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Đợt về nước của 77 công dân Nga
không phải dấu hiệu thay đổi chính sách

Việc 77 công dân Nga vừa rời Syria về nước được nhiều bài báo cho là đợt sơ tán ồ ạt để chuẩn
bị cho tình huống xấu nhất. Tuy nhiên, các chuyên gia và quan chức cho rằng đây không thể
được coi là dấu hiệu của việc Moscow sắp thay đổi chính sách đối với đất nước đang ngập trong
xung đột.

Eugeny Grachev, nhà bình luận chính trị trên đài phát thanh Voice of Russia nói rằng về bản
chất đây không phải một đợt sơ tán. “Có hàng chục nghìn người quốc tịch Nga ở Syria, nhóm
77 người đó chỉ là một phần nhỏ”, ông Grachev nhận xét.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng bác bỏ đây là cuộc sơ tán, và nhấn mạnh rằng những
người này được đưa về nước theo yêu cầu của họ, trong đó hầu hết là phụ nữ và trẻ nhỏ.

Tình hình hiện nay ở Syria cho thấy chưa cần “hành động khẩn cấp” từ Moscow, ông Lavrov
nói, đồng thời cho biết Moscow không hề nghi ngờ khả năng chính quyền Syria sẽ giữ được
quyền lực.

Mối quan hệ thân thiết của Nga và Syria đã trải qua hơn 5 thập kỷ. Hiện nay, khoảng 30.000
người quốc tịch Nga đang sống ở Syria.
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Việc sơ tán từng đó người dân không thể thực hiện một cách ép buộc, vì người dân có quyền lựa
chọn đi hay ở, ông Grachev nói.

Trước đây, Nga phủ quyết hai nghị quyết của Liên hợp quốc nhằm ở đường cho chiến dịch can
thiệp quân sự trực tiếp vào quốc gia Trung Đông.

Chính sách của Moscow khiến lực lượng nổi dậy ở Syria nổi giận, nên đe dọa sẽ tấn công và
các nhà ngoại giao và công dân Nga.

Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, khi chính phủ không thể đảm bảo sự an toàn cho người dân, thì
cuộc sống của công dân Nga ở Syria sẽ trở nên khó khăn, nguy hiểm hơn.

Bên cạnh đợt về nước của một số công dân, hải quân Nga từ cuối tuần qua đã tiến hành nhiều
đợt tập luyện trên Địa Trung Hải và Biển Đen.

Đợt tập luyện này là để kiểm tra khả năng sẵn sàng của quân đội Nga trong việc hoàn thành sứ
mệnh ở các vùng biển xa.

Nhưng rất khó để đánh giá đợt tập luyện có phải là chuẩn bị trước cho tình huống xấu đi ở Syria
hay không, vì đây vẫn chỉ là hoạt động quân sự, đối thoại thông thường, ông Grachev nói.

Theo một chuyên gia, các tàu chiến của Nga sẽ gặp khó trong việc thay đổi cán cân quyền lực
quân sự nếu xung đột bùng nổ. Ảnh hưởng của hạm đội tàu Nga có thể chỉ mang ý nghĩa chính
trị.

Bên cạnh đó, đề xuất mới đây của Tổng thống Vladimir Putin nhằm tổ chức hội nghị quốc tế về
người tị nạn Syria phù hợp với quan điểm của Nga trong việc giảm thiểu thương vong của dân
thường trong các cuộc xung đột vũ trang.
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Trúc Quỳnh (THX - Khampha.vn).
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