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Hôm chủ nhật 30‐3‐2014 người dân Crimea nhảy múa reo mừng, đồng hồ
của họ được điều chỉnh đi trước 2 giờ để phù hợp với muối giờ của Moscow
và cũng để chào mừng Thủ tướng Dmitri Medvedev bất ngờ đến thăm Crimea.
Trong lúc đó, hai ngoại trưởng Mỹ và Nga, John Kerry và Sergei Lavrov, gặp nhau
tại buổi thương lương đầu tiên tại Paris. Buổi thương lượng có tính khẩn
trương này chỉ là bước đầu tiên của một chuổi dài thương lương giữa Mỹ và
Nga bàn về tương lai của Cộng Hòa Ukraine. Theo ngoại trưởng Hoa Kỳ, John
Kerry, tuy buổi thương lượng kéo dài 4 tiếng đồng hồ nhưng không đạt được
bước tiến đột phá nào, nhiều khác biệt trong đường lối giải quyết hồ sơ
Ukraine vẫn tồn tại giữa Washington và Moscow.
Về phía Hoakỳ, Ngoại trưởng John Kerry vẫn cho rằng:
‐ Việc Nga xâm chiếm Crimea là bất hợp pháp.
‐ Kerry tố cáo Lưc lượng lớn quân đội Nga trú đóng áp sát dọc theo biên giới
Ukraine đã tạo nên sư lo ngại việc Nga có thể đang uy hiếp Ukraine. Ngoại
trưởng Kerry yêu cầu Moscow hãy sớm rút toàn bộ 40,000 binh sĩ và lực lượng
Nga ra khỏi biên giới của Ukraine.
‐ Để phán bác lại đề xuất của Moscow: Ukraine cần phải theo chế độ Liên Bang
và Trung lập, Kerry đề nghị chính phủ hợp pháp của Ukraine phải được tham dư
những buổi thương luơng tại Paris, vì phải chính Ukraine mới có quyền quyết
định những đề xuất của Nga về Ukraine. Theo John Kerry, bàn về tương lai của
Ukraine mà không có sự tham dự của chính phủ Ukraine, đối với Hoa Kỳ, là điều
không thể chấp nhận được.
Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định:
‐ Nga không có ý đồ tấn công hay uy hiếp Ukraine bằng quân sự. Việc tập trung
lưc lượng quân sư của Nga chỉ có mục đích diễn tập.

‐ Để bảo vệ thiểu số người nói tiếng Nga trong lãnh thổ Ukraine, ngoại trưởng
Nga, Lavrov, cho rằng Ukraine cần phải theo đuổi thể chế Liên Bang và Trung lập‐
mọi người dân được quyền chọn lựa chính sách kinh tế, ngôn ngữ và tôn giáo
riêng cho mình. (Được biết liền sau đó, bô Ngoại giao Ukraine cưc lực phán bác
vì cho rằng giải pháp này là nỗ lực của Moscow nhầm làm tan rã Ukraine, mặc
dầu trong buổi gặp gỡ riêng tư với báo chí, Ngoại trưởng Nga, Lavrov, cho hay
rằng Kerry với ông cùng bàn bạc quan điểm này với thái độ vô cùng xây dựng‐
Nguyên văn Anh ngữ của nhà báo Matthew Lee: Lavrov said at separable
briefing that he and Kerry discussed the possibility of a Federated Ukrainian State
at very‐very constructive talks)
Như đã thấy khá rõ ràng những khác biệt giữa Mỹ và Nga trong đường lối giải
quyết những khủng hoảng ở Ukraine. Dù vậy, theo tường thuật Matthew Lee,
thông tấn AP, cả hai ngoại trưởng Mỹ và Nga, John Kerry và Sergei Lavrov đều
đồng ý và nhấn mạnh rằng giải pháp ngoại giao là giải pháp cần thiết và tốt nhất
để giải quyến những vấn đề còn tồn động trong hồ sơ Ukraine.
Tôi là người Việt Nam, từng được vinh dự là một công dân của Việt Nam Cộng
Hòa trước 75, tôi cảm nhận sâu sắc thân phận của đất nước cũng như của mọi
công dân Cộng Hòa Ukraine hôm nay. Trước phong cảnh của buổi thương lượng
đầu tiên tại Paris hôm 30‐3 với hình ảnh của hai ngoai trưởng John Kerry và
Sergei Lavrov lãnh đạo hai phái đoàn đàm phán Mỹ Nga, vực dậy ký ức của tôi
về hình ảnh Everell Harriman của Hoa Kỳ và Xuân Thủy, ngoại trưởng của Cộng
Sản Hà Nội, lãnh đạo hai phái đoàn Mỹ Việt tại phiên họp đầu tiên cũng tại Paris
hôm 25‐5‐1968. Tôi phấn khởi khi nghe lời biện hộ của ngoại trưởng Hoa Kỳ John
Kerry cho sự có mặt cần thiết của phái đoàn chính phủ Kiev: “Chính Ukraine mới
có quyền quyết định những đề xuất của Nga về Ukraine. Bàn về tương lai của
Ukraine mà không có sư tham dư của chính phủ Ukraine, đối với Hoa kỳ là
điều không thể chấp nhận được “. Như vậy chắc chắn là không có vấn đề ‘đi
đêm’ giữa Mỹ và Nga. Tôi mong rằng tương lai của Cộng Hòa Ukraine sẽ không
bi đát như số phận Việt Nam Cộng Hòa tổ quốc của tôi sau phiên họp cuối cùng
tại Paris vào ngày 23‐1‐1973. Chúng tôi bị phản bội tận xương tủy, không phải từ
kẻ thù mà bởi người bạn gọi là đồng minh của chúng tôi đâm sau lưng chúng tôi.
Tôi tin rằng sự đấu tranh đầy gian khổ của 44 triệu người Ukraine hôm nay
giành cho được chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình, sẽ là tấm gương

không phải riêng cho những người công dân Việt Nam Công Hòa như chúng tôi
mà chung cho các dân tộc trên thế giới soi chung./.
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Tất cả dữ kiện của bài viết trên đều được tìm thấy trên những websites thông
tin sau đây.
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