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John Kerry: Trong thế kỷ 21 người ta không thề 

 cư xử theo cách thế kỷ 19 để cho một nước xâm  

lăng nươc khá với những lý do ngụy tạo. 

Hussein: Đứng nói thế. Các ông từng làm như thế  

trước khi chống chuyện đó. 

 

Tuần lễ này là một tuần lễ nín thở cho cả thế giới. Chẳng phải vì người ta phải qua sông, mà vì 

hàng tỉ cặp mắt đang phải hướng nhìn về bán đảo Crimea ở vùng Biển Đen đổ ra Địa Trung Hải 

cho đến nay vẫn còn là một cộng hòa tự trị thuộc nước Ukraine, nhưng sau cuộc trưng cầu dân ý 

ngày chủ nhật 16-3 mọi chuyện đều có thể đổi khác theo một chiều hướng hoặc không lường 



được hoặc rất bi kịch chẳng dám tưởng. Bởi thế mà chúng ta nay đang có cảm tưởng hồi hộp, 

nghẹt thở.  

Liệu người dân Crimea sẽ bỏ phiếu để tách ra khỏi Ukraine là nơi “chôn nhau cắt rốn 

tạm” cả 60 năm nay và xin nhập vào Liên bang Nga chăng? Điều này hầu như là chắc chắn bởi 

vì đây là giấc mơ của ít nhất gần 60% dân số của bán đảo này, là những người có gốc Nga, nói 

tiếng Nga, và có lẽ không biết nói tiếng Ukraine. Nơi vùng này của người Ukraine, chỉ có 

khoảng ¼ dân số là người Ukraine thực sự, cộng với khoảng 1/8 là người dân Tatar bản xứ có 

một mối thù ghét lịch sử đối với người Nga “xâm lược”.  

Cuộc trưng cầu này là do sự đạo diễn của Nga để cho thấy một phản ứng quyết liệt sau 

khi ông Tổng thống Ukraine của họ Viktor Yanukovich bị truất phế và đang phải lưu vong ở 

Nga.  Ý đồ sâu xa của Nga là gì thì ngưòi ta chưa biết chắc - những người bình luận nói nhiều 

đến tham vọng bành trướng của Sa hoàng mới Vladimir Putin nhằm tái lập đế chế Nga rộng lớn 

như nước Liên Xô thời chưa tan hàng, rã đám vào năm 1991. Có điều chắc là Nga muốn lấy 

Crimea để ít nhất là dằn mặt giới lãnh đạo Ukraine chống Nga quyết liệt và tích cực muốn đi 

theo phương tây – và cũng tiện thể dằn mặt Hoa Kỳ và những nước châu Âu. Và đương nhiên, 

cũng làm chột dạ hàng loạt những nước chư hầu, vệ tinh cũ của Liên Xô đang muốn xa lánh Nga 

và đến gần hơn với ánh sáng Phương tây! 

Bởi thế, hầu như đương nhiên Điện Cẩm Linh sẽ hoan nghênh, ủng hộ, đồng tình với 

quyết định này. Néu không mở rộng vòng tay, Tổng thống Putin đả chẳng cho quân đội Nga xâm 

nhập Crimea, với cái cớ “dễ cười”: bảo vệ người dân Nga đang bị đe dọa, nhưng thực ra tìm cách 

trấn áp quân đội Ukraine ô hợp đóng tại đây. Từ cuối tuần qua, các nhà báo đã bị xua đuổi, cấm 

đoán tại Crimea để cho họ không thấy được sự tràn ngập của lính Nga ở Sevastopol và thủ đô 

Simferopol. Cờ Nga phất phới khắp nơi ở những thành phố lớn, và những ngưòi dân Tatar và 

Ukraine đang xuống đường từng nhóm nhỏ bị người dân theo Nga đánh đập tàn nhẫn.  Chính 

những ngưòi dân Ukraine, người Tatar ở Crimea mới thực sự bị đe dọa! Sau này, đời họ sẽ như 

thế nào? Nào ai biết! 

Chính phủ Ukraine đã nói “dứt khoát” cuộc trưng cầu dân ý này là bất hợp pháp, vi hiến 

và sẽ không bao giờ để cho Crimea tách rời. Cuối tuần qua, quyền Ngoại trưởng Ukraine hô hào 

cho một giải pháp ngoại giao và một kết thúc hòa bình cho vụ khủng hoảng ở nước ông. Ông 

Adryi Deshchytsia nói rằng giải pháp ngoại giao là “ưu tiên của chúng tôi.” Ông cho biết 

Ukraina sẵn sàng chấp nhận mọi khả năng dẫn tới “các kết quả cụ thể,” nhưng ông nhấn mạnh 

rằng “Crimea là và sẽ là lãnh thổ của Ukraina.” Ông cũng yêu cầu Nga đừng ngăn chận các quan 

sát viên quốc tế đang tìm cách đến vùng Crimea. Thủ tướng Yatesenyuk cũng nói rằng Ukraine 

sẵn sàng đối thoại với Nga ngay khi Nga rút quân và tuân theo các thỏa thuận quốc tế. Trong một 

cảnh báo gửi tới “những kẻ gây chia rẽ và phản bội đất nước Ukraine”, ông nói:“Mọi quyết định 

của các ông là bất hợp pháp, vi hiến và không một ai trong thế giới văn minh sẽ công nhận cái 

gọi là trưng cầu dân ý của điều gọi là chính quyền Crimea”. Kiev không công nhận chính quyền 

thân Moscow của Crimea, được đưa lên trong tình trạng khẩn cấp khi các lực lượng thân Nga bắt 

đầu chiếm cứ các khu vực chiến lược hồi tuần trước. Phía lãnh đạo Crimea thì gọi chính quyền 

lâm thời ở Kiev là “bất hợp pháp” khi nhóm này lên nắm quyền sau khi ông Viktor Yanukovych 

bị lật đổ hồi tháng hai. Nhưng ngưòi ta không biết Ukraine sẽ làm gì và làm được gì để cho việc 

làm đi đôi với lời nói sau ngày 16-3. Quân lực của Ukraine, tuy mang tiếng là hùng mạnh thứ nhì 

trong khối Liên Xô thời trước, vẫn kém xa quân lực mạnh hàng đầu thế giới là Nga.  

Tổng thớng Obama ngày nào cũng gọi hành động của Nga và Quốc Hội Crimea là “bất 

hợp pháp”, “vi hiến”, “xâm lược”. Ông đã điện đàm với Putin ít nhất là ba lần, và cũng trao đổi 

thường xuyên với lãnh đạo các nước châu Âu. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama và các nhà lãnh 



đạo Âu châu đồng ý với nhau là Nga cần phải triệt thoái binh sĩ, để cho quan sát viên quốc tế và 

giám sát viên nhân quyền đến Crimea, và hỗ trợ cho cuộc bầu cử Tổng thống tự do và công bằng 

vào tháng 5. Cam kết ủng hộ chính quyền Ukraine dang bị rối rắm cả trên ba mặt chính trị, quân 

sự và kinh tế (đang cần cả 35 tỉ đô la đổ vào ngay), các nước phương tây cũng nói đến những 

biện pháp chế tài, cô lập ngoại giao và kinh tế như hủy bỏ Hội nghị G-8 tồ chức ở Sochi (Nga) 

vào tháng sáu tới, chấm dứt những chuyên guiao thương,m đầu tư ở Nga, phong tỏa các tài 

khoản của Nga ở Mỹ và những nước đồng minh. Thế nhưng, người ta cũng sợ chuyện “gậy ông 

đập lưng ông” trong việc chế tài này. Thứ nhất, kinh tế Mỹ đang phục hồi tốt đẹp, để chuyện này 

xảy ra thì ông Obama mất đi một thành tích kinh bang tế thế trong lịch sử. Để cho cuộc khủng 

hoảng này thành bế tắc và làm cho thế giới xem thường Mỹ, ông Obama cũng mất điểm về mặt 

đối ngoại. Tuy nhiên,  Mỹ và đồng minh có thể làm gì khác cho Putin sợ, thối lui?  

Trong khi đó, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ sáu, 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo Washington chớ thực hiện “những bước hấp tấp và 

cẩu thả,” có thể gây tổn hại cho các mối quan hệ Nga-Mỹ. Ông Lavrov nói rằng những biện pháp 

chế tài sẽ quay lại gây thiệt hại cho nước Mỹ.  Một phát ngôn viên của Tổng thống Nga nói rằng 

ông hy vọng Nga và các nước Tây phương không quay lại với một thời kỳ căng thẳng như Chiến 

tranh Lạnh. Putin đã lên tiếng đe dọa sẽ “chơi lại” về mặt kinh tế, tức cũng phong tỏa các tài 

khoản đầu tư của Mỹ và châu Âu tại Nga. Tổng thống Putin nói chính quyền mới ở Kiev đã áp 

đặt “quyết định hoàn toàn bất hợp pháp” lên khu vực ủng hộ Nga ở phía Đông Ukraine, và 

Moscow “không thể làm ngơ các kêu gọi giúp đỡ”. Nhưng ông cũng nói quan hệ Mỹ-Nga 

“không nên bị phá vỡ vì những bất đồng về một quốc gia đơn lẻ, mặc dù đây là vấn đề quốc tế 

cực kỳ quan trọng”.  

Có nhiều điều Putin sau cơn xúc động ban đầu có thể phải cân nhắc. Những nhà quan sát 

cũng có thể thấy ảnh hưởng cuộc khủng hoảng “Chiến tranh băng giá” (frozen war) này lên thị 

trường chứng khoán của Nga. Về lâu về dài, nhiều hoạt động kinh tế của Nga sẽ bị kìệt quệ. Và 

chăc chắn Putin cũng phải sợ người dân Nga sau giai đoạn ban đầu hào hứng vì “chiến thắng 

Crimea”, sẽ bắt đầu oán thán. Lấy lại Crimea thì dễ, mà ôm Crimea mới thực là khó. Và nếu 

trong ngoai giao mà không biết nở nụ cười – dù là gượng cười - thì Nga có thề mất Ukraine vĩnh 

viễn – cho dù có  chơi liều dùng thế lực quân sự để áp đặt đô hộ. Chăng còn gì giấc mơ đối với 

một nước vẫn đưọc xem là trung tâm văn hóa của Nga! Chẳng thể tính chuyện hội nhập Ukraine 

vào một khối nước Nga mới. Hay dùng Ukraine như một chiếc cầu hòa bình nối liền Nga và 

châu Âu. Theo thăm dò, tầng lớp trí thức của nước Nga không hề muốn bị cô lập khỏi châu Âu. 

Người ta cũng nói rằng ông Putin quả tình bị bất ngờ và xúc động trước diễn tiến ở Ukraine, tức 

là chuyện Yanukovich bỏ trốn và toán bộ chính quyền thân Nga sụp đổ tan hoang như địa chấn 

vào ngày 21-2. Suy nghĩ lại, có thề ông sẽ tìm một con đường bớt căng thẳng hơn.  

Cho nên, chuyện gì đây sẽ xảy ra?  

Chẳng ai biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Thời gian cũng chẳng biết sẽ ủng hộ ai đây. Cả 

Ukraine và Mỹ cùng phương tây có thể lúng túng và lần lửa trong hành động - chẳng ai thích 

phải phản ứng cả, nhất là chưa chắc họ được rảnh tay để hành động thích hợp. Nga thì thong thả 

để thăm dò và không tìm cách bức bách đối phương quá căng. Nhưng rồi cũng sẽ tới lúc phải 

hành động. Có thể Điện Cẩm Linh không sợ những phản ứng mà đối phương đe dọa. Có thể họ 

lo sợ hơn về những hậu quả lâu dài. Những câu chuyện lịch sử cho thấy thường không ủng hộ 

cho ý đồ bành trướng của đế chế Nga. 

Trong lúc chờ đợi, người ta nói gì. 

Một phần dư luận nói rằng cho dù mất Crimea Ukraine cũng sẽ chẳng thực sự mất gì. 

Crimea có phải là của Ukraine đâu. Đó là quà của Nga cho Ukraine vào năm 1954, sau khi Stalin 



nằm xuống. Ôm Crimea, Ukraine chỉ mệt. Trong lịch sử, có nhiều nước đã gặp phải vấn đề một 

vùng nào đó đòi tự trị, tách rời. Cứ để cho Crimea đi với Nga, người ta càng thấy rõ thêm bản 

mặt của Điện Cẩm Linh. 

Lại cũng có người cho rằng chính Mỹ đã làm gương xấu cho Nga. Nếu Tổng thống 

George W. Bush không xâm lăng Iraq, hay đánh Afghanistan, nếu Tồng thống Obama không can 

dự vào tình hình Libya năm 2010, Tổng thống Putin chưa chắc được cảm hứng để hành động 

trong những vụ xâm lăng Georgia năm 2008 và Crimea hiện nay.  

Như VOA nhận định, cuộc khủng hoảng Ukraina gây nên sự chú ý của toàn thế giới và 

cũng tạo nên một dư luận rộng rãi về những nguyên nhân và giải pháp. Báo chí, các trang blog 

và những phương tiện truyền thông khác đã đăng tải nhiều bài bình luận và xã luận khác nhau về 

những gì cần làm và ai chịu trách nhiệm. 

Một giáo sư trường cao đẳng kinh tế tại Moscow đã phê phán: “Xâm chiếm Crimea tệ hại 

hơn là một tội ác.” bài của ông Konstantin Sonin, đăng trên tờ Moscow Times, viết “Như nhiều 

quan sát viên đã cảnh báo trong những năm gần đây, chính phủ và chính quyền của tổng thống 

đã hoàn toàn phá bỏ mọi cơ chế tiếp nhận ý kiến của công chúng hay các nguồn độc lập. Các 

hành động và phát biểu của các nhà lãnh đạo Nga cho thấy họ thiếu những thông tin đáng tin cậy 

về những gì đang xảy ra không phải chỉ ở Kyiv, Donetsk và Simferopol, mà còn ở Nga và trên 

thế giới.Và thật là kỳ lạ đối với một chế độ đưa ra những suy diễn sai lầm và thổi phồng đối với 

công luận nước ngoài có rất nhiều thông tin, khi chế độ bắt đầu đặt căn cứ những quyết định 

chiến lược trên những khái niệm sai lầm như thế, các sai sót nghiêm trọng sẽ không tránh 

khỏi.Vấn đề một phần là do quyết định của nhà cầm quyền định 'thanh lọc' môi trường truyền 

thông, do đó bịt miệng những tiếng nói chỉ trích. Đó cũng là hậu quả của việc gian lận kết quả 

cuộc bầu cử Viện Duma năm 2011, khiến cho thiếu đại biểu của những người Nga không ủng hộ 

hành động quân sự tại Ukraina." 

  Ông Mikheil Saakashvili, cựu tổng thống Georgia (tức Grudia), đã viết một xã luận trên 

tờ the Washington Post:   “Khi ông Putin xâm chiếm đất nước tôi”. “Tại sao phương Tây nên 

quan tâm đến những gì xảy ra tại Ukraina? Việc này không phải chỉ là một sự chia cắt một nước 

lớn nhất châu Âu nhưng mà còn là sự hủy hoại trật tự sau Chiến tranh lạnh tại châu Âu. Trật tự 

này dựa trên những luật lệ rõ ràng không những bảo vệ những nước nhỏ mà còn bảo đảm sự ổn 

định và phồn vinh cho những nước lớn, bảo vệ các sắc dân thiểu số và giải quyết những tranh 

chấp bằng các cơ chế hòa bình.Hãy nghĩ đến những chia cắt nếu những biên giới tại lục địa này 

trở lại đường ranh sắc tộc. Nếu không còn bất cứ qui luật nào, một chu kỳ bạo động và hủy hoại 

sẽ không tránh được. Một kết cục như thế vẫn còn có thể tránh được. Những chế tài Hoa Kỳ loan 

báo là một bước tốt đầu tiên. Các biện pháp ấy cần phải được thực thi ngay lập tức, và châu Âu 

cần tăng cường phản ứng của riêng mình. Ukraina, Gruzia và Moldova nên xúc tiến việc mau 

chóng gia nhập Liên hiệp châu Âu và được cấp các kế hoạch hành động để được thu nhận vào 

NATO nhằm chứng tỏ là Nga không thể đạt được mục tiêu của họ qua những phương tiện bất 

hợp pháp.” 

Ông Zbigniew Brezinski, cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, thúc giục  “Chính thức 

công nhận Ukraina, chuẩn bị quân đội NATO”đăng trên báo Christian Science Monitor. 

Ông viết: “Chiến lược của phương Tây vào lúc này phải là gây khó khăn cho kế hoạch của ông 

Vladimir Putin. Phải để cho ông ta có các phương án để tránh xung đột. Nhưng cũng phải cho 

ông ta biết rõ những hậu quả rất tiêu cực đối với Nga liền sau khi bùng ra một cuộc xung đột có 

vũ trang. Khi nói về các phương án, ý tôi là chúng ta nên cho Nga thấy là chúng ta muốn một sự 

sắp xếp hòa bình tại Ukraina, và NATO nên mời Nga tham gia các cuộc thảo luận đang diễn ra 

về cuộc khủng hoảng này. Nhưng đồng thời, chúng ta nên cho Nga biết là chúng ta sẽ không thụ 



động. Đầu tiên, chúng ta phải chính thức công nhận chính phủ tại Ukraina, mà tôi tin là biểu lộ ý 

nguyện của người dân. Đây là một chính phủ hợp pháp. Và can thiệp vào nội bộ Ukraina phải 

được xem là một hành động thù nghịch của một cường quốc nước ngoài. Ngoài ra, chúng ta nên 

đưa các kế hoạch phòng bị của NATO vào hoạt động, triển khai lực lượng tại Trung Âu để chúng 

ta có thể ở trong vị thế sẵn sàng đáp ứng nếu chiến tranh xảy ra và lan rộng." 

  Ông Andrew Coyne, một bình luận gia người Canada viết trên tờ Toronto Sun “Nga có 

khả năng hành động nhờ các chính sách ngoại giao dao động, bất định của phương Tây”.“Phải, 

chúng ta nên thử áp dụng các biện pháp chế tài ngoại giao và kinh tế, leo thang hay xuống thang 

tùy thuộc vào mức độ hợp tác của Nga hoặc không chịu không hợp tác. Nhưng phải nêu nghi vấn 

về khả năng các biện pháp này có nhiều tác động: Nga có thể tin rằng họ có thể vượt qua sự bất 

mãn của quốc tế về vấn đề Crimea, và dựa vào chứng cớ về các hành động tàn ác trước đây như 

Thiên An Môn chẳng hạn thì Nga có thể có lý.Tuy nhiên Nga có thể bị ngăn chặn không mạo 

hiểm thêm nữa. Tối thiểu là ngay tức thì chúng ta củng cố lực lượng các nước thành viên NATO 

trong vùng, và thu nhận Ukraina và Gruzia làm thành viên càng sớm càng tốt. Dây giăng bẫy 

phải được đặt ra công khai, để không ai có thể thắc mắc về những hậu quả nếu Nga nếu vượt qua 

lằn ranh này”. 

Trên đời này không thiếu gì những lời nói phải. Phải chi những người lãnh đạo và các 

nhà chính trị biết nghe, biêt đọc, biết suy nghĩ và có con tim, thì nhân loại này được hạnh phúc 

biết bao! 

   
 


