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(từ 10/3 đến 16/3/2014)



Trung Quốc nhấn mạnh mục tiêu cải cách quân đội sâu rộng



Trung Quốc ngăn tàu tiếp tế của Philippines đến gần Bãi Cỏ Mây



Trung Quốc phản ứng gay gắt trước bình luận của Mỹ về Biển Đông



Philippines phản đối Trung Quốc chặn tàu tiếp tế ở Bãi Cỏ Mây



Philippines thả dù tiếp tế cho lính đồn trú ở Bãi Cỏ Mây



Mỹ cáo buộc Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông



Indonesia cảnh giác trước “đường lưỡi bò” của Trung Quốc
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Động thái của các quốc gia
+ Trung Quốc:

Trung Quốc phản ứng trước bình luận của
Mỹ về Biển Đông. Trước bình luận của Người
phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ rằng việc Trung
Quốc chặn 2 tàu tiếp tế của Philippines là hành
động khiêu khích, Phát ngôn viên Bộ ngoại giao
Trung Quốc Tần Cương hôm 13/3 tuyên bố:

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Philippines
về việc chặn tàu ở Bãi Cỏ Mây. Trong cuộc
họp báo thường kỳ hôm 10/3, Người phát ngôn
Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết,
“Tàu cảnh sát biển Trung Quốc trong khi tuần
tra hôm 9/3 đã phát hiện hai tàu Philippines ở
gần khu vực Bãi Cỏ Mây (Trung Quốc gọi là Bãi
Nhân Ái). Những tàu này chở theo vật liệu xây
dựng. Philippines đang cố gắng tiến hành xây
dựng ở Bãi Cỏ Mây. Hành động này rõ ràng vi
phạm Tuyên bố Ứng xử của Các Bên ở Biển
Đông được ký giữa Trung Quốc và ASEAN.
Trung Quốc buộc phải có phản ứng cần thiết.”
Đến hôm 12/3, ông Tần tiếp tục tuyên bố:
“Trung Quốc thúc giục Philippines dừng mọi
hành động khiêu khích, thực hiện những cam kết
của mình, kéo chiếc tàu mắc cạn ra khỏi Bãi Cỏ
Mây đồng thời có những hành động cụ thể để
thực thi DOC.”

“Tuyên bố không tôn trọng sự thực của Mỹ
không phù hợp dưới góc độ của bên không đến
liên quan đến tranh chấp. Điều này đi ngược lại
cam kết của Mỹ không đứng về bên nào trong
tranh chấp, có tác động tiêu cực đến nỗ lực duy
trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông và cuối
cùng, ảnh hưởng không tốt đến chính Mỹ.”
Trung Quốc: Các nước cần nỗ lực mở rộng
lợi ích chung. Phát biểu trước báo chí hôm 13/3
sau phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung
Quốc khóa 12, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn
mạnh nước này cam kết phát triển hòa bình,
đồng thời quyết tâm bảo vệ chủ quyền và sự
toàn vẹn lãnh thổ. Theo ông Lý, các nước cần
cùng nhau nỗ lực, tôn trọng lẫn nhau, mở rộng
lợi ích chung, phát triển cùng có lợi, giảm thiểu
mâu thuẫn, hạn chế bất đồng. Đây cũng chính là
nguyện vọng chung của nhân dân Trung Quốc
và của nhân dân các nước láng giềng. Là nước
đang phát triển, Trung Quốc cần môi trường
xung quanh và quốc tế ổn định để thực hiện
công cuộc hiện đại hóa.
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Lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh mục tiêu
cải cách quân đội. Chủ trì phiên họp toàn thể
đầu tiên của nhóm chỉ đạo cải cách quân đội và
quốc phòng, trực thuộc Quân ủy Trung ương

về vấn đề này và phản ứng của Mỹ là họ sẽ thực

hôm 15/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
nhấn mạnh cần chỉ đạo công tác cải cách quân

dân sự Philippines tiến vào Bãi Cỏ Mây ngày
9/3, Bộ Ngoại giao Philippines trong một tuyên

đội của Trung Quốc hướng tới mục tiêu xây
dựng một quân đội hùng mạnh. Ông Tập nêu rõ
cải cách hệ thống chỉ huy, cấu trúc quyền hạn và
các chính sách liên quan có thể giúp củng cố sức
mạnh quốc phòng và xây dựng một lực lượng vũ
trang hùng hậu.
+ Philippines:

hiện trách nhiệm theo Hiệp ước chung.”
anila phản đối Bắc Kinh chặn tàu tiếp tế ở
Bãi Cỏ Mây. Về việc Trung Quốc ngăn hai tàu

bố hôm 11/3 nêu rõ, “ ãi Cỏ Mây là một phần
của thềm lục địa Philippines.

o đó, Philippines

có quyền thực thi quyền chủ quyền và tài phán
trong khu vực này mà không phải xin ph p nước
khác. Hành động của Trung Quốc là mối đe dọa
rõ ràng, nguy cấp đối với các quyền và lợi ích
của Philippines.” Theo Philippines, hai tàu dân
sự trên được Hải quân Philippines thuê để chở
đồ tiếp tế, lính thay thế cho nhóm thủy quân lục
chiến đang đồn trú trái phép tại đây. Bộ Ngoại
giao Philippines cũng cho biết đã triệu Đại biện
Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila đến để trao
công hàm phản đối, “15 năm qua, Philippines
thường tiếp tế và luân chuyển binh lính đồn trú ở
Bãi Cỏ Mây mà không vấp phải sự can thiệp nào
từ phía Trung Quốc.”

Nếu bị tấn công, Philippines có thể nhờ cậy
vào Mỹ. Tuyên bố trên được Ngoại trưởng
Philippines Albert del Rosario đưa ra trong buổi

Philippines thả dù tiếp tế cho lính đồn trú ở
Bãi Cỏ Mây. Quân đội Philippines ngày 13/3
xác nhận thông tin họ đã dùng máy bay để thả

nói chuyện với giáo viên và học sinh trường De
La Salle Santiago Zobel ở thành phố Muntinlupa
hôm 10/3. Ông Rosario cho biết Mỹ luôn khẳng
định tuân thủ Hiệp ước Phòng thủ Tương hỗ
giữa hai nước khi đề cập tới kịch bản xung đột
có thể xảy ra ở Biển Đông, “Chúng ta đã hỏi Mỹ

lương thực tiếp tế cho binh sĩ Philippines đóng
tại Bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của
Việt Nam) sau khi khu vực này bị Trung Quốc
phong tỏa đường tiếp tế trên biển. Người phát
ngôn Bộ Quốc phòng Philippines ông Peter Paul
Galvez cho biết, “Chúng tôi đã dùng máy bay
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thả lương thực thẩm xuống cho các binh sĩ.” Tuy

Trung Quốc và Philippines. Tranh chấp này sẽ

nhiên, Ông Galvez không cho biết về thời gian
tiếp tế và những thông tin cụ thể hơn.

tác động lớn đến an ninh của vùng biển Natuna”.
Theo ông Zaini, quân đội nước này phải có
chiến lược cụ thể để đối phó vì “Những gì Trung

Philippines bác bỏ cáo buộc nước này đồng ý
rút khỏi Bãi Cỏ Mây. Trong một tuyên bố hôm
14/3, Bộ Ngoại giao Philippines đã khẳng định:

Quốc đã làm liên quan đến lãnh thổ của nước
Cộng hòa Indonesia Thống nhất.”

“Chiếc tàu BRP Sierra Madre của Hải quân

+ Mỹ:

Philippines được bố trí trên Bãi Cỏ Mây vào

Mỹ cáo buộc Trung Quốc gây căng thẳng ở
Biển Đông. Mỹ hôm 13/2 đã chỉ trích Trung
Quốc sau khi nước này ngăn cản 2 tàu tiếp tế

năm 1999 để làm cơ sở thường trực của chính
phủ Philippines sau khi Trung Quốc chiếm đóng
bất hợp pháp Đá Vành Khăn vào năm 1995.
Việc này được thực hiện trước khi ký kết DOC
vào năm 2002.”
+ Indonesia:

Philippines tiếp cận Bãi Cỏ Mây ở Trường Sa,
thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng hiện do
Philippines kiểm soát trái ph p, đồng thời hối
thúc duy trì tự do hàng hải trên Biển
Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen
Psaki tuyên bố: “Đó là một động thái khiêu
khích làm gia tăng căng thẳng. Trong khi chờ
đợi giải pháp cho các yêu sách chủ quyền chồng
chéo tại Biển Đông, không nên có hành động
can thiệp vào nỗ lực của các bên tranh chấp
nhằm duy trì nguyên trạng.”

Indonesia cảnh giác trước “đường lưỡi bò”
của Trung Quốc. Trợ lý Bộ trưởng An ninh đặc
trách về chiến lược quốc phòng Indonesia, Phó
Đề đốc Fahru Zaini hôm 12/3 khẳng định:
“Trung Quốc đã tuyên bố vùng biển Natuna như
là lãnh thổ của họ. Yêu sách tùy tiện này liên
quan đến tranh chấp quần đảo Trường Sa giữa
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Quan hệ các nước
Mỹ-Philippines đạt được đồng thuận về việc
thiết lập cơ sở quân sự. Phát biểu trong cuộc
họp báo hôm 14/3, Thứ trưởng Quốc phòng
Philippines Pio Lorenzo Batino cho biết các nhà
đàm phán Philippines và Mỹ đã đạt được nhất trí
về việc thiết lập các cơ sở của Mỹ tại căn cứ
quân sự của Philippines. Theo ông Batino, bên

Quân đội Việt - Trung tăng cường hợp tác.
Chiều 11/3, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp đoàn đại biểu
Trung Quốc tham gia chương trình giao lưu hữu
nghị quốc phòng biên giới Việt –Trung. Bộ
trưởng Phùng Quang Thanh đề xuất trong thời
gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu,
gặp mặt cấp cao giữa hai quân đội cũng như
giữa các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải
quân, Cảnh sát biển, Phòng không-Không quân
và cấp quân khu. Phát biểu tại buổi tiếp, Trung
tướng Thích Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu
trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc,
bày tỏ mong muốn thời gian tới, quân đội hai
nước tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, trao đổi đoàn
các cấp, hợp tác công tác biên phòng cũng như
đẩy mạnh hợp tác trên biển.

cạnh đó quân đội Philippines sẽ được phép tiếp
cận các cơ sở quân sự của Mỹ, “Có thể an tâm
mà nói rằng đã có một sự đồng thuận về ngôn từ
đưa vào thỏa thuận nhằm bảo đảm quyền tiếp
cận của Philippines đối với các cơ sở này.” Hai
bên hy vọng hoàn tất thỏa thuận trên trước khi
Tổng thống Mỹ có chuyến thăm chính thức
Châu Á vào tháng tới, trong đó có Philippines.
Mỹ - ASEAN sẽ họp Bộ trưởng quốc phòng.
Lầu Năm góc hôm 13/3 cho biết Hội nghị Bộ
trưởng Quốc phòng Mỹ - ASEAN sẽ diễn ra tại
Honolulu, Hawaii từ ngày 1 đến 3/4. Đây là lần
đầu tiên Mỹ tổ chức một hội nghị cấp bộ trưởng
quốc phòng với ASEAN trên lãnh thổ nước này.
Giới chức quốc phòng hai bên dự kiến sẽ thảo
luận hàng loạt vấn đề quan tâm trong đó có vấn
đề về hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cấu trúc an
ninh khu vực.
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Phân tích và đánh giá

“Căng thẳng tiếp tục leo thang tại Biển
Đông” của Zachary Keck. Ngày 9/3 vừa qua, lực
lượng tuần duyên Trung Quốc đã chặn không
cho hai tàu dân sự của Philippines tới tiếp tế cho
đơn vị thủy quân lục chiến đồn trú tại Bãi Cỏ
Mây (tên quốc tế là Second Thomas Shoal),
Philippines gọi đây là ãi Ayungin. Đầu tuần
trước, Bộ Ngoại giao Philippines ( FA) đã đưa
ra tuyên bố chỉ trích hành động Trung Quốc
chặn tàu tiếp tế. “ ãi Ayungin là một phần của
khu vực thềm lục địa Philippines và do đó,
Philippines được thực thi các quyền chủ quyền
và quyền tài phán tại khu vực này mà không cần
sự cho phép của các quốc gia khác,” thông báo
của DFA cho biết, hành động của Trung Quốc
“là mối đe dọa rõ ràng và cấp bách tới quyền và
các lợi ích của Philippines”chiếu theo luật pháp
quốc tế hiện hành. Ngoài ra, thông báo còn chỉ
ra: “Trong 15 năm qua, chúng tôi đã thực hiện
nhiều nhiệm vụ tiếp tế và luân chuyển nhân sự
mà không gặp phải sự can thiệp của Trung
Quốc.” FA cũng triệu hồi Đại biện lâm thời
của Trung Quốc tại Philippines để trao công

hàm phản đối, tuy nhiên Bắc Kinh đã bác bỏ
những lời cáo buộc này với tuyên bố rằng “các
động thái (của Manila) đã vi phạm chủ quyền
của Trung Quốc và đi ngược lại tinh thần của
Tuyên bố Ứng xử của Các Bên trên Biển Đông
( OC).” Trung Quốc cáo buộc phía Philippines
đã xây dựng thêm các công trình tại Bãi Cỏ Mây
nhằm củng cố yêu sách chủ quyền của nước này
tại bãi cạn đang có tranh chấp. Ngày 12/3, Mỹ
cũng thể hiện rõ quan điểm khi người phát ngôn
Bộ Ngoại giao Jen Psaki tuyên bố Washington
“quan ngại” với hành vi ngăn chặn hai tàu dân
sự của Trung Quốc. “Đó là một động thái khiêu
khích làm gia tăng căng thẳng. Trong khi chờ
đợi giải pháp cho các yêu sách lãnh thổ trên
Biển Đông, các bên không nên có hành động can
thiệp vào các nỗ lực nhằm duy trì hiện trạng,” bà
Psaki cho biết. Trong khi đó, một quan chức Hải
quân Philippines cho biết rằng Manila đã bắt đầu
tiếp tế cho lực lượng đồn trú trên Bãi Cỏ Mây
thông qua con đường trên không, tuy nhiên đây
chỉ là phương án tạm thời. “Vào ngày 12/3,
chúng tôi đã gửi một máy bay hải quân Islander
để tiếp tế thực phẩm và nước uống, tuy nhiên
biện pháp này sẽ chỉ được duy trì trong một vài
ngày. Chúng tôi bắt buộc phải sử dụng lại các
tàu dân sự trong thời gian tới. Từ năm ngoái,
chúng tôi đã sử dụng các tàu dân sự để tiếp tế
cho đội quân đồn trú trên đảo bởi muốn tránh
đối đầu và đây là lần đầu tiên Trung Quốc ngăn
cản các tàu này.”
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“Trung Quốc thể hiện sức mạnh quân sự
trong vụ máy bay Malaysia mất tích” của
Greg Torode. Từ các vệ tinh có độ phân giải cao
cho tới các tàu chiến tối tân, hải quân của Trung
Quốc đang thể hiện đầy đủ sức mạnh trong kế
hoạch tìm kiếm máy bay bị mất tích của
Malaysia – điều này chắc chắn sẽ khiến các quốc
gia tại Châu Á phải lưu tâm. Cuộc tìm kiếm máy
bay Boeing 777 của Malaysia Airlines cùng 239
hành khách và phi hành đoàn cũng phơi bày
căng thẳng giữa Bắc Kinh và Kuala Lumpur, với
việc các quan chức Trung Quốc lên tiếng chỉ
trích cách thức Malaysia xử lý cuộc khủng
khoảng. Việc Trung Quốc chỉ trích Malaysia
một phần bởi sức ép từ công luận đang lo lắng
về số phận của 150 người Trung Quốc tại
chuyến bay MH370, tuy nhiên công cuộc tìm
kiếm cũng đang diễn ra tại thời điểm Trung
Quốc muốn thể hiện sức mạnh của mình tại Biển
Đông và iển Hoa Đông. Một nguồn tin từ
ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không
với nhiều năm kinh nghiệm tại khu vực nói rằng
phản ứng của Trung Quốc sẽ là điều mà các
quốc gia láng giềng đặc biệt lưu ý đến. “Đây là
một màn phô trương sức mạnh trong thời bình.”
Trung Quốc đã cử đi 4 tàu chiến, 4 tàu tuần

Số 2, T3-2014
duyên, 8 máy bay và 10 vệ tinh tại một khu vực
tìm kiếm rộng lớn cách xa Trung Quốc đại lục.
Truyền thông Trung Quốc mô tả đây là đội tàu
cứu nạn lớn nhất mà Trung Quốc từng triển
khai. Ông Ian Storey, một chuyên gia về quan hệ
Trung Quốc – Đông Nam Á, cho biết chương
trình triển khai của Bắc Kinh đã cho thấy năng
lực quân sự trong khu vực của nước này và cái
gọi là “các sứ mệnh lịch sử mới” của PLA, trong
đó có bao gồm nhiệm vụ bảo vệ công dân ở
nước ngoài. Ông Storey cũng cho biết thêm rằng
cuộc khủng hoảng lần này cũng củng cố lập
trường cho những người Trung Quốc tin rằng họ
có quyền tăng ngân sách quốc phòng bởi các lợi
ích toàn cầu của nước này đang được mở rộng.
Ông Ernie Bower, một chuyên gia về Đông Nam
Á tại Trung Tâm Nghiên cứu Chiến lược và
Quốc tế (CSIS) tại Washington, thì cho rằng
cuộc tìm kiếm đang gặp nhiều trở ngại bởi sợi
dây hợp tác quân sự lỏng lẻo tại Châu Á và
Washington và các đồng minh cũng như đối tác
của mình cần phải phối hợp với nhau tốt hơn.
Thỏa thuận có tính ràng buộc về các biện pháp
giảm nhẹ căng thẳng trên Biển Đông mà
ASEAN đang nỗ lực ký kết cùng Trung Quốc
cũng bao gồm cả việc hợp tác trong lĩnh vực tìm
kiếm cứu nạn. Những kiểu hợp tác như vậy là
một phần của các cuộc thương thảo, và các đặc
phái viên của ASEAN nói rằng những chương
trình như vậy có thể được tiến hành với tốc độ
nhanh hơn so với những vấn đề nhạy cảm và có
quy mô lớn hơn. “ o chúng ta chưa có một
chương trình hợp tác thật sự có hiệu quả, tôi cho
rằng Trung Quốc, dù họ có cố ý hay không,
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đang gửi đi một thông điệp tới người dân của họ
rằng Malaysia là một nước nhỏ và không thể giải
quyết vấn đề một cách hiệu quả,” ông ower
cho biết.
“Ấn Độ tăng cường can dự trong tranh chấp
Biển Đông” của Zachary Keck. Những phát biểu
gần đây của các quan chức Ấn Độ cho thấy rằng
ehli đang tăng cường can dự trong vấn đề Biển
Đông. Đáng chú ý nhất là tuyên bố gần đây của
ông Shri Anil Wadhwa, Thư ký ộ Ngoại giao
Ấn Độ, tại Đối thoại Dehli lần thứ VI, cuộc đối
thoại thường niên giữa ASEAN và Ấn Độ. Phát
biểu với các nhà báo tại hội nghị, ông Wadhwa
cho biết: “Chúng tôi ủng hộ việc các tuyến
đường, các kênh thông thương và liên lạc không
bị hạn chế và dĩ nhiên các vùng biển, theo luật
biển quốc tế của Liên Hợp Quốc, phải là tài sản
chung của các quốc gia sử dụng nó. Nói một
cách thẳng thắn, chúng tôi đang lo ngại về vấn
đề này.” Ông Wadhwa có nói thêm rằng “Lập
trường của chúng tôi từ trước nay vẫn là Ấn Độ
ủng hộ tự do hàng hải tại các vùng biển quốc tế.
Ấn Độ mong muốn các nước trong khu vực Biển
Đông tôn trọng các công ước quốc tế về biển và
muốn thấy tranh chấp ở đây được giải quyết theo
phương thức hòa bình.” Trong bài phát biểu khai
mạc tại Đối thoại Dehli, Ngoại trưởng Ấn Độ
Salman Khurshid cũng có những tuyên bố tương
tự. Nhấn mạnh rằng khía cạnh quan trọng trong
“quan hệ đối tác (ASEAN - Ấn Độ) đó là phải
ngày càng phù hợp với môi trường an ninh chính trị tại Đông Á,” ông Khurshid nói rằng
Dehli ủng hộ “quan điểm của ASEAN trong đó
kêu gọi sự hợp tác sâu rộng hơn của ASEAN và
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Ấn Độ trong các vấn đề an ninh - chính trị.”
Trước đó, Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ ông
Shiv Shankar Menon đã nói rằng “Những gì xảy
ra tại Biển Đông và iển Hoa Đông sẽ có ảnh
hưởng và tác động tới toàn bộ khu vực… Xung
đột sẽ hủy hoại những gì mà hòa bình và ổn định
trong 40 năm qua đã mang lại cho các quốc gia
tại khu vực.” Tương tự vào tháng 10 năm ngoái
tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, Thủ tướng Ấn
Độ Manmohan Singh đã khẳng định “Một môi
trường an ninh trên biển ổn định là yếu tố quan
trọng để hiện thực hóa mong muốn hợp tác tại
khu vực.” Ấn Độ từ trước đến nay cũng đã phần
nào thể hiện sự can dự vào vấn đề Biển Đông.
Đáng chú ý, nước này vẫn đang theo đuổi các cơ
hội khai thác năng lượng chung với Việt Nam tại
vùng biển mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều
có yêu sách. Dehli từ trước đến nay luôn cố gắng
cân bằng giữa một bên là các lợi ích của họ, với
một bên là mong muốn không để Trung Quốc
thất vọng với việc Ấn Độ tham gia quá sâu vào
vấn đề Biển Đông, điều này có lý do bởi mối lo
ngại rằng việc Ấn Độ can dự quá nhiều vào vấn
đề Biển Đông sẽ khiến Bắc Kinh có lý do để
tăng cường các hoạt động của hải quân tại Ấn
Độ ương. Tuy nhiên, việc Hải quân Ấn Độ lần
đầu tiên triển khai đến khu vực Biển Đông vào
năm 2000 đã chuyển đi một thông điệp rõ ràng
tới Trung Quốc và nước này cũng đã nhiều lần
nói rằng họ sẽ triển khai thêm nhiều khí tài trên
biển tới khu vực để bảo vệ các dự án đầu tư năng
lượng của mình tại vùng biển gần Việt Nam. Về
phần mình, các quốc gia ASEAN cũng nhiều lần
kêu gọi Ấn Độ tăng cường can dự vào vấn đề
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Biển Đông. à Laura Q. el Rosario, Thứ
trưởng Ngoại giao Philippines phụ trách quan hệ
kinh tế quốc tế, gần đây đã nhấn mạnh rằng “Ấn
Độ nên đi về phía Đông, chứ không nên chỉ nhìn
về phía Đông.”

“Trung Quốc tăng chi tiêu quân sự trong sự
lo ngại của khu vực” của Michael Martina và
Greg Torode. Vào ngày 5/3, Trung Quốc công
bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng ở mức cao
nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, đây là thông
điệp mà Chủ tịch Tập Cân Bình muốn gửi tới thế
giới rằng Bắc Kinh sẽ không từ bỏ sự quyết
đoán đang ngày càng tăng của mình tại Châu Á,
đặc biệt ở các vùng biển có tranh chấp. Trung
Quốc cho biết họ sẽ tăng 12.2% ngân sách quốc
phòng trong năm nay, lên mức 808.23 tỉ nhân
dân tệ (131.57 tỉ US ), để có thể phát triển các
vũ khí tối tân và củng cố năng lực quốc phòng
trên không và trên biển. “Đây là thông tin đáng
lo ngại đối với các quốc gia láng giềng của
Trung Quốc, đặc biệt là Nhật Bản,” ông Rory
Medcalf, nhà phân tích an ninh khu vực thuộc
Viện Nghiên cứu Lowy tại Sydney cho biết.
Những ai từng nghĩ rằng ông Tập sẽ ưu tiên tập
trung phát triển trong nước hơn là mở rộng quân
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sự có vẻ như đã “đánh giá thấp tham vọng định
hình môi trường chiến lược của Trung Quốc.”
Kế hoạch tăng ngân sách của Trung Quốc đến
vào thời điểm Châu Á đang tỏ ra bất an trước
những động thái của nước này như khẳng định
chủ quyền tại những vùng lãnh thổ có tranh
chấp, mở rộng tầm với trong hoạt động quân sự
và thách thức vị thế bá chủ từ lâu của quân đội
Mỹ tại khu vực. Các nước khu vực cũng đã có
những phản ứng về kế hoạch tăng chi tiêu quốc
phòng của Trung Quốc. Chánh văn phòng nội
các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố rằng việc
Trung Quốc mập mờ trong chính sách quốc
phòng và chi tiêu quân sự là mối lo ngại của
toàn thế giới. Còn ông avid Lo, người phát
ngôn của Bộ Quốc phòng Đài Loan, cho biết Đài
Loan hiểu rằng việc tăng chi tiêu quốc phòng
“một cách đáng kể” là điều cần thiết để hiện đại
hóa quân đội Trung Quốc, tuy nhiên vẫn còn
nhiều điều mà Trung Quốc chưa công khai.
“Người ta luôn luôn hoài nghi về sự minh bạch
trong ngân sách quốc phòng của Trung Quốc,
bởi đang có một số lượng lớn vũ khí quân sự của
họ mà chúng ta vẫn chưa biết tới,” ông này cho
biết. Tại Washington, Phó Trợ lý Bộ Trưởng
Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á ông
David Helvey, tại phiên điều trần vào ngày 4/3
đã nói rằng Nhà Trắng muốn xây dựng mối quan
hệ “tốt đẹp” với quân đội Trung Quốc, tuy nhiên
ông cũng cho biết rằng Bắc Kinh cần phải công
khai hơn về quá trình xây dựng lực lượng vũ
trang./.
Thực hiện: Đinh Tuấn Anh
Vũ Quang Tiệp
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