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Đời là một vở kịch 
 

Trong quá khứ vào những dịp giỗ chạp, lúc họ hàng bà con gặp nhau ăn uống và chuyện trò, một ông bác 

vợ tôi có nói: "Đời là một vở kịch!". 

Vào lúc ấy mọi người chỉ chú tâm vào việc ăn uống và chuyện vãn, chẳng có thì giờ đâu mà suy nghĩ cho 

mệt người. Một năm chỉ có vài buổi giỗ họ hàng gặp được nhau, tay bắt mặt mừng, hãy cứ nói cười thỏa 

thích, hơi đâu mà nghĩ ngợi nhiều. Đầu óc nên dùng vào việc làm, kiếm tiền thực tế hơn. 

Đang lúc rảnh, rảo qua tin tức thời sự thế giới, bỗng nhiên tôi nhận ra câu nói của ông bác vợ năm xưa. Ôi 

thôi, chưa lúc nào câu ấy lại ứng đúng hoàn cảnh như lúc này. 

Mấy ngày hôm nay tình hình thế giới có mòi căng thẳng, không khéo tình trạng chiến tranh lạnh lại tái 

diễn, còn không thì chiến tranh nóng sẽ bộc phát. Ấy thế mà dân chúng trên thế giới vẫn cứ thoải mái như 

thường. Dường như họ đã quen với cái không khí lúc lạnh lúc nóng rồi cho nên chẳng có biết sợ là gì. 

 

Vào ngày 22/2 dân chúng Ukraine nổi lên lật phăng ông tổng thống Viktor Yanukovych xuống. Trong 36 

chước, tẩu - chuồn êm - là thượng sách. Ông tổng thống vọt nhẹ qua Nga. Đầu đuôi của sự việc bắt nguồn 

từ chuyện ông này từ chối ký thỏa hiệp thương mại với Liên Âu (European Union) vào ngày 30/11/13 mà 

ra. Đất nước đang gặp khó khan về tài chánh, thế là ông ấy tính chuyện giao thương với Âu Châu. Có hai 

điều ông ấy quên. Thứ nhất, bản thân ông được Nga yểm trợ. Thứ hai, Nga tọa lạc sát nách Ukraine. 

Trước đây, Nga và Ukraine là anh em với nhau, vừa theo nghĩa chủng tộc vừa theo nghĩa ý thức hệ. Cùng 

một gốc Slav với nhau, cùng sống chung dưới mái nhà Cộng Hòa Liên Bang Sô Viết. Chẳng hiểu Liên Xô 

dưới thời Gorbachev thi đua võ trang với Hoa Kỳ dưới thời Reagan ra làm sao mà đến bị đuối sức, đến 

chịu hết nổi. Thế là nhà lãnh đạo Liên Xô mới cho các cộng hòa chọn lựa. Đoàn kết tiếp tục sống chung 

một nhà duy trì Liên Xô thành một mối, đặt nặng tình nghĩa, xem nhẹ vật chất, hay là tách ra, trở thành 

một quốc gia độc lập, tùy ý. Chẳng ngờ, gần hết các nước anh em lại thích độc lập tự do. Năm 1991, Liên 

Xô tan rã. Trong số các nước độc lập ấy có Ukraine. Có một ông sĩ quan tình báo trẻ người Nga tên là 

Vladimir Putin hồi đó không hài lòng về việc này, nhưng chẳng làm gì được. Thế là ông ấy đi xa để toan 

tính chuyện công danh sau này. 

Ông ấy đi lên Tây Bá Lợi Á, một vùng khỉ ho cò gáy, lạnh lẽo đến chết người, mà nước Nga dùng làm nơi 

đầy ải những phần tử chống đối. Nhờ có bản lãnh, mưu lược và quyết tâm, ông ấy tóm được cái chức bí 

thư tỉnh nhỏ. Lúc ấy không còn Liên Xô nữa, chỉ có Liên Bang Nga mà nguời lãnh đạo là tổng thống 

Boris Yeltsin. Ông Putin đã từng là bí thư huyện, tức là cũng có chức tước, về đầu quân cho Yeltsin. Ông 

tổng thống thấy một người trẻ đầy sinh lực và khả năng bèn tin dùng và giữ ở bên cạnh. 

Cũng vì thế mà ông ta biết được những ưu khuyết điểm của ông tổng thống. Ông tổng thống nghe nói sẵn 

sàng nhường ngôi cho người phụ tá trẻ với một điều kiện, phải hứa giữ kín bí mật hậu trường và không 

bao giờ được tiết lộ cho bất cứ một ai. Chuyện này đâu có khó gì. Ông phụ tá hứa liền. Thế là từ năm 

2000 ông ấy bắt đầu thủ vai diễn viên trên sân khấu chính trị Nga. Ông ấy làm tổng thống Nga hai nhiệm 

kỳ, mỗi nhiệm kỳ là 4 năm, vị chi tổng cộng là 8 năm. Ông ấy có một người than tín có bằng tiến sĩ luật 

tên là Dmitry Medvedev, được ông ấy giao cho làm thủ tướng. Ông thủ tướng chỉ ngồi đó làm cảnh, 

chuyện lớn ông Putin ôm hết. Sau hai nhiệm kỳ ông Putin thôi làm vì Hiến Pháp Nga không cho phép làm 

tiếp. Thế là ông Medvedev lên làm tổng thống. Ông Putin đâu có chịu về hưu. Tuổi đời chưa tới 60, ngồi 

nhà phí đi. Ông ấy nhận làm thủ tướng cho ông tổng thống mới. Nhưng lạ một điều là quyền hành lúc ấy 

lại vào tay thủ tướng. Tổng thống lại ngồi chơi xơi nước tiếp. Trên đời này có lẽ khó tìm ra cái job nào 

ngon lành như thế, làm lớn mà chả có trách nhiệm nặng nhọc gì hết. Ông tổng thống ngồi gần xong một 



nhiệm kỳ, đang mon men ra tiếp nhiệm kỳ hai, ông thủ tướng bảo đừng, thế là ông tổng thống nghe theo. 

Trở ngại chính là cái hiến pháp. Dễ thôi, đảng ta, Liên Hiệp Nga - có người gọi là Nước Nga Thống Nhất 

- United Russia - đang nắm đa số quốc hội Duma, toàn anh em trong nhà, cứ nhắn với họ triệu tập phiên 

họp, lấy thịt đè người, sửa lại hiến pháp là xong ngay chứ khó gì!. Mà họ làm thật mà làm được việc mới 

chết chứ. Dân chúng Nga nhột nhạt quá vì thế giới nhìn vào thấy sân khấu chính trị nước họ giống như 

sân khấu văn nghệ, thế là vào mùa đông lạnh buốt 2012, họ đổ xô ra đường đến vài trăm ngàn người, biểu 

tình phản đối. Ông tổng thống không nói gì, lẳng lặng cho công an tóm cổ hết các tay đầu não biểu tình 

chống đối, nhốt hết sạch. 

Nhân vật nào có tài sản, có tiếng tăm, có ý định ra tranh cử dành chức tổng thống với ông ấy thì ông cho 

túm luôn. Đưa họ ra tòa với tội danh trốn thuế. Nhốt đương sự trong tù, còn tài sản thì tịch thu. Giữ mãi 

cho đến đầu năm nay, ông ân xá lẻ tẻ từng người, ra cái điều nhân đạo. 

Ra khỏi nhà giam xong ông tổng thống cho họ qua Đức. Ngồi tù lâu sức khỏe xuống dốc nay được thở 

không khí tự do ở nước ngoài đương sự chẳng còn sức và nhuệ khí đâu mà tranh đấu nữa. Tay nào cứng 

đầu, tiếp tục nhốt lại. Đến tháng Hai năm nay, các nhân vật biểu tình chống đối cuộc bầu cử 2012 mới bị 

lôi ra tòa lãnh án, mỗi người vài năm, có người bị oan - thôi thì thà bắt oan hơn là thả lầm cho chắc ăn. 

Nói tóm lại, bảo rằng ông Putin là Nga Hoàng cũng chẳng sai. Nhiệm kỳ chỉ có tính cách hình thức với 

ông ta. Luật lệ áp dụng cho kẻ khác chứ không phải cho tổng thống. Sự phân quyền, hành pháp, lập pháp 

và tư pháp, cũng chỉ là hình thức. Ông ấy hội tụ cả ba. Đường công danh của ông xuôi rót, đúng theo tính 

toán, cho nên không có gì ngạc nhiên là cái ngã mạn của ông ta khá cao. Kẻ nào làm cho ông ta bực mình 

thì sẽ phải trả giá rất đắt. 

 

Putin từng nói một câu phản ảnh sự tiếc nuối của ông ta về đế quốc Liên Xô, sự sụp đổ của Liên Xô năm 

1991 là một tai họa lớn nhất của thế kỷ. Trong thâm tâm ông ấy muốn tái tạo một nước liên bang Nga 

rộng lớn. Chả thế mà các nước cộng hoà trong khối Liên Xô cũ dù là đã được độc lập nhưng nếu có ý đồ 

ngả theo phương Tây là ông ấy thanh toán liền. Gần nhất là Georgia 2008 và mới nhất là Ukraine 2014. 

Ukraine nằm cạnh Nga về phía tây. Một số tỉnh miền đông Ukraine gần ranh giới Nga có nhiều người dân 

nói tiếng Nga. Trong lãnh thổ bán đảo cộng hòa tự trị Crimea nằm ở phía nam của Ukraine, dân nói tiếng 

Nga chiếm đến 60 phần trăm, Dân nói tiếng Ukraine chỉ có 25 phần trăm. Còn dân bản địa chính gốc hiện 

hữu từ thời Trung Cổ là Crimean Tatars chỉ chiếm 12 phần trăm. Tại bán đảo này, Nga có thuê dài hạn từ 

Ukraine hải cảng quân sự Sevastopol, để đặt tổng hành dinh của Hạm Đội Hắc Hải của Nga.  

Ukraine hàng năm đều mua khí đốt của Nga cả tỉ bạc. Năm 1954 lãnh tụ Soviet là Nikita Khrushchev đem 

bán đảo Crimea thuộc Nga tặng cho Ukraine trong bang giao hòa hiếu nội bộ. Tội nghiệp cho dân Tartars. 

Đất và đảo là của mình, nhưng dân lại ít, võ khí lại không có, làm sao đương cự với Liên Xô. Thời Stalin, 

họ bị đầy qua trung Á. Đến thời Khrushchev, họ kéo về. Họ thích sống chung với Ukraine và họ thù Nga. 

Anh nào làm cho mình mất đất mất mạng thù là phải. Đang sống yên ổn hoà bình bỗng dưng chuyện lộn 

xộn ở thủ đô Kiev của Ukraine lại ảnh hưởng đến họ. 

Chả hiểu vì bị hăm dọa bởi Putin hay vì chủ trương 'bán anh em xa mua láng giềng gần' cho chắc ăn, đến 

phút chót tổng thống Viktor Yanukovych không chịu ký thỏa hiệp thương mại với Liên Âu vào ngày 

30/11/13. Dân chúng Ukraine tưởng rằng cơ hội thoát vòng kềm tỏa của Nga đã tới, thế nhưng nhà lãnh 

đạo của họ đã không chịu thực hiện. Kết quả, dân chúng biểu tình ngày càng mạnh, số người tử thương 

lên đến 80, dân chúng càng làm dữ, công an võ trang cũng chịu thua. Ông tổng thống bỏ chạy sang Nga. 

Cái mộng khôi phục đế quốc Liên Xô - liên bang Âu Á - có mòi tan theo mây khói. Ukraine ở cạnh ta, cần 

ta giúp sưởi ấm mùa đông, ấy thế mà đương sự không nể ta, sợ ta và không nghe lời ta, mà cái gương 

Georgia còn sờ sờ ra đấy, thế này là không được. Rồi Putin ghim trong đầu là có bàn tay của phương Tây 

thò vào Ukraine phá bĩnh khiến gà nhà tháo chạy và giấc mộng lớn của ông ta sắp tiêu tan. Thế thì cả hai, 

Ukraine và Âu Mỹ sẽ biết tay ông ấy. 

Chỉ trong một thời gian ngắn cấp kỳ Putin cho soạn lại kịch bản, và cứ thế bắt đầu đóng. 



60 năm trước ông già lẩm cẩm Khrushchev giữa thanh thiên bạch nhật đem Crimea của Nga làm quà cho 

Ukraine. Phải tính đường lấy lại. Tiện thể ta soạn luôn vở kịch cho vài tỉnh miền đông của Ukraine. Cho 

dân Nga vượt biên giới sang Ukraine. Nhờ quốc hội Nga ra luật dành mọi sự dễ dàng cho người nước 

khác nhập quốc tịch Nga và phát thông hành trống cho họ, tên tuổi thì đương sự tự điền vào. Cho quân đội 

trang bị sung ống đầy người tiến qua biên giới. Quân chính quy có huy hiệu rõ ràng tập trung vào quân 

cảng Sevastopol, có đi ra ngoài thì nhớ đừng đi xa quá, trừ phi có lệnh. Còn quân lính vào giữa bán đảo 

không được đeo huy hiệu, bịt mặt nạ, chận hết các ngã đường trên bán đảo, bao vây phi trường không cho 

phi cơ lên xuống. Ukraine và thế giới la lên tố cáo Nga xâm lăng. Thế là Nga cãi lại. Hiệp ước ký kết với 

Ukraine để Nga sử dụng quân cảng Sevastopol cho phép Nga duy trì một quân số 25,000 người, bây giờ 

Nga chỉ có 16,000 như thế là Nga tôn trọng hiệp ước. 

Còn về đám binh sĩ đóng trốt trong thành phố Nga bác bỏ họ là lính Nga, các ông tin hay không là tùy. 

Tổng Thống Nga đầu tuần này xuất hiện trước báo chí. Ông xác nhận hai điều. Thứ nhất, ông không có ý 

định sáp nhập Crimea vào Nga. Thứ hai, ông không có ý định đưa quân vào các tỉnh miền đông của 

Ukraine nơi có đông dân chúng gốc Nga cư ngụ. Tuy nhiên, ông bảo ông không loại bỏ việc này, vì nó 

còn tùy thuộc vào tình hình các nơi ấy trong tương lai. Từ tổng thống cho đến ngoại trưởng Nga cứ giữ 

một lý luận, Nga gởi quân sang Crimea chỉ với một mục đích là bảo đảm sự an toàn cho dân chúng nói 

tiếng Nga, vì rằng họ không biết cái chính phủ bất hợp pháp ở Kiev sẽ đe doạ những người ấy như thế 

nào. 

Ông tổng thống bắt đầu cho diễn kịch. Trước hết, cho đám võ trang đến vây quốc hội Crimea. Bán đảo 

này theo qui chế cộng hòa tự trị. Quốc hội do dân bầu nhưng thủ tướng là do chính phủ trung ương bổ 

nhiệm xuống. Đám này bảo quốc hội bầu lại, rồi chọn ra một thủ tướng mới.  Tất cả hè nhau chọn ngày 

30/3 làm ngày trưng cầu dân ý. Dân chúng qua lá phiếu sẽ quyết định duy trì qui chế tự trị trong Ukraine 

hay là độc lập và nhập vào Nga. Chả cần phải là thầy bói ta cũng đoán được kết quả bầu bán ra làm sao. 

Dân gốc Nga chiếm 60 phần trăm, vài ngày nay họ trương cờ Nga. Ngày trưng cầu dân ý được quốc hội 

Crimea dời sớm hơn, vào ngày 17/3. Chính phủ trung ương bảo cái màn trưng cầu dân ý chả có một giá trị 

gì. 

Mà họ chẳng có kiên nhẫn chờ đến ngày ấy xem ý dân ra sao. Vào Thứ Sáu, quốc hội Crimea quyết định 

luôn cho gọn sổ sách, tán thành sáp nhập Crimea vào Nga. Họ cử ngay đại diện sang Nga hôm nay. Thế là 

lưỡng viện quốc hội Duma tổ chức đón chào người anh em rầm rộ. 

Dùng lý do bảo vệ dân chúng thuộc về nước khác nhưng nói tiếng nước mình để đem quân sang xâm 

chiếm nước người ta là một trò ấu trĩ và nguy hiểm. Đức Quốc Xã lấy cớ này để xâm lăng Tiệp Khắc, 

khơi mào cho thế chiến thứ hai. Vấn đề không phải là dân của mình nhiều hay ít. Vấn đề là đất đai lãnh 

thổ là của nước người ta một cách hợp pháp. Lý luận kiểu này không che mắt được ai. Rồi nước khác bắt 

chước theo thì thế giới có mà loạn to. 

Trung Quốc là một đồng minh chiến lược khắng khít của Nga mà cũng không chịu lý luận này. Nước Tàu 

kêu gọi Nga phải tôn trọng chủ quyền của nước khác. Hành động của Nga lần này khiến Trung Quốc hơi 

ngại. 

Chả là vì bấy lâu nay hai vùng Tây Tạng và Tân Cương cứ tiếp tục tranh đấu để đòi tự trị nhưng bị Tàu 

đàn áp. Dân Tây Tạng và tân Cương có phài là Hán tộc đâu, họ đòi tự trị hoặc độc lập là phải. 

Các nước yếu có muốn dựa vào cơ quan quốc tế Liên Hiệp Quốc để bảo vệ cho mình cũng chẳng xong. 

Hai nước hội viên thường trực của Hội Đồng Bảo An lạm dụng quyền phủ quyết, có xem cơ quan này ra 

cái gì đâu. 

Tổng Thư Ký LHQ có nói gì về vụ Ukraine Nga cứ phe lờ đi. 

Cơ quan mang danh quốc tế mà bị hai hội viên thường trực xem thường trắng trợn như thế cho nên đã 

không thể nào hoạt động hữu hiệu được. 



Như đã nói, tất cả chỉ là vở kịch thôi. Nước không mạnh về võ khí thì phải mạnh về tài chánh. Được cả 

hai càng tốt. Còn không thì tính mạng, đất đai sẽ mong manh lắm. Và thực tế mình phải mạnh để cứu 

mình, nhờ nước khác là không xong. Tóm lại, quan trọng nhất là phải có thực lực. 

Tổng Thống Hoa Kỳ đã đi tiên phong trong việc chế tài Nga. Ông vừa ký sắc lệnh cho phép Bộ Tài 

Chánh phong tỏa trương mục tại Hoa Kỳ của các phần tử trong chính phủ Yanukovych, không cấp chiếu 

khán nhập cảnh cho họ và không cho họ đến Mỹ. Trong các ngày sắp tới các biện pháp trừng 

phạt khác và liên quan đến người Nga sẽ được thi hành. Liên Âu sẽ áp dụng các biện pháp tương tự. 

Hoa Kỳ vừa gởi tàu chiến đến Hắc Hải và cùng vài nước trong khối Liên Xô cũ tập trận chung. 

Ngoài ra, Mỹ vừa biệt phái thêm 6 chiến đấu cơ F35 từ Anh qua Estonia để góp phần tuần hành không 

phận của vùng này. NATO đang nghiên cứu để trợ giúp Ukraine về quân sự. 

Quốc Hội Nga hôm nay lên tiếng thách thức Hoa Kỳ trừng phạt. Họ sẽ xúc tiến nhanh thủ tục để sáp nhập 

Crimea vào Nga. Bề ngoài có vẻ như từ tổng thống, cho đến bộ ngoại giao và quốc hội Nga không tỏ ra 

nao núng tý nào trước sự dọa dẫm của Âu Mỹ trong lúc nền kinh tế của Nga được kể là hiện đang ở trong 

tình trạng mong manh. 

Không những thế, Nga còn không thèm nói chuyện với phe "đảo chánh" ở Kiev. Hoa Kỳ, Liên Âu và 

Ukraine nói gì Nga cũng mặc. Độc một lý luận đưa ra, lập đi lập lại, từ trên xuống dưới, tới độ nhàm 

chán: Không rút quân vì phải ở đó bảo vệ dân chúng nói tiếng Nga. 

Hoa Kỳ không có nhiều nhân viên tình báo đặt bên Ukraine. Gần cuối tuần trước chính phủ Mỹ có nhận 

tin nhưng trong đó không hề có dấu hiệu cho thấy Nga chuyển quân. Bất ngờ, Nga xua quân và xua người 

qua nước hàng xóm, nhanh đến độ Âu Mỹ trở tay không kịp. Nga đặt phương Tây vào thế đã rồi. Bực 

mình quá, chủ tịch ủy ban tình báo Hạ Viện yêu cầu đại diện giới tình báo ra quốc hội giải thích nguồn 

cơn. 

 

Chúng ta cứ tưởng tượng dân gốc Mễ sinh sống tại Hoa Kỳ đồng loạt đứng lên yêu cầu Mexico sáp nhập 

các tiểu bang hay county hay thành phố có đông dân chúng gốc Mễ vào Mexico thì nước này sẽ ra làm 

sao. 

 

Nay thì mọi người đều nhận ra sinh sản nhiều có cái lợi. Càng nhiều người thì càng nhiều phiếu. Chiến 

tranh làm gì cho hao tài hao mạng. 

Cứ lấy lá phiếu quyết định là xong thôi. Chẳng cần phải xâm lăng. Một ngày nào đó có một ông hay bà 

gốc Mễ làm tổng thống Hoa Kỳ cũng là chuyện hợp lý thôi. Như thế chẳng ai cãi lý được và lại chắc chắn 

nữa. 

 

Thế giới vừa xem xong một vở kịch. chuyện nghe như diễu nhưng hoá ra lại có thật. Sân khấu và cuộc 

đời, văn nghệ và chính trị nào có khác nhau gì đâu. Tuy hai mà một. 

 

http://news.yahoo.com/kremlin-hopes-ukraine-crisis-not-start-cold-war-183714556.html 
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