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Hôm nay, 12/09/2018, tổng thống Nga gây bất ngờ khi đề nghị Nhật Bản ký hiệp định hòa bình, từ 

đây đến cuối năm, để khép lại trang sử Thế chiến Hai, mà không kèm theo bất cứ điều kiện nào. 

Theo AFP, đề nghị được tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế ở thành phố miền 

Viễn Đông Vladivostok, một sự kiện do Nga tổ chức, nhằm thắt chặt quan hệ với các cường quốc 

châu Á. 

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh, cũng ngay tại Diễn đàn này, thủ tướng Nhật Bản 

Shizo Abe kêu gọi Nga - Nhật cùng thay đổi cách tiếp cận, với nhận định : « Đã 70 năm nay chúng 

ta đã tìm kiếm cách giải quyết các bất đồng song phương, đã 70 năm chúng ta tiến hành thương 

thuyết ». Đáp lời lãnh đạo Nhật, tổng thống Nga nói : « Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau ký kết một 

hiệp ước hòa bình từ nay đến cuối năm, không kèm theo điều kiện ! ». 

Đề nghị của ông Putin gây ngạc nhiên, bởi trước đó Matxcơva vốn có lập trường rất dè dặt về vấn đề 

này. Ngay thứ Hai, 10/09, ông Putin còn khẳng định : « thật ngây thơ khi nghĩ là có thể giải quyết 

được trong một giờ » tranh chấp này. 

Tranh chấp lãnh thổ giữa Nga và Nhật tại khu vực quần đảo Kuril, mà Tokyo gọi là vùng lãnh thổ 

phương Bắc của Nhật, là trở ngại chính trong việc ký một thỏa thuận hòa bình, giữa hai cựu thù. 

Bốn hòn đảo thuộc cụm đảo này, trước đó do Nhật kiểm soát, đã bị quân đội Liên Xô chiếm kể từ 

cuối Thế chiến Hai. Trong những năm gần đây, bất chấp các kêu gọi thường xuyên từ phía Nhật, đàm 

phán về « vùng lãnh thổ phương Bắc » vẫn không có nhiều tiến triển. 

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Tokyo và Matxcơva đã tăng cường nỗ lực hợp tác kinh tế, bao 

gồm các dự án Nhật - Nga ngay tại các đảo tranh chấp. 

Nga - Trung tìm cách ít sử dụng đồng đô la 

Về quan hệ Nga và Trung Quốc, hôm qua, cũng tại Diễn đàn Vladivostok, sau cuộc hội kiến với chủ 

tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Putin cho biết Matxcơva và Bắc Kinh có chủ trương sẽ sử dụng 

nhiều hơn đồng nội tệ của mỗi nước trong các thanh toán song phương, thay cho đô la. Quan hệ 

thương mại Nga - Trung có chiều hướng cải thiện. Trong nửa năm đầu tiên vừa qua, trao đổi hàng 

hóa song phương tăng gấp một phần ba, với tổng giá trị 50 tỉ đô la. 

 

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin (P) và thủ 

tướng Nhật Shinzo Abe gặp nhau bên lề 
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