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BÁO CÁO TUẦN VỂ BIỂN ĐÔNG (từ 24/10 đến 30/10)

Sự kiện chính trong tuần
 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Philippines
 Việt Nam và Philippines ký Thỏa thuận tăng cường hợp tác trên Biển Đông
 Việt - Nhật Bản ký Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác và trao đổi quốc
phòng
 Việt - Anh Đối thoại chiến lược lần thứ nhất
 Philippines phản ứng mạnh trước đe dọa của báo chí Trung Quốc
 Philippines đề xuất họp bộ trưởng quốc phòng ASEAN về biển Đông
 Mỹ, Philippines tập trận chung gần Biển Đông
 Chính sách Biển Đông của Việt Nam và Trung Quốc, Tiến sĩ Trần Trường
Thủy
 Bài “Không sử dụng cách tiếp cận hòa bình đối với tranh chấp Biển Đông”

I. Động thái của các quốc gia
+ Trung Quốc:
“Không sử dụng cách tiếp cận hòa bình đối với tranh chấp Biển Đông”. Các nước
láng giềng đang lợi dụng “lập trường ngoại giao ôn hòa” của Trung Quốc để thúc đẩy lợi
ích của mình ở Biển Đông. Hiện nay, quan điểm chính thống của Trung Quốc là trước
tiên cần phải thông qua các kênh đàm phán để giải quyết tranh chấp trên biển. Tuy nhiên,
nếu tình hình trở nên tồi tệ, thì hành động quân sự là cần thiết. Thực tế là các nước trong
khu vực đều tin là họ có cách bắt Trung Quốc phải nhân nhượng. Trung Quốc muốn giữ
hòa khí, nhưng đó thực là một vai trò bị cô lập. Trung Quốc phải tự điều chỉnh cho phù
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hợp với thực tế này”. Các nước láng giềng đang tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc tại
Biển Đông hãy “chuẩn bị nghe tiếng súng”1.
“Trung Quốc sắp hết kiên nhẫn với Philíppin về vấn đề Biển Đông?” Nếu vấn đề
Biển Đông chủ yếu là ở kinh tế và khai thác tiềm năng thì vẫn có thể thương lượng giải
quyết, song hiện đã xuất hiện các biện pháp thông qua hợp tác quân sự, điều này khiến
Trung Quốc ngày càng mất đi sự nhẫn nại. Sau khi Tổng thống Philíppin Aquino thăm
Trung Quốc, Philíppin vẫn không ngừng các hành vi khiêu khích trước kia, thêm vào đó,
Philíppin tiếp tục lôi kéo các nước có lợi ích không trực tiếp như Mỹ, Nhật Bản cùng
nhau gây khó khăn cho Trung Quốc. Những hành vi khiêu khích của Philíppin cũng đã
gián tiếp làm thay đổi thái độ của các nước có liên quan tới vấn đề Biển Đông2.
+ Việt Nam:
Chính sách Biển Đông của Việt Nam và Trung Quốc. Phỏng vấn của BBC với Tiến sĩ
Trần Trường Thủy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông. Từ khi ký Tuyên bố về
ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002 giữa Trung Quốc và Asean, Trung
Quốc đã thi hành chính sách gây cảm tình (charm offensive) để thu phục nhân tâm các
nước Asean theo chiến lược láng giềng tốt. Nhưng hai, ba năm gần đây, Trung Quốc có
điều chỉnh vì họ mạnh lên và cũng vì nhân tố chính trị nội bộ. Tình hình nóng lên, ví dụ
việc cấm đánh bắt cá, ngăn tàu khảo sát. Trung Quốc công khai hóa đường lưỡi bò không
chỉ về ngoại giao, trên giấy tờ mà cả trên thực tế là thi hành kiểm soát theo phạm vi
đường lưỡi bò. Các bước đi của Trung Quốc mang tính thử và đẩy3
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Philippines. Ngày 26/10, Chủ Tịch Nước Việt
Nam Trương Tấn Sang đã bắt đầu chuyến thăm Philíppin trong 3 ngày. Ông đã có cuộc
hội đàm với Tổng Thống Philíppin Benigno Aquino và hai bên đã cùng chứng kiến lễ ký
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kết 4 thỏa thuận. Quan trọng nhất là thỏa thuận tăng cường hợp tác trên Biển Đông, trong
đó hai bên sẽ chia sẻ thông tin và lập đường dây nóng để xử lý các vấn đề nảy sinh trên
biển, như cướp biển, buôn lậu, cứu nạn thiên tai và bảo vệ nguồn lợi biển. Hai nhà lãnh
đạo đã đồng ý với nhau về nhu cầu đối thoại đa phương và tham vấn để giải quyết các
cuộc tranh chấp lãnh hải trong Biển Đông và hướng tiếp cận dựa trên luật quốc tế, đặc
biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển. Chủ tịch Trương Tấn Sang hứa rằng Việt
Nam sẽ hết sức ủng hộ đề xuất thiết lập vùng biển Hòa bình, Tự do, Hữu nghị và Hợp tác
tại Biển Đông4.
Ngư dân phải được đối xử theo luật quốc tế. Ngày 26/10, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc
hội thảo giữa lãnh đạo lực lượng cảnh sát biển của 18 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á,
theo đó các bên thống nhất rằng, ngư dân vi phạm phát luật khi hành nghề đánh bắt trên
biển sẽ được đối xử nhân đạo. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Lĩnh, Cục
trưởng Cục Cảnh sát Biển Việt Nam, cho biết, các đại biểu đều nhất trí là vi phạm xảy ra
trên vùng biển nước nào sẽ được xử lý theo pháp luật nước đó, nhưng việc xử lý sẽ được
thực hiện trên tinh thần thương lượng hòa bình và luật pháp quốc tế; đặc biệt là Công ước
Luật biển năm 19825
Nga giao tiếp hai tàu tuần tra cho Việt Nam. Truyền thông Nga cho biết ngày 20/10,
Nga đã ký văn bản bàn giao 2 tàu tuần tra cao tốc lớp Project 10412 Svetlyak cho hải
quân Việt Nam tại hãng đóng tàu Almaz của Nga. Đại diện Bộ Quốc Phòng (BQP) Việt
Nam cho rằng việc mua sắm các loại vũ khí mới này là nhằm tăng cường khả năng phòng
thủ chứ không phải Việt Nam lên kế hoạch chạy đua vũ trang. BQP cũng nói việc nâng
cấp quân đội là phù hợp với tiềm lực kinh tế ngày càng lớn của Việt Nam6.
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Chính sách liên minh của Việt Nam. Những diễn biến gần đây cho thấy Việt Nam ngày
một thành công hơn trong nỗ lực vận động các nước nối kết với mình qua các chuyến
công du của lãnh đạo cao nhất nước. Giới quan sát quốc tế từ phương Tây tới Đông Nam
Á đều cùng đồng ý rằng Ấn Độ là đối trọng hợp lý nhất mà Việt Nam chọn lựa trong thế
cân bằng với áp lực Trung Quốc ngày một đè nặng lên vùng biển tranh chấp7.
Exxon Mobil tìm thấy mỏ dầu mới ở thềm lục địa Việt Nam, Bắc Kinh sẽ phản ứng?
Trong một bản thông cáo công bố ngày 27/10, tập đoàn dầu khí Mỹ Exxon Mobil đã
chính thức xác nhận đã tìm được dầu khí tại lô 119, trên thềm lục địa miền Trung Việt
Nam. Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil đã được chính quyền Việt Nam cấp giấy phép cho
thăm dò dầu khí tại các lô 117, 118, và 119 ngoài khơi duyên hải Đà Nẵng. Khu vực này
nằm trong vùng Việt Nam tuyên bố thuộc đặc khu kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, dựa
trên luật biển quốc tế8.
+ Philíppin:
Philippines phản ứng mạnh trước đe dọa của báo chí Trung Quốc. Ngoại trưởng
Philíppin Albert del Rosario đã nhận định bài viết với lời hăm dọa rằng Việt Nam và
Philíppin “phải chuẩn bị tinh thần để nghe tiếng đại pháo” của Trung Quốc trên tờ Thời
báo Hoàn cầu ngày 25/10 là “Vô trách nhiệm một cách thô thiển”. Đồng thời tố cáo tính
chất coi thường luật pháp quốc tế của tờ Global Times khi cho rằng lời lẽ của tờ báo này
“đi ngược lại quan điểm của Philíppin, đang tìm kiếm một giải pháp đúng luật lệ dựa trên
Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển cho vấn đề Biển Đông”9.
Philippines đề xuất họp bộ trưởng quốc phòng ASEAN về biển Đông. Đề nghị này
được đệ trình lần đầu tiên trong phiên họp quan chức quốc phòng ASEAN do ông
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Herryanto chủ trì hôm 22-10 và sau đó được Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire
Gazmin nêu lại hôm 24-10. Tuy nhiên, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan, người
cũng dự cuộc họp hôm 24-10, khuyên các thành viên trong khối nên xem xét vấn đề biển
Đông “trong phạm vi rộng hơn”10.
Philippines sẽ mua thêm tàu chiến Mỹ. Hải quân Philippines có thể sẽ mua một chiến
hạm lớp Hamilton thứ hai vào năm tới nhằm tăng cường khả năng tuần tra biển. Phó đô
đốc Alexander Pama, thuộc Tư lệnh hải quân Philippines cho hay nước này đã lên kế
hoạch nâng cấp hải quân trên nhiều phương diện cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống
Aquino. Theo ông Pama, dù vẫn còn những tranh cãi về vấn đề biển Đông nhưng các
nước đều đã cam kết sẽ giải quyết hòa bình mọi tranh chấp chủ quyền lãnh thổ11.
+ Đài Loan:
Đài Loan sẽ tăng cường quốc phòng tại Trường Sa. Ngày 26/10, trong cuộc họp trước
Quốc hội Đài Loan, ông Tsai De Sheng, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Đài
Loan đã kêu gọi tăng cường quốc phòng tại nhóm đảo ở Trường Sa mà họ đang chiếm
đóng. Ông này cho rằng, Trường Sa là của Đài Loan và nước này nên nâng cấp khả năng
quân sự cũng như thay thế những thiết bị vũ khí lỗi thời12.

10
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II. Quan hệ các nước
ASEAN muốn xây dựng Biển Đông hòa bình. Trong hai ngày 23 và 24-10, Hội nghị
Hẹp bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) đã diễn ra tại Bali,
Indonesia. Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN thể hiện mong muốn xây dựng biển
Đông trở thành khu vực biển hòa bình, hợp tác và phát triển, giải quyết mọi tranh chấp
trên nguyên tắc đàm phán hòa bình, dựa vào luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982
và theo tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên liên quan trên Biển Đông (DOC).13
Việt - Anh Đối thoại chiến lược lần thứ nhất. Diễn ra ngày 26/10 tại London dưới sự
chủ trì của Thứ trưởng BNG/Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng BNG Anh Jeremy
Browne. Trong bản Thông cáo báo chí chung, hai bên nhấn mạnh tới vấn đề an ninh khu
vực, “cho rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông là
lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Anh bày tỏ quan ngại trước những căng thẳng tại
huyết mạch giao thương quốc tế quan trọng này, hy vọng các bên liên quan giải quyết các
tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế”14.
Việt Nam và Nhật Bản ký Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác và trao đổi quốc
phòng. Ngày 24/10/2011 Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh thăm
Nhật Bản và đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasuo Ichikawa. Sau hội
đàm, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản. Nhật
Bản “rất mong mối quan hệ hợp tác và trao đổi quốc phòng giữa Nhật và Việt Nam được
thúc đẩy sang giai đoạn phát triển mới” và khẳng định Việt Nam là “đối tác chiến lược vì
hòa bình và ổn định” của Nhật Bản ở khu vực châu Á15.
Việt Nam và Philippines tăng cường hợp tác an ninh biển. Lực lượng tuần duyên
Philippin và cảnh sát biển Việt Nam sẽ ký một thỏa thuận hợp tác trên biển vào tuần tới.
13
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Đây là một trong những văn kiện được ký kết giữa hai bên nhân chuyến công du
Philippin của chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ diễn ra từ ngày 26/10 đến 28/10. Đô đốc
Ramon Liwag, chỉ huy trưởng lực lượng tuần duyên Philippin đã xác nhận nguồn tin trên
trong một cuộc phỏng vấn vào hôm qua và nói thêm rằng đây là một thỏa thuận trong
lãnh vực “trao đổi thông tin để cải thiện công việc thực thi luật biển giữa hai nước”16.
Mỹ ủng hộ Asean đi tới một đạo luật ứng xử phù hợp với Luật biển của Liên Hiệp
Quốc. Tại Bali ngày 23/10/2011, trong cuộc gặp gỡ bán chính thức với các Bộ trưởng
quốc phòng của các nước Asean, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã bày tỏ hoan
nghênh các quốc gia Đông Nam Á trong nỗ lực tìm một giải pháp hòa bình cho vấn đề
tranh chấp tại Biển Đông. Theo lời bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Tổng thống Barack
Obama rất “muốn lắng nghe quan điểm của Asean” tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á sắp
tới và lập trường của Mỹ về Biển Đông là “không bênh vực bên nào” nhưng dứt khoát
mong muốn các bên tranh chấp phải giải quyết xung đột bằng thái độ ôn hòa, phải “làm
minh bạch các đòi hỏi chủ quyền” theo công pháp quốc tế và Luật biển của Liên Hiệp
Quốc17.
Mỹ, Philippines tập trận chung. Hơn 200 lính thủy đánh bộ của Mỹ và Philippines đã
diễn tập tấn công đổ bộ trên bãi biển gần Biển Đông. Phụ tránh đơn vị lính thủy đánh bộ
Mỹ, tướng Craig Timberlake cho hay, cuộc tập trận tiến hành ở một cơ sở hải quân
Philippines ở tỉnh Zambales cho phép liên minh quân sự cùng hoạt động chung đối phó
với nhiều tình huống, bao gồm cả phản ứng với thảm họa18.

16

RFI Tiếng Trung, Mạng Hoàn cầu ngày 24/10:
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III. Phân tích và đánh giá
“Sự gần gũi Giữa Philíppin - Việt Nam làm Trung Quốc khó chịu”. Chắc chắn Trung
Quốc đã theo dõi rất kỹ từng bước đi trong chuyến công du tới Philíppin của chủ tịch
nước Trương Tấn Sang tuần này. Cả hai nước đều là bạn hàng thương mại lớn của Trung
Quốc ở Đông Nam Á và đồng thời cũng là hai đối thủ than phiền nhiều nhất về vấn đề
tranh chấp trên Biển Đông. Sự thân thiện giữa hai nước thể hiện khi hải quân hai nước
trao đổi thông tin và thực hiện đường dây liên hệ giữa các nhóm phòng vệ duyên hải. Từ
tháng ba tới giờ có nhiều lần hải quân Trung Quốc đã uy hiếp tàu của Philíppin và Việt
Nam trên vùng biển mà Trung Quốc cho là chủ quyền của mình. Trung Quốc giống như
kẻ chuyên bắt nạt các nước láng giềng19.
“Bắc Kinh không nên lo ngại về quan hệ Việt - Ấn”. Trung Quốc có hai nỗi sợ. Thứ
nhất là sự hiện diện của Ấn Độ có thể cản trở Trung Quốc giành thế thượng phong trong
các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Thứ hai là Ấn Độ và Việt Nam đang xích lại gần
nhau theo một chiến lược do Mỹ vạch ra nhằm kiềm chế Trung Quốc. Nhưng Trung
Quốc đang tỏ ra lo lắng thái quá. Với bản chất kiên quyết độc lập, “Việt Nam chắc chắn
không bao giờ trở thành Pakistan của Ấn Độ cả”, và Việt Nam sẽ vẫn là Việt Nam. Hơn
nữa, quan hệ thân cận giữa Việt Nam và Ấn Độ đã có từ nhiều thế kỷ và có hay không có
Trung Quốc thì quan hệ này vẫn phát triển. Cả Việt Nam và Ấn Độ đều coi trọng hữu hảo
với Trung Quốc. Điều đó có nghĩa, quan hệ ngày càng phát triển giữa Ấn Độ và Việt
Nam không nhất thiết phải bị xem như đe dọa đối với Bắc kinh20.
Bản đồ chín đoạn của Trung Quốc không có tọa độ. Mặc dù trong diễn đàn về Biển
Đông gần đây được tổ chức bởi Học viện Nghiên cứu Đông Nam Á và Tổ chức Carlos P.
Romulo, hai diễn giả Trung Quốc không đề cập cụ thể về bản đồ đường chín đoạn trong
khi khẳng định ưu thế những yêu sách của Trung Quốc đối với Biển Đông, chủ đề trên
vẫn xuất hiện một vài lần trong các cuộc thảo luận. Ông Peter Gailbraith, cựu đại sứ Mỹ
19

http://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=742064&publicationSubCategoryId=64
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ở Croatia nói rằng, bản đồ chín đoạn của Trung Quốc ‘không có căn cứ theo luật pháp
quốc tế’. Một diễn giả khác thì nhận xét, bản đồ này ‘thậm chí không có tọa độ’21
“Khu vực chưa có tên trên bản đồ” Các bản đồ mang tính chính trị nhằm làm tăng
tuyên bố chủ quyền đối với vùng khu vực đang bị tranh chấp không có chỗ trong những
nghiên cứu khoa học. Ví dụ như Biển Đông: Các quan chức Trung Quốc khăng khăng
cho rằng phần lớn vùng biển thuộc về Trung Quốc và các bản đồ của Trung Quốc có xu
hướng gắn đường đứt đoạn với tuyên bố chủ quyền của nước này. Liệu vấn đề này có liên
quan đến khoa học? Chẳng có gì - ngoại trừ các tranh chấp lãnh thổ, bao gồm cả khu vực
Biển Đông. Một khối lượng ngày càng tăng các bản đồ được đính kèm trong các bài báo
khoa khọc của các học giả Trung Quốc mô tả đường đứt đoạn bao phủ gần như hầu hết
Biển Đông, nhằm biểu thị chủ quyền của Trung Quốc. Đằng sau đường đứt đoạn đó là
động cơ chính trị của chính phủ Trung Quốc và không đúng sự thật22.
“Các nước lớn tranh giành không gian khu vực” của Josh Paul. Châu Á đang chứng
kiến cuộc tranh giành không gian chiến lược của các cường quốc chủ yếu trong khu vực
gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Một loạt các động thái mà những nước này áp
dụng nhằm vào khu vực Đông Nam Á, một khu vực vốn từng ổn định nhưng nay có khả
năng xảy ra xung đột. Hiện tại, một Trung Quốc với tư cách là nước thường trực Hội
Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (HĐBALHQ) đang khát vọng trở thành nước lớn siêu
cường, trong khi Nhật Bản và Ấn Độ lại khát vọng trở thành nước thường trực
HĐBALHQ. Ba nước này có một điểm chung, đó là họ đều muốn có một thể chế khu vực
có lợi để củng cố địa vị và tiếng nói của mình. So với các khu vực khác trên thế giới, vấn
đề biển đã trở thành căn nguyên quan trọng làm nảy sinh xung đột tại khu vực châu ÁThái Bình Dương23.

21

http://www.malaya.com.ph/oct24/news4.html
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“Không thể xảy ra xung đột quân sự ở Biển Đông” của Rukmani Gupta. Các bên liên
quan đều cho rằng, tranh chấp Biển Đông chỉ là một trong nhiều nhân tố trong quan hệ
song phương. Tổng Thống Philippines nói rằng tranh chấp Biển Đông chỉ là một mặt
trong quan hệ với Trung Quốc. Việt Nam cũng chưa từng để cho vấn đề này trở thành
hòn đá cản đường trong quan hệ với Trung Quốc. Sự thận trọng của Bắc Kinh cũng phản
ánh Trung Quốc chưa có thực lực đủ mạnh để giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh ở
Biển Đông. Việc sử dụng vũ lực không chỉ làm cho khối ASEAN thống nhất lập trường
về vấn đề này, mà còn khiến Mỹ can dự, làm cho kế hoạch tăng trưởng kinh tế bền vững
của Trung Quốc bị chệch khỏi quỹ đạo và phá vỡ thế ngoại giao của Trung Quốc. Do đó,
những tuyên bố của Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông được coi là đưa giá cao để chiếm lợi
thế trong đàm phán24.
“Thất bại tại Biển Đông nhưng Trung Quốc vẫn chìm đắm trong giấc mộng” của
Trịnh Vĩnh Niên. Thời gian gần đây, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra
rằng, đã bao nhiêu năm nay, song song với sự trỗi dậy của Trung Quốc là chuỗi "liên
hoàn bại trận" của chính nước này trong các vấn đề về Biển. Đặc biệt bắt đầu từ năm
ngoái, xu hướng này ngày càng hiện ra rõ ràng hơn. Trên thực tế, từ rất nhiều năm trở lại
đây, chính bởi vì nguyên do Trung Quốc luôn áp dụng các biện pháp bị động đối phó lại
khiến cho vấn đề Biển Đông ngày một tích tụ chồng chất lại, và rồi dẫn đến cục diện như
ngày hôm nay. Không quan tâm Trung Quốc có muốn hay không, có nắm rõ tình hình
hay không, thì Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trong vấn đề
Biển Đông này25.
“Thế kỷ Thái Bình Dương của Mỹ” của Hillary Clinton. Một trong những công việc
quan trọng nhất đối với các nhà chính trị của Mỹ trong thập niên tới là tăng cường đầu tư
về ngoại giao, kinh tế, chiến lược và các mặt khác tại châu Á – Thái Bình Dương do tầm
quan trọng của khu vực này đối với chính trị toàn cầu và đối với Mỹ. Có lẽ chưa bao giờ
24
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trong lịch sử hiện đại, châu Á cần sự lãnh đạo và vai trò kinh tế của Mỹ như hiện nay. Mỹ
là cường quốc duy nhất có các mối quan hệ đồng minh mạnh tại khu vực; Mỹ không có
tham vọng lãnh thổ và lâu nay đóng vai trò tích cực tại khu vực. Cùng với các đồng minh,
Mỹ đóng vai trò đảm bảo an ninh tại khu vực nhiều thập niên qua: Tuần tra các tuyến
đường biển và duy trì ổn định26.
“Những người khổng lồ châu Á va chạm trên biển?” của Jaswant Singh. Thậm chí
trong kỷ nguyên tin tức toàn cầu hóa trong suốt 24 giờ, một số sự kiện quan trọng chỉ
thực sự hé lộ sau khi đã xảy ra rồi. Giống như vậy là sự kiện ở Biển Đông một vài tháng
trước – và có thể định hình mối quan hệ giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới, Trung
Quốc và Ấn độ, sẽ phát triển như thế nào trong những năm tới. Cuối tháng 7, sau khi trở
về từ chuyến thăm hữu nghị tới Việt Nam khi đang ở vùng biển quốc tế, một tàu hải quân
Ấn Độ đã bị tra hỏi bằng điện đàm và yêu cầu rời đi. Mặc dù các vụ va chạm hải quân
giữa Trung Quốc và các nước láng giềng – đặc biệt là Việt Nam, Nhật và Philíppin –
không phải hiếm, nhưng đây là lần đầu liên quan đến Ấn Độ27.
“Châu Á lo âu” của Michael Auslin. Khi Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta công
du châu Á trong tuần này, ông nhận thấy sự lo ngại đang tăng lên trong khu vực đối với
tương lai của chính nó. Nguyên nhân không chỉ đơn thuần là vì sức mạnh quân sự của
Trung Quốc đã tăng lên trong thập kỷ qua. Đúng hơn, là cách thức mà Trung Quốc triển
khai sức mạnh mới của mình. Đặc biệt, căn cứ vào tầm quan trọng của các tuyến đường
thương mại, việc mở rộng các hoạt động Hải quân của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển
Hoa Đông đang gióng lên những hồi chuông cảnh báo28.
Thực hiện: Tuấn Anh
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