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Mạng chinareviewnews ngày 5/5 đăng lại bài bình luận trên mạng Chinadaily, Thời
báo hoàn cầu (Trung Quốc) với nhan đề “
Giải
quyết khó khăn trong vấn đề Biển Đông - cần chuẩn bị tốt đấu tranh quân
sự
” của
học giả nghiên cứu chiến lược Viện nghiên cứu Hải quân Trung Quốc Quách Đông Á.
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Tác giả cho rằng: Cục diện vấn đề Biển Đông hiện ngày càng phức tạp, một số nước
không ngừng đẩy nhanh tiến hành “khai thác trộm” tài nguyên ở Biển Đông, mua
trang bị tầu chiến và máy bay quân sự hiện đại, có ý đồ quốc tế hoá và liên minh
hoá vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Bên cạnh đó, Mỹ thông qua sự giúp đỡ của
Singapore, Philippine tăng cường sự hiện diện quân sự tại Biển Đông, có kế hoạch
quay trở lại Vịnh Cam Ranh để tiến sát vùng biển gần của Trung Quốc. Vấn đề
tranh chấp chủ quyền về các bãi đảo và vùng biển ở Biển Đông đang trở thành
thách thức kép đối với an ninh kinh tế và an ninh quốc phòng của TQ. Để giải quyết
khó khăn trong vấn đề Biển Đông cần có những tư duy và biện pháp mới, nhất là
cần phải thực hiện bằng các hành động cụ thể:

- Một là, xây dựng chiến lược khai thác tài nguyên ở Biển Đông, khuyến khích các
doanh nghiệp Trung Quốc tiến hành sử dụng và khai thác tài nguyên dầu khí và cá
ở Biển Đông. Cần quy hoạch tổng thể chiến lược, mục tiêu và các bước triển khai
trong việc khai thác tài nguyên dầu khí và cá ở Biển Đông; xây dựng Cương yếu
thực hiện thiết thực, tạo sự hỗ trợ mạnh mẽ về tài chính, thuế, điều kiện sản xuất
và bảo vệ an toàn đối với các doanh nghiệp tham gia khai thác.

- Hai là, nâng cao mức độ chấp pháp biển đối với khu vực Biển Đông, kiên quyết đấu
tranh đối với các hành vi bất hợp pháp vi phạm quyền lợi biển của Trung Quốc. Cần
kịp thời xua đuổi, bắt giữ và xử phạt theo luật pháp Trung Quốc đối với các tầu cá
tiến hành tác nghiệp phi pháp trong vùng biển của Trung Quốc. Đồng thời, cũng cần
tiến hành các hoạt động chống xua đuổi, bắt giữ, bảo đảm an toàn cho tầu cá tác
nghiệp của Trung Quốc. Việc Ngư chính Trung Quốc ngày 1/4 tổ chức 2 tầu lớn bảo
vệ tầu cá Trung Quốc ở Trường Sa đã mở ra một trang mới trong việc chấp pháp
biển của Trung Quốc ở Biển Đông. Hoạt động này cần tiếp tục duy trì và tiến hành
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liên tục trên toàn vùng biển, hơn nữa cần có sự đột phá về tổ chức lực lượng chấp
pháp, đối tượng và hình thức chấp pháp.

- Ba là, tăng cường sự hiện diện quân sự tại các bãi đảo ở Trường Sa, chuẩn bị tốt
đấu tranh quân sự để giải quyết căn bản những khó khăn trong vấn đề Biển Đông.
Trung Quốc không thể không có thời gian biểu cho việc thu hồi các đảo và vùng
biển đã bị nước ngoài chiếm giữ; Trung Quốc cũng cần tăng cường xây dựng cơ sở
quân sự đổi mới trang bị vũ khí cho quân đội trên các đảo ở Biển Đông, tăng cường
dự trữ vật chất chuẩn bị chiến đấu. Tác giả cho rằng, Trung Quốc không từ bỏ
phương thức hiệp thương và đàm phán để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông,
nhưng cũng không nên ảo tưởng việc các đảo đang bị xâm chiếm có thể trở về với
Trung Quốc một cách hoà bình.

Phương Nga giới thiệu
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