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Các nhân tố: tranh chấp lãnh thổ, biển đảo, vai trò của Mỹ, vấn đề bán đảo Triều
Tiên, sự nghi ngại lẫn nhau, tư duy và những tàn tích còn sót lại của Chiến tranh
lạnh là những ảnh hưởng tác động đến quá trình hội nhập khu vực ở Đông Bắc Á.
NCBĐ giới thiệu bài phỏng vấn của Havard Asia Quarterly với Giáo sư Zhang
Yunling, Giáo sư kinh tế quốc tế và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình
Dương và Viện Nghiên cứu Nhật Bản thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc
(CASS).

Zhang Yunling là Giáo sư kinh tế quốc tế và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu
Á-Thái Bình Dương và Viện Nghiên cứu Nhật Bản thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung
Quốc (CASS), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách APEC, CASS; Thành viên
của Hội đồng Tư vấn quốc tế, APEC; chuyên gia xuất sắc cấp quốc gia, được Hội
đồng Nhà nước vinh danh vào năm 1992, Phó chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Châu
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Harvard Asia Quarterly (HAQ): Liệu việc tranh chấp quần đảo Điếu Ngư có
thể trở thành trở ngại chính đối với hội nhập khu vực ở Đông Bắc Á?

Zhang Yunling (ZYL): Những vấn đề này đã tồn tại một thời gian. Đây không phải
là tranh chấp mới. Nhưng khi các nước phát triển, vấn đề cũng trở nên khá phức
tạp. Ví dụ, trong trường hợp quan hệ giữa Nhật Bản và Hản Quốc, do sự phát triển
của Hàn Quốc và do sự lớn mạnh của chủ nghĩa dân tộc, vấn đề đã trở nên nghiêm
trọng.

Vụ đảo Điếu Ngư là trường hợp tương tự. Khi quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản được
bình thường hóa vào năm 1978, bạn có thể nói rằng lúc đó đã có sự đồng thuận là
vấn đề này cần được hoãn lại, mặc dù không có hiệp ước chính thức nào được ký
kết, lãnh đạo (cả hai nước) đã thảo luận về vấn đề này. Đặng Tiểu Bình nói nên
giải quyết vấn đề trong tương lai và phía Nhật không phản đối. Tuy nhiên, trong
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quá trình phát triển của Trung Quốc, phía Nhật ngày càng cảm thấy cứ để yên vấn
đề này thì không ổn.

Khi Mỹ chuyển giao quyền tài phán đối với quần đảo Điếu Ngư cho Nhật Bản vào
đầu những năm 1970, Mỹ đã nói rõ rằng chỉ trao cho Nhật Bản “quyền tài phán
(guanxia quan)” – vấn đề chủ quyền sẽ phải do Trung Quốc và Nhật Bản giải quyết.
Sau việc chuyển giao cho Nhật Bản, chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng phản đối về
động thái này. Do quần đảo này đã thuộc quyền tài phán của Nhật Bản từ rất lâu,
và Trung Quốc cũng đã không phản đối, điều này đã gây ra sự hiểu nhầm rằng
quần đảo thuộc về Nhật Bản. Trong thực tế, ở Trung Quốc cũng như ở Đài Loan,
phong trào “gìn giữ Điếu Ngư (bao diao)” chưa bao giờ lắng xuống cả.

Khi sức mạnh của Trung Quốc tăng lên, áp lực từ trong nước về giải quyết vụ tranh
chấp ngày càng tăng. Trong những năm gần đây, Nhật Bản cho rằng không hề có
sự tranh chấp nào cả, cũng như không quan tâm đến sự tăng trưởng của Trung
Quốc. Nhật Bản khẳng định rằng, do Điếu Ngư vẫn luôn luôn là lãnh thổ Nhật Bản,
nên không có xung đột lợi ích. Hầu như tất cả các các chính trị gia Nhật Bản đều
chọn lập trường này.

Một thời gian ngắn trước đây đã xảy ra sự cố Nhật Bản bắt giữ một tàu đánh cá của
Trung Quốc. Lần đầu tiên, Nhật sử dụng pháp luật trong nước để buộc tội thuyền
trưởng tàu đánh cá Trung Quốc, với lý do rằng ông ta đã cản trở các tàu của Nhật
Bản thực hiện nhiệm vụ của mình. Đây là một vấn đề khá nghiêm trọng. Nếu Trung
Quốc đồng ý với việc sử dụng pháp luật trong nước của Nhật Bản để đối phó với
những tranh chấp lãnh thổ, thì tương đương với việc Trung Quốc thừa nhận quyền
sở hữu của Nhật Bản tại Điếu Ngư. Nhật Bản không nên làm vậy, và Trung Quốc
luôn phản đối điều này. Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đã bị đuổi kịp số phiếu trong
cuộc tranh cử giữa nhiệm kỳ, do đó, các chính trị gia của họ có thể đã chọn lập
trường cố chấp này [để làm an lòng cử tri]. Điều này đã đẩy vấn đề tới bờ vực. Tất
nhiên, những hành động này làm tổn hại đến mối quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản
vốn chỉ mới bắt đầu cải thiện gần đây.

Một vấn đề tương tự tồn tại trong trường hợp của các đảo ở biển Đông. Tranh chấp
[lãnh thổ] trong khu vực đã diễn ra trong một thời gian dài. Nhưng lập trường của
Trung Quốc về vấn đề này không thay đổi nhiều. Ban đầu Đặng Tiểu Bình đề xuất
rằng: “Chủ quyền là của chúng ta, nhưng chúng ta có thể cùng phát triển khu vực
với những nước khác
(zhuquan guiwo, lianhe kaifa)”. Về cơ bản ông nói rằng
chúng ta nên để yên vấn đề, trong khi chờ đợi, chúng ta cùng khai thác chung tài
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nguyên của khu vực. Khi điều kiện chín muồi, vấn đề chủ quyền có thể được đàm
phán và giải quyết. Tuy nhiên, việc Trung Quốc lớn mạnh hơn làm các nước khác lo
lắng rằng việc trì hoãn giải quyết vấn đề sẽ có lợi cho Trung Quốc. Điều này đã thổi
bùng lại tranh chấp cũ.

Tôi không nghĩ rằng bất kỳ tranh chấp nói trên nào có thể được giải quyết trong
thời gian ngắn. Chỉ có ba cách để làm điều đó. Một cách là chiếm đoạt bằng vũ lực.
Liệu Trung Quốc có đủ sức mạnh để làm điều đó trong tương lai? Trung Quốc sẽ
làm được, nhưng làm như vậy sẽ làm thay đổi xu hướng địa chính trị của khu vực.
Nó sẽ gây ra nhiều hậu quả tiêu cực, chưa kể rằng nhiều hòn đảo có thể chiếm giữ
được, nhưng không giữ được. Vì vậy, tôi không nghĩ là Trung Quốc sẽ dùng các
biện pháp như vậy mà không cân nhắc kỹ lưỡng. Không nước nào có thể giải quyết
các vấn đề về chủ quyền một cách đơn giản cả.

Cách thứ hai là thương lượng. Nhưng tình hình bây giờ đúng là khá phức tạp. Các
đảo Điếu Ngư đã thuộc quyền tài phán của Nhật Bản trong một thời gian dài. Các
quốc gia khác nhau chiếm các đảo ở Biển Đông, và gần như không có đảo nào vô
chủ. Trong những trường hợp này, chẳng nước nào khi đã chiếm đóng một hòn đảo
sẽ từ bỏ chủ quyền của mình ở đó. Vì vậy, tôi e rằng các cuộc đàm phán cũng là
một biện pháp không thỏa đáng. Giải pháp cuối cùng là mang ra các Tòa án quốc
tế.

Vì vậy, xét tổng thể, tôi cảm thấy cả ba cách giải quyết tranh chấp trên đều không
khả thi. Điều duy nhất có thể làm là trì hoãn quá trình vô thời hạn. Nhưng sự trì
hoãn này bản thân nó cũng có thể là một vấn đề. Chúng ta đã thấy rằng các nước
tham gia sẽ không chịu đựng sự trì hoãn thêm nữa về hai vấn đề: đầu tiên, làm cho
Trung Quốc thừa nhận tình hình hiện nay, và thứ hai, lôi kéo Mỹ vào như một đối
trọng để kiềm chế Trung Quốc. Tôi thấy rằng đó là một yếu tố nghiêm trọng ảnh
hưởng đến hợp tác khu vực và thậm chí cả quan hệ song phương.

Đồng thời, chúng ta nên thừa nhận sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung
Quốc đã làm gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau trong khu vực. Trong lĩnh vực kinh tế,
Trung Quốc là thị trường chính đối với hầu như tất cả các thành viên của khu vực.
Trung Quốc cũng cần phát triển một cách hòa bình, và càng có nhiều thời gian để
phát triển hòa bình càng tốt. Các nước khác cũng có thể không hy vọng khơi mào
một cuộc chiến tranh với Trung Quốc. Vì vậy, bất kể đó là vì lợi ích kinh tế hay vì sự
ổn định địa chính trị, cũng như gia tăng sức mạnh của Trung Quốc, hợp tác sẽ
được ưu tiên hơn là đối đầu.
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Trong những thập kỷ gần đây, hợp tác trong khu vực rõ ràng đã được tăng cường
bằng nhiều cách. Mặc dù sự tiến bộ này không thể bằng hội nhập khu vực tại châu
Âu, song một số khuôn khổ hợp tác đã được xác lập. Thông qua các tác động xoa
dịu của các khuôn khổ nhiều tầng lớp, một sự cân bằng lẫn nhau đã được nuôi
dưỡng trong khu vực với những lợi thế riêng của mình. Nó cho phép tất cả các nước
tham gia. Thông qua cơ chế này, nhiều vấn đề có thể được đặt lên bàn nghị sự và
thảo luận dựa trên lợi ích các bên. Mọi người cần hòa bình và ổn định.

Trung Quốc và Nhật Bản đã lớn tiếng với nhau về vấn đề đảo Điếu Ngư từ sau vụ
tàu cá. Sau khi ngư dân được thả, mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn. Nhưng đồng
thời, hai nước vẫn đang tìm kiếm một sự ổn định. Tại Hội nghị Á-Âu vào ngày 3
tháng 10, Thủ tướng Ôn Gia Bảo vẫn gặp Thủ tướng Naoto Kan. Cả hai tái khẳng
định chủ quyền của họ đối với quần đảo Điếu Ngư. Hai bên cũng đã quan tâm đến
việc phục hồi đối thoại cấp cao, cũng như đàm phán Trung-Nhật về tranh chấp ở
Biển Hoa Đông.

Hợp tác ở châu Á có điểm nổi bật khác với ở châu Âu về mặt nền tảng. Châu Âu đã
đi qua hai cuộc thế chiến, nên không ai có thể chịu đựng thêm một cuộc chiến
tranh nữa. Sự đồng thuận đã khá rõ ràng: bạn không thể chiến đấu nữa, vì vậy bạn
cần phải tìm một cơ chế để phòng ngừa chiến tranh. Mục tiêu cuối cùng là chính
trị, nhưng hội nhập kinh tế được thực hiện trước tiên. Điều này dần dần củng cố cơ
sở cho sự thống nhất về chính trị. Đã có cả một sự nhất trí và một động lực để đi
theo con đường đó.

Tuy nhiên, nền tảng cho sự hợp tác ở châu Á là khác. Chiến tranh lạnh chia rẽ châu
Á một thời gian dài, khi nó kết thúc, phần lớn các chia rẽ đó đã được hàn gắn,
nhưng không biến mất hoàn toàn. Vì vậy, hợp tác an toàn trong lĩnh vực chính trị
không phải là một mục tiêu được xác định rõ ràng. Kinh tế là một trong những cơ
sở cho sự đồng thuận, vì nó không ngừng thúc đẩy sự phụ thuộc lẫn nhau trong khu
vực. Khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á nổ ra vào năm 1997, các cuộc đàm
phán giữa ASEAN và các quốc gia Đông Bắc Á đã được tổ chức. Mặc dù sự đồng
thuận kiểu đó có tồn tại, song các nước trong khu vực có những cách hiểu rất khác
nhau về những việc cần làm một khi nó bắt đầu được thể chế hoá, ví dụ như: cuối
cùng thì nên thiết lập loại cơ chế như thế nào? Và những khuôn khổ cơ bản của nó
là gì?
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Mặc dù chiến tranh lạnh đã kết thúc, nhưng thực tế là những bất đồng về vấn đề
quân sự vẫn kéo dài. Tôi sợ không có giải pháp ngắn hạn cho vấn đề này. Những nỗ
lực hợp tác an ninh khu vực hiện tại phải tìm ra được những bất đồng hiện có, và
đồng thời phải phát triển cơ chế mới. Đây là cách thức cơ bản để kết nối giữa các
phát triển mới và cũ. Tuy nhiên, ảnh hưởng vốn có của các bất đồng cũ vẫn còn rất
mạnh.

Khi các khuôn khổ khác nhau cùng tồn tại, có sự linh hoạt hơn, và do đó có nhiều
không gian hơn cho các khuôn khổ hợp tác. Ít nhất, có một nền tảng và một cơ chế,
do đó khi một vấn đề phát sinh, tất cả mọi người có thể tập hợp lại và bàn luận về
nó. Và một khi tất cả mọi người lên tiếng, nó không còn là vấn đề gây tranh cãi như
vậy nữa, bởi vì nó không phải là một vấn đề đang được đàm phán; đúng hơn, nó
đang được thảo luận thông qua đối thoại, tất cả mọi người sẽ cùng tìm kiếm một
giải pháp. Có một nhược điểm ở đây, bởi rất khó tìm ra một giải pháp thống nhất
cho một số việc nhất định. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy xu hướng tham vấn và
hợp tác là tối quan trọng. Nói cách khác, có một cảm nhận về lợi ích tập thể dựa
trên tư duy chiến lược vĩ mô về hiện trạng ổn định. Đó là vấn đề chính.

HAQ: Ông có nghĩ rằng ba quốc gia lớn tại Đông Bắc Á cần phải hội nhập
như kiểu EU và ASEAN không? Hay là những khuôn khổ hợp tác hiện tại tốt
hơn?

ZYL: Tôi nghĩ rằng sẽ khó cho vùng Đông Bắc Á tiếp cận theo cách như EU hay
ASEAN, nhưng khu vực này cần một khuôn khổ hợp tác. Bước đầu tiên là phát triển
một khuôn khổ bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, và các quốc gia Đông
Bắc Á khác. Bắt đầu từ kiểu đối thoại đơn giản, và sau đó dần dần phát triển từ
“cuộc họp khi ăn sáng” tới “cuộc gặp chiêu đãi” và rồi thành “cuộc họp độc lập”.
Năm nay, chúng tôi đã nhất trí lập ra Ban thư ký cho Hội nghị thượng đỉnh Trung
Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc. Về trung hạn, ít nhất, mục đích của cơ chế này không
phải là để xử lý các mối quan hệ ở Đông Bắc Á, hay thậm chí giữa Trung Quốc, Nhật
Bản, và Hàn Quốc. Đây là một cách để phối hợp đối thoại, không phải là một cơ chế
giải quyết tranh chấp. Bạn có thể gác lại một số tranh chấp chưa được giải quyết chúng có thể được xử lý song phương. Nhưng đó là nơi để tìm kiếm sự hợp tác.
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Thứ tư, 20 Tháng 4 2011 00:00

Tôi nghĩ rằng Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc sẽ không dẫn
đến các loại hình hội nhập như chúng ta đã thấy ở ASEAN. Một số người nói là có
thể, và nếu như vậy, tôi sẽ chào đón nó. Nhưng cá nhân tôi cho rằng thời gian tới,
các cuộc họp này sẽ không đề cập các vấn đề nghị sự bức thiết.

Khi cần thúc đẩy hợp tác ở Đông Bắc Á sâu sắc hơn, có một số các yếu tố không xác
định được. Đầu tiên là sự thiếu rõ ràng về việc làm thế nào để sửa đổi các mối
quan hệ hiện có giữa các nước trong khu vực. Ban đầu, Nhật Bản trỗi dậy, và Trung
Quốc suy yêú; nay Trung Quốc đang trỗi dậy, và Nhật Bản có thể đang dần dần suy
yêú. Mối quan hệ kiểu này cần có thời gian để phối hợp.

Thứ hai, nền tảng địa chính trị tổng thể ở Đông Bắc Á là không rõ ràng, đặc biệt là
liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Sẽ khó phát triển hợp tác nếu không có Hàn Quốc
tham gia: vấn đề Bắc Triều Tiên ảnh hưởng đến bán đảo Triều Tiên, vấn đề bán đảo
Triều Tiên đến lượt nó lại ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các nước lớn trong khu
vực; và điều này ảnh hưởng đến những nỗ lực để định hình lại cấu trúc bao trùm
vốn đã được hình thành trong khu vực từ Thế chiến II.

Trung Quốc, Nhật Bản, và Hàn Quốc hiện đang làm việc theo hai hướng. Đầu tiên là
để tìm kiếm hợp tác và đối thoại về các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu.
Nhưng họ cũng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, do ba quốc gia có ba
nền kinh tế khá gắn bó. Ví dụ, ở cấp độ không chính thức, một nghiên cứu đã được
tiến hành trong bảy năm nay để thiết lập Khu vực Thương mại Tự do (FTA) giữa ba
nước. Năm nay, các quan chức chính phủ đang đi đầu trong nghiên cứu này, các
quan chức, doanh nhân, và các học giả cũng cùng tham gia. Lôi kéo được các chính
phủ chấp nhận sáng kiến này là một bước tiến lớn, thậm chí không dễ tí nào.

Nhìn chung, tình hình đang thay đổi tốt hơn. Ngay từ đầu, Trung Quốc đã liên tục
yêu cầu rằng các FTA được đàm phán càng sớm càng tốt. Đầu tư và hàng hóa từ
Nhật Bản và Hàn Quốc đã có một thời gian rất dễ dàng thâm nhập vào Trung Quốc,
nhưng có nhiều trở ngại đối cho hàng hoá Trung Quốc nhập khẩu vào Hàn Quốc và
Nhật Bản. Do Trung Quốc quan tâm đến việc thâm nhập vào những thị trường này,
nên Trung Quốc hy vọng có thể sử dụng một dàn xếp mang tính hệ thống để đạt
được quyền thâm nhập bình đẳng. Hàn Quốc chậm trễ trong việc đưa ra bất kỳ lời
hứa hẹn nào về đề nghị này. Nhưng gần đây, Hàn Quốc đã trở nên chủ động hơn
và đã sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán song phương. Đó là do sau khi
Trung Quốc và Đài Loan ký kết Hiệp định khung hợp tác kinh tế (ECFA), hàng hoá
Hàn Quốc rơi vào thế bất lợi [tại thị trường Trung Quốc]. Hàn Quốc, do đó, hy vọng
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sẽ đạt được một thỏa thuận để hàng hoá của mình có thể thâm nhập thị trường đại
lục theo cùng một điều khoản như hàng từ Đài Loan. Một vấn đề nữa trong lĩnh vực
kinh tế là cấu trúc khác biệt giữa các nền kinh tế của Nhật Bản, Hàn Quốc, và Trung
Quốc. Điều này phát sinh từ cấp độ phát triển khác nhau. Mỗi nước đều muốn bảo
hộ các ngành yếu kém của mình: ở Nhật Bản và Hàn Quốc, là lĩnh vực nông
nghiệp, cũng như một số bộ phận trong ngành chế tạo vốn trước đây có tính cạnh
tranh. Sự bảo hộ trong nước mạnh mẽ hơn ở những lĩnh vực này.

Nhưng nhìn chung, khi tiến về phía trước tất sẽ đạt được cái gì đó. Các cuộc đàm
phán liên quan đến sự phối hợp đầu tư vẫn tiếp tục, và nếu mọi việc diễn ra suôn
sẻ, các nước có thể ký tắt vào một kế hoạch sơ thảo trong lĩnh vực này ngay năm
nay. Nếu họ làm vậy, sau đó có thể xúc tiến thảo luận về hàng hóa và thương mại.

Xét tổng thể, tất nhiên, sự tiến bộ không đạt được nhanh chóng như dự kiến ban
đầu – vì liên quan đến những nhân tố chính trị, và khi tình hình xấu đi, những nhân
tố này có thể cản trở sự tiến bộ trong kinh tế hợp tác. Ngoài ra, có những vấn đề
liên quan đến Mỹ, vì cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều là đồng minh của Mỹ. Đẩy mạnh
thể chế hóa các cơ chế với Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ với Mỹ.
Kết quả là, Mỹ có thể cảnh giác hơn.

HAQ: Mỹ đóng vai trò gì trong vận động địa chính trị của Đông Bắc Á?

ZYL: Hoa Kỳ là một yếu tố không thể thiếu trong hợp tác cho cả Đông Á, chứ không
chỉ Đông Bắc Á. Nếu Hoa Kỳ can thiệp quá nhiều, sẽ gây tác dụng phụ. Hay nhìn
cách khác, sự hiện diện của Mỹ hạn chế các hoạt động của các đồng minh của Mỹ.

Lý tưởng nhất, Đông Á sẽ phát triển cơ chế riêng cho hợp tác trong khu vực. Đông Á
có thể cơ cấu lại các quan hệ của khu vực với Hoa Kỳ, cũng giống như Châu Âu đã
làm được với Hoa Kỳ trong quá khứ. Châu Âu tăng cường kết cấu bên trong khu vực,
phát triển từ một nhóm thành Liên minh châu Âu. Mỹ và Châu Âu thiết lập hợp tác
thông qua Hiệp ước Đại Tây Dương.

Nhưng khu vực Đông Á khá phức tạp. Sự trỗi dậy của Trung Quốc là một yếu tố,
nhưng quan trọng hơn là lo ngại của Mỹ rằng khu vực Đông Á có thể tự hợp tác và

8 / 15
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loại trừ Mỹ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích chiến lược của Mỹ và làm suy yếu
ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Hoa Kỳ không muốn thấy bất kỳ hợp tác nào ở
Đông Á mà không có tham gia của Mỹ. Nhiều quan chức người Mỹ đã và đang nhắc
đi nhắc lại vấn đề này.

Tôi đã hỏi một số chuyên gia và các quan chức Mỹ về điều này, và họ đã nói rằng
không có nhu cầu cơ bản về hợp tác nội bộ Đông Á, bởi vì Mỹ sẽ tiếp tục bảo hộ cho
khu vực. Đây, tất nhiên, là lợi ích của Mỹ. Theo tôi, từ lợi ích của Đông Á, nhiều vấn
đề chỉ có thể được giải quyết và thương lượng giữa các nước Đông Á với nhau. Một
khi Hoa Kỳ tham gia, mọi việc sẽ khó khăn hơn bởi vì rốt cuộc thì Mỹ có những lợi
ích chiến lược bên ngoài cần tính đến.

Sự hiện diện của Mỹ ở Đông Á là một thực tế. Mỹ có nhiều đồng minh và có ảnh
hưởng rất lớn. Hơn thế nữa, áp lực vô hình về sự trỗi dậy của Trung Quốc đã khiến
một số nước hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ là đối trọng với Trung Quốc. Nếu Hoa Kỳ cứ cố
giữ Đông Á trong khuôn khổ do mình tạo ra và siết chặt các mối quan hệ với các
đồng minh, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nỗ lực thực sự để thoát khỏi
vòng kiểm soát của Mỹ. Khi Yukio Hatoyama lên nắm quyền ở Nhật Bản, ông hy
vọng thiết lập một mối quan hệ cân bằng giữa châu Á và Mỹ. Ông ta đã từ chức rất
sớm. Tương tự với Hàn Quốc. Các chính phủ của Kim Dae-Jung và Roh Moo-hyun đã
nỗ lực thoát khỏi kiểm soát của Mỹ để độc lập xử lý các mối quan hệ Bắc-Nam
(Triều Tiên) và lấy lại thẩm quyền chỉ huy thời chiến vv. Nhưng chính phủ Lee
Myung-Bak đã một lần nữa chọn chính sách thân Mỹ, phủ nhận những năm tháng
nỗ lực đó. Hoa Kỳ rõ ràng là đã có một số ảnh hưởng tới các sự kiện này.

HAQ: Điều đó có nghĩa rằng các nỗ lực của những nước này để tự giữ
khoảng cách với Hoa Kỳ là không thực tế? Hoặc điều đó có nghĩa rằng Hoa
Kỳ có nhiều sức mạnh để áp đặt quyền kiểm soát?
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ZYL: Hoa Kỳ không có quá nhiều sức mạnh để áp đặt sự kiểm soát, nhưng sẽ chỉ là
vấn đề thời gian trước khi Nhật Bản và Hàn Quốc tự thoát khỏi Mỹ. Trong trường
hợp của Nhật Bản, một số phe nhóm trong nước đã nói “không” với Hoa Kỳ kể từ
những năm 1960. Chính phủ Hatoyama cũng là đại diện của xu hướng này. Không
có quốc gia nào muốn bị kiểm soát bởi một quốc gia khác mãi mãi. Tuy nhiên, Mỹ
lo ngại rằng thay đổi hiện trạng sẽ dẫn đến mất vai trò lãnh đạo trong khu vực. Vì
vậy, tôi nói rằng Hoa Kỳ can thiệp quá nhiều, và điều đó có tác động tiêu cực đến
khu vực.

Mặt khác, tất cả các nước trong khu vực, bao gồm Trung Quốc, về cơ bản đồng ý
rằng Hoa Kỳ cần là một phần của quá trình hợp tác ở Đông Á, đặc biệt là một nước
thành viên trong hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Về nguyên tắc bạn hoàn toàn có
thể phủ nhận điều này, nhưng đây vẫn là một thực tế không thể tránh khỏi. Như tôi
đã đề cập trước đó, nhiều người hy vọng rằng Hoa Kỳ có thể đối trọng với Trung
Quốc.

Vì vậy, hiện nay, có nhiều hình thức hợp tác ở Đông Á. Thông qua các khuôn khổ
ASEAN +1 và ASEAN +3, chúng tôi tiếp tục phát triển hợp tác chỉ trong nội bộ khu
vực, do không có Mỹ. Mỹ có thể tự quản lý những quan hệ của mình với khu vực, và
Trung Quốc cũng có thể làm như vậy. Mặt khác, tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á
có khuôn khổ lớn hơn để kết hợp Mỹ và Nga. Hội nghị thượng đỉnh Đông Á có thể
trở thành một diễn đàn hiệu quả ở quy mô lớn cho các nước lớn thảo luận các vấn
đề chiến lược.

Do sự hiện diện của Hoa Kỳ là một thực tế, chúng tôi hy vọng rằng Mỹ có thể đóng
vai trò xây dựng. Nhưng điều đó sẽ không nhất thiết lúc nào cũng đúng - Mỹ có thể
dùng sức mạnh để xây dựng hợp tác trong khu vực theo lợi ích riêng và tham vọng
của Mỹ. Nếu là như vậy, sẽ dẫn đến xung đột lợi ích không chỉ với Trung Quốc, mà
còn với ASEAN. Tất cả mọi thứ mà ASEAN đã thực hiện đều xoay quanh một cấu
trúc khu vực cân bằng do Mỹ dẫn đầu.

Trong những năm 1990, [Tổng thống Mỹ] Bill Clinton đã biến APEC thành một hội
nghị thượng đỉnh do Mỹ dẫn đầu. [Thủ tướng Malaysia] Mahathir bin Mohamad đã
từ chối tham gia như một cử chỉ phản đối sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Sau đó, Mahathir
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Thứ tư, 20 Tháng 4 2011 00:00

đề xuất thành lập Hội nghị Kinh tế Đông Á (EAEC), và đã nhận được hỗ trợ từ
ASEAN. Hơn nữa, khi các nước ASEAN tham gia APEC, họ đã thống nhất nguyên tắc
là APEC không được làm suy yếu các khuôn khổ hoạt động của ASEAN. Tương tự
như vậy, khi Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á được mở rộng, một điều đã được nhấn
mạnh rằng ASEAN sẽ vẫn ở vị trí đầu tầu.

Các quốc gia ASEAN có thể công khai không đồng ý với Hoa Kỳ nếu họ nhìn nhận đó
là mối đe dọa đối với quyền lãnh đạo của ASEAN. Các nước ASEAN hoan nghênh sự
tham gia của Mỹ, nhưng họ vẫn cảnh giác về vai trò tương lai của Mỹ. Mọi việc diễn
ra thế nào phụ thuộc vào khu vực và cả hành động của Hoa Kỳ. Nếu Hoa Kỳ quá
quyết đoán và mạnh mẽ, sẽ không ai vui vẻ cả, và điều này sẽ dập tắt tất cả các
triển vọng cho sự phát triển của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á.

HAQ: Ông nghĩ rằng cuộc xung đột Triều Tiên sẽ có tác động gì đến khu
vực hóa và hợp tác ở Đông Á?

ZYL: Có hai mặt của vấn đề ở đây. Một là sự chia cắt của bán đảo Triều Tiên. Điều
này bao gồm Bắc Triều Tiên và tranh chấp chưa được giải quyết của họ với Mỹ.
Trong thời Clinton, người ta đã sẵn sàng giải quyết nó, nhưng chỉ là tạm thời. Sau
vụ 11/9, có thay đổi lớn trong vận động địa chính trị khu vực mà kết quả là mối
quan hệ Mỹ-Bắc Triều Tiên xấu đi. Hoa Kỳ tuyên bố Bắc Triều Tiên là một phần của
Trục ma quỷ, và Bắc Triều Tiên đã phát triển hạt nhân. Ý tưởng đàm phán sáu bên
mang lại một cách giải quyết vấn đề mới. Tuy nhiên, sau khi chiến hạm Cheonan bị
đánh chìm, tình hình đã căng thẳng trở lại.

Cần phải có những tầm nhìn rộng hơn về cách giải quyết những vấn đề này. Chiến
tranh lạnh đã kết thúc lâu rồi – chẳng lẽ không thể tìm thấy một cách để bình
thường hóa mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên? Đó chắc chắn không phải
là không thể. Nhưng ngay bây giờ, tranh chấp đang diễn ra kiểu “Con gà và quả
trứng”: một mặt, Mỹ nói rằng mối quan hệ sẽ được cải thiện ngay khi Bắc Triều
Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, mặt khác, Bắc Triều Tiên lại lo sợ việc từ bỏ vũ khí hạt
nhân sẽ làm họ ở thế yếu, họ muốn cải thiện quan hệ trước và chỉ sau đó mới từ bỏ
tham vọng hạt nhân. Vì vậy, tôi e rằng bế tắc này sẽ kéo dài hầu như không có kết
thúc. Chúng ta phải nhờ đến các nỗ lực chung và quay trở lại đàm phán sáu bên.

May mắn thay, tất cả mọi người đã đồng ý rằng mối quan hệ cần phải được bình
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thường hóa và cải thiện, và họ ủng hộ trao đổi viện trợ để hỗ trợ cho phi hạt nhân
hóa. Sau hàng loạt tiến bộ, chúng ta phải trở về thỏa thuận ban đầu đã đạt được và
cùng nhau thực hiện các bước tiếp theo.

Mặt kia của vấn đề chính là bản thân Bắc Triều Tiên. Vì đã bị cô lập trong một thời
gian dài, môi trường quốc tế đã trở nên rất không thuận lợi đối với nước này. Các
vấn đề trong nước của Bắc Triều Tiên vẫn còn không rõ ràng đối với quan sát viên
bên ngoài. Nền kinh tế kém phát triển, nếu có một cú sốc ngoại sinh và chính phủ
mất kiểm soát, có thể làm thay đổi vận động địa chính trị ở phạm vi rộng hơn.

Theo quan điểm của Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên là cánh cửa kế bên, do đó,
Trung Quốc có quyền lợi đặc biệt ở đó. Trung Quốc đã luôn chủ động trong việc
thúc đẩy phi hạt nhân hóa và bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Trung Quốc
đang quan sát sát sao về sự ổn định ở đây. Trung Quốc hy vọng là Bắc Triều Tiên
sẽ cải cách và phát triển. Để đạt được điều này, dĩ nhiên, Trung Quốc cần sự hỗ trợ
của Hoa Kỳ, Nhật Bản, và Hàn Quốc. Tôi nghĩ rằng nếu hoàn cảnh cho phép, Bắc
Triều Tiên sẽ cải cách và mở cửa, và theo một cơ chế hợp tác hiệu quả, họ có thể
thực hiện phi hạt nhân. Khi điều kiện chín muồi trong bối cảnh quốc tế nếu Bắc
Triều Tiên không thực hiện phi hạt nhân, sẽ khó cải thiện quan hệ ngoại giao với
các quốc gia khác, và sẽ không có chỗ để phát triển. Tôi nghĩ rằng các nhà lãnh
đạo Bắc Triều Tiên nhận thức rõ về điều này.

HAQ: Trong khi Nhật Bản đề xuất “vòng cung tự do và thịnh vượng” và Mỹ
đề xuất “phong tỏa chuỗi hải đảo” của Trung Quốc, liệu có còn cơ sở để
lạc quan về khu vực hóa?

ZYL: Thực tế cho thấy các chiến lược này không khả thi. Trên thế giới hiện nay
không chỉ đơn giản chia thành các nước dân chủ và phi dân chủ. Toàn cầu hóa kéo
tất cả các nước lại với nhau về các vấn đề như khí hậu thay đổi, sử dụng tài
nguyên, và an ninh phi truyền thống. Những vấn đề này đòi hỏi sự tham gia giải
quyết chung. Nếu thế giới chia thành các phe phái một lần nữa, tình hình sẽ trở nên
tồi tệ hơn.

Nếu Trung Quốc “hành động đơn phương”, thì Trung Quốc có thể dựa vào cái gì để
“làm một mình”? Trung Quốc đã có mặt trên toàn thế giới - là thành viên của các tổ
chức quốc tế, và tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc trong quản trị toàn cầu. Lý
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do mà Nhật Bản và Mỹ đề xuất chính sách này là vì Trung Quốc đang trỗi dậy quá
nhanh. Khi một nước lớn trỗi dậy nhanh, sẽ luôn luôn kéo theo mối quan tâm, và
điều đó có thể tạo ra nhiều sự bất định. Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng chúng ta
có thể xây dựng các cơ chế khác nhau để làm giảm sự bất định này và mối nguy
hại mà nó gây ra.

Ngoài ra còn có sự khác biệt về giá trị và văn hóa. Châu Âu và Hoa Kỳ đã dẫn đầu
thế giới hơn hai thế kỷ, vậy nên với họ sự nổi lên của phương Đông đặt ra một
thách thức. Đặc biệt liên quan đến một quốc gia như Trung Quốc vốn bao gồm một
dân số khổng lồ, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, và sự phát triển nhanh chóng,
nhiều người đã thích nghi một cách khó khăn. Mọi người đã bắt đầu lo lắng về việc
“ai sẽ có thể nuôi nổi người Trung Quốc”. Nga đã lo lắng rằng việc tăng cường quan
hệ kinh tế với Trung Quốc sẽ dẫn tới sự di cư ồ ạt của người Trung Quốc vào vùng
Viễn Đông của Nga. Sự phát triển nhanh của Trung Quốc cũng làm gia tăng nhanh
chóng nhu cầu về năng lượng và tài nguyên. Nhu cầu này đã làm quá tải nguồn
cung toàn cầu.

Không quan trọng bạn nhìn Trung Quốc thế nào, Trung Quốc không thể “hành động
một mình”. Trung Quốc chỉ có thể phát triển cùng với tất cả những nước khác.

HAQ: Các cơ chế hợp tác ở Đông Á vẫn còn lộn xộn. Về an ninh quân đội,
vẫn còn những tàn tích sót lại của Chiến tranh lạnh, như trong trường hợp
các liên minh giữa Trung Quốc-Bắc Triều Tiên hay Nhật Bản-Mỹ-Hàn Quốc.
Mặc dù Trung Quốc, Nhật Bản, và Hàn Quốc kết hợp chặt chẽ với nhau về
kinh tế, vẫn còn tranh chấp lãnh thổ thật sự giữa họ. Có lẽ điều đó làm cho
quá trình khu vực hoá ở Đông Á trở nên độc đáo?

ZYL: Nhiều vấn đề tồn tại, và dẫn đến những căng thẳng liên tục. Nhưng khu vực
này đã duy trì sự ổn định liên tục kể từ cuối những năm 1990. Không có chiến
tranh, và xu hướng chung là tích cực. Mặc dù Nhật Bản và Hàn Quốc là đồng minh
của Mỹ, hiện nay có một vài mối liên kết giữa Trung Quốc với Nhật Bản và Hàn
Quốc. Và mặc dù cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên đã làm phức tạp các vấn
đề, điều này cũng dẫn đến việc tạo ra cơ chế đàm phán sáu bên, thông qua đó các
quốc gia lớn đã bắt đầu hội tụ. Nếu chỉ nhìn vào những tàn tích và các cuộc đụng
độ, chúng ta có thể nghĩ rằng chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhưng bạn
cũng cần phải xem xét rằng chúng tôi đã củng cố đáng kể khả năng phòng ngừa
xung đột của chúng tôi.
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Tất nhiên, những phát triển gần đây là quan trọng. Bắc Triều Tiên đã phát triển hạt
nhân, và Trung Quốc đã trỗi dậy nhanh chóng. Những vấn đề này đòi hỏi sự quan
tâm hơn, và đặt ra một thử thách đối với lãnh đạo của tất cả các nước. Mặc dù vậy,
phát triển hòa bình vẫn là lợi ích cơ bản của Trung Quốc. Kể từ khi kết thúc Chiến
tranh Lạnh, nội dung chính của mối quan hệ Trung-Mỹ là tránh xung đột và tìm
kiếm sự hợp tác thông qua đối thoại. Hiện nay, các tranh chấp quy mô nhỏ rất khó
tránh, nhưng có thể quản lý được. Một cuộc chiến tranh quy mô lớn hoàn toàn
không thể xảy ra.

Sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc đã tạo ra những thách thức mới, nhưng
đây trước hết là những thách thức riêng của Trung Quốc. Khi bạn phát triển từ một
nước yếu thành một nước mạnh, bạn phải điều chỉnh các vấn đề cả trong nước và
quốc tế. Sự điều chỉnh sai có thể tạo ra nhiều vấn đề. Trung Quốc hiện đang thể
hiện với thế giới hai mặt: một mặt, Trung Quốc là nước lớn thứ hai thế giới, và có lẽ
sớm trở thành nền kinh tế lớn nhất; mặt khác, Trung Quốc là một quốc gia với một
dân số khổng lồ và thu nhập bình quân đầu người thấp, chất lượng cuộc sống thấp.
Trong mặt sau, Trung Quốc vẫn còn khá lạc hậu. Vì vậy, Trung Quốc đã trỗi dậy,
nhưng chưa phải là giàu – và đó là câu hỏi hóc búa cho mặt này.

Trong thời kỳ sau CTTG II, thế giới đã phát triển dưới sự lãnh đạo của Mỹ và châu Âu
về chính trị, kinh tế, và an ninh. Do Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, và các quốc gia khác
hiện đang trỗi dậy, các luật chơi buộc phải thay đổi. Những điều chỉnh này sẽ đe
dọa quyền lợi và lợi ích của các quốc gia đã từng nắm vai trò lãnh đạo.

Cần phải suy nghĩ lại về sự phát triển cho nhân loại nói chung. Các quỹ đạo phát
triển trong hai thế kỷ qua đã đi theo công nghiệp hóa kiểu phương Tây. Bây giờ con
đường này không còn khả thi, bởi vì nguồn tài nguyên còn lại không thể nào đáp
ứng được nhu cầu của các nước công nghiệp mới như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.
Chúng tôi cần phải tìm kiếm cách mới để tiến lên phía trước - nhưng những cách đó
là gì? Chúng tôi cần khám phá, và sẽ là một quá trình khó khăn. Ví dụ, chúng tôi
cần phải giảm lượng khí thải carbon, nhưng điều này cũng có thể rất không công
bằng với các nước mới nổi lên. Các nước này nghĩ rằng, “Chúng tôi vừa mới bắt
đầu phát triển, vậy tại sao anh đã buộc chúng tôi hạn chế lượng khí thải hiện nay?”
Nhưng không có gì phải bàn - đây là một vấn đề chung, và bạn không thể mãi dẫm
chân trên con đường cũ. Tất nhiên, các nước công nghiệp cũng nên nỗ lực thay đổi,
và phải có trách nhiệm hơn. Đó là lí do tại sao cần phải giải quyết cùng nhau những
vấn đề này.
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Hợp tác Đông Á cũng nên đi con đường mới. Nhưng đó là một con đường dài phía
trước với nhiều nút xoắn và ngã rẽ.
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