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TỔNG HỢP BIỂN ĐÔNG TUẦN QUA (từ 19/9 đến 25/9)

Sự kiện chính trong tuần
 Trung Quốc phản đối hợp tác năng lượng giữa Việt Nam-Ấn Độ
 Việt Nam phản đối Trung Quốc điều tàu cá trọng tải 1.000 tấn đến Trường
Sa
 Việt Nam đồng tổ chức hội thảo "An ninh hàng hải trên Biển Đông" tại Bỉ
 Hội thảo quốc tế "Hợp tác vì hòa bình, an ninh và phát triển khu vực trong
bối cảnh mới” tại Hà Nội
 Các chuyên gia hàng hải và pháp lý ASEAN họp tại Philíppin
 Tổng thống Phi líppin Benigno Aquino thăm Nhật
 Ấn độ đang chuẩn bị bán tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Việt Nam
 Tập đoàn ONGC Ấn Độ dự tính hợp tác chiến lược với đối tác Việt Nam
 Nhật Bản ủng hộ Ấn Độ thăm dò dầu khí ở Biển Đông
 Mỹ - Nhật Bản: Ủng hộ tự do đi lại ở biển Đông
I. Động thái của các quốc gia
+ Trung Quốc:
Báo chí Trung Quốc lên án hợp tác năng lượng Việt Nam-Ấn Độ. Hôm 22/09/2011,
Bắc Kinh chính thức có phản ứng về việc Việt Nam và Ấn Độ hợp tác thăm dò khai thác
dầu khí tại Biển Đông. Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Trung
Quốc, được Reuters trích dẫn, tố cáo dự án thăm dò dầu khí giữa hai tập đoàn của Nhà
nước Ấn Độ và Việt Nam là ONGC và Petrovietnam, ở phía tây quần đảo Trường Sa, có
nguy cơ tác động xấu đến quan hệ với Trung Quốc, đối tác kinh tế, thương mại quan
trọng của cả Việt Nam và Ấn Độ. Theo tờ báo, thì cả hai khu vực nằm trong vùng biển
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thuộc quyền tài phán của Trung Quốc và đó là một sự vi phạm đối với chủ quyền Trung
Quốc1
Việc thăm dò dầu khí ở Biển Đông là bất hợp pháp. Trung Quốc lại một lần nữa lên
tiếng phản đối các hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông của Công ty ONGC Videsh
Ltd. của Ấn Độ và nói rằng nếu không có sự chấp thuận của Trung Quốc thì những dự án
như vậy là bất hợp pháp và vô giá trị. Không nêu đích danh Ấn Độ, nhưng người phát
ngôn Hồng Lỗi của Trung Quốc hối thúc “các nước liên quan” kiềm chế không thực hiện
những hành động đơn phương có thể “làm phức tạp và thổi phồng” thêm vụ tranh chấp
hiện tại giữa Bắc Kinh và chính phủ Việt Nam2.
Bắc Kinh ra kế hoạch khai thác đáy Ấn Độ Dương. Giữa lúc xảy ra những tranh cãi
ngoại giao với Ấn Độ về việc nước này dự kiến khai thác dầu khí ở Biển Đông, Trung
Quốc đã tuyên bố kế hoạch mở rộng thăm dò các khoáng sản đáy biển tại Ấn Độ Dương.
Cơ quan Tình báo hải quân Ấn Độ (DNI) cảnh báo, sự kiện này có thể dẫn đến những hệ
quả nghiêm trọng đối với Ấn Độ, bởi “Trung Quốc có thể đưa ra những lý do để duy trì
sự hiện diện liên tục trong vùng đại dương này”. Theo DNI, “nó sẽ tạo cơ hội cho Trung
Quốc thu thập các dữ liệu hải dương học và thủy học một cách hợp pháp. Hơn nữa, còn
có thể tạo cớ cho Trung Quốc triển khai tàu chiến trong khu vực”3.
“Ấn Độ đang toan tính điều gì?” của Triệu Cán Thành, Viện Nghiên cứu Các vấn đề
quốc tế Thượng Hải. Chính phủ Ấn Độ đã không đếm xỉa tới lời cảnh cáo của phía Trung
Quốc, mặc nhiên để cho công ty dầu khí quốc gia của họ tham dự vào hoạt động khai
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thác dầu mỏ tại khu vực tranh chấp do Việt Nam lĩnh xướng, thậm chí Ấn Độ còn tuyên
bố hành vi này là “hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế”. Sau khi tranh chấp Biển
Đông leo thang, một số chiến lược gia Ấn Độ, bao gồm cả những học giả thuộc phe “diều
hâu”, đã tích cực viết bài trên các tờ báo lớn, kêu gọi Ấn Độ cần nắm bắt cơ hội, kịp thời
cử chiến hạm tới vùng biển tranh chấp, mau chóng xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với
tất cả những nước có tranh chấp với Trung Quốc, để triển khai sự hiện diện lâu dài, thậm
chí là vĩnh cửu của Ấn Độ tại Biển Đông4.
“Vì sao Ấn Độ tăng cường hiện diện tại Biển Đông?” của tác giả Bành Hải Văn. Do
Trung Quốc kiên định ủng hộ Pakixtan, làm cho Ấn Độ rơi vào tình trạng dù chiếm thế
thượng phong trong các cuộc chiến tranh với Pakixtan, nhưng vẫn không thể nào giành
được thắng lợi cuối cùng. Đồng thời, cuộc chạy đua vũ trang với Pakixtan, đã gây hệ lụy
xấu tới sự nghiệp phát triển kinh tế của Ấn Độ. Do vậy, trong mắt của Niu Đêli, Trung
Quốc là kẻ thù lớn nhất đối với việc xưng bá ở khu vực Nam Á của Ấn Độ. Tranh chấp
Biển Đông được Ấn Độ cho là một cơ hội tốt để đối phó với Trung Quốc. Chính vì thế
mấy năm gần đây, Ấn Độ nhanh chóng mở rộng quan hệ quân sự với Việt Nam5.
“Biển Đông sẽ trở thành tuyến đầu quân sự của Trung Quốc”. Biển Đông hiện nay
trở thành tiêu điểm chiến lược quan trọng của Á-Âu. Các nước Châu Á lo ngại cùng với
sức mạnh quân sự gia tăng nhanh chóng, Trung Quốc không những muốn khống chế
Biển Đông giàu tài nguyên dầu khí mà còn muốn khống chế tuyến đường biển quốc tế là
huyết mạch kinh tế tại khu vực này. Đáp lại việc Trung Quốc đưa chủ quyền Biển đảo
(Biển Đông) vào “lợi ích cốt lõi”, Mỹ đã đề xuất Mỹ ủng hộ xây dựng một cơ chế quốc tế
để điều phối yêu cầu chủ quyền giữa các nước Trung Quốc, Đài Loan, Philíppin, Việt
Nam, Indonexia, Malaysia. Các nước khu vực đã ủng hộ quan điểm này của Mỹ mà
không phải lập trường song phương của Trung Quốc đưa ra6.
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“Nhẫn nhịn với Việt Nam và Philippines chỉ làm các nước này chống lại Trung
Quốc mạnh mẽ hơn”. Vấn đề biển Đông mới ổn định chưa được mấy ngày, Việt Nam
lại tìm cớ gây sự. Lôi kéo Ấn độ chống lại Trung Quốc, chiêu này của Hà nội đã bộc lộ rõ
sự khiêu khích với Trung Quốc. Như vậy là hoàn toàn sai lầm. Biển Đông xưa nay thuộc
Trung Quốc và đươc thế giới công nhận. Làm bạn với những nước như Việt Nam và
Philippines, việc nhẫn nhịn sẽ bị coi là mềm yếu có thể bắt nạt. Trung Quốc cần bày tỏ
thái độ ngoại giao “phát triển hòa bình sẽ không trả giá bằng việc hy sinh lợi ích cốt lõi”,
vạch trần thủ đoạn và ngăn chặn sự càn quấy của các nước này7.
“Báo cáo chung Mỹ - Ấn Độ kêu gọi Mỹ nên ủng sự trỗi dậy của Ấn Độ”. Trong bối
cảnh Trung Quốc thể hiện lập trường cứng rắn trước việc Ấn Độ muốn tham gia hợp tác
khai thác dầu khí Biển Đông, trong một báo cáo chung của học giả hai nước Mỹ và Ấn
Độ gần đây với tựa đề “Mỹ và Ấn Độ cùng chia sẻ chiến lược tương lai” cho rằng, so với
Trung Quốc, Mỹ nên ủng hộ mạnh mẽ đối với sự trỗi dậy hòa bình của Ấn Độ và xem
đây là một nhân tốt quan trọng đảm bảo hòa bình ổn định khu vực châu Á. Ngược lại, Ấn
Độ tiếp tục ủng hộ sự hiện diện của Mỹ tại châu Á và xem đây là một đóng góp không
thể thiếu cho hòa bình, an ninh và ổn định của châu Á8.
+ Việt Nam:
Việt Nam phản đối Trung Quốc về Biển Đông. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt
Nam Ông Lương Thanh Nghị đã đưa ra phản ứng của chính phủ Việt Nam trước các
thông tin mới đây cho hay Trung Quốc vừa điều tàu cá trọng tải 1.000 tấn đến Trường Sa
để hỗ trợ hoạt động thủy sản và hiện có tới 500 tàu cá của nước này thường xuyên đánh
bắt ở khu vực Trường Sa. "Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa"."Mọi hoạt động của các bên tại khu vực này mà
không có sự chấp thuận của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam."9
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Các bên đều cần kiềm chế, không sử dụng vũ lực. Nhân kết thúc chuyến thăm chính
thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 14/9 của đoàn cán bộ Chính trị quân
sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Ngô Xuân Lịch cho biết xung
quanh vấn đề tranh chấp biển Đông, hai bên có những nhận thức khác nhau nhưng hai
bên đều tin tưởng tranh chấp trên biển Đông cũng có thể giải quyết thành công như biên
giới trên bộ và Vịnh Bắc Bộ. Trước mắt, các bên đều cần giữ thái độ bình tĩnh, kiềm chế,
không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực để làm căng thẳng tình hình. Những vấn
đề liên quan đến hai bên, hai bên đàm phán giải quyết, những vấn đề liên quan đến nhiều
bên thì các bên cùng bàn bạc giải quyết10.
Việt Nam đồng tổ chức hội thảo về an ninh Biển Đông. Ngày 19/9, tại Viện nghiên
cứu châu Âu về các vấn đề châu Á (EIAS) có trụ sở tại thủ đô Brussels, Bỉ, đã diễn ra hội
thảo "An ninh hàng hải trên Biển Đông" với sự tham dự của khoảng 60 đại biểu, đại diện
của EU, Bộ Ngoại Giao Bỉ, đoàn ngoại giao và các viện nghiên cứu quốc tế hàng đầu tại
Brussels. Đồng tổ chức sự kiện là Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ quán Philippines và Đại
sứ quán Indonesia tập trung giới thiệu tình hình chung ở Biển Đông, cập nhật các diễn
biến phức tạp gần đây và nỗ lực của ASEAN trong việc làm dịu căng thẳng, hướng đến
giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình11.
Hội thảo quốc tế "Hợp tác vì hòa bình, an ninh và phát triển khu vực trong bối cảnh
mới." Ngày 21/9, gần 80 nhà khoa học đến từ Trung Quốc, Philippines, Malaysia,
Singapore, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam đã tham dự Hội thảo do Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Theo các nhà khoa học, để giải quyết
tranh chấp biển Đông, đàm phán hòa bình, tuy lâu dài nhưng là phương án hợp lý, phải
đảm bảo hợp lý về lợi ích cho các quốc gia liên quan. Vấn đề cốt lõi là phải có những căn
cứ như Luật pháp quốc tế, trong đó Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982,
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Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông và tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng
xử của các bên ở biển Đông... làm cơ sở đàm phán12.
+ Philíppin:
Philippines muốn Trung Quốc thương lượng với Asean. Tổng thống Philippines
Benigno Aquino phát biểu ở New York hôm 20/9 rằng ông mong đợi Trung Quốc sẽ
hành xử đúng mực trước những căng thẳng trong tranh chấp Biển Đông miễn là Bắc Kinh
giữ được thể diện. Ông nhắc lại lập trường của mình là Trung Quốc cần đạt được thỏa
thuận với toàn bộ 10 quốc gia Asean về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. “Nếu chúng ta
chỉ làm việc song phương thì chúng ta sẽ chỉ thổi phồng vấn ̣đề và làm cho mọi việc trở
nên xấu đi mà thôi”13
Các chuyên gia hàng hải và pháp lý ASEAN họp tại Philippines bàn về Biển Đông.
Đây là cuộc họp đầu tiên quy tụ các chuyên gia hàng hải và pháp lý của 10 nước thành
viên ASEAN, bàn về đề xuất của Philíppin để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông, cho
rằng cần tách biệt khu vực tranh chấp và không tranh chấp ở Biển Đông theo đúng luật
pháp quốc tế, sau đó có thể phi quân sự hóa và chuyển khu vực tranh chấp thành “một
vùng hòa bình, tự do, hữu nghị và hợp tác”. Giới chức ngoại giao Philippines cho biết
Trung Quốc đã phản đối Manila về việc tổ chức cuộc họp 2 ngày này và Bắc kinh cũng
đặt câu hỏi tại sao ASEAN lại giải quyết tranh chấp như một nhóm trong khi phần lớn
các thành viên không phải bên yêu sách14.
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Philippines tìm kiếm sự ủng hộ của Nhật Bản trong vấn đề Biển Đông. Tổng thống
Phi líppin Benigno Aquino sẽ dẫn đầu phái đoàn chính phủ và hơn 100 doanh nhân thăm
chính thức Nhật Bản kể từ 25 đến 28 tháng 9. Hai bên sẽ có buổi hội đàm về tình hình
Biển Đông. Đại sứ Nhật tại Philippines, Toshinao Urabe, hôm 20 tháng 9 thông báo hai
nước sẽ “trao đổi công hàm” về những ý tưởng giải pháp cho tranh chấp ở biển Đông.
“Nhật có mối quan tâm hợp pháp về duy trì ổn định và giảm căng thẳng và mong muốn
có một giải pháp hòa bình trong khuôn khổ luật pháp quốc tế”15
+ Ấn độ:
ONGC Ấn Độ dự tính hợp tác chiến lược với đối tác Việt Nam. Bất chấp phản đối của
Trung Quốc, tập đoàn dầu khí Ấn Độ ONGC Videsh Ltd (OVL) kiên quyết thúc đẩy hợp
tác với Việt Nam. ONGC và PetroVietnam có thể ký một biên bản ghi nhớ về hợp tác
chiến lược, nhân dịp chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang công du Ấn Độ vào tuần
lễ thứ hai của tháng 10. Ngoài vấn đề hợp tác thăm dò dầu khí, Ấn Độ và Việt Nam cũng
đang nỗ lực tìm cách tăng cường quan hệ mọi mặt, đặc biệt trong lãnh vực quốc phòng16
Ấn độ đang chuẩn bị bán tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Việt Nam.
Thương vụ tiềm năng này đến sau vụ tàu Ấn độ bị tàu Trung Quốc quấy nhiễu và tiếp
theo đó là việc Trung Quốc cảnh cáo Ấn độ tốt nhất hãy tránh xa việc thăm dò ở Biển
Đông. Mặc dù có hơn một tá các quốc gia bày tỏ mong muốn mua loại tên lửa này từ khi
nó được phát triển năm 2006, nhưng đây là lần đầu tiên loại tên lửa “tàng hình” này được
bán cho một quốc gia bên ngoài17.

15

http://www.abs-cbnnews.com/nation/09/19/11/philippines-raise-china-sea-dispute-japan,

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110917p2g00m0dm012000c.html
16

http://www.hindustantimes.com/ONGC-Videsh-Ltd-to-strike-deal-with-Vietnam-firm/Article1-

747103.aspx
17

http://www.businessinsider.com/india-to-sell-brahmos-missiles-to-vietnam-china-2011-9,

http://www.asianage.com/india/india-sell-brahmos-missile-vietnam-157
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II. Quan hệ các nước
Mỹ - Nhật Bản: Ủng hộ tự do đi lại ở biển Đông. Tại cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai
nước bên lề kỳ họp lần thứ 66 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 19-9
“Cả Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đều
nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự tự do đi lại trên biển ở khu vực châu Á - Thái Bình
Dương và vấn đề biển Đông. Hai bên bày tỏ hy vọng rằng có thể đạt tiến triển đáng kể về
vấn đề biển Đông tại Hội nghị Cấp cao Đông Á diễn ra ở Bali (Indonesia) vào tháng 11
tới”18
Đối thoại chính sách quốc phòng Việt-Mỹ cấp thứ trưởng lần thứ hai. Diễn ra hôm
thứ Hai 19/09 tại Washington DC trong bối cảnh đang có những diễn biến căng thẳng
mới tại Biển Đông. Washington cũng thường xuyên nhấn mạnh rằng tự do lưu thông
hàng hải là một trong các lợi ích quốc gia của Mỹ. An ninh biển là một trong 5 nội dung
chính của Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương mà ông Robert
Scher đã ký với trưởng đoàn Việt Nam tại cuộc đối thoại, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh.
Một nội dung chính khác là thiết lập cơ chế đối thoại thường xuyên cấp cao giữa Bộ
Quốc phòng hai nước19.
Nhật Bản ủng hộ Ấn Độ thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Đồng thời kêu gọi tăng cường
hợp tác giữa hải quân Nhật Bản-Ấn Độ để phòng vệ và đề xuất tăng cường tần suất các
cuộc tập trận hải quân giữa hai bên. Đó là tuyên bố của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo
Abe tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, khi ông đến đây tham dự hội thảo về đề tài “Hai
nền dân chủ trên biển: Vì một châu Á tốt đẹp hơn và an toàn hơn”20.

18

http://nld.com.vn/20110920111045854p0c1006/my-nhat-ban-ung-ho-tu-do-di-lai-o-bien-

dong.htm
19
20

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/09/110920_viet_us_dialogue.shtml
http://www.timesnow.tv/After-Vietnam-Japan-backs-India/articleshow/4384544.cms
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III. Phân tích và đánh giá
“Các tuyên bố chủ quyền trên biển gây phân cực của Trung Quốc” của Michael
Richardson. ASEAN và các quốc gia phụ thuộc nhiều vào tuyến đường biển đi qua Đông
Nam Á đang xích gần nhau vì mối lo chung trước các hành động của Trung Quốc trên
biển Đông. Ông Richardson nhìn nhận: “Trung Quốc đang tìm cách ngăn chặn những dự
án năng lượng và thủy sản của các nước khác trong vùng biển mà nước này cho là thuộc
chủ quyền hoặc quyền tài phán của mình”. Điều đó dẫn tới những hệ lụy quốc tế và có
thể khiến Trung Quốc đứng vào thế đối đầu với các công ty dầu khí quốc gia và tư nhân
của nhiều nước, không chỉ Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei hay Indonesia”. Bất
kỳ hành động nào của Trung Quốc có nguy cơ gây ảnh hưởng đến quyền tự do hàng hải
và hàng không trong vùng biển sẽ khiến Mỹ và các đồng minh trở nên tích cực hơn trong
cuộc tranh chấp và Ấn Độ có thể cũng tham gia21.
Các đối thủ châu Á cạnh tranh tìm dầu ở Biển Đông. Căng thẳng tăng lên ở Biển
Đông đang bước vào giai đoạn nguy hiểm tiềm tàng. Khi Ngoại trưởng Ấn độ, SM
Krishna tới Việt Nam tuần trước, một trong những điểm chính trong chương trình nghị sự
của ông là một kế hoạch bảo đảm các quyền thăm dò hiđrôcacbon cho Tập đoàn Dầu khí
Ấn Độ (ONGC). Tờ Thời báo Hoàn cầu đã mô tả các hành động của Ấn Độ "là sự khiêu
khích chính trị nghiêm trọng". Ấn Độ trong khi đó khẳng định, các kế hoạch thăm dò dầu
khí ngoài khơi vùng biển Việt Nam là hoàn toàn hợp pháp và Ấn Độ không chắc sẽ dễ
dàng lui gót bởi áp lực của Trung Quốc. Theo Ian Storey, nhà nghiên cứu cấp cao tại
Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore "Các bên vẫn chờ để xem Trung Quốc phản
ứng thế nào. Nhưng nếu ONGC thuê tàu thăm dò thì tàu có thể bị quấy nhiễu bởi các cơ
quan hàng hải Trung Quốc. Điều này sẽ tạo ra sự leo thang đáng lo lắng trong tranh
chấp".22
21

http://web1.iseas.edu.sg/?p=5161

22

http://www.thenational.ae/news/worldwide/asia-pacific/hunt-for-oil-raises-stakes-between-

asian-rivals-in-south-china-sea
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“Hai "gã khổng lồ" châu Á đang hướng tới đối đầu?” của Ravi Velloor. Giờ đây Niu
Đêli không làm ngơ trước mối đe dọa từ Trung Quốc và thậm chí còn tỏ ra sẵn sàng đối
chọi với nước láng giềng lớn và mạnh hơn. Tuần trước, Ấn Độ - nước đang phát triển
nhanh mối quan hệ chiến lược với Việt Nam - cũng tuyên bố sẽ hợp tác thăm dò dầu khí
với Việt Nam trên Biển Đông, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Một nhân tố quan
trọng trong chính sách của Ấn Độ để chống áp lực từ Trung Quốc là phát triển quan hệ
với Việt Nam. Mặc dù các quan chức Ấn Độ thừa nhận việc đối đầu với Trung Quốct rên
Biển Đông là nguy hiểm, nhưng quả quyết rằng “việc từ bỏ chiến lược hợp tác với Việt
Nam sẽ gây nguy hiểm hơn cho Ấn Độ về lâu dài23.
Ấn Độ, Trung Quốc mâu thuẫn vì dầu khí. Ấn Độ đang bị lôi kéo vào một cuộc tranh
chấp chủ quyền phức tạp và ngày một căng thẳng hơn trên biển Biển Đông, với việc
Trung Quốc liên tục cảnh cáo ONGC – công ty dầu khí quốc doanh của Ấn Độ – rằng kế
hoạch khai thác chung của ONGC với Việt Nam đang đi đến chỗ xâm phạm chủ quyền
của Trung Quốc. Hôm thứ Năm vừa qua, Chính phủ Ấn Độ đáp lại lời cảnh báo gần đây
nhất của Trung Quốcbằng việc nhắc lại cam kết của Ấn Độ là sẽ tiếp tục thăm dò, khai
thác năng lượng trên Biển Đông. Trong khi đó, ONGC cho hay, họ có kế hoạch tiếp tục
thăm dò vào năm tới, tại một trong hai lô còn lại trong khu vựcCác nhà phân tích cho
rằng mâu thuẫn mới này giữa hai nước khổng lồ về kinh tế và quân sự ở châu Á làm tăng
nguy cơ xung đột quân sự trên Biển Đông24.
“Trục Việt – Ấn” của Harsh V. Pant. New Delhi coi Hà Nội là đối trọng với Bắc Kinh,
cũng như Bắc Kinh coi Islamabad là đối trọng của New Delhi. Ấn Độ là nước mới nhất
bị cuốn hút vào tranh chấp Biển Đông. Trước đó trong tháng này, Bắc Kinh tuyên bố với
New Delhi rằng hãng dầu khí thuộc sở hữu nhà nước Ấn Độ cần phải được phép của
23

Ravi Velloor, “Asian giants edging towards confrontation”,

http://www.straitstimes.com/Premium/Premium_20110920.html
24

http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904563904576586620948411618.html?mod=

googlenews_wsj
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Trung Quốc, thì mới được thăm dò dầu khí tại hai lô của Việt Nam ở vùng biển này. Điều
mới lạ ở đây là New Delhi không chấp nhận sự hiếu chiến của Trung Quốc ở khu vực đó.
Ngay lập tức, nước này quyết định ủng hộ các tuyên bố của Hà Nội. Bằng cách lên án Ấn
Độ vì các mối quan hệ của nước này với Việt Nam, Trung Quốc đã chứng tỏ rằng nước
này sẽ cố gắng ngăn cản các đối thủ chiến lược cộng tác với nhau chống lại mình. Nhưng
nếu cả Ấn Độ và Việt Nam giữ nguyên thái độ, họ có thể buộc Bắc Kinh phải giảm bớt
các tuyên bố bành trướng trên Biển Đông và chấp nhận một lập trường hòa giải hơn đối
với các vấn đề khác trong khu vực25.
“Cần có luật mới trên biển ở châu Á” của Choi Yearn-hong. Chủ đề về hòa bình và
biển thường xuyên nhất năm nay là về Biển Đông. Xung đột đã gia tăng giữa Trung Quốc
và một số quốc gia thuộc ASEAN như Việt Nam, Philíppin,..Xã hội thông minh sẽ tìm
kiếm tiến trình mới để thảo luận về hòa bình và biển châu Á. Luật biển hiện nay dựa trên
kết quả của chủ nghĩa đế quốc phương Tây về việc ai là người đầu tiên phát hiện ra vùng
biển, các đảo và đá hoặc ai là người chiếm giữ. Các quốc gia Châu Á không có một lịch
sử đế quốc như vậy trừ trường hợp của Nhật Bản trong năm 1941-1945. Một luật mới cho
vùng biển Châu Á cần được công bố về sự kế thừa chung đối với biển và các nguồn tài
nguyên dưới đáy biển trong các quốc gia Châu Á26.
“Chính sách ngoại giao Trung Quốc: cứng rắn hay nhu nhược?” của Giáo sư Seton
Hall - Đại học Tây Nam (Mỹ). Hiện nay quốc tế đang rất phổ biến một cách nhìn nhận về
ngoại giao Trung Quốc, đó là cho rằng ngoại giao nước này đang ngày càng trở nên cứng
rắn, cùng với sự tăng lên của sức mạnh quốc gia. Tuy nhiên dân chúng Trung Quốc hều
hết lại cho rằng, ngoại giao của họ chưa đủ cứng rắn, thậm chí là vẫn còn quá nhu nhược.
Lấy vấn đề Biển Đông làm ví dụ, nếu như phương châm “chủ quyền thuộc ta, gác tranh
25

Harsh V. Pant, “The India-Vietnam Axis”,

http://online.wsj.com/article/SB10001424053111903791504576584653465899250.html
26

Choi Yearn-hong, “New law for Asian sea necessary”,

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2011/09/137_95183.html
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chấp, cùng khai thác” được xem là nguyên tắc cơ bản để Trung Quốc giải quyết vấn đề
Biển Đông, vậy thì chính sách cụ thể sẽ là gì? Ở đây có một loạt vấn đề về chính sách cần
được giải đáp. Nếu như Trung Quốc chưa có bất kỳ đáp án rõ ràng nào cho những vấn đề
cơ bản nói trên, thì làm sao có thể khiến thế giới tin rằng họ có thành ý giải quyết vấn
đề27.
“Liệu đây có phải là cách bắt đầu cuộc chiến giữa Ấn độ và Trung Quốc ở Biển
Đông” của Ishaan Tharoor. Tuần trước một trong những tranh chấp nghiêm trọng nhất
thế giới có thể sẽ xảy ra sau khi có tin tức Tổng công ty dầu và khí tự nhiên (ONGC)
thuộc sở hữu nhà nước của Ấn độ đã tiến hành đàm phán với chính phủ Việt Nam về
quyền thăm dò hydrocarbon trong vùng Biển Đông. Trên thế giới thỏa thuận như thế này
chỉ để phát triển quan hệ song phương thường xuyên giữa hai nước thúc đẩy kinh tế
nhưng ở Biển Đông, vùng nước được tuyên bố chủ quyền với mức độ khác nhau của
nhiều nước cùng với tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ của Trung Quốc, nơi một công
ty dầu khí có thể thấy cơ hội thì hầu hết những người khác chỉ thấy một dòng xoáy địa lýchính trị hỗn loạn. Và kịch bản có thể xảy ra cho (vô ý) xung đột hải quân Trung-Ấn sẽ
chỉ phát triển theo thời gian.28
Thực hiện: Tuấn Anh
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Báo “Liên hợp buổi sáng” (Singapore)
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Ishaan Tharoor, “Is This How Wars Start? India and China Now Feud Over the South China
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