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Ngoại trưởng Anh William Hague kêu gọi xem lại quan hệ với Nga 

Anh đánh giá lại quan hệ với Nga trong lúc nhiều bình luận lo ngại rằng sau Crimea, Vladimir 

Putin sẽ tiếp tục 'ra tay' ở nơi khác. 

 rong bài viết trên tờ Sunday  elegraph s ng Ch  Nh t 23/3/2014  Bộ trưởng Ngoại giao Anh  ông 

William Hague nói Anh và c c đồng minh 'cần xem xét việc đ nh gi  một tình trạng quan hệ kh c với 

Nga'. 

 rong tuần  Bộ trưởng Ngoại giao  hụy Điển  Carl Bildt trả lời CNN rằng theo ông  Crimea chỉ 

là'bước mở đầu' trong một kế hoạch lâu dài 'giành lại Kiev' c a lãnh đạo Nga. 

 rước mắt  c c nước châu Âu lo ngại Nga sẽ dùng l  bài 'bảo vệ thiểu số' ở vùng phía Đông Ukraine để 

chiếm vùng này. 

 rên trang Observer s ng nay  phóng viên Luke Harding tường thu t từ Donetsk rằng giới quan s t 

đang lo ngại Moscow vẫn có ý muốn chiếm thêm c c vùng kh c c a Ukraine. 

Nhà báo Anh ghi nh n 'ph i  ng hộ Nga ở Donetsk thể hiện rõ giọng điệu ly khai' khỏi Ukraine nhưng 

tại đây họ là một số nhỏ. 

" rong tuần tới  chúng ta sẽ rõ hơn là c c nhóm biểu tình có tổ chức sẽ tiếp tục hay giảm đi  sau khi có 

lệnh trừng phạt c a Mỹ và EU với Moscow"  Luke Harding viết. 

Tính toán lâu dài 

Một tờ b o Anh kh c  tờ Sunday  imes nêu lại lo ngại về tính to n lâu dài hơn c a  ổng thống Nga  

Vladimir Putin với vùng Đông Âu và Baltic. 



Bài trên Sunday  imes trích đăng ý kiến c a ông Anders Aslund  một cựu cố vấn cho Nga và Ukraine 

nói rằng kh ng hoảng Crimea nhắc lại tình hình châu Âu năm 1938 với sự yếu kém c a Phương  ây 

và sự hung hăng c a Adolf Hitler về lãnh thổ. 

Ông Aslund cho rằng ở châu Âu chỉ có Nga là nước duy nhất tiếp tục cải c ch quân sự và đ  sức mạnh 

t i vũ trang. 

"Ông Putin sẵn sàng gây hấn về quân sự dù không bị khiêu khích  và đơn phương thu về nhiều lãnh thổ 

c a c c vùng nói tiếng Nga cho Liên bang Nga." 

B o Sunday  imes cũng cho rằng Putin nh n thấy Hoa Kỳ xoay trục sang châu Á nên châu Âu bị Mỹ 

coi như 'khu vực thứ yếu' về chiến lược  thể hiện từ chỗ ngay trong nhiệm kỳ đầu   ổng thống Barack 

Obama đã bỏ kế hoạch phòng th  hỏa tiễn đặt tại Ba Lan và CH Czech. 

 

 ổng thống Putin thông qua việc s p nh p Crimea 

Đây là dấu hiệu khiến Putin coi rằng Mỹ yếu. 

B o Sunday  imes cũng vẽ ra viễn cảnh năm 2015 Nga sẽ đ nh Latvia lấy cớ bảo vệ thiểu số Nga tại 

đây. 

 ờ b o cho rằng đó chỉ là một 'kịch bản' khi Nga sẵn sàng đ nh vào một nước vùng Baltic là thành 

viên Nato nhưng không phải là chuyện hoàn toàn 'tưởng tượng'. 

Hiện nay tại châu Âu lo ngại này đang được c c giới chức cao cấp bày tỏ. 

Bộ trưởng Ngoại giao  hụy Điển  Carl Bildt hôm 20/3 đã trả lời CNN rằng ông tin là 'nghị trình thực 

sự c a Putin không phải là Crimea mà là Kiev'. 

" ôi nghĩ ông ta sẵn sàng dùng c c biện ph p từ kinh tế đến l t đổ  gây bất ổn  và cả c ch thức quân sự 

nữa. Và đây là điều rất đ ng sợ và gây lo ngại sâu sắc." 



"Điều này có thể không xảy ra ngay nhưng ông Putin sẵn sàng cho cuộc chơi lâu dài " Bộ trưởng c a 

 hụy Điển nói. 

B o Sunday  imes nh n định rằng chính cuộc biểu tình c a giới trung lưu Nga hồi 2011 phản đối kế 

hoạch cầm quyền 'vĩnh viễn' c a ông Putin đã làm Điện Kremlin đổi c ch nhìn về châu Âu và Ukraine. 

Nhà báo Ben Judah trên trang b o này đ nh gi  rằng khi đó  ông Putin và nhóm cộng sự bị cho ng và 

tin rằng cần ngăn chặn làn sóng thay đổi chế độ đến từ phía  ây. 

 

EU tăng cường quan hệ với Ukraine để phản đối Nga 

Bằng mọi gi  họ phải 'giữ được Ukraine' trong một liên minh chặt chẽ do Nga chỉ đạo. 

Nếu như châu Âu lo ngại về sự thay đổi biên giới 'bằng vũ lực'  b o chí  rung Quốc cũng thừa nh n 

thực trạng đó nhưng rút ra bài học rằng dùng 'vũ lực' là một thực tế trên chính trường quốc tế thời nay. 

 rang  lobal  imes c a  rung Quốc hôm 20/3 có bài viết 'Crimea cho thấy vũ lực quan trọng hơn 

trưng cầu dân ý'. 

  c giả bài b o  ông Li Kaisheng từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội  hượng Hải cho rằng "Không 

phải l  phiếu c a dân Crimea có tính quyết định mà là tàu chiến  phi cơ và tên lửa c a Nga quyết định 

số ph n c a vùng đất này." 

Nhà nghiên cứu này kết lu n không phải trưng cầu dân ý mà cuộc cạnh tranh sức mạnh giữa c c nước 

đã và đang quyết định c c sự kiện chính trị quốc tế ngày nay. 

(bbc.co.uk) 

 


