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Cuộc khủng hoảng Ukraina tiếp tục là tâm điểm chú ý của nhiều báo Pháp. Les Echos 

có bài « Phương Tây báo động trước các động thái quân sự Nga », nhấn mạnh đến nỗi 

lo ngại của Kiev rằng Matxcơva có thể tấn công Ukraina. Theo Les Echos, sau việc sát 

nhập Crimée – trong khi trước đó vẫn liên tục phủ nhận - thì khả năng Nga có tấn công 

Ukrain hay không trong thời gian tới chỉ có ông Vladimir Putin và ba hay bốn cộng sự 

thân cận biết rõ. Báo Les Echos với bài « Ukraina : Barack Obama lên tuyến đầu », đặc 

biệt chú ý đến cuộc họp bất thường của nhóm G7 tối nay tại La Haye. 

Hôm qua, tại quảng trường Maidan, địa điểm biểu tượng của phong trào dân chủ Ukraina, 

trước 5.000 người, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Andrei Paroubyi khẳng định các đơn vị 

Nga bố trí tại vùng biên giới có thể tấn công « bất cứ lúc nào ». Cũng hôm qua, lần đầu tiên các 

lãnh đạo Phương Tây, như Thủ tướng Anh và Tư lệnh Nato, viên tướng Mỹ Philip Breedlove, 

cũng cùng chung lo ngại này. Theo Tư lệnh Nato, sự hiện diện của quân đội Nga tại vùng biên 

giới là « rất rất quan trọng » (chữ « rất » được nhấn mạnh hai lần). 

Nga tấn công Ukraina ? Chỉ ông Putin có câu trả lời 

Một số chuyên gia quân sự đã hình dung kịch bản của cuộc tấn công từ Nga. Theo think tank 

IHS, mục tiêu của Nga là kiểm soát trong vài ngày các thành phố được coi là thân Nga, như 

Donest, Kharkov, Kherson… Cảng Odessa cũng có thể là mục tiêu chiếm đóng của Matxcơva. 

Về mặt lý thuyết, Nga có thể huy động quân số gấp 6 lần Ukraina và nhanh chóng chiếm được 

một phần ba lãnh thổ của nước này, nhưng theo các chuyên gia, đánh chiếm thì dễ, nhưng để 
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giữ được thì khó. Kịch bản Afghanistan trước đây, dẫn đến sự thất bại của Hồng quân, và sự sụp 

đổ của Liên Xô sau đó, rất có thể sẽ tái diễn. Việc Nga xâm lược Ukraina làm lo ngại khả năng 

bùng nổ Chiến tranh thế giới lần thứ ba, tuy nhiên khả năng đụng độ quân sự trực tiếp Nga – 

Nato là không thể, với quy ước ngầm được tuân thủ tuyệt đối từ 42 năm nay, là « không bao 

giờ một quân nhân Nato bắn vào một quân nhân Nga và ngược lại ». Tuy nhiên, điều này 

không ngăn cản Hoa Kỳ cung cấp tin tức tình báo và cố vấn cho Ukraina, nếu điều tồi tệ nhất 

xẩy ra. 

Theo ước tính của Kiev, lực lượng này bao gồm 80.000 binh sĩ (20.000 theo Nato), với 170 

máy bay và 400 xe bọc thép. Về phía Nga, nhiều lần Matxcơva bác bỏ khả năng Nga tấn công. 

Tuy nhiên, theo Les Echos, sau việc Nga sát nhập Crimée – trong khi trước đó vẫn liên tục phủ 

nhận - thì khả năng Nga có tấn công Ukrain hay không trong thời gian tới chỉ có ông Vladimir 

Putin và ba hay bốn cộng sự thân cận nhất là biết rõ. 

Bên cạnh nguy cơ bị xâm lược, Ukraina cũng đứng trước một đe dọa lớn khác từ phía Nga. Về 

chủ đề này, Le Monde có bài « Thể chế Liên bang, con ngựa thành Troia của chiến lược Nga 

tại Ukraina ». 

Họp G7 : Obama và Châu Âu muốn gây áp lực lên Nga 

Về tình hình tại chỗ ở Ukraina, Le Figaro có bài « Crimée : Hạm đội Ukraina đầu hàng ». Tuy 

nhiên, tâm điểm chú ý trong cuộc khủng hoảng Ukraina vẫn là chuyến công du sáu ngày của 

Tổng thống Barack Obama đến Châu Âu, về chủ đề này, đặc phái viên Le Figaro từ Washington 

gửi về bài « Barack Obama buộc phải ‘‘xoay trục’' một lần nữa về Châu Âu », với nhận định : 

Barack Obama mơ về Châu Á. Nhưng chính tại Châu Âu, ông đối đầu với thách thức mang tính 

chiến lược nhất trong nhiệm kỳ tổng thống. Vẫn theo Le Figaro, khó khăn nhất đối với Obama 

là thuyết phục Châu Âu có lập trường cứng rắn hơn, nếu Nga tiếp tục lấn tới. 

Cũng về vấn đề này, Le Monde có hồ sơ mang tựa đề « Barack Obama đến trấn an các nước 

Châu Âu », cho thấy khủng hoảng Ukrain đã thay đổi hoàn toàn lịch trình của Tổng thống Mỹ. 

Trước Châu Âu đang bất an, Tổng thống Mỹ phải « tái khẳng định sự gắn bó của Hoa Kỳ với 

điều 5 của Hiến chương Nato, theo đó, việc một thành viên bị tấn công cũng có nghĩa là toàn 

khối bị tấn công ». Le Monde cho biết thêm, khi Hiến chương Nato được thông qua, tinh thần 

của điều 5 - cam kết thiêng liêng nhất của Hiến chương Nato – chưa được thể hiện đầy đủ trong 

Hiến pháp Hoa Kỳ. 



Báo Les Echos có bài đáng chú ý « Ukraina : Barack Obama lên tuyến đầu », đặc biệt chú ý 

đến cuộc họp bất thường của nhóm G7 tối nay tại La Haye, bên lề Hội nghị thượng đỉnh về an 

ninh hạt nhân, nhằm chốt lại phản ứng của Phương Tây sau khi Nga thôn tính Crimée. Hội 

nghị G7 là giai đoạn đầu tiên trong chuyến công du của Obama tại Châu Âu, được coi như là 

một tín hiệu cảnh báo cho thấy sự cô lập của Nga. Cũng trong chuyến công du này, Hoa Kỳ sẽ 

tới Ả Rập Xê Út, số hai thế giới về dầu lửa, sau Nga. 

Một "Ukraina mới" sẽ giúp cho sự ra đời "một Châu Âu thứ Ba" 

Về cuộc khủng hoảng Ukrain với những căng thẳng leo thang, dường như không có triển vọng 

cho một giải pháp hòa bình, Le Monde đưa ra một góc nhìn quan trọng khác qua bài viết mang 

tựa đề « Hướng đến một Châu Âu thứ ba ? » của Georges Nivat, một chuyên gia Pháp về thế 

giới Slave. Ông Georges Nivat là một trong những người dịch Alexandra Soljenitsyne, và quảng 

bá văn học Nga. Trong số các tác phẩm của ông có « Nga-Châu Âu. Sự chấm dứt của cuộc 

phân liệt » (1993). 

Chuyên gia về Nga và thế giới Slave đặt câu hỏi tình thế rất đáng quan ngại tại Ukraina và 

Crimée liệu có thể dẫn đến một cái nhìn mới về chính Châu Âu ? 

Ghi nhận Ukraina bản thân là một quốc gia, sống giữa hai đế chế, hai thế giới, sở dĩ thống nhất 

được là nhờ văn hóa. Ukraina có một nền văn hóa kép, hai ngôn ngữ song hành (tiếng Nga và 

Ukraina), đây chính là điều khiến Ukraina thực sự là quốc gia « Châu Âu ». « Một nước 

Ukraina mới sẽ giúp cho chính chúng ta xây dựng được một Châu Âu mới ». Sau Châu Âu đầu 

tiên được khởi sự sau Thế chiến 2 (1945) và Châu Âu thứ hai, sau khi bức tường Berlin sụp đổ 

(1989). Một Châu Âu thứ ba – là sự mở rộng của hai Châu Âu trước -, nếu ra đời, sẽ bao gồm cả 

nước Nga. 

Chính trong quá trình này mà Ukraina « sẽ có thể tìm thấy được sự thống nhất tinh thần/tâm 

linh, và tái hòa giải với Nga, vốn luôn gắn bó qua hàng triệu mối dây liên hệ giữa các gia 

đình, trong hai triệu người Ukraina làm việc tại Nga, trong tất cả các di sản chung ». 


