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Đây là phân tích được Đại tá Lê Thế Mẫu - nhà phân tích các vấn đề
quốc tế - đưa ra tại cuộc trao đổi trong chương trình Toàn cảnh thế
giới khi bàn về cuộc khủng hoảng ở Ucraina.

Năm 2015 là tròn 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ II - cuộc chiến tranh lớn nhất
trong lịch sử. Nhưng thế giới lại trong tình trạng lo lắng về sự bùng nổ một cuộc chiến tranh
mới. Cuộc khủng hoảng Ucraina và cuộc đối đầu giữa Nga - phương Tây đã bị đẩy đi quá xa
sau hơn 1 năm bùng nổ xung đột. Những diễn biến căng thẳng lên tới đỉnh điểm như hiện nay
khiến khả năng bùng lên một cuộc chiến tranh toàn diện đang tới gần.

Lý giải về tình trạng bế tắc trong cuộc khủng hoảng Ucraina hiện nay, đại tá Lê Thế Mẫu - nhà
phân tích các vấn đề quốc tế cho rằng đó là do những mâu thuẫn giữa chính quyền Kiev - người
dân 2 vùng Donetsk, Lugansk và mâu thuẫn giữa Mỹ - Nga - phương Tây chưa tìm được hướng
giải quyết.

Những bế tắc trong vấn đề Ucraina, sự rạn nứt và đối kháng đã khiến bầu không khí nặng nề
bao trùm châu Âu suốt 1 năm qua và chắc chắn sẽ còn căng thẳng hơn nữa trong năm 2015 năm châu Âu và thế giới kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ II. Kỷ niệm một
chiến thắng kết thúc chiến tranh trong tình trạng lo ngại trước sự bùng nổ của một cuộc chiến
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tranh khác là điều mà người dân châu Âu có lẽ chưa từng chờ đợi trong gần 7 thập kỷ qua.

Đại tá Lê Thế Mẫu

Trước câu hỏi: "Thực chất đằng sau cuộc khủng hoảng Ucraina là gì?", đại tá Lê Thế Mẫu phân
tích: "Hiện nay, có rất nhiều ý kiến đánh giá về cuộc khủng hoảng Ucraina. Người thì cho rằng
đây là một cuộc chiến tranh lạnh mới, người thì cho rằng đây là giai đoạn đầu của cuộc Chiến
tranh thế giới lần thứ III. Ucraina đang được sử dụng như một quân cờ để thực hiện chiến tranh
địa chính trị, để loại bỏ nước Nga... Nên, đằng sau cuộc khủng hoảng Ucraina hiện nay, các
giới nghiên cứu phương Tây cũng như giới chính trị ở Nga cho rằng, Mỹ và phương Tây đang
thực hiện một cuộc chiến tranh phức hợp nhằm hạ thấp uy tín của nước Nga, làm tan rã nước
Nga".

"Thế giới đã đến lúc cần phải lên tiếng để chống lại nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh thế
giới mới, rất có thể được châm ngòi từ cuộc khủng hoảng Ucraina. Chủ nghĩa phát xít mới đang
nổi lên ở Ucraina, khiến chính các nước phương Tây và châu Âu cho rằng tình hình Ucraina
hiện nay không khác gì tình hình Đức đầu những năm 1930 khi chủ nghĩa Hitler nổi lên cầm
quyền và dẫn tới Thế chiến II. Hiện nay, chủ nghĩa phát xít mới đang nổi lên ở Ucraina có thể
xem là mầm mống dẫn tới Thế chiến III" - đại tá Lê Thế Mẫu phân tích - " Đã đến lúc thế giới
cần phải lên tiếng để phản đối những âm mưu phát động cuộc chiến tranh thế giới mới nhằm
vào nước Nga. Thêm nữa, trong bối cảnh cạnh tranh xung đột địa chính trị cực kỳ phức tạp
như hiện nay, những quốc gia nào có vị thế địa chính trị hết sức nhạy cảm và quan trọng như
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Ucraina cần phải duy trì đường lối độc lập tự chủ, có chính sách không liên kết, không tham gia
vào liên minh quân sự thì mới bảo toàn được lợi ích quốc gia của mình".

Theo VTV News.
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