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Tổng thống Nga Putin tỏ ra cương quyết trong việc sáp nh p Crimea vào Nga 

Chuyện sáp nh p Crimea của Ukraine vào Liên bang Nga coi như đã xong  một cách êm thắm  hoà 

bình  hợp pháp và thể hiện đúng ý dân ở đó – theo cách nhìn của Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Khi kết quả trưng cầu dân ý hôm 16/3 được công bố  với 97% phiếu đồng ý tách Crimea khỏi Ukraine  

ngay sau đó nước Nga chính th c đón nh n Crimea trở về với đất mẹ. 

Điều ông Putin muốn thực hiện đã thành công  dù có cảnh báo trước nếu làm thế sẽ bị Hoa Kỳ và các 

nước trong Liên hiệp châu Âu EU trừng phạt. 

Hoa Kỳ và EU coi việc sáp nh p Crimea là vi phạm hiến pháp Ukraine và lu t quốc tế nên không công 

nh n kết quả. 

Cuộc đối đầu giữa Nga với Mỹ và với khối EU cho đến nay mới chỉ là ngôn từ ngoại giao  kèm với 

biện pháp chế tài vài chục nhân v t người Ukraine và người Nga. 

Sau khi Nga công nh n chủ quyền độc l p của Crimea  hôm 17/3 Tổng thống Barack Obama ký sắc 

lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng và ngăn cấm không cho vào Mỹ 11 nhân v t đã gây ra khủng 

hoảng Ukraine. 

Trong số đó có tổng thống đã bị truất nhiệm Viktor Yanukovych  vài cố vấn thân tín của Tổng thống 

Putin như Dmitry Rogozin  Vladislov Surkov và Sergei Glazyev. 

EU cũng có biện pháp tương tự với 10 chính khách và 3 sĩ quan quân đội Nga  7 người Crimea và một 

chỉ huy hạm đội Hắc Hải Ukraine đã đào thoát sang Nga. 

Quyết định của Tổng thống Obama bị một số nhân v t trong chính giới Mỹ cho là quá yếu  biểu lộ sự 

thiếu cương quyết của Mỹ trong việc đối đầu với Nga. 



Trong bài bình lu n trên báo Wall Street Journal ngày 18/3  cựu  ng viên tổng thống Mitt Romney cho 

rằng từ năm năm qua chính sách ngoại giao của Tổng thống Obama đã đặt Hoa Kỳ vào thế yếu  không 

còn được thế giới tin tưởng  qua một số sự kiện như “lằn đỏ” ở Syria hay việc Iran chế vũ khí hạt nhân 

mà Hoa Kỳ đã không có những biện pháp mạnh hơn. 

Khi Nga nhìn ra thế yếu và sự thiếu cương quyết từ Mỹ  khủng hoảng Ukraine đưa tới việc sáp nh p 

Crimea là hệ quả của chính sách ngoại giao “reset - đặt lại quan hệ” của Tổng thống Obama  ông 

Romney nh n định. 

Thượng Nghị sĩ Lindsey Graham mạnh mẽ chỉ trích Tổng thống Obama chỉ hù dọa mà không có 

những hành động cụ thể khiến thế giới coi đó là sự yếu kém của Hoa Kỳ. 

Còn cựu ngoại trưởng Condoleezza Rice cho rằng chủ trương của chính quyền Obama là Hoa Kỳ nay 

không còn đóng vai trò cảnh sát thế giới nên đưa đến những hệ quả hiện tại. 

Bộ trưởng Quốc phòng Israel mới đây cũng có nh n xét nước Mỹ đã tỏ ra yếu mềm trong việc ngăn 

chặn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. 

'Khuyến khích họ thêm' 

Trước những trừng phạt của Mỹ  các quan ch c Nga có tên trong danh sách coi việc này như chuyện 

hài. 

 

Nga cũng tuyên bố các biện pháp đáp trả trừng phạt với phương Tây. 

Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin có lời nhắn qua Twitter khi hay tin bị Mỹ trừng phạt: “Một nhân v t 

diễu hài nào đó đã viết sắc lệnh này cho Tổng thống Mỹ. LOL” 

Ngay cả một nhân v t Nga đối l p với Tổng thống Putin là ông Aleixe Navalny cũng cho rằng cách 

trừng phạt của Mỹ “chỉ làm những kẻ lừa đảo vui lên và khuyến khích họ thêm.” 

Đến ngày 20/3 Tổng thống Obama ký thêm một sắc lệnh nhắm vào chánh văn phòng của ông Putin là 

Sergei Ivanov và 19 nhân v t thân tín nữa như Arkady Rotenberg  Gennady Timchenko. 

Sắc lệnh mới cũng ngăn cấm giao dịch với Ngân hàng Rossiya của Nga được coi là nơi kinh tài của 

ông Putin và thuộc cấp. 

Về phía EU  Thủ tướng Đ c Angela Merkel nói rằng nhóm G-8  là nhóm gồm những cường quốc kinh 

tế trong đó có Nga  đã bị khai tử và hội nghị thượng đỉnh EU-Nga cũng sẽ không diễn ra. 



Đáp lại  Nga ban hành lệnh cấm nh p cảnh với chín chính khách Mỹ  gồm ba phụ tá cố vấn an ninh 

Bạch Ốc  ba dân cử Đảng Cộng hoà và ba thuộc Đảng Dân chủ. 

Khi biết bị cấm đến Nga  Thượng Nghị sĩ John McCain viết trên Twitter: “Tôi hãnh diện bị Putin trừng 

phạt và sẽ không bao giờ ngưng những nỗ lực và cống hiến cho tự do và độc l p của Ukraine  bao gồm 

cả vùng Crimea.” 

Một dân cử khác  Thượng Nghị sĩ Robert Menendez cũng viết qua Twitter: “Nếu yểm trợ cho nền dân 

chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đưa đến việc bị Putin trừng phạt  tôi sẽ chọn điều đó.” 

'Chiến tranh lạnh trở lại?' 

Với khủng hoảng Ukraine ngày càng nóng lên và hiện tại mới chỉ có những biện pháp kinh tế. Tuy 

nhiên  có lo ngại rằng Chiến tranh Lạnh đã trở lại vì không chỉ căng thẳng ở Ukraine mà cùng lúc 

Trung Quốc đang trỗi d y ở phương Đông cũng để đối đầu với Hoa Kỳ qua xung đột trên biển  qua sự 

kiện Bắc Kinh vẽ đường lưỡi bò và xác định vùng phòng không. 

Trong biến cố Crimea  một nghị quyết không công nh n kết quả trưng cầu dân ý ở Crimea được biểu 

quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc với 13 phiếu thu n  phiếu chống duy nhất của Nga và Trung 

Quốc bỏ phiếu trắng. 

Lá phiếu trắng khiến những nước đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc quan ngại nước này 

có thể cũng sẽ có hành động lấn chiếm hay sáp nh p vùng tranh chấp và Nga cũng sẽ đồng tình im 

lặng. 

Với khủng hoảng Ukraine còn kéo dài  liệu chiến tranh có bùng nổ? Giới quan sát dự đoán là không  vì 

kinh tế EU và Nga ngày nay lệ thuộc nhiều vào nhau  vì Ukraine không là thành viên NATO và vì Hoa 

Kỳ nay không còn muốn trực tiếp can dự vào những giải pháp quân sự ở nước ngoài. 

Tổng thống George W. Bush  dù đã khởi động hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan với lý do bảo vệ 

an ninh Hoa Kỳ  cũng đã không can thiệp khi Nga đem quân vào Georgia năm 2008. 

Hơn phần tư thế kỷ qua  quan hệ giữa các cường quốc  bất kể thể chế chính trị  đã thay đổi theo chiều 

hướng ràng buộc nhau qua hiện tượng “toàn cầu hoá”. Nếu có chiến tranh  ảnh hưởng xấu về kinh tế sẽ 

bao trùm thế giới. 

Sau những đối đầu quân sự ở Việt Nam trong th p niên 1960  Afghanistan và Campuchia th p niên 

1980  các cường quốc đều muốn tránh chiến tranh. 

 



Có người ước nước Mỹ có một tổng thống mạnh mẽ như thời ông George W Bush. 

Trước cuộc cách mạng dân chủ tại Đông Âu – thời điểm còn Chiến tranh Lạnh – và trước khi quan hệ 

giữa Mỹ-Trung chính th c mở ra năm 1979 thì quan hệ thương mại hầu như đóng khung trong các 

định chế chính trị gần như c ng nhắc. 

Các nước kinh tế thị trường buôn bán với nhau  các nước xã hội chủ nghĩa giao thương với nhau mà 

không có nhiều trao đổi thương mại giữa hai khối. 

Thời Chiến tranh Lạnh  Hồng quân Nga đã tiến vào Budapest  vào Prague khiến Mỹ tăng cường phòng 

thủ quân sự ở Tây Âu qua Liên minh NATO để đối đầu với sự bành trướng của Liên Xô. 

Ở châu Á  Mỹ đưa quân vào Nam Việt Nam  có Liên minh quân sự SEATO để phòng thủ  ngăn chặn 

Trung Quốc. 

Khi Hoa Kỳ đã tạo dựng quan hệ kinh tế với Trung Quốc vào đầu th p niên 1970  Mỹ quyết định rút 

khỏi Đông Dương và khối SEATO tan rã. 

Cuối th p niên 1970 lại bùng nổ chiến tranh. Việt Nam xâm lăng Campuchia  Trung Quốc tấn công 

Việt Nam  Liên Xô đem quân vào Afghanistan. 

Khi xe tăng Liên Xô tiến vào thủ đô Kabul của Afghanistan cuối năm 1979  Tổng thống Jimmy Carter 

có lệnh trừng phạt kinh tế  sau đó là tẩy chay Olympic 80 ở Moskva. 

Kết quả không buộc được Hồng quân rút về và năm 1984  Liên Xô cùng các nước Đông Âu đáp trả 

bằng cách tẩy chay Olympic 84 ở Los Angeles. 

Khi Ronald Reagan lên làm tổng thống  Mỹ giúp vũ khí cho các lực lượng Mujahideen để giải phóng 

Afghanistan và cuộc chiến này kéo dài một th p niên cho đến khi Liên Xô rút lui năm 1989. 

Với bộ đội cộng sản Việt Nam chiếm đóng Campuchia  Hoa Kỳ cũng áp dụng biện pháp phong toả 

kinh tế với Hà Nội  cùng lúc yểm trợ các lực lượng vũ trang mở cuộc chiến tranh du kích cho đến khi 

Việt Nam rút quân và một giải pháp hoà bình được ký kết năm 1993. 

'Không muốn đương đầu' 

Các cuộc điều quân vào một nước khác đều làm hao tốn ngân sách  nhân mạng: Mỹ tại Việt Nam  Nga 

ở Afghanistan  Việt Nam ở Campuchia. Cũng như trong th p niên trước Hoa Kỳ đưa quân vào Iraq và 

Afghanistan. 

 



Tổng thống Obama đang đưa ra những biện pháp trừng phạt mạnh đối với Nga. 

Qua những trải nghiệm đó của nhiều quốc gia  việc đối đầu quân sự kéo dài không còn là đáp án cho 

những xung đột. Nếu có chỉ là can thiệp nhanh chóng như ở Kosovo  Somalia  ở Lybia. 

Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc với Đông Âu dân chủ hoá và Liên bang Sô-viết tan rã, cùng lúc Trung 

Quốc mở cửa  phát triển thương mại với nhiều nước  từ đó trao đổi thương mại thế giới tăng nhanh nhờ 

các hiệp ước được ký kết song phương hay giữa các khối như EU ở châu Âu  ASEAN ở châu Á  

NAFTA ở Bắc Mỹ và WTO cho toàn cầu. 

Ngày nay mối quan hệ giữa các nước là một ràng buộc chằng chịt  lệ thuộc vào nhau trong quan hệ 

kinh tế  thương mại nên các cường quốc như Mỹ  Nga  Anh  Pháp  Đ c  Trung Quốc  Nh t  Nam Hàn 

– nhiều nước có vũ khí hạt nhân – không muốn phải đối đầu qua chiến tranh  vì nếu xảy ra  ảnh hưởng 

của nó không chỉ tác động cục bộ mà lây lan toàn cầu. 

Không muốn đối đầu với chiến tranh nên chế tài kinh tế  phong toả giao thương đang được áp dụng. 

Dù trong nội các của chính phủ Obama có ý kiến muốn Hoa Kỳ phản  ng quyết liệt hơn  nhưng lãnh 

đạo thương mại và tài chánh của Mỹ đã ngần ngại trừng phạt nặng đối với Nga vì sợ sẽ ảnh hưởng xấu 

đến kinh tế của EU nếu Nga đáp trả  từ đó lây lan sang kinh tế Mỹ. 

EU chi một năm 550 tỉ đôla để nh p xăng dầu và hơi đốt  một phần ba từ Nga. Nếu Nga trả đũa  liệu 

Hoa Kỳ và các nước sản xuất dầu khí khác có khả năng giúp EU đủ nhiên liệu để giữ vững m c phát 

triển kinh tế? 

Bài viết phản ánh quan điểm riêng và lối hành văn của tác giả, một nhà báo tự do hiện sinh sống tại 

California, Hoa Kỳ. 

 


