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CHÍNH BIẾN Ở UKRAINE, CRIMEA VÀ NHỮNG
DIỄN TIẾN.
Đào Như
Sáng ngày 4 tháng 3 lúc 5:30, nhà báo Anderson Cooper, đặc phái viên của
CNN tại Kiev, tố cáo Putin có thể tiến quân vào Ukraine. Anderson Cooper
cho rằng chính Putin đã tuyên bố: Nga có toàn quyền dùng vũ lực tai
Ukraine và còn hâm dọa sẽ mở thêm những cuộc hành quân mới nhầm
vào Ukraine, và sư hiện diện quân Nga tại Crimea không có nghĩa là Nga
đang chiếm đóng bán đảo này, đó chỉ thuần là chiến dịch nhân đạo‐
Humanitarian Aids.
Tình hình Ukraine đang cực kỳ nóng như vậy, sinh mạng của Cộng Hòa
Ukraine như ngàn cân treo sợi tóc, cả thế thế giới phương Tây đều đứng
sau lưng Mỹ, đều ngóng về Mỹ, chờ đợi phản ứng tích cực của Hoa kỳ hầu
cứu vãn Ukraine. Ngoài việc chi 1 tỷ do la cấp cứu cho Ukraine (trong khi
đó tân chính phủ Ukraine cho hay cần 30 tỷ Đô la mới có thể hy vọng cứu
vãn tình thế kinh tế của Ukraine) Hoa kỳ gửi ngoại trưởng John Kerry tới
Kiev để xem xét tình hình. Trong lúc đó, Bạch ốc họp ngày và đêm tìm
phương sách đối phó với tình hình suy đồi tại Ukraine và tại bán đảo
Crimea. Tổng thống Obama không ngừng lập lại những quyết định là Hoa
Kỳ đang tìm cách tiến đến những bước cô lập Nga‐US is considering to
step to isolate Russia. Cũng có tin cho hay, có 20 căn cứ và 700 binh sĩ
Ukraine trú đóng trên bán đảo Crimea đã theo quân đội Nga. Có điều ngạc
nhiên, trước tình hình chính biến khó khăn như vậy tai Kiev, tại thị trường
chứng khóang New York, chỉ số Dow Jones tăng vọt lên 187, 25 điểm lúc
9:00 sáng giờ Chicago ngay sau khi CNN cho hay Putin có ý định rút quân
đội ra khỏi Ukraine (vì thấy chưa cần thiết sự can thiệp quân đội) và
tương lai của Crimea sẽ thuộc vào ý muốn và sự chọn lựa của người dân

Crimea. Những diễn tiến cuộc chính biến tại Ukraine xem chừng quá
nhanh chóng, khó lường được tương lai của Ukraine và Crimea. Như vậy
chúng ta thử nhìn lại toàn cảnh những gì đã xảy ra tại Cộng Hòa Ukraine
trong ba tháng vừa rồi.
‐ Khởi điểm từ tháng 11‐2013 đã có những cuộc biểu tình cả trăm ngàn
người Ukraine đòi truất phế Tổng thống của họ, ông Viktor Yanukovych vì
lý do là Tổng thống Yanukovych từ chối ký vào một thỏa thuận với Liên
Minh Châu Âu, đi ngược lại ý muốn một số người dân Ukraine thân Tây
phương (Châu Âu). Từ đó, các diễn biến ngày càng phức tạp do sự can
thiệp vào nội bộ Ukraine của các cường quốc Tây phương, những quốc
gia này có lợi ích đầu tư đan xen nhau tại Ukraine.
‐ Đầu tháng giêng năm 2014, những cuộc biểu tình trở thành bạo động.
Có đến 200,000 người tấn công nhân viên công lực của chính phủ
Yanukovych tại Kiev bằng đá, bằng gạch bằng lựu đạn cay, chống lại qui
định của chính phủ hạn chế phong trào biểu tình. Đây là cuộc biểu tình
đẩm màu đầu tiên gây tai nạn hàng chục người bị thương gồm có nhân
viên công lực, cảnh sát và người biểu tình.
‐ Ngày 18‐2 cảnh sát của chính phủ tấn công căn cứ địa của những người
biểu tình tại quảng trường Độc Lập ở Kiev. Hàng trăm ngàn người biểu
tình dùng gạch đá, pháo bông và Bôm Xăng tự chế đánh lại lực lkượng an
ninh, gây nên tình trạng hỏa hoạn khủng khiếp trong lịch sử của thành phố
này.
‐ Ngày 19‐2, một thỏa thuận ngừng bắn được Tổng thống Viktor
Yanukovych các phe đối lập và các nước trung gian hòa giải đưa ra. Ngày
20‐2, người biểu tình lại tấn công cảnh sát ở Kiev với ý đồ phá vỡ thỏa
thuận ngừng bắn. Họ tái chiếm quảng trường Độc Lập và tố cáo các nhân
viên an ninh của chính phủ đã bắn vào họ. Cùng lúc một số video xuất hiện
cho thấy những tay sung bắn tỉa bịt mặt không rõ phía nào đã nã đạn vào
đám biểu tình tại Kiev. Nhiều công sở ở phía Tây Ukraine bị người biểu
tình chiếm đóng. Có đến 75 người bị giết chết trong một ngày này.

‐ Vào đêm 21‐2 một video theo dõi chỉ thấy rõ Tổng thống Viktor
Yanukovych và đoàn tùy tùng gồm nhiều nhân viên an ninh đã tháo chạy ra
khỏi dinh tổng thống bằng trực thăng. Người biểu tình tràn vào dinh tổng
thống chứng kiến cảnh sống xa hoa của Viktor Yanukovych. Tuy nhiên
không tình trạng hôi của, hay cướp của xảy ra. Hiện nay Yanukovych
đang nương náo trên đất Nga, được chính quyền Putin hỗ trợ.
Yanukovich vừa rồi tuyên bố ông vẫn là Tổng thống hợp hiến của Công Hòa
Ukraine và kêu gọi dân chúng Ukraine lật đổ chính phủ mới tại Ukraine,
‐ Ngày 22‐2 quốc hội bỏ phiếu truất phế Tổng thống Yanukovych và quyết
định bầu cử vào ngày 25‐2
Tình hình ở Kiev vừa lắng xuống, bạo động lại bùng phát ở vùng tự trị
Crimea, một cộng hòa phía nam của Ukraine. Có ít nhất 1 người thiệt
mạng và 20 người bị thương. Những người thân Nga đã xô xác với
những người thân chính quyền mới.
‐ Ngày 26‐2, một nhóm người vũ trang đã xông vào tòa nhà Quốc Hội ở
Crimea và cấm cồ Nga trên đỉnh toà nhà này. Ngày 27‐2 sân bay của chính
phủ Crimea bị một số người vũ trang tiến chiếm và kiểm soát. Sân bay
quân sự của Ukraine tại Sevastapol đã được Nga thuê trên bán đảo Crimea
cũng chung số phận. Thật sư Nga có sẵn nhiều lợi thế tại Crimea. Nga đô
hộ Crimea từ thế kỷ thứ 18, thời đại nữ hoàng Cathedrine Đại Đế cho đến
năm 1991 thời kỳ Liên Bang Xô Viết tan rã. Sau năm 1991, Crimea thuộc
vào Cộng Hòa Ukraine. Tuy nhiên Chính phủ Nga vẫn còn duy trì nhiều
quyền lợi ở đây. Sevastopol, một cảng lớn của Crimea được Nga thuê dài
hạn cho tới năm 2045 làm căn cứ của Hạm đội Nga tại Biển Đen. Người
Nga vẫn chiếm đa số ở Crimea, có nhiều người Crimea vẫn giữ nguyên
quốc tịch Nga. Hơn 60% người Crimea nói tiếng Nga. Do đó, Nga luôn
luôn nắm giữ Crimea. Crimea là bàn đạp cho phép Nga tiến sâu vào các
nước Ukraine và các Cộng Hòa khác như Roumania, Moldova, Poland…
‐ Lúc 4 giờ sáng giờ GMT, ngày 28‐2, từ trên máy bay trên đường về từ
Thương đỉnh BRICS, Nam Phi, Tổng thống Nga, Putin đã ra lệnh chỉ thị quân

đội Nga tại Biển Đen tập trận và bắn bằng đạn thật trên qui mô lớn nhấm
vào mạn sườn phía Đông Nam của Ukraine, với sư tham dự của
150,000 quân nhân, 90 máy bay, 880 chiến xa cơ giới, 30 chiến hạm, 50
đơn vị pháo binh, 120 trực thăng. Hoa Kỳ và Chánh phủ lâm thời Ukraine
khuyến cáo Nga tránh sự can thiệp quân sự vào các nước láng giềng.
Trong khi đó giới chức Nga khẳng định hoạt động quân sự này nhầm kiểm
tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ .

TƯƠNG QUAN ĐỊA LÝ GIỮA NGA‐UKRAINE & CRIMEA
BẢN ĐỒ WIKIPEDIA

‐

Trong khi đó, hôm thứ hai, 3/3 tại LHQ, New York, đại diện Nga, Vitali
Churkin, đã dùng lời lẽ nặng nề‐sharp words‐trong lúc đối thoại với đại
diện Hoa Kỳ: ‘Chúng tôi chỉ hành động bảo vệ công dân, đồng bào Nga
của chúng tôi, chúng tôi đang bảo vệ nhân quyền và quyền sống’.

Chiều ngày 3/3 kênh truyền thông CNN, qua chương trình Cross Fire
cho hay là quân đội Nga hòan toàn kiểm soát Crimea. Do đó không ai ngạc
nhiên sáng nay ngày 4 tháng 3, Putin lại tuyên giải tỏa cuộc thực tập quân
sự trên mạn sườn Đông Nam của Ukraine. Tương lai của Crimea do
người Crimea quyết định và lựa chọn. Putin đã hoàn tất mục tiêu của ông
là củng cố vị thế của Nga tại Crimea và bảo vệ người Nga đang có mặt tại
Cộng Hòa Ukraine.
Trưa này, ngày 4/3 ngoại trưởng Hoa Kỳ, John Kerry, đã có mặt tại thủ
đô Ukraine, Kiev. Ông đã đến viếng thăm quảng trường Độc Lập, căn cứ
địa của hơn 200,000 người Ukrainians biểu tình hôm 18‐2 vừa rồi. Tại
Kiev ông lên tiếng kêu gọi Putin hãy rút quân đội ra khỏi Ukraine và cảnh
cáo Nga không có quyền đem quân chiếm đóng nước khác. Sự viếng thăm
quảng trường Độc Lập và lời kêu Nga hãy rút quân đội ra khỏi Ukraine của
ông Kerry đã vô tình làm căng thêm tình hình tại Ukraine.
Trước đó Tổng thống Hoa Kỳ, Barack Obama, cùng các lãnh đạo G7 đều
đồng ý trừng phạt Nga trong vì Nga can thiệp quân sư vào nội bộ Ukraine
và Crimea, bằng nhiều cách với nhiều chọn lựa, có thể xóa tên của Nga ra
khỏi khối G7, hoặc cô lập kinh tế và chính trị Nga, bằng cách không tham
dự thượng đỉnh G8 dự định tổ chức tai Sochi trong hai ngày 4‐5/6/2014.
Riêng Hoa Kỳ, Tổng thống Obama còn đang cân nhắc có nên chấm dứt
quan hệ kinh tế với Nga cho đến khi nào Nga từ bỏ ý định can thiệp quân
sự vào nội bộ các nước khác. Trước mắt Chính phủ Obama muốn hủy bỏ
những cam kết hợp tác quân sự với Nga. Tuy nhiên Mỹ vẫn còn mở rộng
cánh cửa đối thoại xây dựng hòa bình với cộng đồng quốc tế và với Nga.
Vào lúc 6:00 giờ chiều giờ Chicago ngày 4 tháng 3 chỉ số Dow Jones lại tiếp
tục tăng lên đến mức 226,25 điểm, mức cao nhất trong một ngày rất ít
thấy trên Thị Trường Chứng Khoáng New York trong năm qua. Chuyên viên
kinh tế cho rằng sở dĩ thế là nhờ Tổng thống Nga Putin vừa tuyên bố là sẽ
dình chỉ và thu hồi cuộc thực tập quân sự của Nga trên mạn sườn Đông
Nam của Ukraine và tương lai của Crimea thuộc quyền lựa chọn của người
Crimea...

Hôm 4 tháng 3 một đơn vị quân đội Ukraine gồm có 300 sỹ quan và binh
sỹ, không vũ trang, mặc quân phục, mang Quân kỳ và Quốc kỳ của họ đi
vào căn cứ không quân để bảo vệ sân bay quân sự Belbek do quân Nga
chiếm đóng trong mấy ngày qua. Qua ống kính của Anderson Cooper việc
đối thoại giữa lính Nga bảo vệ sân bay với đại diện của đơn vị này lúc đầu
xem chừng rất căng thẳng. Bên lính Nga bảo vệ sân bay, bắn chỉ thiên và ra
lệnh các đại diện quân đội Ukraine phải dừng lậi trên lằn ranh, nếu không
họ sẽ bắn thẳng vào các người đại diện. Sau cuộc đối thoại ngắn và nguy
hiểm, cả hai phía đồng ý dừng tại chỗ và phía Nga đề nghị Ukraine chờ
đến 12 giờ trưa giờ địa phương để xin ý kiến cấp trên. Trong lúc chờ đợi
hai bên trao đổi với nhau thân thiện. Trên thực tế, quân đội Nga đã hoàn
toàn làm chủ tình hình ở Crimea nhưng cho đến nay vẫn chưa có xảy ra
tình trạng xung đột.
Cùng trong ngày 4/3 Tổng thống Nga Putin phủ nhận tin nói quân đội
Nga đang hoạt động tại Crimea và Putin luôn luôn lập lại bán đảo Crimea
thuộc về người Crimea, tương lai cửa Crimea hoàn toàn tùy thuộc vào sự
lựa chọn của chính người Crimea. Cùng trong ngày này, Tổng thống Nga,
Putin, cho rằng các sự kiện ở Ukraine đã dẫn đến sự trốn thoát của Tổng
thống Ukraine, Viktor Yanukovych là cuộc đảo chánh phi pháp và cũng là
cuộc tranh giành quyền lực bằng vũ khí. Putin tuyên bố ông Yanukovych
vẫn là Tổng thống hợp hiến của Ukraine.
Theo thông tin của Anderson Cooper, đặc phái viên của CNN tại Kiev, thì
Putin cho rằng việc Nga can thiệp quân sự vào nội tình của Ukraine nếu có
xảy ra vẫn là điều chính đáng là vì để tái lập trật tự an ninh và bảo vệ
quyền lợi và sanh mạng người Nga ở đó.
Câu hỏi cuối cùng là Tổng thống Hoa Kỳ, Barack Obama sẽ hành động như
thế nào trong những ngày sắp tới? Tất cả các khối quyền lực châu Âu đều
đứng sau lưng ông. Hiện tại, có một nhận định rất minh bạch, về hồ sơ
Ukraine, Nga hoàn toàn chủ động ngay từ đầu. Hơn thế nữa, các sự kiện
xáo trộn vừa xảy ra tại Ukraine và vùng Crimea đều được dàng dựng theo
ý muốn của Putin. Trong lúc đó Hoa kỳ và các khối quyền lực Châu Âu cứ

bối rối chạy theo sau những sư kiện, hoàn toàn bị động. Qua vụ việc này,
so với Nga, uy tín Hoa kỳ và các nước châu Âu xuống thắp thấy rõ. Một
thành ngữ vừa được hình thành tại các thi trường chứng khoáng: “Putin
Blinks‐Stock surges‐Putin nháy mắt‐chứng khoáng tăng vọt”. Ngay cả trong
G7 có sự chia rẽ nghiêm trọng: Nhật Bản quyết định vẫn giữ mối quan hệ
tốt với Nga, tự tách mình ra khỏi Mỹ và Châu Âu trong hồ sơ Ukraine. Bắc
kinh cũng tuyên bố vẫn tiếp tục mối quan hệ hữu hảo với Moscova. Chắc
chắn mọi đề nghị, biện pháp trừng phạt, chế tài Nga vì vụ Ukraine, nếu có,
sẽ bị Bắc kinh phủ quyết tại HĐBA‐LHQ.
Hy vọng mọi biến động trong những ngày tháng sắp tới sẽ không tiến xa
hơn ngoài tầm kiểm soát của cộng đồng nhân loại, không nguy hại đến
nền hòa bình thế giới. Qua hồ sơ Ukraine và Crimea, Moscova đang tìm
cách tái định hình, tái cấu trúc vị thế địa chính trị của các nước Cộng Hòa
mới được thành lập sau khi Liên Bang Xô Viết tan rã năm 1991. Và một lần
nữa Putin muốn Washington và Âu châu nhìn nhận ảnh hưởng của Nga
vẫn tồn tại hoặc ít ra đang phục hồi trong hàng ngũ của các Cộng Hòa mới
này, nhất là tại Ukraine, vùng đất mà lợi ich của các nhà đầu tư lớn của
châu Âu đan xen nhau.
Do đó, hy vọng chung cuộc sẽ được kết thúc bằng đàm phán hòa hoãn
giữa Nga và Mỹ cùng các khối quyền lực Châu Âu. Sau đó rất có thể là cuộc
chiến tranh lạnh lần thứ hai sẽ bắt đầu. Cuộc chiến tranh lạnh lần này
không chỉ nhầm vào thi đua vũ trang mà bao gồm cả cuộc chiến Kinh tế,
Tín học, Điện toán, nhất là Chiến tranh trên mạng, một cuộc chiến không
quân số, không biên giới, không vũ khí giết người hàng loạt, một cuộc
chiến nhầm vào đánh cấp, ăn cướp, tước đoạt các dữ kiện các thông tin
Khoa học, Chính trị, Quốc phòng, Kinh tế, Văn hóa… không ai có thể biết
trước sức phá hoại hủy diệt của nó. Cả nhân loại sẽ lật sang một trang sử
mới đầy thách đố../.
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