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Nga xem thỏa thuận Nga Tàu là “cú giáng trời đánh vào phương Tây” – hay vào Hà Nội? 

 

 
Công hàm Phạm Văn Đồng ký – không bán nước, chỉ bán biển! 

 

Trong tuần lễ vừa qua, có một tin tưởng như chẳng có liên quan gì đến câu chuyện thời sự của 

người Việt chúng ta, nhưng suy nghĩ cho cùng, nó mang ý nghĩa không chỉ có tính sống còn đối 

với nhà cầm quyền Hà Nội mà còn có tính cách quyết định phần nào sự an nguy của thế giới này. 

Nó làm cho chúng ta thấy tất cả những màn kịch trên sân khấu hai ba tuần qua đúng chỉ là “màn 

kịch bi tráng”, và chuyện gì xảy ra bên trong hậu trường chính trị quốc tế mới là thực mà chúng 

ta phải biết, phải nghĩ, phải lo. 

 Ngày thứ tư, 21-5, Trung Cộng và Nga đã thỏa thuận một hợp đồng về khí thiên nhiên có 

giá trị trong 30 năm, theo đó, khí sẽ được dẫn theo đường ống từ Tây Bá Lợi Á đến Trung Cộng. 

Theo bản tin chính thức được công bố bởi Tổng công ty Nhà nước Khí đốt Trung Quốc, thỏa 

thuận này đã “đánh dấu sự kết thúc thành công một cuộc thương lượng kéo dài cả một thập 

niên”. Nó là một biểu hiện mạnh mẽ sự thắt chặt quan hệ chặt chẽ “hơn bao giờ cả” trong nhiều 



năm qua giữa hai nước từng đứng đầu khối Cộng Sản quốc tế - nhưng có lẽ “dị sàng dị mộng”, 

như ta đã biết qua cuộc xung đột Nga Hoa bắt đầu từ thời Nikita Khruschev (lên thay Josef Stalin 

năm 1954) và chẳng biết thực sự kết thúc khi nào. Hợp đồng này đã được ký kết long trọng tại 

Thượng Hải với sự “chứng giám” của Tồng thống Nga Vladimir Putin, không phải bỗng nhiên 

ngẫu hứng mà đi thăm Trung Cộng, và Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng. Thật lạ lùng, 

mối quan hệ Nga-Hoa ngày nay đã khác hẳn với thời xưa: thời còn là đồng chí thì thù nghịch như 

thể không đội trời chung; thời nay khối cộng sản tan rã, chẳng còn đối tượng cạnh tranh, thì nay 

ta có thể xem nhau như anh em!  

Theo thông báo khá chi tiết của Tồng công ty này, kể từ năm 2018, Nga sẽ xuất 38 tỷ mét 

khối khí thiên nhiên mỗi năm qua Trung Quốc. Trung Quốc sẽ xây đường ống dẫn khí trên lãnh 

thồ của mình, trong khi Nga chịu trách nhiệm phát triền các khu khai thác và làm đường ống 

trong lãnh địa Nga. Các vùng khí năng lượng Irkutsk Kovyktinskoye và Chayandinskoye ở  Nga 

sẽ là  nguồn cung cấp chủ yếu cho Trung Quốc. Thông báo này không nói đến việc định giá 

trong hợp đồng, nhưng theo nhà báo thì Trung Quốc đã mất nhiều ngày giờ để mặc cả, đòi giá 

thấp hơn giá Nga dành cho những khách hàng châu Âu lâu nay.  

Điều quan trọng là những gì những nhà quan sát chính trị đã đồng tình trong kết luận đối 

với diễn tiến này. Tại sao hợp đồng lại thành hình và được ký kết vào lúc này: ngẫu nhiên 

(đương nhiên là không) hay có sắp xếp (đương nhiên là có). Chúng ta đều biết hiện nay, Nga 

đang bị kẹt với Ukraine ở Biển Đen, Trung Cộng đang bị kẹt với Việt Nam ở Biển Đông. Cả hai 

bên đều đang rốt ráo tìm kiếm một giải pháp để có thể (tiếp tục) giữ thế chủ động. Nga thì phải 

có khách hàng mới mua khí thiên nhiên sau khi các nước châu Âu mua hơi đốt của Nga đang 

muốn giảm bớt chuyện mua bán này với Nga. Đường ống dẫn khí từ Nga đến châu Âu đi băng 

qua Ukraine! Và mấy nước mua khí thiên nhiên của Nga đang đe dọa làm khó Nga bằng cách 

không mua nữa! Thỏa thuận thương mãi này giữa hai nước đã làm cho Putin nay có thể nói với 

người dân Nga: “Tôi đã nói đồng bào khỏi lo chúng ta không có nguồn tiêu thụ khí đốt”. Trong 

khi đó, trong cuộc tranh chấp vùng biển hiện nay giữa Trung Quốc và Việt Nam, cao điểm đang 

là vụ giàn khoan HD 981 mà Trung Quốc đã đưa vào hoạt động khai thác ở địa điềm mà Việt 

Nam cho rằng thuộc lãnh hải Hoàng Sa của mình, Trung Quốc vẫn lo rằng Nga co thể nhảy vào 

hỗ trợ Viêt Nam – như cách đây 35 năm. Thỏa hiệp mua bán khí đốt này chắc chắn cũng làm cho 

dân Trung Quốc thấy phấn chấn! 

Trong bối cảnh đó, thỏa hiệp ký kết giữa Sa hoàng và Tập Đế hôm thứ tư đã có nhiều hệ 

lụy kinh tế và địa lý chính trị cưc kỳ quan trọng. Hiệp định này đã tăng cường cho “Liên hiệp 

Kinh tế Âu Á” của Putin bằng cách đưa Nga và Hoa xích lại gần nhau hơn, hình thành một lực 

lượng kinh tế đối trọng mạnh hơn với Mỹ và châu Âu. Sự kiện này đã diễn ra vào lúc chính 

quyền Obama  đang tìm cách cô lập nước Nga về mặt kinh tế như một sự “trừng phạt” liên quan 

đến cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời căng thẳng giữa Mỹ và Trung Cộng đang gia tăng về 

vụ án gián điệp trên mạng (cyberspying) và những tranh chấp về lãnh địa giữa Trung Cộng và 

các nước láng giềng. Nga đã bảo đảm được một hợp đồng trị giá ước tính cả 400 tỷ trong 30 

năm, là doanh số lớn nhất trong lịch sử của kỹ nghệ khí thiên nhiên của Nga và cho ông Putin có 

được một thị trường mới quan trọng vào khi Liên Âu, khách hàng phương tây quan trọng nhất, 

đang tìm cách giảm sự lệ thuộc vào khí đốt của Nga. Trong khi đó, Trung Quốc, người tiêu thụ 

năng lượng hàng đầu của thế giới, cũng có được một nguồn nhiên liệu sạch quan trọng với một 

giá thuận lợi, làm giảm sự lệ thuộc của nưóc này vào than và dầu nhập.  

Người phải tái mặt, lắc đầu, bũn rũn tay chân, tuy không dám nhìn thẳng vào thực tế vào 

lúc này có lẽ là những người tại Bắc Bộ Phủ. Có lẽ thiếu cái nhìn sâu sát và sâu sắc, không có 

khả năng phân tích tình hình một cách khách quan, độc lập, một “chuyên gia” chính trị quốc tế 



thuộc ngành ngoại giao tại Hà Nội dã nói – có lẽ ông ta đang bị khích động và hoa mắt trước 

những cuộc xuống đường chống Tàu nơi nơi, từ trong nước của người Việt quốc gia đến hải 

ngoại của người Việt vong quốc – “Ta chẳng có lý do gì sợ Trung Quốc. Nga sẽ chẳng đề cho 

Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Mỹ có một lợi ích khu vực ở Thái Bình Dương, cũng sẽ không 

đề cho Bắc Kinh làm trùm vùng biển. Và ta cũng đã từng cho Trung Quốc một bài học cách đây 

35 năm!” Việc ký kết hiệp định này có thể được xem như là một thùng (không chỉ là một gáo) 

nước lạnh tạt vào những người lãnh đạo tại Hà Nội đang mơ tưởng - mà không biết hão huyền - 

là Nga sẽ lại đứng bên cạnh Việt Nam, hay đứng sau lưng Việt Nam, như cách đây 35 năm, khi 

Trung Quốc mở ra cuộc chiến tranh biên giới. Hà Nội vốn vẫn xem Điện Cẩm Linh là quan thầy 

không chỉ trong suốt cuộc chiến xâm lăng miền nam, mà cả trong giai đoạn “xây dựng chủ nghĩa 

xã hội” sau 1975 - một “công trình kiến thiết” phá sản một phần vì Tổng bí thư của Liên Xô 

Mikhail Gorbachev bỏ cuộc chơi. Bị Nga bỏ rơi, Hà Nội túng thế quay trở lại với Bắc Kinh vào 

đầu thập niên 90 và cho dân Tàu tràn ngập đầu tư vào Việt Nam trong cả 25 năm qua. Gần đây, 

cảm thấy sức ép thô bạo của thiên triều, Hà Nội lại tìm cách ve vãn, dụ dỗ Nga bằng cảng Cam 

Ranh, cùng với những hợp đồng mua vũ khí tàu chiến…  trị giá hàng tỷ đô la – trong mười năm. 

Làm sao so được với hợp đồng 400 tỷ trong 30 năm! 

Phải nói rằng những người Cộng Sản Việt Nam đang bị “nghiệp báo”. Hay “gây ông đập 

lưng ông” của nhà Mộ Dung. Họ từng tự hào, tự mãn vì trò chơi đi dây xiếc không mỏi mệt của 

mình giữa hai đại cường Cộng Sản Nga và Tàu (Liên Xô và Trung Cộng). Những người lãnh đạo 

Việt Minh từng không tiểc lời ca ngợi Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông (Hồ thì ngồi trong 

phòng tối mà mắt sáng lên vì đọc được những lời dạy của Lenin. Tố Hữu thì khóc như cha chết 

mẹ chết vì Stalin “không còn nữa”). Công đầu phải tính cho “vị cha già dân tộc”, bất kể những 

bài học của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, cho nên để đánh giặc tây thì lại rước giặc tàu về dày 

mã tổ. Chẳng thể nói khác: để cho có cố vấn Trung Cộng, để có chỗ chạy trốn qua biên giới, và 

để có vũ khí, Việt Minh đã chịu khổ nhục trăm bề - giống như hay còn hơn Việt Vương Câu 

Tiễn. Vì thế lực của quan thầy Trung Cộng mà Miền Bắc lãnh đủ hai vụ cải cách ruộng đất và 

Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc. Vào những năm 50-60, mở đài Hà Nội nghe lén, người ta cứ 

tưởng như mở lộn đài Bắc Kinh khi nghe tiếng nhạc, lời ca, và giọng nói mất dấu, trọ trẹ của 

những xướng ngôn viên như giọng của một số linh mục và tăng ni bên này hiện nay. Phạm Văn 

Đồng vào năm 1958 ký công hàm bán biển Trường Sa và Hoàng Sa (nay người ta phủ nhận 

không có bán nước, nhưng biển cũng là nước mà thôi), bởi vì ơng ta cho răng hai quấn đảo này 

là của Việt Nam Cộng Hòa, cho nên “nhượng” cho Trung Công thì Miền Bắc cũng chẳng mất gì! 

Ngay cả trong thời Nga Hoa xung đột vì Khruschev chủ trương “xét lại” và muốn “sống 

chung hòa bình”, Việt Nam tuy đứng giữa nhưng vẫn nhích về phía Bắc Kinh một tí. Bởi vậy mà 

Võ Nguyên Giáp suýt bị tù vì bị cáo buộc muốn đi đêm với tòa đại sứ Nga tại Hà Nội. Sau này 

Khruschev bị hạ bệ (1964), Leonid Brezhnev lên làm chúa ở Điện Cẩm Linh, Nga và Tàu chạy 

đua vũ trang cho Miền Bắc, Lê Duẩn còn rung đùi đắc chí vì đường lối ngoại giao tài tình của Hà 

Nội, bắt bí được cả hai đàn anh. Tuy nhiên, vì Nga có nhiều vũ khí hiện đại hơn, nên Lê Duẩn 

trong đầu đã có ý bỏ Tàu theo Nga. Với truyền thống cả hai ngàn năm đè đầu đè cổ người Việt, 

Tàu dư sức đi guốc trong bụng Hà Nội, cho nên cũng có ý muốn trở quẻ - như Hà Nội một thời 

tố cáo. Bởi vậy sau năm 1975, nổ ra xung đột giữa Trung Cộng và Việt Nam Cộng Sản, cao điểm 

là cuộc chinh phạt và chiếm đóng Campuchia vào cuối năm 1978 dẫn đến chiến tranh biên giới 

Hoa Việt năm 1979. Lần này, dù muốn dù không, Việt Nam phài bỏ Tàu theo Nga, cho đến khi 

toàn khối Cộng Sản Đông Âu, trong đó có cả Liên Xô, tan rã, và Việt Nam lại mon men trở lại 

với Tàu năn nỉ, vì Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh “sáng suốt”, quan niệm rằng”cho dù phải khom 

lưng chịu nhục lần nữa, chúng ta phải sẵn sàng vỉ sự sống còn của đảng, của đất nước, bởi vì bây 



giờ cả thế giới hầu như chỉ còn ta và Trung Quốc là hai nước cộng sản xã hoi chủ nghĩa duy 

nhất, không đoàn kết, nương tựa nhau để tồn tại thì chết chùm cả đám”. Trung Cộng cũng biết 

được “Tâm tư Chủ tịch Linh” cho dù hồi đó chưa có cuốn “Tâm tư Tổng thống Thiệu”, cho nên 

hành hạ Hà Nội đủ điều trong thời tái lập bang giao đó. Và từ 25 năm nay Bắc Kinh tha hồ thao 

túng mối quan hệ “đồng chí” mới lập lại này. Tuy nhiên, chuyện cũ người ta chẳng dễ gì bỏ qua 

vì nó còn quá mới. Bắc Kinh vẫn xem Bắc Bộ Phủ là một phường “điếm vặt” – cho nên  thế nào 

họ cũng kiếm dịp chơi lại. 

Dịp đó là đây: vụ giàn khoan HD 981. 

Chúng ta muốn hiểu thêm tìính hình thì cần nhắc lại một số chuyện gân đây. Tập Cận 

Bình mới làm chủ tịch đảng từ cuối năm 2012, nhưng đã gặp Putin cả thảy bảy lần. Ý muốn của 

hai bên là rõ: hợp tác để xây dựng một trật tự quốc tế mới, dìm vai trò chủ tể của Hoa Kỳ, tăng 

cường thế quân bình tam quốc bằng sự hỗ trợ nhau giữa Nga và Tàu để chống lại những áp lực 

“phản động” của Mỹ và châu Âu, và trong khung cảnh đó, Nga và Tàu an tâm tìm cách sửa chữa 

những lỗi lầm trong quá khứ của tiền nhân - tức lấy lại những vùng đất nào, vùng biển nào họ 

cho là của mình. Một thỏa thuận ngầm theo kiểu “anh ủng hộ tôi ở Biển Đen tôi ủng hộ anh ở 

Biển Đông” như thể đã được ký kết bất thành văn. Tập và Putin đã gặp riêng khi tham dự một 

hội nghị của những nước châu Á. Tại hội nghị này, Tập đã để lộ thâm ý khi đề nghị một cơ chế 

châu Á hợp tác an ninh khu vực dựa trên một nhóm các nước trong vùng tương tác, trong đó có 

Nga và cả Iran – nhưng không có Mỹ! Đề nghị này thể hiện thâm ý là Nga và Tàu nay đã qua đi 

cái thời xung đột quyển lợi như trước đây (Nga muốn nắm các nước CS Đông Âu, Trung Cộng 

muốn nắm các nuớc CS Á châu)  và nay có thể hợp tác với nhau trong khuôn khổ mới thoát ly 

ảnh hưởng của Mỹ. Chính vì quyết tâm phải có thỏa hiệp này vào thời điểm này (mà Nga hoan hỉ 

xem như một cú đánh trời giáng vào phương tây, và Bắc Kinh xem như một cú đánh trời giáng 

vào Hà Nội) mà Putin đến tận nơi và Putin và Tập đồng chỉ thị cho những người thương lượng 

để một bên những bất đồng chưa giải quyết được về giá cả và xúc tiến việc ký kết hợp đống này.  

Nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên tiếng ta thán đã 20 lần kêu gọi Trung Cộng rút 

giàn khoan khỏi Biển Đông nhưng chẳng những giàn khoan không nhúc nhích ở “Nam Hải” mà 

số tàu của Trung Cộng đến hiện trường còn đông đúc hơn. Dũng đe dọa sẽ kiện Trung Cộng ra 

tòa án quốc tế. Cũng giống như Ukraine kiện Nga đã chiếm Crimea của mình. Cái kiến đi kiện 

củ khoai! Biểu tình, xuống đường xem chừng không có kết quả (đương nhiên) mà còn có thể 

nguy hiểm thêm. Người trong nước lúc đầu xuống đường chống Trung Cộng. Về sau, nghĩ lại, 

họ không chừng giương cao biểu ngữ đòi tự do dân chủ thì sao. Còn ở nước ngoài, những người 

xuống đường chống Trung Cộng cũng có thể phân vân, sợ bị lợi dụng. Ngay cả chuyện  ký thỉnh 

nguyện thư yêu cầu Mỹ can thiệp. Bởi vì Mỹ “không có hưỡn”. Và không dại gì đụng chạm với 

Trung Cộng vì một “chuyện không đâu”. 

Điều người ta lo sợ là những tổn thất kinh tế đáng kể cho Việt Nam trong thời gian tới. 

Bất ổn kinh tế dễ dẫn đến bất ổn chính trị trong thời nay. 

Điều người ta kinh sợ là nhìn quanh quẩn, hóa ra Việt Nam không có bạn. 

Tuy từng nói “hãy quên đi quá khứ” và “Việt Nam muốn làm bạn với cả thế giới” (như 

Đỗ Mười tuyên bố hồi đổi mới kinh tế 1986), nhưng thế giới chẳng quên được cái nước Việt 

Nam từng huenh hoang trong ảo tưởng cầm ngọn đuốc soi đường cho nhân loại (như lời Tố Hữu) 

và bởi thế, Việt Nam nhìn quanh quẩn chẳng thấy ai xem mình là bạn - bạn thực cũng như bạn 

đóng kịch trong từng giai đoạn. 

 

 


