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Tình hình nổi bật
Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa Dã ngày 24/9 trả lời báo chí về vấn đề Biển
Đông, cho biết Trung Quốc luôn kiên trì giải quyết hòa bình các tranh chấp với láng
giềng thông qua đàm phán và đang cùng các nước ASEAN thúc đẩy tiến trình xây
dựng COC. Tuy nhiên gần đây tiến trình này bị nước lớn ngoài khu vực cản trở và phá
hoại. Cho rằng sau chiến thắng của phe Đồng minh, quân đội Mỹ đã giúp đỡ Trung
Quốc thu hồi các đảo đá liên quan ở Biển Đông và ngay từ đầu Mỹ đã thừa nhận chủ
quyền và quyền lợi biển của Trung Quốc tại đây. Đến cuối thập niên 1970, cùng với
việc phát hiện tài nguyên dầu khí ở Biển Đông và UNCLOS 1982 ra đời, một số nước
Đông Nam Á nhìn thấy lợi ích và bắt đầu đưa ra yêu sách chủ quyền của mình. Các
đảo đá ở Biển Đông là “lãnh thổ cố hữu” và Trung Quốc hoàn toàn có quyền bố trí các
phương tiện quân sự trên đảo, đây không phải là quân sự hóa, mà là tự vệ.
Harry Roque, phát ngôn viên Tổng thống Philippines, ngày 24/9 cho biết
Philippines sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực vì tranh
chấp Biển Đông không thể được giải quyết trong tương lai gần. Ông Roque nhấn
mạnh Tổng thống Duterte không hề đưa ra thông điệp nào mới mẻ, chỉ lặp lại chính
sách của mình về Trung Quốc mà phe chỉ trích trước đây đã không chịu lắng nghe.
Ông Roque khẳng định không có cách thực thi Phán quyết nếu không có sự công nhận
của các bên liên quan.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Đức
Heiko Maas ngày 25/9 nhất trí thượng tôn luật pháp ở Biển Đông, thúc đẩy quan hệ
ASEAN - EU. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định
và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình ở Biển Đông, trên cơ sở luật pháp
quốc tế và UNCLOS 1982. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020
và Chủ tịch luân phiên EU trong 6 tháng cuối năm 2020 của Đức, hai nước nhất trí
thúc đẩy kết nối hai khu vực, trong đó có việc hướng tới thiết lập quan hệ ASEAN EU lên Đối tác chiến lược.
Trang mạng Quan sát, Trung Quốc, ngày 25/9 cho biết gần đây Hải quân Chiến
khu miền Nam Trung Quốc tiến hành huấn luyện liên tục nhiều ngày đêm bằng máy
bay H-6 tại Biển Đông nhằm kiểm tra năng lực tác chiến trong mọi hoàn cảnh thời tiết
của quân đội.
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Theo Manila Standard, trong diễn đàn trực tuyến hôm 25/9, Đại sứ Trung Quốc
tại Philippines Huang Xillian đã nhắc lại quan điểm không công nhận Phán quyết
2016 của Trung Quốc và cho rằng lãnh đạo hai bên đã nhất trí khép lại tranh chấp trên
biển và giải quyết tình hình thông qua đối thoại và hợp tác. Ông Huang cho rằng các
cơ chế đối thoại như cơ chế tham vấn song phương (BCM) đang hoạt động tốt để giải
quyết khác biệt và khai thác hợp tác thiết thực, đồng thời Trung Quốc cam kết đẩy
nhanh các cuộc tham vấn về Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) giữa ASEAN và
Trung Quốc theo cách thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.
Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ngày 25/9 điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc
Tập Cận Bình lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Ông cho biết hai lãnh đạo nhất trí tiếp
tục hợp tác chặt chẽ để giải quyết nhiều vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu.
Thủ tướng Suga cũng bày tỏ quan ngại về tình hình trên biển Hoa Đông, khẳng định
quần đảo Senkaku là một phần cố hữu của Nhật Bản và kháng nghị việc các tàu chính
phủ Trung Quốc nhiều lần đi vào vùng biển quanh khu vực này.
Bộ trưởng Ngoại giao bốn nước Ấn Độ, Úc, Nhật Bản và Mỹ ngày 25/9 đã tổ chức
hội đàm trực tuyến để bàn về các vấn đề lợi ích chung khu vực và toàn cầu. Tại hội
nghị, các Bộ trưởng khẳng định cam kết hướng tới khu vực vực Ấn Độ-Thái Bình
Dương tự do, mở, thịnh vượng và bao quát dựa trên quy tắc, giá trị chung, tôn trong
luật pháp quốc tế. Các Bộ trưởng cũng tái khẳng định ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung
tâm của ASEAN trong cấu trúc Ấn Độ-Thái Bình Dương, đánh giá cao vai trò Chủ
tịch ASEAN của Việt Nam trong năm nay.
Đại sứ Malaysia tại Trung Quốc Nushirwan Zainal Abidin ngày 25/9 trả lời
phỏng vấn, cho biết Malaysia sẽ không theo chân Mỹ ngừng hợp tác với 24 doanh
nghiệp Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt do tham gia các hoạt động xây dựng đảo đá ở
Biển Đông; nhấn mạnh việc Mỹ điều chỉnh lập trường trong vấn đề Biển Đông không
làm thay đổi lập trường của Malaysia là giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển
Đông thông qua kênh ngoại giao. Hiện nay căng thẳng Trung - Mỹ tại khu vực đang
leo thang, nhưng Malaysia sẽ không “chọn bên” giữa Trung Quốc và Mỹ. Cách tiếp
cận cho rằng các nước nhỏ cần “chọn bên” trong quan hệ giữa các nước lớn là xuất
phát từ tư tưởng coi “nước nhỏ là quân cờ của nước lớn”, nhưng Malaysia không xem
mình là quân cờ và sẽ nhất quán theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ.
Malaysia hy vọng các bên giữ được lý trí, thận trọng trong hành vi, điều cần thúc đẩy
là hòa bình chứ không phải chiến tranh ở khu vực.
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Theo người phát ngôn Hải quân Ấn Độ ngày 26/9, cuộc tập trận song phương giữa
Ấn Độ và Nhật Bản bắt đầu từ 26/9 và kéo dài 3 ngày. Nội dung tập trận gồm khai
hỏa, cất hạ cánh máy bay trực thăng trên tàu, phòng không, chống ngầm và tàu chiến
nổi phức hợp nhằm tăng cường khả năng phối hợp vì một “thế giới an toàn và rộng
mở hơn chiểu theo luận pháp quốc tế”. New Delhi huy động trực thăng, máy bay, tàu
ngầm, tàu khu trục Chennai, trục hạm lớp Teg Tarkash và cả tàu chở dầu Deepark.
Phía Nhật Bản có tàu chiến Kagga, tàu sân bay lớp Izumo và Ikazuchi và tàu khu trục
có trang bị tên lửa dẫn đường. Đây là cuộc tập trận diễn ra hai năm một lần.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/9 chỉ trích những lời hứa sáo rỗng của Trung Quốc ở
Biển Đông. Năm 2015, Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẽ không quân sự hóa
quần đảo Trường Sa và các tiền đồn của Trung Quốc không nhắm mục tiêu hay tác
động đến bất kỳ quốc gia nào. Nhưng trên thực tế, ĐCS Trung Quốc đã làm ngược lại,
sử dụng các tiền đồn được quân sự hóa này “như những nền tảng cưỡng chế để khẳng
định quyền kiểm soát đối với các vùng biển mà Bắc Kinh không có yêu sách biển hợp
pháp”. Mỹ kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng phản đối các yêu sách phi
pháp và hành vi nguy hiểm của Trung Quốc. Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với các đồng
minh, đối tác Đông Nam Á trong vấn đề này.

Biên tập: Ngọc Diệp
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