BÀI HỌC TỪ UKRAINA MÀ VIỆT NAM PHẢI HỌC CHO KỸ

[ Bán đảo Crimea của Ukraine bị Nga tước đoạt bằng chiến lược DI DÂN ]
Năm 1997, bán đảo xinh đẹp Crimea được Ukraine cho Nga thuê làm quân cảng
ở thành phố Sebastopol, 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 bắt 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, Tổng thống thân Nga, Viktor Yanukovich chạy trốn
tị nạn sang chính Nga, quốc gia đang xâm chiếm và dùng cộng đồng người nói
tiếng Nga để gây nội chiến tại quốc gia mình. Nhưng là vị thế nước yếu bên
cạnh gấu Nga hùng cường, Ukraine đành bó tay!
Cuối cùng, Putin lên truyền thông tỏ bày; “Crimea nên về với đất mẹ”!
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Ukkraine 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 Tập Cận Bình thì khỏi phải nói, còn gian manh, ác độc, nham hiểm, liều
lĩnh gấp chục lần Putin!
Theo Peter Thanh
***********************************
DIỄN ĐÀN PHỤNG SỰ XÃ HỘI
***********************************
--Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Phụng Sự Xã Hội".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email
đến PhungSuXaHoi+unsubscribe@googlegroups.com.
Để đăng lên nhóm này, hãy gửi email đến PhungSuXaHoi@googlegroups.com.
Để có thêm tùy chọn, hãy truy cập https://groups.google.com/d/optout.
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