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Cho tới giờ này, Nga vẫn là quốc anh hùng. Vẫn có rất nhiều người yêu quý nước Nga. Vẫn
có rất nhiều người ủng hộ Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Chúng ta nên phân tích nguồn
cơn sự việc ( hoặc ít nhất trung lập, ít ra phải thế ) để mà hiểu hơn cho các biến động trên
thế giới trong tương lai. Cụ thể như sau:

– Nếu chúng ta có học lịch sử, chúng ta đều biết Cách Mạng Tháng 10 của Nga đã khai sinh
ra 1 triết lý mới của nhà nước Vô Sản. Hay còn gọi là Cách mạng Xã hội chủ nghĩa vĩ đại.
Khai sinh ra nhà nước Xô Viết. Đây là nền móng cho hàng loạt nhà nước Xã hội chủ nghĩa ở
Đông Âu, cả Việt Nam, Cuba, Trung Quốc. Dù hiện tại đã sụp đổ ở phần lớn quốc gia, nhưng
suốt 1 phần lịch sử của thế kỷ 20 & 21 nó đã giúp phần lớn cư dân của các quốc gia được
giải phóng, sung túc ( ít nhất là vậy ). Và hiện tại chúng ta ( người Việt Nam tại quốc ) vẫn
đang sống tốt ở chế độ XHCN ( chúng ta ko nên bàn cải sự ưu việt của nền tảng trị quốc ). Ít
nhất là chúng ta được thừa hưởng từ Cách mạng tháng 10 Nga một cách tốt nhất có thể
– Nếu không có Nga trong chiến tranh thế giới lần 2, ( có thể ) bây giờ thế giới đã nằm trong
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tay phát xít rồi, hoặc toàn bộ châu âu đã bị phát xít tiêu diệt hoặc thuộc địa, hoặc thế giới
vẫn còn chiến tranh cho tới lúc này với phát xít. Không nhờ Hồng Quân Nga thì Châu Âu có
ngon lành như ngày nay không, để rồi Nato cứ bành trước ép sát Nga không còn khe hở như
hiện tại không.
– Rất nhiều thế hệ lão thành của nước Việt đã có những ký ức vô cùng tốt đẹp với nước Nga
trong các giai đoạn chúng ta được Nga giúp và đào tạo. Những bài hát Nga hào hùng và thơ
mộng biết bao
Nói về lẽ tự nhiên của các Nhà cầm quyền.
– Mỹ, Nato, Đồng minh: Liên tục mở rộng về phía Nga, dùng mọi chiêu trò để chèn ép Nga.
Đây là nguyên lý tự nhiên của phe này. Bạn nên tự hỏi rằng nếu bạn thuộc 1 phe, bạn có sẵn
sàng làm mọi thứ cho quốc gia của bạn, cho đồng minh của bạn… để mà chèn ép đối thủ của
bạn không. Hay bạn để dân nói bạn nhu nhược. Cho nên là mình đồng ý nhất trí và hiểu cho
sự việc này. Nhưng cứ chèn ép thế này thì Nga có chịu được không ?
– Về Nga: Ngài Putin nắm quyền đã lâu, GDP Nga đi lên ổn định, dân tình sung túc, sự ủng
hộ của dân ổn định. Nếu bạn làm lãnh đạo của Nga, nếu đất nước bạn kẻ thù đem súng đạn
tới sát vách, liên tục hăm doạ ngày này năm nọ, khi đó bạn sẽ làm gì, hay nằm đó chờ đợi sư
thương xót của kẻ thù. Suốt nhiều năm Nga đàm phán để yêu cầu Nato không mở rộng thêm
mà mọi sự không được. Nay Ukraine đòi vào Nato thì làm cho sự chịu đựng hết nổi từ Nga.
Hiện tại họ củng đang muốn vào EU, mà vào EU là bước đệm để vào Nato. Hành động của
Nga hiện tại là tất yếu để bảo vệ chế độ và quốc gia.
:: Thế giới vận hành phát triển dựa trên sự tôn trọng lợi ích của các quốc gia. Quốc gia nào
cũng muốn lợi ích là cao nhất. Khi đó nhà cầm quyền quốc gia đó mới tồn tại vì họ mang lại
lợi ích cho dân chúng của họ. Chiến tranh Nga & Ukraine là khó tránh khỏi. Thế giới có
những quốc gia ở những vị trí chiến lược. Thế giới có ổn định hay không còn phụ thuộc vô
những quốc gia này. Như Ukraine chẳng hạng, nếu quốc gia họ chuyển đổi qua mô hình
Trung lập – như Thuỵ Sỉ chẳng hạn, họ trải qua cuộc chiến đẫm máu khiến họ thấy được sự
an toàn cho dân chúng là hàng đầu nên họ đã trung lập hàng nhiều trăm năm qua. Nếu giới
lãnh đạo Ukraine hiểu được nguyên lý này thì họ nên phát triển theo hướng trung lập. Khi đó
họ an toàn, dân chúng phồn thịnh
:: Nói lại Việt Nam chúng ta may mắn và cũng ở vị trí chiến lược. Nhà nước chúng ta cũng
khá vất vả để đưa đất nước tránh đụng chạm các nước lớn. Đây là điều tuyệt vời cho sự ổn
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định. Còn việc bất cập xã hội cũng nhiều quá
Thế đó. Loài người luôn phải lao vào các cuộc tranh chấp để tranh giành miếng ăn. Biết bao
cuộc chiến nổ ra xưa giờ đều vì miếng ăn. Loài người luôn vậy.
Lúc này, chỉ hy vọng các bên có trách nhiệm, biết hơn thua có chừng mực để dân chúng thế
giới được nhờ. Còn chúng ta, mình không đủ tầm để phê phán ai đúng ai sai trong cuộc
chiến này. Việc của chúng ta bây giờ là Cầu nguyện !
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