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Bộ trưởn  Quốc phòn  Việt Nam nói về “Qu n lý nhữn  căn  thẳn  chiến lược” 

  ng   ng ngư i Vi t t ong ngo i nư c    c  nh n   nh  h c nh u v    i ph t  i u c     i 

tư ng Phùng Qu ng Th nh, Ủy viên B   hính t  , B  t ưởng B  Quốc phòng Vi t N m, ở m t 

h i ngh   n ninh t i Sing po e hôm 31/5. 

Bài ph t  iểu với chủ đề “Qu n lý nhữn  căn  thẳn  chiến lược” được Đại tướn  Phùn  Quan   hanh 

đọc tại Hội n hị  hượn  đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shan ri-La). 

BBC phỏn  vấn thêm một số chu ên  ia quốc phòn   an ninh nước n oài  ình lu n về ý n hĩa của  ài 

ph t  iểu  tron   ối c nh quan hệ Việt –  run  đan  căn  thẳn  vì vụ  iàn khoan H i dươn  98 . 

   l Th ye , Gi o sư D nh dự, Học vi n Quốc phòng Úc,   nberra 

 ôi đã tham dự Đối thoại Shan ri-La và có mặt khi Đại tướn  Phùn  Quan   hanh ph t  iểu. 

Bài ph t  iểu nhắm đến kh n  i  có mặt và cho  run  Quốc. Nó muốn xoa dịu và khôn   â  mất lòn . 

Nếu anh khôn   iết đan  có đối đầu vì  iàn khoan  run  Quốc  thì khi n he diễn văn  có khi anh n hĩ 

chỉ có chút căn  thẳn  x   ra  khôn  có  ì đặc  iệt. 

 ướn   hanh có thể đã chinh phục được nhữn  ai tron  khu vực cổ vũ đối thoại và thươn  lượn  với 

 run  Quốc tron  căn  thẳn  ở Biển Đôn . Ôn  mô t  Việt Nam là nạn nhân khôn  khiêu khích. Ôn  

 ọi  run  Quốc là  ạn của Việt Nam. Điều nà  có thể được lòn  Bắc Kinh  nhưn  nhữn  n ười Việt 

trẻ hơn có mặt ở Sin apore  ị sốc. 

Nhưn   ướn   hanh lẽ ra có thể nhắc rằn  hành độn  của  run  Quốc  â  hại cho nỗ lực xâ  dựn  

niềm tin chiến lược mà  hủ tướn  N u ễn  ấn Dũn  cổ vũ một năm trước. Ôn  lẽ ra có thể nói về số 

lượn   đội hình  chiến thu t mà  run  Quốc đan  dùn . Ôn  lẽ ra có thể kêu  ọi khu vực ủn  hộ Hiến 

chươn  Liên Hiệp Quốc  lu t quốc tế và  i i qu ết tranh chấp tron  hòa  ình. 



 ướn   hanh đã tr  lời một câu hỏi về việc Việt Nam cân nhắc dùn  hành độn  ph p lý. Ôn  nói đó là 

 i i ph p cuối cùn . Điều nà  làm đoàn Philippines có mặt thất vọn .  rước  ình lu n của ôn   họ rất 

trôn  chờ Việt Nam sẽ cùn  với họ ra tòa  n trọn  tài. 

Dẫu sao  ướn   hanh cũn  đã trình  à  một c ch ấn tượn  và chu ên n hiệp.Ôn  tr  lời trực tiếp c c 

câu hỏi  khôn  l p lờ và thể hiện sự minh  ạch. 

D vid B own, nh  ngo i gi o Mỹ    nghỉ hưu, n y l  cây  út  ình lu n v  chính t   

Vi t N m 

Bộ trưởn  Phùn  Quan   hanh đã khôn   hoặc khôn  muốn  nối tiếp l p trườn  năn  nổ hơn mà c c 

lãnh đạo như  hủ tướn  N u ễn  ấn Dũn   Phó  hủ tướn  Vũ Đ c Đam  Phạm Bình Minh…đã thể 

hiện. 

Ôn  ấ  thể hiện tư thế qu  nhún nhườn   “chún  tôi đề n hị  run  Quốc…” C i nhìn của vị  ộ trưởn  

về  run  Quốc  nếu qu  thực đâ  là nhữn   ì ôn  ấ  n hĩ  th t n â  thơ và khôn  tưởn . 

 ướn   hanh tạo c m  i c là ôn  khôn  ph i đan  tranh lu n với  run  Quốc  mà lại lùi về sau để 

thu ết phục họ rằn  Việt Nam khôn  có ý xấu với  run  Quốc đâu. 

 ollin Koh Swee Le n, Vi n Nghiên cứu Quốc phòng v   hiến lược,   i học  ông 

ngh  N ny ng, Sing po e 

 ôi khôn  cho rằn   ài ph t  iểu của  ướn   hanh qu  mềm mỏn  với  run  Quốc. 

N ược lại  tôi thấ   ài nói vừa cươn  qu ết vừa điều độ. Nó nhấn mạnh nhu cầu kiềm chế mà cũn  nói 

rõ là Việt Nam đã chỉ ph n  n  trước nhữn  hành độn  của  run  Quốc ch  khôn  để  ị hiểu nhầm là 

khiêu khích. 

 

 àu Việt Nam và  run  Quốc vẫn đối đầu nhau ở vị trí xun  quanh  iàn khoan  

Ôn  ấ  cũn  khôn  cần ph i qu  c n  rắn  vì Đối thoại Shan ri-La là diễn đàn để c c nước đối thoại 

nhằm tăn  cườn  xâ  dựn  niềm tin. Nó khôn  nên  iến thành nơi c c chính phủ côn  khai nhiếc móc 

nhau. 



 ôi c m thấ   ài ph t  iểu là phươn  th c chừn  mực của Việt Nam. Khôn  qu  c n  để có thể  â  

hại cho Đối thoại Shan ri-La  mà cũn  khôn  qu  mềm để tr nh nói về tranh chấp đan  diễn ra. 

L p trườn  của Việt Nam tại Đối thoại Shan ri-La  như qua diễn văn của  ướn   hanh  nên được xem 

là sự trưởn  thành hơn tron  kh  năn  đón  vai trò lớn hơn ở khu vực của Việt Nam. Nó ch n  tỏ Việt 

Nam có qu ết tâm chính trị du  trì hòa  ình  tuân thủ lu t ph p quốc tế  và kêu  ọi  cổ vũ sự kiềm chế 

tron   i i qu ết tranh chấp. Về lâu dài  nó có thể  iúp Việt Nam ở tư thế chính n hĩa  chinh phục c m 

tình của c c chính phủ tron  vùn . 

Có thể một số n ười tron  chính phủ Mỹ ha  Nh t muốn có l p trườn  c n  rắn  mạnh hơn từ Việt 

Nam. Nhưn  nhìn chun   tôi tin  ok o và Washin ton n ầm hiểu rằn  chẳn  nên n ạc nhiên vì th i độ 

của Việt Nam.  h m chí ở cấp độ chính th c ha    n chính th c  Hà Nội và hai đại cườn  có khi đã 

n ầm hiểu với nhau là Việt Nam sẽ có l p trườn  trun  hòa vì n u ên do địa chính trị. 

Mặc dù  ài ph t  iểu của  ướn   hanh có thể  ị xem là “mềm”  nhưn  Việt Nam vẫn được tự do thắt 

chặt quan hệ với Nh t và Mỹ. C  hai nước đều muốn  iúp Việt Nam ở lĩnh vực an ninh  iển. Khôn  

ph i vì  ài của  ướn   hanh mà  ok o và Washin ton sẽ lại  i m đi hợp t c với Việt Nam. 

Việt Nam khôn  chỉ cần n oại  iao hòa  ình để  i i qu ết tranh chấp với  run  Quốc mà đồn  thời đã 

nh n th c họ cần xâ  dựn  kh  năn  quân sự và chấp ph p trên  iển  theo một c ch chừn  mực và 

khôn  khiêu khích  trước sự c n  rắn hơn của  run  Quốc. Còn  ok o và Washin ton  tron  chiến 

lược tăn  cườn  hợp t c với Đôn  Nam Á  sẽ tiếp tục  iúp đỡ và thắt chặt quan hệ với Việt Nam. Đối 

thoại Shan ri-La và  ài nói của  ướn   hanh sẽ khôn  tha  đổi điều đó. 

 


