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Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Saint-Pétersbourg, ngày 30/07/2017.  

REUTERS/Alexander Zemlianichenko 

Ngày 09/08/2017 là ngày tròn 18 năm Vladimir Putin lên nắm quyền lãnh đạo 

nước Nga, nhưng không hề có lễ kỷ niệm nào được tổ chức. Theo nhận xét của 

Le Figaro, đó là vì tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhân vật thân cận còn 

đang mải mê, bận bịu lật ngược thế cờ trên chính trường quốc tế, tức là thoát khỏi 

sức ép mà phương Tây gây ra cho chế độ Putin và để có thể kiểm soát được dư 

luận trong nước. 

Trong bài viết có tiêu đề « Putin muốn vượt qua ngưỡng 18 năm trị vì », Le Figaro 

nhận xét con đường của Putin đã được vạch sẵn vào năm 2012, khi Putin tái đắc 

cử tổng thống Nga. Đừng hy vọng vào việc Putin sẽ đổi hướng, không ai có thể 

làm được điều đó, kể cả các cố vấn thân cận của tổng thống Nga hay các nhà phê 

bình chính trị ! 

Chuyến thăm nước Cộng hòa Abkhazia của tổng thống Nga hôm thứ Ba 08/08 để 

kỷ niệm 9 năm chiến thắng của Nga trong cuộc chiến tranh tại Gruzia vào năm 

2008 càng cho công chúng thấy rõ đặc điểm của Putin vốn đã được nhiều người 

biết tới : Putin là người « hợp nhất các vùng đất của Nga ». Vladimir Putin cũng 

là người thể hiện quyền lực với người Mỹ và không ngần ngại « tịch thu, sáp 

nhập » một phần lãnh thổ của các quốc gia thành viên của Liên Xô như Ukraina, 

Moldova và Georgia. Có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên mà ngày bầu cử tổng 
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thống Nga 2018 lại được rời sang đúng ngày kỷ niệm bốn năm Nga sáp nhập bán 

đảo Crimée của Ukraina. 

Ông Putin vẫn chưa chính thức công bố sẽ ra tái tranh cử tổng thống vào năm 

2018, nhưng chắc chắn Putin vẫn muốn là chủ nhân điện Kremlin tới năm 2024. 

Khi đó, Putin mới 72 tuổi, tức là còn kém Staline 1 tuổi và kém Brejnev 3 tuổi 

tính theo thời điểm những nhân vật trên qua đời khi đang lãnh đạo đất nước. Theo 

một chuyên gia, như vậy là rất có thể Putin sẽ lãnh đạo nước Nga tổng cộng 30-

35 năm. Càng ngày Putin sẽ càng dày dặn kinh nghiệm, tự tin, mạnh mẽ và sẽ dễ 

đẩy nhanh sự phát triển của đất nước. 

Chuyên gia chính trị Konstantin Kalatchev, thân điện Kremlin, đánh giá ngày bầu 

tổng thống Nga 18/03/2018 sẽ « ghi danh Putin trong lịch sử ». Với những nỗ lực 

trên trường quốc tế, với việc sáp nhập Crimée, chắc chắn Putin sẽ tái đắc cử và 

với số phiếu cao tương tự như năm 2012 (63,6% ở vòng 1). Điều này sẽ củng cố 

quyền lực vốn đã không thể phủ nhận của Putin. 

Nhà chính trị học Alexandre Golts coi việc Putin mới đây phô trương cơ bắp, 

cũng giống như ông đã hai lần thể hiện hồi năm 2007 và 2009, là một dấu hiệu 

cho thấy Putin « từ chối tìm kiếm sự mới mẻ ». Chuyên gia Golts mỉa mai tương 

lai của nước Nga, chính là có « một Putin bất tử ». 

Về chính sách đối ngoại, Le Figaro dẫn lời chuyên gia Andrei Kolesnikov thuộc 

trung tâm Carnegie tại Matxcơva cho biết sẽ không có chuyện ngược đời : Putin 

sẽ không trả lại bán đảo Crimée cho Ukraina. Quan hệ với phương Tây vẫn sẽ 

căng thẳng. Rất có thể sẽ bớt căng thẳng hơn bây giờ, nhưng sẽ không được như 

trong giai đoạn 2012-2014. 

 


