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KHỦNG HOẢNG UKRAINE NHÌN TỪ VIỆT NAM
Đào Như
Mark Mardell, ký giả của BBC‐London, đã miêu tả Arseniy Yarsenyuk, Thủ
tướng lâm thời của Ukraine, trong cuộc thương nghị với Tổng thống Hoa Kỳ,
Barack Obama, tại Bạch Ốc hôm 12‐3, như sau: “Arseniy Yatsenyuk, Thủ tướng
Urkraine, người tầm thước, trẻ trung, đầu hói, mang kính cận, nói năng hòa nhã,
nhưng lời lẽ của ông trao đổi với Tổng thống Hoa Kỳ thật là nồng nhiệt. Thủ
tướng Yatsenyuk khẳng định đất nước của ông, Ukraine, đang và sẽ là một thành
viên của phương Tây, tuần tới chúng tôi sẽ ký thỏa ước với Cộng Đồng Thống
Nhất Âu Châu‐EU. Kiev không bao giờ đầu hàng Moscow…”
Quả thật, đây là những phát biểu nhiệt tình và tin tưởng vào sư hỗ trợ của
phương Tây, nhất là Hoa Kỳ. Nếu được gặp Obama câu hỏi đầu tiên của ông
sẽ là: “Thưa Ngài cho biết Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Ukraine đến mức độ nào?”. Đó là câu
hỏi đang bốc cháy trên môi của Yatsenyuk. Trước khi đến Washington, Thủ
tướng Yatsenyuk phát biểu trước các thành viên Quốc hội Ukraine:”Tổ quốc
chúng ta quyết định từ bỏ vũ khí hạt nhân…và các cường quốc hứa sẽ bảo vệ
chúng ta. Hôm nay Ukraine đơn độc chiến đấu trước một kẻ thù vũ trang nguyên
tử đến tận chân răng…Nếu các Cường Quốc không giữ lời hứa bảo vệ Ukraine,
thì làm sao họ có thể thuyết phục được Bình Nhưỡng và Teheran từ bỏ vũ khí
hạt nhân…”. Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk còn quá lý tưởng, ông tin tuởng quá
nhiều vào những ‘đồng minh’‐ Phải chăng ông còn quá trẻ, năm nay ông mới 39
tuổi. Ông đặt hết tin tưởng vào sự hỗ trợ của EU, của Hoa Kỳ và ông cả tin vào cá
nhân Tổng thống Obama. Ông hy vọng ông sẽ nghe
Tổng thống Obama lập lại với ông và Thế giới câu nói
lịch sử: ‘ Tôi là công dân Kiev‐I am a Kyivian”, như Tổng
thống Kennedy đã tuyên bố tại bức tường Dông Bá linh
tháng 6‐1963:”Tôi là công dân Berlin‐ I am a Berliner”…
Ông thất vọng chán chường trước những phát biểu và

những hứa hẹn: ‘Hoa Kỳ và Châu Âu sẽ trừng phạt Moscow’ quá mông lung thiếu
định hướng của Tổng Thống Obama. Thủ tướng Yatsenyuk đã quên rằng sau
lưng Tổng Thống Obama, còn có Quốc Hội Hoa Kỳ và cả một nền chính trị kinh tế
xây dưng trên chủ thuyết yêu nước vô cùng chân chính: ”Không Gì Lớn Hơn Lợi
Ích Của Nước Mỹ”. Ngay chính Thủ tướng Yatsenyuk khi nghiêng vai gánh việc
nước, câu nói trên, cũng là phương châm hành động của ông. Làm sao ông có
thể hy sinh quyền lợi của Ukraine, tổ quốc của ông, vì quyền lợi của một đất
nước nhỏ bé nào đó ở tận xa xâm?
Khi nhìn thấy gương mặt kiên quyết và nghị lực với vầng trán cao rộng của Thủ
tướng Yatsenyuk, trông ông hao hao giống cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu,
lòng tôi chùng xuống. Hoàn cảnh lịch sử của Kiev hôm nay gần giống như
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năm 1973. Sự tin tưởng của Yatsenyuk đối với các đồng minh: châu Âu và Mỹ
hôm nay, cũng như giống như sư tin tuởng của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu
đối với Đồng minh Hoa Kỳ trước hòa ước Paris‐1973. Hy vọng tình trạng Ukraine
sau cuộc Trưng Cầu dân ý ở Crimea không đến nỗi tệ hai như Saigòn sau hòa
ước Paris năm 1973. Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk sẽ không thống trách Hoa Kỳ
như cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng cảnh cáo: “Làm kẻ thù của Mỹ thì
dễ, làm bạn của Mỹ thì khó.”. Đó là sự thật, không ai chối cãi được. Nhưng
chúng ta phải hiểu: Hoa Kỳ hiện tại vẫn là một quốc gia đang dẫn đầu thế giới,
khi nhìn về một vấn đề nào đó, Hoa Kỳ có tầm nhìn sâu hơn và rộng hơn. Bên kia
Hòa đàm Paris‐1973, đối với Nixon, là cả một thị trường Trung Quốc bao la với
hơn cả tỷ sức lao động rẽ mạt mà Mỹ đang cần để phục hồi nền kinh tế Mỹ
đang suy đồi vì Chiến tranh Việt Nam. Cũng vậy, Tổng thống Obama nhìn cuộc
khủng hoảng tại Ukraine hôm nay qua nhiều lăn kính khác nhau: Hiện tại Hoa Kỳ
cần sư hợp tác của Nga để giải quyết hồ sơ: Vũ khí Hóa học của Syria, Vũ khí Hạt
nhân của Iran, Cuộc triệt thoái toàn bộ lực lượng quân đội Hoa Kỳ ra khỏi mặt
trận Afghanistan trong cuối năm nay, 2014, và Chiến lược khống chế Trung Quốc
ở Tây Bắc Thái Bình Dương.
Có lẽ cùng cảm nhận sâu sắc hoàn cảnh lịch sử của nhau, hôm 5 tháng 3,
người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam, Lê Hải Bình, lên tiếng: ” Việt Nam đang
quan tâm theo dõi chặt chẽ tình hình Ukraine và mong muốn Ukraine sớm ổn
định, mọi vấn đề được giải quyết trong khuông khổ pháp luật, vì lợi ích của nhân
dân Ukraine, vì hòa bình và phát triển khu vực và thế giới…”.

Mặc dầu có thiệt thòi lớn cho Ukraine sau cuộc Trưng Cầu tại Crimea, ngày
16‐3, nhưng cũng vì để bảo vệ lợi ích của người dân Ukraine khỏi bị tổn thương
hơn nữa, và cũng vì hòa bình, phát triển khu vực và thế giới, hy vọng Thủ tướng
Yatsenyuk và mọi phía liên hệ cùng đồng ý khủng hoảng tại Ukraine cuối cùng sẽ
được giải quyết bằng hòa bình thương thảo, tránh mọi xung đột vũ trang./.
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