rộng trên thế giới.
Trung phong Trump lại ngẫu hứng, đột ngột đổi chiều từ đối tác thành đối đầu với Putin. Ông trục xuất đến 60
nhà ngoại giao Nga và đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Seattle. Ông bảo rất nguy hiểm, phải nhổ tận gốc rễ ổ
gián điệp Nga ngay trong lòng thủ phủ của Boeing và Microsoft. Đến nay, tổng số 27 quốc gia và các định chế
quốc tế trục xuất 147 nhà ngoại giao Nga. Đây là chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử.
Ca đầu tiên mưu sát bằng Novichok trên lãnh thổ Âu châu kể từ Thế chiến II.
Các thám tử tìm thấy nồng độ Novichok rất cao ở ổ khóa cửa trước
nhà Sergei Skripal. Vương quốc Anh càng tức giận. Ngoại trưởng Anh
tuyên bố Nga đừng đánh giá thấp Âu châu. Nga bị cô lập và cô đơn
chưa từng thấy. Đến cả những nước cộng hòa nhỏ bé thuộc Liên Xô
cũng bỏ rơi Nga. Nguyên trung tá điệp viên KGB, Putin đang bận quốc
tang nhưng ông bảo: Đừng khiêu khích. Đừng coi thường.
Liệu cơn sóng thần có biến thành Đại Hồng Thủy vào năm Chó này

không? Putin tuổi Rồng kẻ tử thù không đội trời chung với Chó. Thông điệp đầu năm 2018, Putin khoe đầu
đạn nguyên tử tàng hình, xuyên qua mọi lá chắn, mọi hàng phòng thủ, bắn trúng mọi mục tiêu, ở mọi cự ly.
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