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 Việt-Trung đàm phán lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển
 Trung Quốc phi pháp tổ chức đám cưới tập thể tại Hoàng Sa
 Tàu bệnh viện Trung Quốc thăm Campuchia
 Nhật Bản tổ chức hội thảo an ninh biển quốc tế
 Mỹ kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông
 Mỹ coi ASEAN là trung tâm của châu Á – Thái Bình Dương
 Nga đóng hai tàu khu trục mới cho Việt Nam
 Ấn Độ-Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc phòng
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Động thái của các quốc gia
+ Trung Quốc:
Trung Quốc cảnh
báo Mỹ không
được gây bất đồng.
Tại cuộc họp báo
hôm 27/9, khi đề
cập đến cuộc tập
trận chung gần đây giữa Mỹ và Philippines trên
Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng
Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh tuyên bố: “Hòa
bình, ổn định và thịnh vượng là nguyện vọng
của nhân dân trong khu vực và cần phải được tất
cả các bên liên quan gìn giữ, duy trì. Các nước
bên ngoài khu vực nên có nhiều hành động ủng
hộ hòa bình và ổn định hơn, chứ không nên gieo
bất đồng.”
Trung Quốc tổ chức đám cưới tập thể tại
Hoàng Sa. Tiếp tục thực hiện hành vi xâm phạm
chủ quyền tại Hoàng Sa, chính quyền Tam Sa
ngày 28/9 đã tổ chức đám cưới tập thể cho 7 cặp
vợ chồng trên đảo Phú Lâm với sự tham dự của
300 cư dân Trung Quốc sinh sống trái phép ở
đây.
Đài Loan tiếp nhận phi cơ săn tầu ngầm đầu
tiên. Quân đội Đài Loan hôm 25/9 xác nhận đây
là chiếc phi cơ tuần tra Orion P-3C nằm trong số
tổng cộng 12 chiếc mà họ đã đặt mua của Mỹ, trị
giá khoảng 1,96 tỷ USD. 11 chiếc máy bay còn
lại được dự kiến bàn giao vào năm 2015. Đài
Loan muốn thành lập phi đội máy bay P-3C hiện

đại để thay thế loại phi cơ chống tàu ngầm S-2T
đã cũ kỹ, đang được dùng trong công việc tuần
tra và trinh sát trên biển.
+ Việt Nam:
Thủ tướng hội kiến với Tổng thống Pháp
Hollande. Trong cuộc gặp, Tổng thống Francois
Hollande và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhất
trí hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp
thường xuyên hơn nữa, nâng cấp cơ chế Đối
thoại chiến lược giữa các Bộ Ngoại giao và
Quốc phòng hai nước lên cấp Thứ trưởng và
tương đương. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục tăng
cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn
đàn quốc tế, nhất là diễn đàn Liên Hợp Quốc.
Ủng hộ lập trường nhất quán của Việt Nam
trong giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông
bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp
quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về
Luật biển năm 1982.

Thủ tướng: Hướng tới thế giới không có chiến
tranh. Sáng 28/9, phát biểu tại Đại Hội đồng
Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế nỗ lực hơn nữa
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cho một Chương trình nghị sự vì phát triển sau
2015 nhằm bảo vệ hòa bình, thúc đẩy hợp tác.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng Biển
Hoa Đông, Biển Đông vẫn chưa lặng sóng vì
những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chỉ cần
một hành vi thiếu trách nhiệm sẽ có thể dẫn tới
xung đột, thậm chí dẫn tới chiến tranh. Đối với
Biển Đông, bảo đảm an ninh an toàn hàng hải là
lợi ích thiết thực không chỉ đối với khu vực mà
cả thế giới.
+ Nhật Bản:
Nhật Bản tổ chức hội thảo an ninh biển quốc
tế. Tokyo ngày 24/9 tổ chức một hội thảo quốc
tế với sự tham gia của 13 nước Đông Nam Á và
châu Phi. Chính phủ Nhật Bản hy vọng hội thảo
trong 3 ngày này, sẽ góp phần tăng cường an
ninh của các tuyến đường biển quan trọng. Nước
chủ nhà sẽ giới thiệu về những biện pháp hỗ trợ
của mình nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an
ninh biển cho các quốc gia tham dự hội thảo,
đồng thời củng cố quan hệ hợp tác với các quốc
gia này.
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+ Mỹ:
Mỹ kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp
Biển Đông. Hôm 26/9 tại New York, Ngoại
trưởng Mỹ John Kerry đã có một cuộc gặp với
đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị. Phát biểu
với báo giới sau đó, một quan chức cấp cao của
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, về Biển Đông, cả
hai Ngoại trưởng đều ghi nhận một số dấu hiệu
tiến bộ sau các cuộc họp được tổ chức trong vài
tuần lễ qua giữa Trung Quốc và ASEAN. Ngoại
trưởng John Kerry nhấn mạnh quan điểm của
Mỹ đó là tất cả các bên tranh chấp ở Biển Đông
phải làm rõ yêu sách chủ quyền của mình theo
đúng luật pháp quốc tế. Ông Kerry cũng tái
khẳng định lập trường của Mỹ là cách ứng xử
của các bên tranh chấp phải cẩn trọng và không
được mang tính đe dọa, Mỹ ủng hộ mạnh mẽ
việc các bên sử dụng phương thức ngoại giao và
hòa bình để giải quyết bất đồng.

+ Nga:
Nga đóng hai tàu khu trục mới cho Việt Nam.
Xưởng đóng tàu Zelenodolsk ở Kazan đã bắt đầu
đóng hai tàu khu trục nhỏ lớp Gepard cho Hải
quân Việt Nam. Tàu khu trục nhỏ lớp Gepard
được thiết kế để tuần tra và bảo vệ các khu vực
biển, vùng đặc quyền kinh tế, chống buôn lậu và
cướp biển, hỗ trợ các chiến dịch cứu hộ, được
trang bị hệ thống tên lửa và đạn pháo hiện đại.
Năm 2005, phía Nga đã sản xuất hai tàu lớp
Gepard cho Hải quân Việt Nam.

Mỹ coi ASEAN là trung tâm của châu Á –
Thái Bình Dương. Bên lề cuộc họp của Đại hội
đồng Liên Hợp Quốc diễn ra ở New York, Mỹ,
hôm 27/9 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tham
gia cuộc gặp với các Bộ trưởng Ngoại giao
ASEAN. Tại cuộc gặp, ông Kerry nhấn mạnh:
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“Không nghi ngờ gì nữa, ASEAN là trung tâm
của cấu trúc khu vực châu Á – Thái Bình
Dương. Tổ chức này cũng là trung tâm của chiến
lược tái cân bằng mà Mỹ đang hướng tới khu
vực này. Đó luôn là ưu tiên của Tổng thống
Barack Obama”. Ông Kerry cũng kêu gọi Trung
Quốc và các nước ASEAN hành động nhanh
nhất có thể để đạt được một bộ quy tắc ứng xử
mang tính ràng buộc để giải quyết các tranh
chấp mà không đe dọa, ép buộc hay sử dụng vũ
lực, “Khu vực của các bạn là nơi có các cảng
nhộn nhịp nhất trên thế giới và các tuyến đường
biển quan trọng nhất. Vì vậy sự ổn định nơi các
bạn sinh sống ảnh hưởng sâu sắc đến sự thịnh
vượng chung của chúng ta. Đó là một trong
những lý do tại sao Mỹ luôn cam kết đảm bảo an
ninh biển, tự do hàng hải trên các vùng biển và
giải quyết tranh chấp lãnh thổ với việc đạt được
một bộ quy tắc ứng xử. Điều này sẽ đòi hỏi pháp
luật quốc tế phải được tôn trọng và hoạt động
thương mại hợp pháp không bị cản trở trên Biển
Đông.”
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Quan hệ các nước

Tàu bệnh viện Trung Quốc thăm cảng
Campuchia. Ngày 24/9, tàu bệnh viện “Peace
Ark” của Trung Quốc đã cập cảng
Sihanoukville, Campuchia. Chỉ huy tàu, ông
Shen Hao, cho biết chuyến thăm này sẽ giúp
tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và tin cậy lẫn
nhau giữa quân đội Trung Quốc và Campuchia,
đồng thời củng cố thêm tình hữu nghị giữa hai
nước.

Việt-Trung đàm phán lĩnh vực ít nhạy cảm
trên biển. Đàm phán vòng 4 Nhóm công tác về
hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển
Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức tại Hà Nội,
từ ngày 24-26/9/2013. Hai bên đã trao đổi và
thống nhất được nội dung Thỏa thuận hợp tác
của 2 dự án là: Hợp tác trao đổi, nghiên cứu về
quản lý môi trường biển và hải đảo vùng Vịnh
Bắc Bộ giữa Việt Nam-Trung Quốc; Nghiên cứu
so sánh trầm tích thời kỳ Holocene khu vực châu
thổ sông Hồng và châu thổ sông Trường Giang.
Hai bên nhất trí cùng nhau nỗ lực, sớm ký kết để
triển khai thực hiện hai dự án nêu trên trong năm
2013.

Ấn Độ coi trọng thúc đẩy hợp tác quốc phòng
với Việt Nam. Sáng 24/9, tại trụ sở Bộ Quốc
phòng Ấn Độ, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng
Tham mưu trưởng đã có cuộc hội đàm với Chủ
tịch Hội đồng các Tham mưu trưởng Ấn Độ, Đại
tướng Không quân Norman Anil Kumar Brown.
Trao đổi về quan hệ quốc phòng song phương,
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Đại tướng Norman
Anil Kumar Brown hài lòng về sự phát triển tốt
đẹp của mối quan hệ hợp tác về quốc phòng giữa
hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực,
nhất trí tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác quốc
phòng một cách có hiệu quả hơn nữa ở các lĩnh
vực.
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Phân tích và đánh giá

“Trung Quốc và UNCLOS” của Laveesh
Sharma. Nếu các quốc gia muốn giải quyết tranh
chấp Biển Đông, họ cần phải xây dựng các yêu
sách của mình trên cơ sở phù hợp với UNCLOS.
DOC là một bước đột phá quan trọng đối với
tranh chấp, do đó các bên yêu sách phải tỏ ra tôn
trọng hơn và cần cam kết tuân thủ Tuyên bố này.
Khi xem xét phần lớn các yêu sách chồng lấn tại
đây, chúng ta có thể thấy nguyên nhân chính dẫn
đến tình trạng này là do các quy định của Điều
121, trong đó cho phép các đảo có những vùng
biển riêng. Như vậy, chúng ta cần phải có một
vài điều chỉnh trong việc áp dụng Điều 121 đối
với một trường hợp địa lý cụ thể. Nếu Trung
Quốc muốn trở thành một cường quốc khu vực
thay vì một cường quốc thế giới, họ phải dung
hòa được quan điểm của các quốc gia nhỏ hơn.
Nước này phải hạn chế các hành động gây
phương hại tới hòa bình và ổn định của khu vực.
Để trấn an các bên có tranh chấp của ASEAN,
Trung Quốc cần phải làm rõ lập trường của họ

tại Biển Đông bằng việc xây dựng các yêu sách
dựa trên cơ sở UNCLOS. Nếu không, các bên có
tranh chấp của ASEAN sẽ cảm thấy họ không có
cách nào khác ngoài việc nhờ sự trợ giúp của tòa
án quốc tế hoặc một sự bảo đảm an ninh tới từ
các quốc gia bên ngoài. Ông Chin Kin Lo
(1989), một người Trung Quốc, đã đưa ra một
luận điểm khá lý thú trong cuốn sách mình,
“người Trung Quốc tin rằng những vùng lãnh
thổ từng thuộc về một xã hội văn minh sẽ không
thể bị giao lại cho những dân tộc man di; do đó
vùng lãnh thổ trước đây từng là của Trung Quốc
sẽ mãi mãi là của họ, và nếu có mất đi, thì họ
phải giành lại bất cứ khi nào có thể”. Nhìn dọc
chiều dài lịch sử, Trung Quốc đã sử dụng vấn đề
tranh chấp biên giới như là một “cây gậy lúc cần
thiết” để gây áp lực với những quốc gia khác
trên mặt trận ngoại giao. Đây là tư tưởng chủ
đạo cho chính sách đối ngoại của Trung Quốc.
Tuy nhiên, nếu Trung Quốc muốn đóng một vai
trò quan trọng và là quốc gia có trách nhiệm
trong các vấn đề quốc tế, có lẽ nước này phải
xem xét lại quan điểm của mình.
“Một Bộ quy tắc ứng xử cho Biển Đông” của
Deep Pal. Một loạt cuộc họp cấp cao của
ASEAN đã diễn ra tại Tô Châu, Trung Quốc vào
ngày 15/9. Tại đây các nhà lãnh đạo cấp cao
trong khu vực lần đầu tiên gặp gỡ để bàn thảo
chính thức về việc xây dựng Bộ quy tắc ứng xử
(COC) cho Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao
Trung Quốc, cuộc họp đã có kết quả tích cực,
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các bên đi tới thỏa thuận “từng bước tiệm tiến và
hướng tới đồng thuận thông qua hoạt động tham
vấn,” tuy nhiên các bên không đưa ra thời hạn
hoặc thông tin cụ thể về khoảng thời gian mà
nhóm công tác chung sẽ thực hiện nhiệm vụ này.
Trong bối cảnh vài năm trở lại đây, các nước

trong khu vực đều có thái độ ngờ vực với Trung
Quốc, thì có vẻ như đây là một động thái của
Bắc Kinh nhằm lấy lại thiện cảm với các nước
ASEAN. Hầu hết các phương tiện truyền thông
tại các nước ASEAN đều đưa cho thấy họ nghi
ngờ việc liệu Trung Quốc có thật sự muốn thiết
lập Bộ quy tắc ứng xử (COC) hay không? Có vẻ
như Trung Quốc về cơ bản đã đồng ý về COC,
tuy nhiên nước này không sẵn sàng chấp nhận
các điều chỉnh cần thiết nhằm xây dựng một văn
bản phù hợp. Tuy nhiên không chỉ Trung Quốc
muốn làm chậm lại tiến độ của COC. Khi bộ quy
tắc ứng xử được hoàn thành, tất cả các quốc gia
có yêu sách trong khu vực phải chứng minh
được tính hợp pháp hoặc giảm bớt các chương
trình mang lợi ích kinh tế và chiến lược trong đó
có bao gồm chiến lược xoay trục châu Á của
Mỹ. Đặt trong bối cảnh chính trị phức tạp tại
Đông Nam Á, có lẽ không quốc gia nào kỳ vọng
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bộ quy tắc ứng xử sẽ giúp giải quyết tranh chấp
Biển Đông. Đúng hơn đây chỉ là một cách thức
nhằm kiềm chế Trung Quốc. Do đó con đường
đi tới COC dường như là một vòng luẩn quẩn,
với các thách thức bắt nguồn từ tham vọng của
Trung Quốc, cũng như lợi ích về kinh tế và an
ninh của các quốc gia khác trong khu vực.
“Tranh chấp biển: Đã đến th i điểm c lên
tiếng?” của Michael Wesley. Ngày càng có
nhiều nhà chiến lược về biển cho rằng thời kỳ
mà người Mỹ kiểm soát các vùng biển đang dần
chấm dứt, và tương lai sẽ hình thành một hệ
thống linh hoạt hơn, trong đó các quốc gia ven
biển sẽ có những khu vực mà họ có quyền kiểm
soát, khả năng phong tỏa riêng. Không ai dám
chắc học thuyết nào sẽ thay thế học thuyết biển
quốc tế hiện tại – tuy nhiên một điều chắc chắn
đó là c sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Nếu
Washington bị cuốn vào một cuộc xung đột tại
Biển Đông, nhiều khả năng c sẽ phải thực hiện
đầy đủ nghĩa vụ đồng minh bằng việc tham gia
cùng quân đội Mỹ. Người ta sẽ lật lại câu hỏi
liệu c có được coi như một phần của khu vực
châu Á – Thái Bình Dương hay không? Việc c
đứng bên ngoài một trong những điểm nóng
quan trọng nhất của khu vực cũng đồng nghĩa
với việc trong tương lai của quan hệ quốc tế, c
sẽ bị đặt dấu hỏi cho những cam kết của họ về
các vấn đề khu vực. Chính sách ngoại giao
truyền thống của c được kéo dài đã hơn một
thế kỷ qua – đó là đoàn kết với Đế chế Anh, xây
dựng liên minh với Mỹ và ủng hộ các cơ chế đa
phương – sẽ không thật sự hiệu quả nếu như
Canberra muốn có chính sách ngoại giao năng
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động và sáng tạo hơn cho tranh chấp Biển Đông.
Chính sách ngoại giao sáng tạo hơn của c có
thể là khởi đầu của một truyền thống mới: Thực
dụng và đa dạng hơn khi dựa vào sức mạnh
trong quá khứ, nhưng cũng linh hoạt và sáng tạo
trong việc tìm kiếm giải pháp. Sự yên ắng hiện
thời của chính sách đối ngoại c trong vấn đề
Biển Đông đang tỏ ra không phù hợp. Canberra
cần phải tham vọng hơn trong vấn đề này – bởi
cuối cùng chiến lược thiếu tham vọng hiện nay
sẽ khiến họ phải trả giá trong dài hạn.

“Trung Quốc hiện đại hóa quân sự: Các quốc
gia châu Á cần phải làm gì?”Kho vũ khí phát
triển nhanh chóng cùng năng lực quân sự đang
được nâng cao của Trung Quốc khiến an ninh
của khu vực ngày càng phức tạp. Trung Quốc
đang theo đuổi một chiến lược ngoại giao và
quân sự mà luôn nói về mong muốn trỗi dậy hòa
bình, đề cập đến các cơ chế tham vấn như là một
công cụ hiệu quả, tuy nhiên cùng với đó, Trung
Quốc cũng có các động thái quyết đoán trên
biển, xúc tiến các chương trình khai thác dầu khí
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến DOC 2002.
Việc Trung Quốc triển khai tên lửa CSS-5/DF21D, cải thiện khả năng chiến tranh tổng lực, và
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gia tăng số lượng vũ khí chiến lược là một thông
điệp rõ ràng tới Mỹ, rằng Trung Quốc đang
chuyển dần sang lấy thế công làm thủ trong
trường hợp Mỹ muốn can thiệp vào nội bộ khu
vực. Nếu chiến lược chống tiếp cận, phong tỏa
khu vực của Trung Quốc - được hỗ trợ bởi một
loạt các tên lửa hành trình chống tàu và các tên
lửa đạn đạo chống tàu - tỏ ra có hiệu quả, thì liệu
lực lượng hải quân và không quân của Mỹ có thể
hỗ trợ cho các quốc gia tại Đông Nam Á và
Đông Á hay không? Tốc độ hiện đại hóa đang
tăng dần của hải quân và không quân của Trung
Quốc đã tạo ra những mối đe dọa thật sự, nhờ đó
Trung Quốc có thể có được những kết quả mà
họ mong muốn trong tranh chấp Biển Đông.
Điều này thúc đẩy các nước Đông Nam Á phải
hợp tác chiến lược sâu rộng hơn, bổ sung thêm
các trang thiết bị và xây dựng khả năng tương
tác, để có thể phần nào kiềm chế sự hung hăng
của Trung Quốc. Khả năng của Trung Quốc
thách thức sự can dự của Mỹ nhằm đảo bảo an
ninh khu vực sẽ là một nhân tố sẽ làm thay đổi
cục diện khu vực. Điều này khiến Trung Quốc sẽ
trở thành một cường quốc “bất mãn”, quyết tâm
khẳng định sự bá quyền của mình, theo cái cách
mà người Trung Quốc gọi đó là “sự trỗi dậy hòa
bình” của riêng họ./.
Thực hiện: Đinh Tuấn Anh
Vũ Quang Tiệp
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