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Lời giới thiệu 
 
  “… Dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn. ðó là truyền thống quý báu của 
ta. Từ xưa ñến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết 
thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn,…”. 
                                                                                                     HỒ CHÍ MINH  
 

 Từ ngày 01.5.2014 Trung Quốc ngang nhiên ñưa giàn khoan nước sâu Hải 
Dương 981 cùng hàng trăm tàu ñánh cá, tàu vũ trang, tàu quân sự và máy bay hộ 
tống ñi vào vùng biển thuộc chủ quyền của chúng ta và ñã hạ ñặt trái phép giàn 
khoan này tại vị trí nằm sâu trên 80 hải lý trong thềm lục ñịa và vùng ñặc quyền 
kinh tế của Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. ðây là 
hành ñộng ñi ngược lại luật pháp quốc tế, làm ảnh hưởng ñến nền hòa bình và an 
ninh khu vực, “ảnh hưởng ñến sự tin cậy chính trị, các mặt hợp tác giữa hai nước 
và làm tổn thương tình cảm của người dân Việt Nam”.  

Hơn một tháng qua hàng triệu triệu trái tim người Vi ệt Nam trong và ngoài 
nước ñều hồi hộp hướng về biển ðông; mọi tầng lớp nhân dân, kiều bào ta và bè 
bạn quốc tế cùng dõi theo và phản ñối hành ñộng ngang ngược của Trung Quốc 
trên vùng biển thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam.  

Chủ quyền dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là vô cùng thiêng liêng 
và bất khả xâm phạm! ðể bảo vệ quyền lợi ích chính ñáng của mình bằng các biện 
pháp hòa bình, Ban Chấp hành Trung ương ðảng ñã kêu gọi toàn ðảng, toàn dân 
và toàn quân ta tăng cường ñoàn kết, nhất trí, ñồng tâm hiệp lực, cả nước một lòng 
vượt qua mọi khó khăn, thách thức, kiên quyết bảo vệ ñộc lập chủ quyền, ñồng thời 
phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn ñịnh ñể xây dựng và phát triển ñất nước; 
mỗi người dân hãy tỉnh táo, sáng suốt biểu thị lòng yêu nước trong khuôn khổ luật 
pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế, cùng giương cao ngọn cờ chính nghĩa, phát 
huy cao nhất bản lĩnh cao thượng của dân tộc Việt Nam “ñem ñại nghĩa ñể thắng 
hung tàn/ lấy chí nhân ñể thay cường bạo” nhằm bảo vệ vững chắc bờ cõi thiêng 
liêng của Tổ quốc. 
 Với dân tộc Việt Nam chủ quyền quốc gia là tối thượng, không ai có quyền 
xâm phạm ñến ñộc lập dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Trên quan ñiểm 
và nhận thức ñó, Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn ñọc Thông 
tin khoa học chuyên ñề: “Vàng r ất quý! Nhưng ñộc lập tự do và chủ quyền lãnh 
thổ còn quý hơn vàng”. 
 Trân trọng giới thiệu!  

                                                                                  BAN BIÊN SOẠN 
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DÙNG GI�N KHOAN “GẶM NHẤM” BIỂN ĐÔNG 
 
 

 Chiếm một v ị trí nh ỏ ñưa lực lượng ch ấp pháp trên bi ển kết hợp với Hải 
quân Trung Qu ốc thành l ập những “lá c ải” xung quanh “lát c ắt” ñể ngăn cản lực 
lượng ch ấp pháp c ủa các nu ớc và tạo sức mạnh cho nh ững tuyên b ố chủ quyền 
ñơn phương. ðó là chi ến lược “b ắp cải” c ủa Trung Qu ốc. 
 Sau nhiều năm theo ñuổi sách lược “giấu mình chờ thời”, Trung Quốc hiện 
nay ñang hướng sang bộc lộ sức mạnh, ñặc biệt là ñối với biển ðông, thậm chí 
còn không úp mở ý ñồ bành trướng của mình. 
 M�t khi ñã r�i ñi, không bao gi � có th � quay l �i 
 Giới phân tích quốc tế cho rằng, Trung Quốc ñang tìm cách né tránh luật 
pháp quốc tế bằng việc tăng cường lấn chiếm, từng bước thay ñổi thực trạng 
trên biển ðông. Với sức mạnh vượt trội của “nước lớn”, Bắc Kinh ép các nước 
cùng tuyên bố chủ quyền không còn cách nào khác buộc phải chấp nhận sự 
kiểm soát của Trung Quốc. Giới chức quân sự Trung Quốc cũng không hề che 
giấu tham vọng này khi ñã và ñang thực hiện ráo riết. ðối với các quốc gia nhỏ 
trong khu vực, ví dụ như Philippines, Thiếu tướng Hải quân PLA Trương Triệu 
Trung ñã công khai thẳng thắn rằng, Trung Quốc sẽ lấy lại những thứ mà Bắc 
Kinh gọi là “tất cả các ñảo và bãi ngầm của Trung Quốc bị Philippines chiếm trái 
phép”. 
 Tướng Trương nhắc ñến hình ảnh “cây bắp cải”. Theo ñó, Trung Quốc sẽ 
bao vây một khu vực ñang tranh chấp với vòng trong, vòng ngoài bằng tầng tầng 
lớp lớp tàu ñánh cá bọc sắt, tàu hải tuần, hải cảnh, và tàu chiến của Trung Quốc 
sao cho “hòn ñảo này bị bao bọc như một cây bắp cải”. Chiến lược này khẳng 
ñịnh chủ quyền lãnh thổ bằng cách từng bước bao vây khu vực bằng nhiều lực 
lượng an ninh, ñồng thời ngăn cản các nước ñối thủ tiếp cận. Tăng cường các 
biện pháp ñe dọa, từ ñó thiết lập các hoạt ñộng mới trên thực ñịa. 
 Tướng Triệu cũng cho biết, trong vài năm qua, Trung Quốc ñã thực hiện 
hàng loạt các hành ñộng tương tự như vậy, cụ thể như bãi cạn Scaborough/ 
Hoàng Nham, bãi Second Thomas, Nhân Ái theo cách gọi của Trung Quốc, 
Philippines gọi là bãi Ayugin hay bãi Cỏ Mây trong quần ñảo Trường Sa của Việt 
Nam, hay ðá Vành Khăn (Mischief Reef). Thực trạng hiện nay ñối với bãi Second 
Thomas cho thấy Trung Quốc ñang nỗ lực thiết lập những “lá cải” xung quanh. 
Theo ñó, ñối với những ñảo và bãi cạn nhỏ này, chỉ có số lượng ít binh sỹ có thể 
ñóng chốt trên ñó, và việc cung cấp lương thực và nước uống chỉ có thể ñược 
thực hiện bằng tàu tiếp tế. Trung Quốc thực hiện chiến lược “bắp cải” bao vây thì 
các lực lượng ñồn trú ở ñây không thể ñược tiếp tế lương thực và nước uống thì 
binh sỹ không còn cách nào khác sẽ tự rời khỏi. Một khi họ ñã rời ñi, theo viên 
tướng này, họ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. 
 Các bước tiếp theo sẽ là tăng cường sức mạnh và quyền lực áp ñặt luật 
pháp Trung Quốc ở những vùng vừa chiếm ñóng thông qua các hoạt ñộng dân 
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sự như kinh tế, du lịch, an toàn hàng hải... Liên quan ñến việc thiết lập vùng nhận 
biết phòng không (ADIZ) trên biển Hoa ðông, giới phân tích quốc tế cho rằng, 
ADIZ trên biển ðông sẽ là “lớp lá” cuối cùng của “cây cải bắp”. Theo giới chức 
quân sự Mỹ, hành ñộng này sẽ là sự khẳng ñịnh chủ quyền ñơn phương trong 
“âm mưu gây bất ổn ñể thay ñổi hiện trạng khu vực”. 
 Trước ñó, Trung Quốc ñã nhiều lần dùng dầu mỏ và khí ñốt là vũ khí nhằm 
thay ñổi hiện trạng, gây bất ổn trong khu vực. Tháng 9/2010, Chevron China và 
BP China ñã ñược “bật ñèn xanh” cho việc khai thác dầu khí tại ba khu vực biển 
sâu là 42/05, 64/18 và 53/30 tại biển ðông. Vào tháng 5/2011, Tập ñoàn CNOOC 
ñã kêu gọi các công ty nước ngoài tham gia liên doanh ñể khai thác dầu khí tại 
19 khu vực ngoài khơi Trung Quốc, kể cả tại vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam 
(65/24). Tháng 6/2012, Trung Quốc lại kêu gọi nước ngoài tham gia liên doanh 
khai thác dầu khí tại 9 lô trên biển ðông trong ñó có những khu vực thuộc vùng 
ñặc quyền kinh tế của Việt Nam.  
 Giàn khoan H �i D�ơng 981 là v ũ khí chi 
n l��c - lãnh th � di ñ�ng 
 Chiến lược “cây bắp cải” của Trung Quốc ñược ñánh giá thành công mà 
không gây ra rủi ro nghiêm trọng khi gây sự với nước yếu thế hơn là Philippines. 
Trung Quốc ñã biến bãi cạn Scarborough/ Hoàng Nham nằm trong vùng ñặc 
quyền kinh tế của Philippines thành “bắp cải” cố ñịnh với quyền kiểm soát thuộc 
về Bắc Kinh. 
 Ngay sau khi tàu chấp pháp Philippines rút ñi, Trung Quốc bắt ñầu thực 
hiện các biện pháp kiểm soát thực tế khu vực xung quanh Scarborough/ Hoàng 
Nham cho ñến nay. Nếu người Philippines muốn vào ñây, ñầu tiên họ sẽ phải ñối 
mặt với các tàu quân sự của Bắc Kinh, sau ñó sẽ phải xin phép các tàu hải giám, 
ngư chính ñang tuần tra khu vực này. Với lực lượng ñông ñảo và hiếu chiến, 
chẳng có tàu cá Philippines nào có thể vào ngư trường trong vùng ñặc quyền 
kinh tế trước ñây ñã từng là của họ. 
 Không chỉ dừng lại ở kế hoạch xâm chiếm các ñảo, bãi cạn nhỏ, Trung 
Quốc còn nỗ lực thúc ñẩy các hoạt ñộng thăm dò và khai thác dầu và khí ñốt tại 
biển ðông, kể cả tại những khu vực thuộc chủ quyền của các nước khác. Trung 
Quốc ñang sử dụng giàn khoan Hải Dương 981 như một “cây bắp cải di ñộng” 
trong vùng ñặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo giáo sư Carl Thayer trên báo 
New York Times, Tập ñoàn Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) di chuyển 
giàn khoan Hải Dương 981 nhằm xác lập chủ quyền trên biển ðông. CNOOC là 
một tập ñoàn kinh tế song quyết ñịnh di chuyển tài sản trị giá 1 tỷ USD này vào 
một khu vực mà trữ lượng dầu khí còn gây tranh cãi và gây ra một cuộc khủng 
hoảng ngoại giao ñã nói lên bản chất chính trị của ñộng thái này. Thực tế rằng 80 
tàu hải quân và tàu cảnh sát biển Trung Quốc hộ tống giàn khoan này neo ñậu 
tại một vị trí cố ñịnh cho thấy chiến lược “bắp cải” của Trung Quốc có thêm vũ khí 
chiến lược mới. 
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 Tăng cường củng cố sức mạnh ở những khu vực ñã giành ñược quyền 
kiểm soát, tiếp tục tiến xa hơn trên biển ðông của “chiếc bắp cải di ñộng” mang 
tên Hải Dương 981 cho thấy ñây là sự ngụy trang hành ñộng tấn công, Trung 
Quốc ñang ñổ lỗi gây chiến cho các nước khác trong khi từng bước tìm cách 
thiết lập cơ sở cho tham vọng bành trướng của mình. 
                                                                      Thạch Tùng (tổng hợp)  
                                                (Báo Pháp luật Việt Nam số 137 - Ngày 17/5/2014) 
 
 

HẢI DƯƠNG 981 V� CẠNH TRANH CHỦ QUYỀN CỦA TRUNG QUỐC 
 

 ðể thực hiện tham vọng “ñường lưỡi bò”, Trung Quốc ñã xác ñịnh 3 mục 
tiêu chính: Hợp nhất khu vực, kiểm soát tài nguyên và an ninh nâng cao. Những 
ngày gần ñây, Trung Quốc lại ñưa giàn khoan Hải Dương-981 vào hạ ñặt trong 
vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc 
tế, thỏa thuận DOC và thỏa thuận cấp cao hai nước. Giới nghiên cứu Trung 
Quốc cho rằng “Trung Quốc ñang chuyển hướng từ hợp tác sang cạnh tranh gần 
ñây, có khả năng sẽ không ñưa lại kết quả tốt ñẹp”. 
 T “h �p nh �t khu v �c”…  
 Giới chức Trung Quốc cho rằng, hợp nhất khu vực Trung Quốc - ASEAN là 
ưu tiên hàng ñầu, nhằm thực thi một phần trong chính sách “trỗi dậy hòa bình” 
của Trung Quốc. Sự hợp nhất khu vực bao gồm cả chính trị và kinh tế. ðể ñạt 
ñược sự tăng trưởng sẽ rất hữu ích cho mỗi nước có biên giới hòa bình, ñể các 
nguồn tài nguyên có thể ñược hướng vào sự phát triển kinh tế hơn là sử dụng 
quân ñội và các hệ thống bảo vệ biên giới. 
 ðể tập trung năng lượng trong nước cho sự phát triển kinh tế nhanh và 
bền vững, Trung Quốc ñã trải qua giai ñoạn “tạm ngưng chiến lược”, tránh ñối 
ñầu bằng sức mạnh. Chiến lược này ñược theo ñuổi từ cuối những năm 1990 
ñến 2007 và ñạt ñược những tiến bộ lớn vào thời kì ñó; Trung Quốc ñã ñược 
hoan nghênh bởi các nước ðông Nam Á nhằm thúc ñẩy sự tăng trưởng kinh tế 
toàn khu vực và làm ñối trọng với các cường quốc bên ngoài bao gồm cả Mỹ. 
 Những năm ñó, Trung Quốc thúc ñẩy hàng loạt mối quan hệ với ASEAN. 
Sự thành công nhất là các chương trình phát triển kinh tế, thương mại và cơ sở 
hạ tầng. Thương mại hai chiều tăng mạnh từ khoảng 8 tỉ USD năm 1991 lên 106 
tỉ USD năm 2004 và 231 tỉ năm 2008. Trong khi ñó thương mại giữa các nước 
ASEAN và Mỹ trong cùng năm chỉ ñạt 172 tỉ USD. 
 Trung Quốc ñã hỗ trợ các dự án hành lang kinh tế Nam Ninh - Singapore, 
với hệ thống vận tải bằng ñường sắt xuyên khu vực, nối Nam Ninh - Hà Nội -  
TP. Hồ Chí Minh - Phnôm Pênh, Băng Cốc - Cualalampơ - Singapore; Dự án hợp 
tác tiểu vùng sông Mê Công nối Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc - Singapore; 
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Dự án vành ñai kinh tế vịnh Bắc Bộ và sáng kiến Hải Nam. Tuy nhiên, các 
chương trình này phải ñối mặt với thách thức vì liên quan ñến các khu vực mà ở 
ñó chủ quyền và quyền tài phán vẫn nằm trong tranh chấp. 
 Một số nhà bình luận Trung Quốc cho rằng, mục tiêu trên phản ánh một 
chiến lược “quả chín” nằm trong tay Trung Quốc, “nếu Trung Quốc tiếp tục áp ñặt 
các yêu sách mở rộng của họ ở biển ðông một cách ñầy gây hấn thì các hòn ñảo 
và không phận trên biển tương ứng có thể sẽ dễ dàng rơi vào tay họ như những 
quả chín. Ít nhất thì Trung Quốc cũng sẽ chi phối vấn ñề này và giành ñược phần 
của kẻ mạnh trong bất kì giải pháp nào”. 
 Một số học giả khác lại cho rằng, mục ñích ñầu tư lớn của Trung Quốc 
cùng với chính sách ñóng băng tranh chấp của họ là ñể giành ñược lực hút, hay 
ñòn bẩy sẽ dẫn ñến sự từ bỏ tự nguyện các yêu sách về biển ðông của các 
nước khác. Tuy nhiên, các sự kiện gần ñây cho thấy các nước ðông Nam Á 
không muốn cường quốc nào giành quá nhiều ảnh hưởng trong khu vực. “Giờ 
ñây ASEAN ñã chuyển từ hoan nghênh sự can dự của Trung Quốc vào khu vực 
sang mời gọi sự chú ý của các cường quốc bên ngoài, nhằm tạo ra sự cân bằng 
ảnh hưởng trong khu vực. Vì thế, theo giới phân tích, việc hạ ñặt giàn khoan Hải 
Dương 981 trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN là nhằm thúc ñẩy quan ñiểm 
của tổ chức này rõ ràng hơn ñối với chiến lược hợp nhất khu vực của Trung 
Quốc. 
 ...ð
n “ki �m soát tài nguyên” 
 Cũng theo giới chức Trung Quốc, kiểm soát tài nguyên là mục tiêu theo 
ñuổi của Trung Quốc nhằm nâng cao an ninh tài nguyên lâu dài và bảo ñảm sự 
kiểm soát hầu hết tài nguyên sinh vật và vi sinh vật ở biển ðông. 
 Một nhà bình luận Trung Quốc nói: “Dân tộc Trung Quốc ñang phải ñối mặt 
với thách thức lớn nào? ðó chính là vấn ñề tài nguyên”. Tài nguyên cá cũng hết 
sức quan trọng ñối với Trung Quốc. Một ấn phẩm của Chính phủ Trung Quốc 
viết: “Hiệp ñịnh ñánh bắt cá vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc ñã thu 
hẹp ñáng kể không gian ñánh bắt ñối với ngư dân Trung Quốc. Những thỏa 
thuận như vậy không chỉ làm xấu thêm tình hình mà còn có khả năng gây ra sự 
bất ổn ñịnh xã hội ở nhiều làng mạc và thị trấn ven biển”. Có thể nói, biển chắc 
chắn sẽ trở thành một vũ ñài quan trọng ñối với các cuộc ñấu tranh quốc tế về 
chính trị, kinh tế và quân sự, cũng là một mục tiêu quan trọng trong cuộc ñấu 
tranh của bất kì quốc gia nào cho quyền và lợi ích của họ. Với Trung Quốc, mục 
tiêu quan trọng của họ là tiếp cận và kiểm soát ñược các nguồn tài nguyên ở 
biển ðông trong tương lai. 
 Quan ñiểm về tài nguyên biển và mục tiêu chiến lược của Trung Quốc là 
giành quyền kiểm soát tài nguyên ở biển ðông, khiến cho việc công bố ñường 
“lưỡi bò” (2010), cắt cáp tàu Bình Minh 02 của Việt Nam (2012), sự kiện bãi Cỏ 
Mây ở Phi-líp-pin (2013) và hạ ñặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của 
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Việt Nam (ñầu tháng 5/2014) là nằm trong chuỗi các vấn ñề tư duy và tham vọng 
kiểm soát tài nguyên biển ðông của Trung Quốc. 
 Và “an ninh nâng cao” 
 An ninh nâng cao là mục tiêu thứ ba của Trung Quốc nhằm kiểm soát biển 
ðông, tạo ra một vùng ñệm an ninh biển ñể bảo vệ các trung tâm dân số lớn 
thuộc các vùng công nghiệp và văn hóa khu vực duyên hải phía ðông của Trung 
Quốc. 
 Một viên tướng nghỉ hưu của Trung Quốc ñã coi “khu vực biển của Trung 
Quốc là rào chắn chiến lược thứ nhất ñối với an ninh nội ñịa. Khu vực duyên hải 
là tiền tuyến của sự tăng trưởng trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội của 
Trung Quốc. Nếu phòng thủ bờ biển rơi vào vòng nguy hiểm thì những khu vực 
trung tâm quan trọng về kinh tế và chính trị sẽ bị phơi bày ra trước các mối ñe 
dọa từ bên ngoài... Khu vực duyên hải là cửa ngõ an ninh quốc gia tổng thể của 
Trung Quốc”. 
 Vì vậy, biển ðông, biển Hoa ðông và Hoàng Hải là những khu vực mà 
trong ñó các chiến lược gia Trung Quốc cho là cần phải phát triển kiểm soát 
quân sự, ñể loại bỏ các mối ñe dọa từ bên ngoài và qua ñó nâng cao mức ñộ an 
ninh của khu vực duyên hải của mình. 
 Theo giới phân tích, những hành ñộng gần ñây cho thấy Trung Quốc ñang 
thể hiện ý ñịnh nâng cao an ninh của họ bằng cách cạnh tranh với các bên yêu 
sách khác về chủ quyền, quyền tài phán và quyền kiểm soát ñối với biển ðông. 
Và theo giới quan sát, từ tháng 3/2009, Trung Quốc ñã hợp nhất các mục tiêu 
chiến lược: Hợp tác khu vực, hợp tác tài nguyên sang cạnh tranh về chủ quyền 
và an ninh. Trung Quốc ñã phớt lờ lợi ích của các nước khác. 
 Việc Trung Quốc ñưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng thềm lục ñịa và 
ñặc quyền kinh tế của Việt Nam không những bị Việt Nam và quốc tế lên án, mà 
còn có sự không ñồng tình của các nhà nghiên cứu và những người chân chính 
trong nhân dân Trung Quốc. 
                                                                                  Thư Kỳ (tổng hợp) 
                                                          (Báo Người cao tuổi số 79 - Ngày 16/5/2014) 
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SỰ THẬT VỀ “H
NH ĐỘNG BÌNH THƯỜNG CỦA TRUNG QUỐC” 
 

 Từ ngày 1/5/2014, Trung Qu ốc ti ến hành h ạ ñặt trái phép giàn khoan H ải 
Dương 981 tại vùng ñặc quy ền kinh t ế và thềm lục ñịa của Việt Nam. ðã thế Trung 
Quốc còn ngang nhiên kh ẳng ñịnh ñây là các hành ñộng bình th ường ñược thực 
hiện trong vùng bi ển của mình. Nh ững phân tích sau ñây làm rõ cái mà Trung 
Quốc gọi là “bình th ường” ñó. 
 Thứ nhất, Trung Quốc ngụy biện rằng vùng biển hạ ñặt giàn khoan là vùng 
biển thuộc Trung Kiến, Tây Sa. Sự thật là Tây Sa và Trung Kiến là tên gọi Trung 
Quốc ñặt bất hợp pháp cho Hoàng Sa và Tri Tôn của Việt Nam. Chủ quyền ñối 
với Hoàng Sa của Việt Nam ñã ñược các triều ñại Việt Nam thiết lập vững chắc 
thông qua nhiều hoạt ñộng chính thức trên danh nghĩa nhà nước, như việc lập 
các ñội Hoàng Sa và Bắc Hải thời nhà Nguyễn, ñặc biệt là việc kéo cờ và ñặt bia 
chủ quyền của vua Gia Long và Minh Mạng. Trong khi ñó, trong suốt chiều dài 
lịch sử, chính quyền phong kiến Trung Quốc không một lần ñặt chân lên Hoàng 
Sa, không có các hành ñộng thực thi chủ quyền với quần ñảo này. Sự chiếm 
ñóng hiện nay của Trung Quốc chỉ là kết quả của việc sử dụng vũ lực bất hợp 
pháp vào năm 1974. 
 Hơn nữa, chưa cần căn cứ vào chủ quyền ñối với Hoàng Sa của Việt Nam, 
thì Tri Tôn, một cồn cát nhỏ không có khả năng cho con người sinh sống và 
không có ñời sống kinh tế riêng, theo ðiều 121 của Công ước Liên hợp quốc về 
Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) cũng không có vùng ñặc quyền kinh tế và thềm 
lục ñịa ñể từ ñó có thể tạo cơ sở pháp lý cho hành ñộng hạ ñặt giàn khoan. 
 Thứ hai, Trung Quốc biện minh rằng, việc hạ ñặt giàn khoan là hành ñộng 
bình thường. Sự thật giàn khoan là một công trình nổi trên biển, ñược hạ ñặt 
nhằm thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên phi sinh vật trên thềm lục ñịa. 
Thông báo số 14034 của Cục Hải sự Trung Quốc ñã khẳng ñịnh rõ ý ñồ “tác 
nghiệp” của giàn khoan. ðây sẽ hoạt ñộng bình thường nếu giàn khoan ñược hạ 
ñặt tại vùng thềm lục ñịa và ñặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, ñịa 
ñiểm hạ ñặt giàn khoan chỉ cách Lý Sơn, ñiểm cơ sở của Việt Nam 119 hải lý, 
nằm sâu trong thềm lục ñịa và vùng ñặc quyền kinh tế của Việt Nam, xâm phạm 
quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo quy ñịnh của UNCLOS. 
Nếu thật sự Trung Quốc tin tưởng ñây là việc tiến hành hành ñộng bình thường 
trong vùng biển của mình, tại sao Trung Quốc lại cần cử ñến hơn 100 tàu và máy 
bay các loại, trong ñó có cả tàu hộ vệ tên lửa, tàu tiến công nhanh, máy bay ñể 
bảo vệ giàn khoan và chủ ñộng tiến hành ñâm va, bắn vòi rồng vào các tàu cảnh 
sát biển và kiểm ngư của Việt Nam? 
 Hành ñộng này không chỉ cho thấy Trung Quốc ñã lường trước hậu quả từ 
hành ñộng xâm phạm vào vùng biển của Việt Nam mà còn là sự vi phạm trắng 
trợn nghĩa vụ giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, không ñe dọa sử dụng vũ 
lực và không sử dụng vũ lực theo quy ñịnh của Hiến chương Liên hợp quốc. 
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 Thứ ba, Trung Quốc vu cáo Việt Nam ñang tiến hành các hoạt ñộng quấy 
nhiễu Trung Quốc. Sự thật là ñịa ñiểm hạ ñặt giàn khoan nằm sâu trong thềm lục 
ñịa và vùng ñặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo quy ñịnh của UNCLOS, Việt 
Nam có quyền chủ quyền với tài nguyên thiên nhiên, có quyền tài phán với việc 
lắp ñặt các công trình nổi trên biển. Hành ñộng hạ ñặt giàn khoan trái phép của 
Trung Quốc ñã ñồng thời xâm phạm cả quyền chủ quyền và quyền tài phán của 
Việt Nam. Các lực lượng thi hành pháp luật của Việt Nam là cảnh sát biển và 
kiểm ngư có ñầy ñủ thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp luật quốc tế và pháp luật 
Việt Nam ñể thực thi pháp luật ñối với hành vi vi phạm. Trên thực tế, các tàu của 
cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam ñang hết sức kiềm chế, chỉ tiến hành 
tiếp cận và vận ñộng Trung Quốc chấm dứt hành ñộng vi phạm. ðáp lại thiện chí 
của Việt Nam, các tàu của Trung Quốc ñã cố tình ñâm va và tiến công tàu của 
Việt Nam ở khoảng cách cách giàn khoan từ 6 - 13 hải lý. ðây không chỉ là các 
hành ñộng sử dụng vũ lực vi phạm nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, 
mà còn vi phạm quyền tự do hàng hải, tự do hàng không mà UNCLOS quy ñịnh 
cho tàu thuyền, phương tiện bay của tất cả các quốc gia, vi phạm các quy ñịnh 
pháp luật quốc tế về an ninh hàng hải, hàng không. 
 Thứ tư, Trung Quốc luôn kêu gọi các quốc gia tuân thủ và thực thi ñầy ñủ, 
hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển ðông (DOC) và ñặt ñiều kiện 
chỉ ñàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở biển ðông (COC) khi DOC ñã thật sự 
ñược thực thi ñầy ñủ. Một trong những nội dung quan trọng của DOC là tuân thủ 
luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, giữ nguyên trạng, 
không tiến hành chiếm ñóng mới, giải quyết các vấn ñề bất ñồng trên tinh thần 
xây dựng. Nhưng bằng việc hạ ñặt giàn khoan, tiến hành xây dựng ñường băng 
trên ñảo Gạc Ma của Việt Nam tại Trường Sa, Trung Quốc ñang ñi ngược lại tất 
cả các nội dung trên của DOC. Khi các ñiều kiện thực thi DOC chưa ñược thực 
hiện thì Trung Quốc lại có cớ ñể trì hoãn ñàm phán COC. Trong thời gian trì 
hoãn, Trung Quốc cố tình tạo ra nguyên trạng mới có lợi cho mình ñể có ñược vị 
thế thuận lợi hơn khi ñi vào ñàm phán COC trong tương lai. 
 Thứ năm, Trung Quốc ñe dọa Việt Nam phải chịu trách nhiệm về các tổn 
thất kinh tế và ñổ vỡ quan hệ của hai nước. Sự thật là một số hành ñộng biểu 
tình dẫn ñến bạo loạn của công nhân xuất phát từ sự kích ñộng của số ít các 
phần tử xấu và Chính phủ Việt Nam ñã bắt giữ và xét xử nghiêm minh. Chính 
phủ Việt Nam ñã có các biện pháp quyết liệt và hiệu quả ñể ngăn chặn ngay các 
hành ñộng quá khích ñó. Người lao ñộng Trung Quốc ñã ñược người dân và 
Chính phủ Việt Nam chăm sóc tận tình. Chính phủ Việt Nam ñã nhanh chóng ổn 
ñịnh lại trật tự và bảo ñảm bảo vệ người lao ñộng nước ngoài và nhà ñầu tư 
nước ngoài. Tuy nhiên, Trung Quốc không nhìn nhận thiện chí và tinh thần xây 
dựng của Việt Nam mà lên tiếng kích ñộng, gây tâm lý hoang mang cho người 
lao ñộng và nhà ñầu tư trong khu vực. Hành ñộng này thể hiện rõ sự thiếu thiện 
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chí, thiếu xây dựng, ñi ngược lại chủ trương “biến ñại sự thành tiểu sự” của 
Trung Quốc trong quan hệ hai nước. 
 Thứ sáu, Trung Quốc nhiều lần khẳng ñịnh cam kết thúc ñẩy quan hệ hữu 
nghị giữa hai nước. Việt Nam và Trung Quốc không chỉ là ñối tác hợp tác chiến 
lược toàn diện mà còn là hai nước láng giềng, ñồng chí theo tinh thần 16 chữ 
“Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn ñịnh lâu dài, hướng tới tương lai” và 
bốn tốt: “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, ñồng chí tốt, ñối tác tốt”. Sự thật là giữa 
những quốc gia thông thường với cách hành xử văn minh, các quốc gia cũng 
không xâm phạm vào vùng biển của nhau một cách có chủ ý với ñầy ñủ lực 
lượng hùng hậu ñể ñe dọa như Trung Quốc ñã tiến hành trong vụ việc hạ ñặt 
giàn khoan lần này. Nếu thật sự làm theo tinh thần bạn bè tốt, ñồng chí tốt, Trung 
Quốc ñã không lợi dụng sự việc này ñể gây ra những tổn thất không ñáng có ñối 
với Việt Nam. 
                                                                           TS. Nguyễn Th ị Lan Anh  
                                                                 (Báo Thời nay số 454 - Ngày 22/5/2014) 

----------------------------------------------- 

THAM VỌNG BÁ QUYỀN CỦA TRUNG QUỐC BỊ LÊN ÁN MẠNH MẼ 
 

 Việc Trung Qu ốc hạ ñặt giàn khoan H ải Dương 981 trái phép trong th ềm lục 
ñịa, vùng ñặc quy ền kinh t ế của Việt Nam từ ngày 2/5/2014 v ừa qua - một ñộng 
thái có toan tính nh ằm xác l ập chủ quyền phi lý - ñã và ñang b ị cộng ñồng qu ốc tế 
lên án và ch ỉ trích m ạnh m ẽ. Dư luận quốc tế cho r ằng, sự mạo hi ểm và ngang 
ngược của Trung Qu ốc ñã làm leo thang c ăng th ẳng, ñe dọa ñến an ninh khu v ực, 
trực ti ếp xâm ph ạm chủ quyền của Việt Nam. 
 Trả lời phỏng vấn nhật báo “Thời báo Niu Yoóc” ngày 9/5, Giáo sư       
Tay-lo Phra-ven, Viện Công nghệ Ma-xa-chu-xét (Mỹ), chuyên gia nghiên cứu về 
các vấn ñề lãnh thổ của Trung Quốc nhận ñịnh, ñây là hành ñộng phục vụ ý ñồ 
chính trị của Bắc Kinh. Việc Trung Quốc ñặt giàn khoan là nhằm khẳng ñịnh và 
thực thi quyền tài phán ñối với các vùng nước mà Trung Quốc tuyên bố chủ 
quyền tại biển ðông. ðánh giá về cơ sở pháp lý của việc Việt Nam khẳng ñịnh 
Trung Quốc ñã vi phạm chủ quyền lãnh thổ, Giáo sư Phra-ven khẳng ñịnh vị trí 
Trung Quốc hạ ñặt giàn khoan Hải Dương-981 rõ ràng nằm hoàn toàn trong vùng 
ñặc quyền kinh tế, thềm lục ñịa của Việt Nam. 
 Về tác ñộng khu vực trước hành ñộng xâm phạm chủ quyền Việt Nam của 
Trung Quốc, Giáo sư Phra-ven cho rằng hành ñộng của Trung Quốc càng củng 
cố vững chắc hơn nhận thức của các quốc gia cũng có tuyên bố chủ quyền tại 
biển ðông rằng Bắc Kinh luôn có tham vọng mở rộng lãnh thổ và thích hành 
ñộng ñơn phương. Ông nhấn mạnh các hành ñộng của Trung Quốc trong những 
năm qua như mời các công ty dầu khí nước ngoài ñầu tư khai thác tại các lô 
ngoài khơi bờ biển Việt Nam cho thấy rằng Trung Quốc có thiên hướng muốn 
bành trướng. 
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 Tướng ða-ni-en Sép-phe, nguyên Tùy viên Quân sự Pháp tại Việt Nam và 
Trung Quốc, nguyên cố vấn của Bộ Quốc phòng Pháp và là một nhà nghiên cứu 
có uy tín về biển ðông, nhận ñịnh rằng bằng hành ñộng ñưa giàn khoan vào 
vùng ñặc quyền kinh tế và thềm lục ñịa của Việt Nam, Trung Quốc ñã vi phạm 
chủ quyền của Việt Nam. Ông cho rằng, hành ñộng của Trung Quốc là bước ñi 
mới trong tổng thể các hành ñộng hòng ñộc chiếm biển ðông bằng cái gọi là 
“ñường chín ñoạn” mà Trung Quốc ñã ñưa ra trước ñó. 
 Ông An-tôn Xve-tốp, chuyên viên Hội ñồng ðối ngoại Nga, cho rằng việc 
Trung Quốc hạ ñặt giàn khoan trái phép tại thềm lục ñịa và vùng ñặc quyền kinh 
tế của Việt Nam là hành ñộng ñược lên kế hoạch bài bản. Theo ông Xve-tốp, các 
vụ gây hấn tương tự của Trung Quốc ñã từng xảy ra nhiều lần trong quá khứ, 
song lần này ñi xa hơn và nguy hiểm hơn. Việc Trung Quốc huy ñộng một ñội tàu 
hùng hậu ñể hộ tống giàn khoan ñã nói lên tất cả. Chuyên viên cao cấp Viện 
Nghiên cứu phương ðông (Nga) ðmi-tơ-ri Mô-xi-a-cốp cũng khẳng ñịnh hành 
ñộng của Trung Quốc là hết sức nguy hiểm, không chỉ gây căng thẳng trong khu 
vực, mà còn phá vỡ các nỗ lực và kế hoạch nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác 
hữu nghị Trung - Việt nói riêng và giữa Trung Quốc với các nước khác nói 
chung. 
 Trong bài viết ñăng trên trang mạng The Diplomat ngày 12/5, Giáo sư   
Các-lơ Thay-ơ, thuộc Học viện Quốc phòng Ô-xtrây-li-a khẳng ñịnh việc Trung 
Quốc ñặt giàn khoan Hải Dương 981 ở bên trong vùng ñặc quyền kinh tế của 
Việt Nam ngày 2/5 vừa qua là bất ngờ, gây hấn và bất hợp pháp. Vụ việc này 
ñánh dấu lần ñầu tiên Trung Quốc ñặt một giàn khoan của mình trong vùng ñặc 
quyền kinh tế của nước khác mà không xin phép trước. ðây là ñộng thái bất ngờ 
trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ñang có xu hướng ñi lên kể từ 
sau chuyến thăm Hà Nội của Thủ tướng Lý Khắc Cường vào tháng 10/2013. Ở 
thời ñiểm ñó, hai bên tỏ ý ñã ñạt ñược nhất trí thúc ñẩy thảo luận các vấn ñề trên 
biển. ðộng thái này của Trung Quốc cũng gây bất ngờ, bởi Việt Nam không hề 
có bất kỳ hành ñộng gây hấn nào trước ñó. Các hành ñộng của Trung Quốc là 
bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. 
 Chuyên gia Man-côm Cúc, Hiệu trưởng trường Nghiên cứu quốc tế thuộc 
ðại học Phlin-ñơ A-ñê-lai-dơ, chuyên gia cao cấp Viện ðông Nam Á (trụ sở tại 
Singapore) nhận ñịnh, kể từ năm 2010, Trung Quốc ñã trở nên quyết ñoán hơn 
trong việc bảo vệ các ñòi hỏi chủ quyền lãnh thổ ở biển ðông và biển Hoa ðông. 
Việc ñưa giàn khoan tới ngoài khơi bờ biển Việt Nam là bằng chứng mới nhất 
của cách tiếp cận trên, cho thấy sự thiếu thiện chí trong việc tuân thủ các thỏa 
thuận ñã ký hoặc tham gia các cuộc ñối thoại có tính xây dựng với các nước mà 
Trung Quốc có tranh chấp. Gần ñây Việt Nam không hề có hành ñộng nào ñể 
Trung Quốc có thể coi là “khiêu khích”. 
 Thời gian qua, mối quan ngại về tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc 
ñã gia tăng nhanh chóng. Sự thực là Trung Quốc ñã ráo riết triển khai nhiều hoạt 
ñộng nhằm thực thi trên thực tế chủ quyền biển ñảo mà họ ñang theo ñuổi ở cả 
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biển Hoa ðông và biển ðông. Chính phủ Trung Quốc ñã quyết ñịnh xây dựng 
nhiều công trình trên các bãi ñá ở biển ðông và thẳng tay ngăn chặn tàu thuyền 
của những nước có tuyên bố chủ quyền. Năm 2012, Trung Quốc thành lập cái 
gọi là thành phố Tam Sa ñể dễ bề kiểm soát những vùng biển còn tranh chấp với 
Phi-líp-pin và Việt Nam ở biển ðông. Trong khi ñó, máy bay và tàu chiến của 
Trung Quốc cũng tìm cách ngăn chặn việc Nhật Bản thực thi chủ quyền ñối với 
quần ñảo Xen-ca-cư. Tháng 11/2013, Trung Quốc tuyên bố thiết lập vùng nhận 
dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa ðông. Tuy nhiên, những tham vọng bá 
quyền của Trung Quốc tại các vùng biển này ñã bị lên án mạnh mẽ. 
                                                                                 Bảo Hà (tổng hợp) 
                                                            (www.bienphong.com.vn - Ngày 20/5/2014) 
 
 
 
 
 

 

Bàn tay không che nổi mặt trời 
 
 

 Trong hàng nghìn năm qua, mối quan hệ Trung - Việt chưa bao giờ tốt ñẹp 
như những năm 1945 - 1975. Vào những năm 1945 - 1949, cuộc nội chiến Quốc 
- Cộng, ñã có những người Việt Nam tham gia Giải phóng quân Trung Quốc. 
Trong ñó có Cụ Hồ Chí Minh và tướng Nguyễn Sơn. Bộ ñội Việt Nam ñã chia lửa 
với quân Giải phóng Trung Quốc ñánh bại quân Quốc dân ñảng tại những vùng 
giáp biên, góp phần cho sự ra ñời của Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 
vào năm 1949. Và cũng từ năm 1950, Trung Quốc trở thành hậu phương lớn của 
nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Những 
tưởng từ ñây quan hệ Trung - Việt sẽ mở ra những trang sử mới. Thế nhưng... 
 Ngày 11/1/1974, lợi dụng lúc Việt Nam ñang trong giai ñoạn quyết liệt nhất 
của cuộc kháng chiến chống Mỹ, Trung Quốc huy ñộng Hải quân bất ngờ ñánh 
chiếm các ñảo Cam Tuyền, Quang Hòa, Duy Mộng trong quần ñảo Hoàng Sa 
thuộc chủ quyền Việt Nam, do Quân ñội Việt Nam Cộng hòa quản lý. Nay càng 
thấy rõ hơn việc Trung Quốc ñánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974 
chính là ñể tạo cớ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên toàn bộ biển ðông. 
Khó có thể nói toan tính này bắt ñầu từ khi nào. Chỉ có thể khẳng ñịnh rằng âm 
mưu trọn chiếm biển ðông của Trung Quốc ñã có từ lâu và sẽ rất dai dẳng. 
 Hằng năm, lợi dụng lúc biển lặng gió êm, Trung Quốc lại gây chuyện. Biển 
ðông lại dậy sóng bởi những hành ñộng hung hăng và tuyên bố ngang ngược 
của Trung Quốc. ðầu tháng 5/2014, Trung Quốc huy ñộng một số lớn tàu quân 
sự và bán quân sự hỗ trợ cho việc ñặt giàn khoan vào sâu trong vùng ñặc quyền 
kinh tế của Việt Nam, chỉ cách ñường cơ sở 118 hải lý. Vẫn luận ñiệu cũ, chính 
giới Trung Quốc khẳng ñịnh chủ quyền mà không có bất cứ cơ sở pháp lý, thực 
tiễn nào chứng minh. Trái lại, họ vu cáo Việt Nam xâm phạm chủ quyền và huy 
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ñộng tàu thuyền quân sự tấn công họ. Trung Quốc vốn là bậc thầy trong việc 
ngụy tạo chứng cứ. Thậm chí còn nói Việt Nam ñe dọa, bắt nạt Trung Quốc. 
 Chỉ mới ñây thôi, ngày 17/2/1979, với cái cớ “dạy cho Việt Nam bài 
học”(?), Trung Quốc ñã huy ñộng một lực lượng lớn ñến nửa triệu quân tiến 
ñánh Việt Nam. Nhân dân Việt Nam anh dũng chống trả. Theo Nhân dân Nhật 
báo Trung Quốc, Quân ñội Trung Quốc bị phá hủy 268 xe quân sự, trong ñó có 
48 xe tăng, bị chết 8.531 người, bị thương hơn 23.000 người, bị bắt làm tù binh 
238 người. Lúc khởi hấn, người dân Trung Quốc nhìn thấy trên màn hình ti-vi 
những con em họ, tuổi ñời mới 18 - 20, hàng ngũ trùng ñiệp kéo ra trận. Ít lâu 
sau lại thấy cảnh gần vạn ngôi mộ xếp hàng ngay ngắn trong các nghĩa trang. Sự 
ñau xót của người dân Trung Quốc khó nói thành lời, nhưng Việt Nam không thể 
làm khác vì chính Trung Quốc ñã ñẩy Việt Nam ñến chỗ không có ñường lùi. 
 Chiến tranh xâm lược Việt Nam 1979 là cuộc chiến tranh mà giới cầm 
quyền Trung Quốc khó mở miệng nhất nên họ mới nói rằng tiến hành chiến tranh 
là ñể “dạy Việt Nam bài học”. Sau này, ñể trấn an các gia ñình có con em ñã ngã 
xuống, họ gọi chiến tranh năm 1979 là cuộc chiến tranh phản kích tự vệ. Kéo dài 
một tháng (từ 17/2 ñến 16/3/1979), Trung Quốc buộc phải rút lui vì không gánh 
chịu nổi tổn thất quá lớn trên chiến trường. 
 Bài học năm 1979 chưa thể quên. Thế mà trong những ngày tháng 5/2014, 
lợi dụng lúc thế giới ñang bị hút vào việc ñối phó khủng hoảng ở U-crai-na, Trung 
Quốc ñưa giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 và huy ñộng lực lượng lớn tàu 
thuyền quân sự, bán quân sự và máy bay ngang nhiên xâm phạm thềm lục ñịa 
và vùng ñặc quyền kinh tế của Việt Nam. ðặt giàn khoan chỉ là bước ñệm. Trung 
Quốc muốn tạo thế bao vây quân cảng Cam Ranh của Việt Nam và thực hiện 
những mưu ñồ ñen tối khác. Như mọi lần, Trung Quốc không có bất cứ căn cứ 
lịch sử, pháp lý, thực tiễn nào ñể biện minh cho hành ñộng ngang ngược của họ. 
 Trong cuộc ñấu tranh chống lại hành ñộng bá quyền, bành trướng của 
Trung Quốc, Việt Nam luôn ñặt lên vị trí hàng ñầu là giải quyết mọi tranh chấp 
bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Mặt khác, Việt 
Nam luôn biết cách và không từ bỏ các biện pháp hợp pháp ñể bảo vệ chủ quyền 
của dân tộc khi Việt Nam bị dồn vào thế không thể lùi thêm. 
 Mọi luận ñiệu xuyên tạc sự thật không ñánh lừa ñược dư luận. Bàn tay 
không thể che nổi mặt trời. Việt Nam nhỏ hơn Trung Quốc, nhưng không phải là 
nước dễ bắt nạt. Việt Nam luôn biết cách ñánh bại kẻ thù xâm lược lớn mạnh 
hơn mình gấp nhiều lần. Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng ðiện Biên Phủ, giới 
học giả, giới quân sự các nước, trong ñó có cả những người Trung Quốc, ñã làm 
sáng tỏ thêm bài học vì sao anh chàng tý hon Việt Nam luôn ñánh bại những gã 
khổng lồ như quân xâm lược Tần, Hán, Tống, Nguyên, Minh, Thanh những thế 
kỷ xa xưa và Pháp, Mỹ trong thế kỷ XX, khi họ ñem quân ñến xâm lược Việt 
Nam.                        
                                     Lê ðức Tiết (Báo Người cao tuổi số 79 - Ngày 16/5/2014) 
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"Lấy chí nhân, thay cường bạo" 
 

 Tháng 6/1955, trong l ời phát bi ểu khi th ăm Trung Qu ốc, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ñã khẳng ñịnh: “N ước Việt Nam Dân ch ủ Cộng hòa s ẵn sàng ñặt mọi quan 
hệ thân thi ện hợp tác với bất cứ một nước nào trên nguyên t ắc tôn tr ọng sự hoàn 
ch ỉnh về chủ quyền và lãnh th ổ của nhau, không xâm ph ạm lẫn nhau, không can 
thi ệp vào n ội tr ị của nhau, bình ñẳng cùng có l ợi và chung s ống hòa bình…”. Có 
thể thấy, trong l ời kh ẳng ñịnh ng ắn gọn này, ñã mang ñậm bản sắc của nền ngo ại 
giao truy ền thống dân t ộc Việt ñầy hào khí, ñầy tính nhân v ăn, hòa hi ếu: “D ập tắt 
muôn ñời chi ến tranh/ M ở nền muôn thu ở thái bình”: “ ðem ñại ngh ĩa ñể thắng 
hung tàn/ L ấy chí nhân mà thay c ường bạo”… 
 Thu ph ục lòng ng ười bằng chính ngh ĩa 
 “Ngoại giao tâm công” là một trong những phương pháp ñặc sắc của ngoại 
giao truyền thống Việt Nam. Khái niệm này thực ra có nội hàm rất giản dị, nghĩa 
là thu phục lòng người bằng chính nghĩa, chinh phục bằng nhân tình, thuyết phục 
bằng lẽ phải và ñạo lý. 
 “Ngoại giao tâm công” vốn ñược sử dụng từ rất lâu trong lịch sử Việt Nam, 
từ thời Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt... nhưng người sử dụng phương pháp ngoại 
giao này ñược thế giới biết ñến nhiều nhất chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay 
từ khi cách mạng Việt Nam còn trong trứng nước, ñầu tháng 12/1946, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ñã gửi thư cho những người ñứng ñầu các nước Anh, Trung Quốc, 
Mỹ, Liên Xô và Liên hợp quốc nêu rõ chính sách của Việt Nam là thực hiện chính 
sách mở cửa và hợp tác, mời các nhà ñầu tư, các nhà kỹ thuật nước ngoài vào 
kinh doanh tại Việt Nam, sẵn sàng mở các cảng, sân bay và ñường giao thông 
cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế, chấp nhận tham gia mọi tổ chức hợp tác 
kinh tế quốc tế dưới sự lãnh ñạo của Liên hợp quốc. Và sau này, trong suốt hai 
cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, Việt Nam luôn nêu cao ngọn cờ hòa bình, ñưa ra nhiều sáng kiến 
hòa bình, ñồng thời ñẩy mạnh hoạt ñộng ngoại giao làm cho dư luận thế giới 
thấy ñược bản chất của tình hình Việt Nam, chiến tranh xâm lược của thực dân, 
ñế quốc và luận ñiệu hòa bình giả dối của chúng. Trong thư gửi cho người ñứng 
ñầu nhà nước và chính phủ của gần 70 nước trên thế giới trình bày tình hình 
chiến tranh Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trải qua hơn 20 năm 
chiến tranh, hơn ai hết, nhân dân Việt Nam rất thiết tha với hòa bình ñể xây dựng 
ñời sống của mình. 
 Hồ Chí Minh không ñề cập hòa bình và chiến tranh một cách trừu tượng. 
Người luôn lấy hòa bình hữu nghị và ñạo lý làm tiêu chí ñể phân biệt bạn thù, 

Việt NamViệt NamViệt NamViệt Nam 
và khát vọng hòa bình 
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phân biệt dân tộc với bọn phản ñộng, hiếu chiến trong chính phủ của ñối 
phương, luôn nêu cao ngọn cờ hòa bình, tập hợp rộng rãi nhân dân tiến bộ trên 
toàn thế giới chống lại các thế lực gây chiến tranh xâm lược. ðó chính là nét ñặc 
trưng của “ngoại giao tâm công” Hồ Chí Minh. Thực tế lịch sử cho thấy, thực hiện 
ñường lối “ngoại giao tâm công” với tinh thần “ðem ñại nghĩa thắng hung tàn/ 
Lấy chí nhân thay cường bạo”, Việt Nam ñã tranh thủ ñược một mặt trận rộng rãi 
nhân dân thế giới ủng hộ nhân dân Việt Nam trong các cuộc chiến tranh vệ quốc. 
Và thực tế này ñã chứng minh rằng, một trong những bài học lớn và sâu sắc 
nhất của dân tộc ta trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước là bài học ñại 
ñoàn kết dân tộc. Trong hoạt ñộng ngoại giao, sức mạnh của nội lực dân tộc luôn 
là yếu tố nền tảng cho tất cả các thắng lợi trên trường quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh từng diễn ñạt một cách sinh ñộng mối quan hệ này: “Thực lực là cái chiêng 
mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to thì tiếng mới lớn ñược”. Do ñó, hoạt 
ñộng ngoại giao phải luôn luôn dựa vào và góp phần gia tăng thực lực của ñất 
nước. Tuy nhiên, thực lực quốc gia phải ñược hun ñúc bằng sức mạnh tổng hợp 
của cả dân tộc chứ không phải chỉ có sức mạnh vật chất. Chính uy tín quốc tế 
mà nước ta ñã tạo dựng ñược bằng ý chí chính nghĩa, khí phách kiên cường và 
bản lĩnh văn hóa của dân tộc qua các cuộc ñấu tranh bảo vệ ñất nước và giải 
phóng dân tộc trước ñây, bằng những thành tựu to lớn của công cuộc ñổi mới 
hiện nay và bằng chính truyền thống, bản sắc ngoại giao giàu tính nhân văn, hòa 
hiếu ñã tạo ra cho Việt Nam một vị thế ngoại giao to lớn, mặc dù kinh tế nước ta 
còn nghèo, nguồn lực vật chất của chúng ta còn có hạn. 
 Mãi mãi còn nguyên giá tr ị 
 Trong một lần tiếp các vị khách quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã nêu bật 
những bài học cơ bản của lịch sử Việt Nam và giá trị thiêng liêng của ñộc lập, tự 
do. Người nói: “Lịch sử nghìn năm của dân tộc Việt Nam ñã dạy chúng tôi phải là 
người yêu nước. Nhân dân chúng tôi là người có lý trí, biết suy nghĩ, yêu hòa 
bình...”. ðối với Người, ai làm gì lợi ích cho nhân dân, cho Tổ quốc ta ñều là bạn. 
Bất kỳ ai làm ñiều gì có hại cho nhân dân và Tổ quốc ta là kẻ thù... Phải yêu Tổ 
quốc, yêu nhân dân. Phải có tinh thần dân tộc vững chắc và tinh thần quốc tế 
ñúng ñắn và phải làm cho nước mình ít kẻ thù hơn hết và nhiều bạn ñồng minh 
hơn hết. ðặc biệt, phải phân biệt nhân dân với các chính phủ cầm quyền, ñể 
tranh thủ lực lượng tiến bộ và thúc ñẩy phong trào phản chiến của nhân dân các 
nước này, cô lập lực lượng hiếu chiến. Qua sự phân biệt rạch ròi này, có thể 
thấy, tư tưởng “ngoại giao tâm công” - ngoại giao hòa bình luôn thường trực 
trong con người Hồ Chí Minh. Ngay cả khi phải tiến hành cuộc ñấu tranh một mất 
một còn với bọn ñế quốc thực dân ñể giành ñộc lập dân tộc, Người cũng luôn 
luôn tìm kiếm mọi cơ hội ñối thoại, ñàm phán nếu có thể ñể né tránh một cuộc 
chiến bạo lực, phi nghĩa. Người luôn khẳng ñịnh rằng, phải gắn liền ñộc lập dân 
tộc với ñoàn kết quốc tế; lấy tinh thần thiện chí, hòa bình ñể giải quyết những bất 
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ñồng, trên cơ sở gắn lợi ích dân tộc với lợi ích các nước trong khu vực và lợi ích 
chung của nhân loại tiến bộ. Tư tưởng ñó bắt nguồn từ truyền thống dân tộc Việt 
Nam, ñã và ñang trở thành xu hướng phát triển của thế giới, và là cống hiến có ý 
nghĩa lớn lao của Người ñối với cuộc ñấu tranh vì hòa bình và tiến bộ của nhân 
loại trong thời ñại ngày nay. 
 Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, bên 
cạnh các cuộc chiến ñấu ngoan cường bảo vệ giang sơn, ñộc lập chủ quyền của 
ñất nước, ông cha ta luôn chú trọng hoạt ñộng ñối ngoại hòa bình, tạo dựng nên 
những truyền thống “ðem ñại nghĩa ñể thắng hung tàn/ Lấy chí nhân mà thay 
cường bạo”. Ở thời ñiểm diễn biến trên thế giới và khu vực có những biến ñộng 
phức tạp như hiện nay thì việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là trong 
ñối ngoại, càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết vì ñó là những tư tưởng, triết lý 
vượt thời ñại, mãi mãi vẫn còn nguyên giá trị. ðiểm then chốt ñể “neo” thế giới 
quan của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác ñối ngoại vẫn là chủ nghĩa yêu 
nước, tinh thần dân tộc và ñi cùng với nó là tư tưởng ñặt lợi ích dân tộc lên trên 
hết. ði ñôi với ñó là luôn nhất quán ñường lối ñối ngoại ñộc lập, tự chủ, hòa bình, 
hợp tác và phát triển; ña phương hóa, ña dạng hóa quan hệ; Việt Nam là bạn, là 
ñối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng ñồng quốc tế; hợp tác 
bình ñẳng, cùng có lợi với tất cả các nước trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản 
của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. ðể thực hiện ñược mục 
tiêu ñó, quan ñiểm chiến lược của Việt Nam là hội nhập quốc tế ngày càng sâu 
rộng chứ không chỉ là hội nhập kinh tế ñơn thuần, do vậy, phải từng bước ñưa 
các quan hệ quốc tế ñi vào chiều sâu bền vững. ðồng thời góp phần tích cực vào 
việc tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận tiến bộ 
trên thế giới ñối với việc công nhận ñộc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc 
gia... 
                                                                                        Ngân Hạnh 
                                                          (www.bienphong.com.vn - Ngày 20/5/2014) 
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ĐẠI ĐO�N KẾT ĐỂ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VIỆT NAM 
 

 Một trong nh ững nội dung r ất quan tr ọng trong di s ản tư tưởng của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh v ề xây dựng và b ảo vệ Tổ quốc là tư tưởng ñại ñoàn k ết, ñược 
thể hiện trong ph ương châm ch ỉ ñạo cách m ạng của Bác, ñã trở thành quen 
thuộc với mỗi người dân Vi ệt Nam và b ạn bè qu ốc tế. ðó là: “ ðoàn k ết, ñoàn k ết, 
ñại ñoàn kết. Thành công, thành công, ñại thành công”. 
 Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh tới ba lần hai chữ “ñoàn kết” không chỉ 
ñể nói về tầm quan trọng ñặc biệt của phương châm này, mà còn có ý nghĩa (1) 
ñoàn kết toàn ðảng, (2) ñoàn kết toàn dân và (3) ñoàn kết quốc tế. Ba nội dung 
ñoàn kết ñó tạo ñiều kiện cho nhau, bổ sung cho nhau, tạo nên sức mạnh tổng 
hợp là một trong những yếu tố quyết ñịnh tạo nên 3 sự thành công là (1) ðảng 
thành công, (2) dân tộc thành công và (3) góp phần vào thành công chung của 
thế giới. 
 Toàn bộ cuộc ñời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
tấm gương mẫu mực và sinh ñộng nhất về ñoàn kết toàn ðảng, toàn dân và 
ñoàn kết quốc tế. Trong bản Di chúc lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh ñặc biệt nhấn 
mạnh vấn ñề ñoàn kết: “Nhờ ñoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai 
cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập ñến nay, 
ðảng ta ñã ñoàn kết, tổ chức và lãnh ñạo nhân dân ta hăng hái ñấu tranh tiến từ 
thắng lợi này ñến thắng lợi khác. ðoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu 
của ðảng và của dân ta. Các ñồng chí từ Trung ương ñến các chi bộ cần phải 
giữ gìn sự ñoàn kết nhất trí của ðảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. 
 Về ñoàn kết quốc tế, Bác viết: “Là một người suốt ñời phục vụ cách mạng, 
tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế 
bao nhiêu, thì tôi càng ñau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các ñảng 
anh em! Tôi mong rằng ðảng ta sẽ ra sức hoạt ñộng, góp phần ñắc lực vào việc 
khôi phục lại khối ñoàn kết giữa các ñảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa      
Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình. Tôi tin chắc rằng các 
ñảng anh em và các nước anh em nhất ñịnh sẽ phải ñoàn kết lại”. Bác không 
quên “gửi lời chào thân ái ñến các ñồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, 
nhi ñồng quốc tế”. 
 Cuối bản Di chúc, Bác chia sẻ: “ðiều mong muốn cuối cùng của tôi là: 
Toàn ðảng, toàn dân ta ñoàn kết phấn ñấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa 
bình, thống nhất, ñộc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng ñáng vào sự 
nghiệp cách mạng thế giới”. 
 S�c m�nh ngo �i giao nhân dân H � Chí Minh 
 Trên cơ sở phương châm cách mạng ñoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
ðảng và Nhà nước ta ñã xây dựng và thực hiện thành công chính sách ngoại 
giao nhân dân Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua. Ngay trong những ngày tìm 
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ñường cứu nước, Hồ Chí Minh ñã xác ñịnh rõ, cách mạng Việt Nam có mối quan 
hệ gắn bó với các phong trào và lực lượng tiến bộ trên thế giới. Do ñó, việc tăng 
cường các mối quan hệ và hợp tác quốc tế là một trong những yếu tố quan trọng 
làm nên thắng lợi của Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
trong ñó ngoại giao nhân dân chiếm vị trí nổi bật.  
 Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà ngoại giao nhân dân tiêu biểu 
với phong cách ngoại giao ñộc ñáo và là tấm gương mẫu mực về thực hành 
ngoại giao nhân dân trong mọi lúc, ở mọi nơi vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Ngay từ những ngày ra ñi tìm ñường cứu nước, Người ñể lại bao tình 
cảm và ngưỡng mộ trong lòng nhân dân thế giới bằng những hành ñộng hữu 
nghị và nhân hậu với tất cả bạn bè năm châu. Theo Hồ Chí Minh, tâm công là thu 
phục lòng người bằng chính nghĩa, bằng tình thân, bằng lẽ phải và ñạo lý. Với 
nhân dân Pháp, Người khẳng ñịnh: “Chúng tôi muốn hòa bình ngay ñể máu 
người Pháp và người Việt ngừng chảy. Những dòng máu ñỏ chúng tôi ñều quý 
như nhau”. Với nhân dân Mỹ, Người nhấn mạnh: “Nhân dân Việt Nam không 
chống nhân dân Mỹ và chỉ muốn chiến tranh sớm chấm dứt ñể nhân dân hai 
nước giảm ñược mất mát và sống hòa bình hữu nghị với nhau”. 
 Ngay sau khi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra ñời, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ñã chỉ ñạo thành lập các tổ chức ngoại giao nhân dân ñầu tiên của nước ta 
ñể tiếp cận với phong trào hòa bình, tiến bộ và ñoàn kết của nhân dân thế giới; 
gắn kết cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Từ ñó ñến nay, ngoại giao 
nhân dân Việt Nam từng bước phát triển và khẳng ñịnh vị thế của mình. Lực 
lượng tham gia công tác ñối ngoại nhân dân bao gồm các ñoàn thể, tổ chức 
chính trị - xã hội, các cá nhân và nói chung là toàn thể nhân dân Việt Nam. Nhờ 
ñóng góp không mệt mỏi của những người làm công tác ngoại giao nhân dân, 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và ñế quốc Mỹ của nhân dân ta ñã trở 
thành ñiểm hội tụ của tất cả các lực lượng tiến bộ ñấu tranh vì hòa bình và công 
lý trên toàn thế giới. Từ ñó hình thành mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ và giúp 
ñỡ sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp và ñế quốc Mỹ của nhân dân 
Việt Nam mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử nhân loại. 
 Phát huy s �c m�nh ñ�i ñoàn k
t ñ� ñ�u tranh cho ch � quy�n qu�c gia 
 Từ ngày 1/5/2014 ñến nay, Trung Quốc ngang nhiên ñưa giàn khoan Hải 
Dương 981 vào hạ ñặt tại ñịa ñiểm nằm sâu trong thềm lục ñịa và vùng ñặc 
quyền kinh tế của Việt Nam (một nước trong ASEAN), vi phạm ñặc biệt nghiêm 
trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và cũng là 
sự vi phạm ñặc biệt nghiêm trọng Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển 
ðông mà Trung Quốc là một bên tham gia ký kết. Hành ñộng cực kỳ nguy hiểm 
này ñã và ñang ñe dọa trực tiếp ñến hòa bình, ổn ñịnh, an ninh, an toàn hàng hải 
ở biển ðông. 
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 Tuy nhiên, xuất phát từ truyền thống ñại ñoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh và chủ trương “ñem nhân nghĩa thắng bạo tàn, lấy chí nhân thay cường 
bạo” trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược từ phương Bắc trước 
ñây, chúng ta ñã hết sức kiềm chế, chân thành bày tỏ mọi thiện chí, sử dụng mọi 
kênh ñối thoại, trong ñó có cả các kênh ngoại giao nhân dân, ñể giải thích lập 
trường chính nghĩa và thiện chí hòa bình của nhân dân ta, phản ñối và yêu cầu 
Trung Quốc rút ngay giàn khoan và các tàu vũ trang, tàu quân sự ra khỏi vùng 
biển của Việt Nam. 
 Cách ứng xử ñúng ñắn, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và tinh thần ñại 
ñoàn kết, kết hợp với kết quả các hoạt ñộng ngoại giao nhân dân ñược thực hiện 
bền bỉ trong một thời gian dài trước ñây, trong ñó có nhiều cuộc hội thảo, hội 
nghị quốc tế về biển ðông, Việt Nam ñã nhận ñược sự ủng hộ và ñồng tình của 
các nước ASEAN và cộng ñồng quốc tế. 
 Có thể thấy, chưa bao giờ dư luận quốc tế lại có sự phản ứng rộng rãi ñến 
như thế ñối với Trung Quốc liên quan tới hành ñộng ngang ngược của họ hạ ñặt 
giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng ñặc quyền kinh tế của Việt Nam. Dư luận 
quốc tế không chỉ phản ñối Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế 
mà còn nghi ngại về vai trò và trách nhiệm của một nước lớn Trung Quốc trong 
quan hệ quốc tế. Họ ñặt câu hỏi: Với một nước Việt Nam mà Trung Quốc coi là 
láng giềng tốt, bạn bè tốt, ñối tác tốt, ñồng chí tốt mà họ còn ñối xử thậm tệ như 
vậy, thì ñối với các nước khác họ sẽ ứng xử ra sao? 
 Trong khi ñó, dư luận quốc tế lại ủng hộ và tán thành cách làm của Việt 
Nam trong cuộc ñấu tranh bảo vệ chủ quyền của mình trước hành ñộng áp ñặt 
cường quyền của Trung Quốc. ðể có ñược sự ủng hộ ñó của cộng ñồng quốc tế, 
một yếu tố có ý nghĩa quyết ñịnh là ðảng và Nhà nước ta ñã thực hiện phương 
châm ñại ñoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì thế, chúng ta kiên quyết phản 
ñối và ngăn chặn mọi hành vi của một số kẻ xấu lợi dụng tâm trạng phản ñối 
Trung Quốc của nhân dân ta ñã có những hành ñộng gây rối, phá hoại hoạt ñộng 
sản xuất kinh doanh của các công ty nước ngoài ở Việt Nam, trong ñó có các 
công ty của Trung Quốc, vì những hành ñộng ñó trái với luật pháp Việt Nam, ñi 
ngược lại chủ trương ñại nghĩa và ñại ñoàn kết của ðảng và Nhà nước ta.  
                                                                                ðại tá Lê Thế Mẫu 
                                                           (www.thanhnien.com.vn - Ngày 19/5/2014) 
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PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN LẦN THỨ 24 
 
 Tại Hội ngh ị cấp cao ASEAN l ần thứ 24 tại Mi-an-ma, Th ủ tướng Nguy ễn 
Tấn Dũng ñã có bài phát bi ểu quan tr ọng, trong ñó nêu rõ, v ụ việc giàn khoan H ải 
Dương 981 của Trung Qu ốc ñang tr ở thành m ối ñe dọa nghiêm tr ọng ñối với hòa 
bình, ổn ñịnh , an ninh, an toàn, t ự do hàng h ải và hàng không ở biển ðông. 
 ...Việt Nam xin thông báo và nhấn mạnh về vấn ñề biển ðông như sau: 
 Hòa bình, ổn ñịnh, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển  
ðông - mối quan tâm chung của ASEAN, của khu vực và thế giới ñang bị ñe dọa 
nghiêm trọng. 
 Từ ngày 1/5/2014, Trung Quốc ñã ngang nhiên ñưa giàn khoan nước sâu 
cùng hơn 80 tàu vũ trang, tàu quân sự và máy bay hộ tống ñi vào vùng biển Việt 
Nam và ñã hạ ñặt giàn khoan này tại vị trí nằm sâu trên 80 hải lý trong thềm lục 
ñịa và vùng ñặc quyền kinh tế của Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về 
Luật Biển 1982. Các tàu hộ tống bảo vệ giàn khoan của Trung Quốc ñã rất hung 
hăng bắn vòi nước có cường ñộ mạnh và ñâm húc thẳng vào các tàu công vụ, 
tàu dân sự của Việt Nam, gây hư hại nhiều tàu và làm nhiều người bị thương. 
ðây là lần ñầu tiên Trung Quốc ngang nhiên ñưa giàn khoan vào hạ ñặt tại ñịa 
ñiểm nằm sâu trong thềm lục ñịa và vùng ñặc quyền kinh tế của một nước trong 
ASEAN, là sự vi phạm ñặc biệt nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên 
hợp quốc về Luật Biển 1982 và cũng là sự vi phạm ñặc biệt nghiêm trọng Tuyên 
bố về ứng xử của các bên trên biển ðông (DOC) mà Trung Quốc là một bên 
tham gia ký kết. Hành ñộng cực kỳ nguy hiểm này ñã và ñang ñe dọa trực tiếp 
ñến hòa bình, ổn ñịnh, an ninh, an toàn hàng hải ở biển ðông. 
 Việt Nam ñã hết sức kiềm chế, chân thành bày tỏ mọi thiện chí, sử dụng 
mọi kênh ñối thoại, giao thiệp với các cấp khác nhau của Trung Quốc ñể phản 
ñối và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và các tàu vũ trang, tàu quân sự 
ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Tuy nhiên, ñến nay Trung Quốc không những 
không ñáp ứng yêu cầu chính ñáng của Việt Nam mà còn vu khống, ñổ lỗi cho 
Việt Nam và tiếp tục dùng sức mạnh, gia tăng các hành ñộng uy hiếp, xâm phạm 
ngày càng nguy hiểm và nghiêm trọng hơn. 
 Việt Nam ñặc biệt coi trọng và luôn làm hết sức mình ñể gìn giữ và tăng 
cường quan hệ hữu nghị tốt ñẹp với Trung Quốc. Việt Nam cũng luôn chân thành 
mong muốn cùng với Trung Quốc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa 
bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bình ñẳng và tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của 
nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn ñịnh của khu vực và thế giới. Song, lãnh thổ 
là thiêng liêng, Việt Nam cực lực phản ñối các hành ñộng xâm phạm và kiên 
quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích chính ñáng của mình phù hợp với luật 
pháp quốc tế. 
 Chúng tôi trân trọng cám ơn và khẩn thiết kêu gọi các nước ASEAN, các 
nước trên thế giới, các cá nhân và tổ chức quốc tế tiếp tục lên tiếng phản ñối 
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hành ñộng xâm phạm nghiêm trọng nêu trên và ủng hộ yêu cầu hợp pháp, chính 
ñáng của Việt Nam. 
 Trước tình hình ñặc biệt nghiêm trọng này, Việt Nam ñề nghị ASEAN, 
chúng ta tăng cường ñoàn kết, thống nhất và khẳng ñịnh lại mạnh mẽ các 
nguyên tắc ñã ñược nêu tại Tuyên bố 6 ñiểm về biển ðông, ñồng thời yêu cầu 
Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 
1982, ñặc biệt phải tôn trọng thềm lục ñịa và vùng ñặc quyền kinh tế 200 hải lý 
của các quốc gia ven biển và thực hiện ñầy ñủ, nghiêm túc Tuyên bố ứng xử của 
các bên ở biển ðông (DOC). Và cùng ASEAN thương lượng thực chất về Bộ 
Quy tắc ứng xử COC. 
 Việt Nam ñề nghị ASEAN ñưa các nội dung nêu trên về vấn ñề biển ðông 
vào Tuyên bố chung của Hội nghị và Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị cấp cao 
ASEAN lần này. Việt Nam ñánh giá cao việc các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, 
ngày 10/5/2014, ñã nhất trí thông qua một Tuyên bố riêng về tình hình nghiêm 
trọng hiện nay ở biển ðông, thể hiện rõ sự ñoàn kết, vai trò trung tâm, tinh thần 
chủ ñộng và trách nhiệm cao của ASEAN ñối với hòa bình, ổn ñịnh và an ninh 
của khu vực. 
 Xin cám ơn! 
                                                          (www.bienphong.com.vn – Ngày 20/5/2014) 
 
 

 

VIỆT NAM PHẢN ĐỐI MẠNH MẼ H�NH VI SAI TRÁI CỦA PHÍA TRUNG QUỐC  
V� NỖ LỰC GIẢI QUYẾT BẤT ĐỒNG GIỮA HAI NƯỚC 

 

 1. Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 15/5, Người phát ngôn 
Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình ñã thông báo về một số hoạt ñộng ñối ngoại 
của Việt Nam trong thời gian tới, cập nhật một số thông tin liên quan việc Trung 
Quốc hạ ñặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam và 
trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên trong nước và nước ngoài. 
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết: 
 "Từ ngày 1/5, Trung Quốc ñã ngang nhiên ñưa giàn khoan nước sâu Hải 
Dương-981 cùng nhiều tàu vũ trang, tàu và máy bay quân sự hộ tống ñi vào 
vùng biển Việt Nam, hạ ñặt trái phép giàn khoan này tại vị trí nằm hoàn toàn bên 
trong thềm lục ñịa và vùng ñặc quyền kinh tế của Việt Nam ñược xác ñịnh theo 
Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. 
 Việt Nam ñã và ñang kiên trì ñối thoại, tiến hành giao thiệp nghiêm túc với 
Trung Quốc ở nhiều cấp ñộ, dưới nhiều hình thức, phản ñối mạnh mẽ hành vi sai 
trái của phía Trung Quốc. Ðáp lại giao thiệp và thiện chí của Việt Nam, Trung 
Quốc tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt ñộng sai trái, ñiều thêm nhiều tàu và máy 
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bay ñến khu vực nói trên. Theo các cơ quan chức năng của Việt Nam, cho ñến 
ngày hôm nay, Trung Quốc vẫn duy trì sự hiện diện của các tàu quân sự, hải 
cảnh, hải giám, hải tuần, ngư chính, tàu cá vỏ sắt, các tàu dịch vụ cùng sự hỗ trợ 
của nhiều máy bay tại khu vực xung quanh giàn khoan Hải Dương 981. 
 Trong khi các tàu công vụ, tàu dân sự của Việt Nam hết sức kiềm chế thì 
ngược lại, phía Trung Quốc tiếp tục có những hành ñộng hung hăng, ñưa tàu, 
máy bay ñến uy hiếp, dùng vòi rồng có công suất lớn nhằm vào các tàu công vụ 
của Việt Nam ñang thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, gây hư hại nhiều tàu và 
làm nhiều người bị thương. 
 Tiếp tục các biện pháp ñấu tranh ngoại giao kiên quyết, ngày 11/5, tại Hội 
nghị cấp cao ASEAN lần thứ 24, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ñã có bài phát 
biểu quan trọng trong ñó nhấn mạnh, vụ việc này là mối ñe dọa trực tiếp ñến hòa 
bình, ổn ñịnh, an ninh, an toàn hàng hải ở biển Ðông. Các văn kiện của Hội nghị 
cấp cao ASEAN ñã nêu vấn ñề biển Ðông. Trước ñó, tại Hội nghị Bộ trưởng 
Ngoại giao các nước ASEAN (AMM), lần ñầu từ năm 1995, Bộ trưởng Ngoại 
giao các nước ASEAN ñã ra Tuyên bố riêng về tình hình biển Ðông, qua ñó thể 
hiện rõ sự ñoàn kết, vai trò trung tâm, tinh thần chủ ñộng, trách nhiệm cao cũng 
như sự quan ngại sâu sắc của ASEAN ñối với hòa bình, ổn ñịnh và an ninh ở 
khu vực. 
 Việt Nam cực lực phản ñối việc Trung Quốc hạ ñặt giàn khoan Hải Dương-
981 tại khu vực nằm sâu trong thềm lục ñịa và vùng ñặc quyền kinh tế của Việt 
Nam, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. 
Ðây là hoạt ñộng vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên 
hợp quốc về Luật Biển năm 1982 cũng như tinh thần và lời văn Tuyên bố về ứng 
xử của các bên ở biển Ðông (DOC). Trong bối cảnh các nước trong và ngoài khu 
vực ñang quyết tâm tìm kiếm các biện pháp hòa bình ñể giải quyết tranh chấp và 
nỗ lực trong việc thúc ñẩy tham vấn tích cực và thực chất nhằm sớm tiến tới ñạt 
COC hành ñộng của Trung Quốc ñã làm phức tạp tình hình, ảnh hưởng nghiêm 
trọng ñến hòa bình, ổn ñịnh, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hợp tác và phát 
triển ở khu vực. Việt Nam kiên quyết yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan 
Hải Dương 981 cùng toàn bộ tàu và máy bay hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt 
Nam và không ñể tái diễn những hành vi tương tự. 
 Nhân ñây, Việt Nam xin gửi lời cám ơn trân trọng tới các quốc gia, các cá 
nhân, tổ chức quốc tế ñã lên tiếng phản ñối hành ñộng xâm phạm nghiêm trọng 
này của phía Trung Quốc và ủng hộ yêu cầu hợp pháp và chính ñáng của Việt 
Nam. Xin trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài 
nước ñã ñưa tin trung thực, khách quan, làm rõ các hành vi sai trái của phía 
Trung Quốc". 
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 Trả lời các câu hỏi của phóng viên về các biện pháp ñấu tranh của Việt 
Nam ñối với hành vi sai trái của Trung Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao 
Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: 
 "Việt Nam ñã và ñang kiên trì ñối thoại, tiến hành giao thiệp nghiêm túc với 
Trung Quốc ở nhiều cấp ñộ, dưới nhiều hình thức, phản ñối mạnh mẽ hành vi sai 
trái của phía Trung Quốc và nỗ lực giải quyết bất ñồng giữa hai nước. 
 Việt Nam kiên trì, quyết tâm bảo vệ chủ quyền của ñất nước, kiên quyết 
yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan, các tàu và máy bay ra khỏi khu vực. 
Ðồng thời, Việt Nam thể hiện hết sức kiềm chế với phương châm phản ñối việc 
sử dụng hoặc ñe dọa sử dụng vũ lực". 
 Trả lời câu hỏi của phóng viên ñề nghị cho biết vụ việc giàn khoan Hải 
Dương 981 ảnh hưởng như thế nào ñến các hoạt ñộng hợp tác giữa Việt Nam và 
Trung Quốc trong khuôn khổ quan hệ ñối tác chiến lược toàn diện, Người phát 
ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng ñịnh: 
 "Chúng tôi khẳng ñịnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và ñối 
tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc nhưng cũng cho rằng quan hệ hai bên 
chỉ có thể phát triển tốt ñẹp trên cơ sở tôn trọng quyền lợi chính ñáng của nhau 
cũng như thực sự thiện chí trong việc cùng nhau xử lý các bất ñồng. Rõ ràng các 
hành ñộng của phía Trung Quốc ñã ảnh hưởng ñến sự tin cậy chính trị, các mặt 
hợp tác giữa hai nước và làm tổn thương tình cảm của người dân Việt Nam. Mặc 
dù vậy, Việt Nam vẫn cố gắng duy trì các hoạt ñộng hợp tác bình thường vì lợi 
ích của nhân dân hai nước". 
 Trả lời câu hỏi của phóng viên ñề nghị cho biết liệu Việt Nam ñã thông báo 
vụ việc cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc và ñưa vấn ñề ra các thiết chế của Liên 
hợp quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: 
 "Việc xử lý và giải quyết tranh chấp ở biển Ðông vì hòa bình, ổn ñịnh ở khu 
vực là lợi ích của mọi quốc gia trong và ngoài khu vực. Trong bối cảnh các nước 
ñang nỗ lực tìm kiếm các biện pháp hòa bình ñể giải quyết tranh chấp, trong ñó 
có việc thúc ñẩy tham vấn tích cực và thực chất ñể tiến tới ñạt Bộ Quy tắc ứng 
xử ở biển Ðông (COC), vụ việc ñã làm phức tạp tình hình, ảnh hưởng nghiêm 
trọng ñến hòa bình, ổn ñịnh, hợp tác và phát triển ở khu vực. 
 Trước tình hình ñó, với chủ trương sử dụng mọi biện pháp phù hợp luật 
pháp quốc tế ñể bảo vệ các quyền và lợi ích chính ñáng của mình, ngày 
7/5/2014, Việt Nam ñã cho lưu hành tại Liên hợp quốc Công hàm phản ñối Trung 
Quốc hạ ñặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam". 
 Trả lời câu hỏi của phóng viên về các hoạt ñộng của cộng ñồng người Việt 
Nam ở nước ngoài phản ñối hành vi sai trái của Trung Quốc, Người phát ngôn 
Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng ñịnh: 
 "Người Việt Nam, dù ở trong nước hay nước ngoài, ñều có lòng nồng nàn 
yêu nước và sự trăn trở ñối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ñất nước. 
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Trong những ngày qua, cộng ñồng người Việt Nam ở nước ngoài ñã thể hiện tinh 
thần yêu nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền ñất nước. Ðảng, Nhà nước và 
nhân dân trong nước rất trân trọng và xúc ñộng ñối với tinh thần yêu nước và sự 
ñoàn kết của cộng ñồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc". 
 Trả lời câu hỏi của phóng viên ñề nghị cho biết quan ñiểm của Việt Nam 
trước hành vi phá hoại của một số ñối tượng tại Bình Dương và các biện pháp 
bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam, Người phát ngôn Bộ 
Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết: 
 "Xin khẳng ñịnh, một số ñối tượng ñã lợi dụng việc tuần hành ôn hòa ñể 
kích ñộng, gây mất trật tự an ninh, ổn ñịnh. Ngay khi vụ việc xảy ra, các cơ quan 
chức năng Việt Nam ñã nhanh chóng xử lý nghiêm khắc những ñối tượng có các 
hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi khẳng ñịnh sẽ áp dụng mọi biện pháp cần 
thiết, làm hết sức mình ñể bảo ñảm an toàn về người và tài sản, bảo vệ quyền và 
lợi ích chính ñáng cho các doanh nghiệp ñang hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương cũng như trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam". 
 Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan ñến vụ việc ở Hà Tĩnh, Người 
phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: 
 "Theo các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, ñây là vụ ẩu ñả do mâu thuẫn 
giữa hai nhóm công nhân, có một người bị chết và một số người bị thương. Hiện 
các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh ñang khẩn trương xác minh vụ việc, bắt giữ 
các ñối tượng gây rối và ñưa những người bị thương vào bệnh viện". 
 Tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cũng ñã 
thông tin về kết quả vòng 18 Ðối thoại nhân quyền Việt Nam - Hoa Kỳ: 
 "Ðối thoại nhân quyền Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 18 ñã diễn ra trong hai 
ngày 11 và 12/5 tại thủ ñô Oa-sinh-tơn, Hoa Kỳ. Hai bên ñã trao ñổi thẳng thắn 
về những vấn ñề cùng quan tâm, trong ñó có tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, 
quyền của người lao ñộng, người khuyết tật, nhà nước pháp quyền cũng như 
tăng cường hợp tác ña phương về nhân quyền. Phía Việt Nam ñã thông tin ñầy 
ñủ, cởi mở về các nỗ lực, chính sách và thành tựu trong việc bảo ñảm các quyền 
con người ở Việt Nam; trao ñổi thẳng thắn, thực chất về một số quan tâm mà 
phía Hoa Kỳ nêu; ñồng thời nêu rõ sẵn sàng trao ñổi, hợp tác tại các cơ chế ña 
phương về nhân quyền, trong ñó có Hội ñồng Nhân quyền mà Việt Nam và Hoa 
Kỳ cùng là thành viên. 
 Ðối thoại nhân quyền Việt Nam - Hoa Kỳ là cơ chế có tính chất xây dựng, 
thiện chí và tôn trọng lẫn nhau, nhằm giúp hai nước tăng cường hiểu biết, thu 
hẹp khác biệt về lĩnh vực nhân quyền, góp phần thúc ñẩy quan hệ ñối tác toàn 
diện Việt Nam - Hoa Kỳ". 
 2. Ngày 15/5, Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - ASEAN ra Tuyên bố 
phản ñối việc Trung Quốc hạ ñặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng 
biển Việt Nam. Tuyên bố nêu rõ, hành ñộng này của Trung Quốc vi phạm nghiêm 
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trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt 
Nam ñối với các vùng ñặc quyền kinh tế và thềm lục ñịa của Việt Nam, ñược quy 
ñịnh tại Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 mà Trung Quốc cũng là 
một quốc gia thành viên; ñi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển 
Ðông (DOC), làm phức tạp tình hình và gây mất ổn ñịnh, ñe dọa hòa bình, tự do 
hàng hải ở khu vực. Tuyên bố nhấn mạnh, hòa bình, ổn ñịnh, an ninh, an toàn, tự 
do hàng hải và hàng không ở biển Ðông, mối quan tâm chung của ASEAN, khu 
vực và thế giới, ñang bị ñe dọa nghiêm trọng. Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam 
- ASEAN kiên quyết phản ñối việc làm này của Trung Quốc, ñề nghị Trung Quốc 
rút ngay giàn khoan và các phương tiện hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam, 
không tái diễn những hành ñộng tương tự trong tương lai. Hội ủng hộ việc tiến 
hành ñàm phán ñể giải quyết những bất ñồng một cách hòa bình, trên cơ sở luật 
pháp quốc tế, phù hợp nguyện vọng và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai 
nước, vì hòa bình, ổn ñịnh của khu vực và thế giới. 
 3. Thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam và nhân danh cá nhân, 
nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam vừa có thư ngỏ gửi ñến nhà 
văn Thiết Ngưng, Chủ tịch Hội Nhà văn Trung Quốc và các ñồng nghiệp Trung 
Quốc về vụ việc Trung Quốc cho hạ ñặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 
trong vùng ñặc quyền kinh tế và thềm lục ñịa của Việt Nam. 
 Bức thư ngỏ ñã thể hiện lập trường của các nhà văn Việt Nam kiên quyết 
phản ñối và yêu cầu Trung Quốc dừng ngay lập tức các hoạt ñộng bất hợp pháp 
và rút hết giàn khoan Hải Dương 981 và các tàu hộ tống ra khỏi vùng ñặc quyền 
kinh tế và thềm lục ñịa của Việt Nam. Hội Nhà văn Việt Nam yêu cầu phía Trung 
Quốc tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về 
Luật Biển năm 1982 UNCLOS, Tuyên bố ứng xử của các bên trên biển Ðông 
(DOC) giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, thỏa thuận giữa lãnh ñạo cấp cao 
hai nước Việt Nam và Trung Quốc, vì lợi ích cơ bản và lâu dài cũng như tình hữu 
nghị giữa nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn ñịnh, hợp tác và phát triển trong 
khu vực và thế giới. 
 Hội Nhà văn Việt Nam hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực với những giải pháp 
tích cực của Chính phủ và các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm bảo vệ chủ 
quyền hợp pháp của Việt Nam bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp 
quốc tế. 
 Hội Nhà văn Việt Nam kêu gọi các nhà văn Việt Nam, Trung Quốc và các 
nhà văn trên thế giới nhận thức ñầy ñủ về tính chất nghiêm trọng của sự việc, có 
tiếng nói bảo vệ công lý, bảo vệ luật pháp quốc tế, tôn trọng ñộc lập, chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, bảo vệ tình hữu nghị giữa các dân tộc, vì 
hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. 
 4. Ngày 14/5, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam ñã ra 
tuyên bố cực lực phản ñối việc Trung Quốc hạ ñặt trái phép giàn khoan Hải 
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Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam. Tuyên bố nêu rõ: 50 vạn cán bộ, hội 
viên, cựu TNXP Việt Nam quyết ñồng tâm hiệp lực với toàn quân, toàn dân, kiên 
quyết yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và các tàu vũ trang, tàu quân sự 
ra khỏi vùng biển của Việt Nam. 
 Ðể góp phần bảo vệ chủ quyền biển ñảo thiêng liêng của Tổ quốc, Hội 
Cựu TNXP Việt Nam kiến nghị Chính phủ khẩn trương thành lập các ñội TNXP 
bám biển, vừa khai thác hải sản vừa kiên cường bảo vệ biển ñảo và bảo vệ an 
toàn tính mạng, tài sản của ngư dân. 
 5. Sáng 15/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị Thành phố Hà Nội Vũ Thị Hải cho biết, trước hành ñộng Trung Quốc hạ 
ñặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng ñặc quyền kinh tế và thềm lục 
ñịa của Việt Nam, gây căng thẳng trên biển Ðông, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 
Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hòa bình Thành phố Hà Nội ñã phối hợp thực hiện 
chương trình "Hòa bình cho biển Ðông" tại trang ñiện tử HAUFO (mục biển 
Ðông) với mục tiêu thu thập 100 nghìn chữ ký và lấy ý kiến của cộng ñồng về 
việc gìn giữ hòa bình cho biển Ðông. Với bốn thứ tiếng Anh, Trung Quốc, Pháp, 
Nhật Bản, tất cả các chữ ký và thư thu thập ñược sẽ gửi tới các ñại sứ quán, tổ 
chức xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan thông tấn, báo chí 
trong và ngoài nước. Chương trình "Hòa bình cho biển Ðông" mong muốn gửi tới 
toàn thế giới thông ñiệp của người dân Việt Nam: Ðoàn kết, yêu chuộng hòa 
bình, mong muốn giữ hòa bình trên biển Ðông và khu vực ASEAN; yêu cầu 
Trung Quốc dừng ngay việc bành trướng trên biển Ðông, ñưa giàn khoan Hải 
Dương-981 ra khỏi vùng ñặc quyền kinh tế và thềm lục ñịa của Việt Nam. Sau 
bốn ngày phát ñộng, chương trình ñã thu thập ñược 10.798 chữ ký. 
                                                                                           (www.nhandan.com.vn) 
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VIỆT NAM SẼ SỬ DỤNG MỌI BIỆN PHÁP PHÙ HỢP ĐỂ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN 
 

 Tình hình bi ển ðông sau khi Trung Qu ốc ñặt giàn khoan Haiyang 
Shiyou 981 (H ải Dương 981) trái phép trong vùng ñặc quy ền kinh t ế của 
nước ta không h ề lắng d ịu, mà di ễn bi ến ngày càng ph ức tạp hơn. Với vi ệc 
tăng cường tàu chi ến, tàu h ải cảnh, máy bay tu ần tra... Trung Qu ốc ñang 
ngày càng ngang ng ược, bất ch ấp sự phản ñối của nhân dân Vi ệt Nam 
khắp mọi nơi, cộng ñồng th ế giới, cũng nh ư pháp lý qu ốc tế. 
 Trung Qu �c tăng c��ng tàu, ng � dân Vi�t Nam kiên quy 
t bám bi �n 
 Ngày 15/5, ñại diện Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Việt Nam cho biết, Trung Quốc ñã tăng lên 99 tàu, ñể ngăn chặn hoạt 
ñộng của tàu chấp pháp Việt Nam, tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 ñang 
hạ ñặt trái phép trên vùng chủ quyền của Việt Nam. Bên cạnh việc tăng cường 
phương tiện, Trung Quốc luôn hung hăng tìm mọi cách ngăn cản tàu chấp pháp 
Việt Nam. Cụ thể, tàu Trung Quốc tìm mọi cách kèm sát, ñâm trực diện, sử dụng 
vòi phun nước, ném vật cứng vào Kiểm ngư và lực lượng Cảnh sát biển Việt 
Nam. 
 Cũng trong ngày 15/5, các tàu của Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam 
liên tục tiếp cận phía Tây và Tây Bắc giàn khoan, dùng loa tuyên truyền khẳng 
ñịnh chủ quyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan trái phép khỏi vùng biển của 
Việt Nam. Bất chấp những hành ñộng cản trở, tấn công từ tàu Trung Quốc, ngày 
15/5 vẫn có 30 tàu cá của các tỉnh Quảng Nam, ðà Nẵng, Khánh Hòa, ñánh bắt 
thủy hải sản tại ngư trường Hoàng Sa. Các tàu chấp pháp của Việt Nam vẫn 
thường xuyên hỗ trợ, bảo ñảm an toàn cho các tàu cá của ngư dân hoạt ñộng. 
 Trao ñổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Trung, Phó cục trưởng Cục 
Kiểm ngư, hiện Trung Quốc vẫn ở thế bị ñộng, do tập trung bảo vệ giàn khoan. 
Tính ñến thời ñiểm này, bán kính bảo vệ của các tàu Trung Quốc ñã thu hẹp, chỉ 
kiểm soát ñược trong phạm vi 6,5 hải lý. ðiều ñáng chú ý, trong ngày hôm nay 
mức ñộ hung hăng tấn công, truy ñuổi tàu Việt Nam của tàu Trung Quốc ñã giảm 
ñi so với những ngày trước. Theo nhận ñịnh của phóng viên ñang có mặt tại 
Hoàng Sa, rất có thể Trung Quốc ñoán biết có sự xuất hiện của các ñoàn nhà 
báo trong nước và quốc tế trên tàu, nên ñã giảm mức ñộ hung hãn, chỉ truy ñuổi 
tàu Việt Nam khoảng 10 hải lý thì dừng lại. 
 Ở một diễn biến khác, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải 
Bình tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 5/2014 diễn ra ngày 15/5, nhấn mạnh: 
“Việt Nam cực lực phản ñối Trung Quốc ñặt giàn khoan trái phép trong vùng biển 
chủ quyền và ñặc quyền kinh tế của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết yêu cầu 
Trung Quốc rút giàn khoan khỏi Việt Nam và không ñể tái diễn hành ñộng tương 
tự. Trả lời về câu hỏi nếu Trung Quốc không rút giàn khoan, thì Việt Nam có dự 
ñịnh ñưa các vấn ñề này ra ðại hội ñồng Bảo an Liên hợp quốc hay không? Ông 
Bình cho biết, Việt Nam ñã và ñang kiên trì ñối thoại với Trung Quốc ở nhiều cấp 
ñộ, nhiều phương tiện khác nhau về hành vi sai trái của Trung Quốc. 
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 Ông Bình cũng khẳng ñịnh, Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp phù hợp 
ñể bảo vệ chủ quyền. Ngày 7/5, Việt Nam ñã cho lưu hành trong Liên hợp quốc 
Công hàm phản ñối Trung Quốc ñưa giàn khoan trái phép vào vùng biển Việt 
Nam. Các giải pháp tiếp theo sẽ ñược tính tới. Trong khi ñó, cũng trong ngày 
15/5, trả lời cử tri tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Hành 
ñộng của Trung Quốc không chỉ vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam 
và luật pháp quốc tế, mà còn nguy hại ñến an ninh hàng hải trên biển ðông. Việt 
Nam ñang “kêu gọi cộng ñồng quốc tế ủng hộ”. 
 Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 15/5 các cuộc mít tinh, tuần 
hành phản ñối Trung Quốc vẫn diễn ra rải rác tại một số tỉnh thành của Việt Nam 
và kiều bào Việt Nam trên toàn thế giới. ðáng chú ý hơn, khoảng 500 người dân 
Philippines và kiều bào Việt Nam cũng xuống ñường tuần hành ủng hộ Việt Nam, 
phản ñối hành ñộng ñặt giàn khoan trái phép, bành trướng biển ðông của Trung 
Quốc. 
 Trung Qu �c mu�n dùng bi �n ðông làm “bàn ñ�p” v �ơn ra th 
 gi�i? 
 Bên cạnh những ý kiến, quan ñiểm bày tỏ lòng yêu nước, tin tưởng vào 
ðảng, Nhà nước, phản ñối hành ñộng ngang ngược của Trung Quốc, nhiều học 
giả ñã thảo luận sâu hơn về vấn ñề này. Họ thử phân tích, lý giải hành ñộng ñặt 
giàn khoan trái phép của Trung Quốc tại vùng biển Việt Nam nhằm mục ñích, 
ñộng cơ gì. Bởi hơn ai hết, Trung Quốc thừa biết việc ñặt giàn khoan Hải  Dương 
981 này của mình là hoàn toàn phạm pháp, ñồng thời không nhận ñược sự ñồng 
tình của cộng ñồng thế giới. Nhận ñịnh về việc Trung Quốc gây hấn trên biển 
ðông, tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, ðại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, ñây là một 
trong những bước ñi của Trung Quốc, trong việc bành trướng ra khu vực và thế 
giới. 
 ðồng quan ñiểm về sự trỗi dậy của Trung Quốc, tiến sỹ Phạm Sỹ Thành, 
Giám ñốc chương trình Nghiên cứu kinh tế Trung Quốc, thuộc Trung tâm Nghiên 
cứu kinh tế và chính sách, ðại học Kinh tế Hà Nội cho rằng, Trung Quốc ñang 
trỗi dậy như một “công xưởng của thế giới”, ñòi hỏi một lượng lớn nguồn nguyên 
liệu, năng lượng thô ñể ñáp ứng nhu cầu phát triển. 
 Duy trì ho �t ñ�ng h�p tác bình th ��ng 
 Tại cuộc họp báo ngày 15/5, Người phát ngôn bộ Ngoại giao Lê Hải Bình 
cho biết, Việt Nam ñã và ñang ñối thoại với Trung Quốc ở nhiều cấp ñộ, nhiều 
phương tiện khác nhau về hành vi sai trái của Trung Quốc. Hoạt ñộng sai trái của 
Trung Quốc ảnh hưởng tiêu cực ñến chính trị cũng như lòng tin của người dân 
Việt Nam. Nhưng Việt Nam vẫn cố gắng duy trì hợp tác bình thường, vì lợi ích 
của nhân dân hai nước. 
 Trong khi ñó, thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Trang, ðại học Kinh tế - Luật cho 
rằng, biển ðông là cửa ngõ, ñầu mối giao thương hàng hải của nhiều quốc gia 
trên thế giới. Nhận thấy tầm quan trọng này, Trung Quốc có tham vọng bành 
trướng biển ðông, cụ thể hóa bằng việc xác ñịnh cái gọi là “ñường lưỡi bò” mà 
Trung Quốc ñã tự vẽ ra. 
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 Với nhiều học giả, việc Trung Quốc có những bước ñi tiếp theo bành 
trướng tại biển ðông là một ñiều nằm trong dự tính. Họ cho rằng việc hạ ñặt giàn 
khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam ñã nằm trong kế hoạch dài hạn của 
Trung Quốc, vì biển ðông ñược coi là khu vực có tiềm năng dầu khí lớn nhất. 
Tuy nhiên, họ cũng ngạc nhiên vì Trung Quốc ñã thực hiện âm mưu này quá 
sớm so với dự tính. Bởi ñiều kiện chín muồi nhất cho họ là mùa biển êm năm 
sau, chứ không phải bây giờ. 
 Một số nhà nghiên cứu khác thì cho rằng, chính tình hình chính trị bất ổn 
của Trung Quốc ở trong nước, bạo loạn liên tục tại khu vực Tân Cương ñã khiến 
Trung Quốc phải tìm cách gây sự chú ý của người dân ra bên ngoài. Và vấn ñề 
biển ðông, lại ñang nằm trong âm mưu dài hạn của Trung Quốc, nên sẽ là lựa 
chọn hàng ñầu cho việc gây sự chú ý này. 
 Trong tình hình hiện nay, ñể tránh rơi vào cái bẫy “vừa ăn cắp, vừa la làng” 
của Trung Quốc, theo ông Lê Thanh Hải, nghiên cứu viên Viện Hàn lâm Khoa 
học Ba Lan cho rằng, Việt Nam cần nói cho cả thế giới biết về tình hình trong khu 
vực cũng như chính sách lấn chiếm của Trung Quốc ñể thế giới hiểu và ủng hộ 
Việt Nam. Ông Hoàng Việt, Hội Luật gia TP. Hồ Chí Minh, thành viên Quỹ Nghiên 
cứu biển ðông thì cho rằng, Việt Nam cần cảnh giác, kiềm chế, tránh rơi vào bẫy 
của Trung Quốc ñể họ tạo cớ gây xung ñột quân sự. Một mặt chúng ta lên tiếng 
kêu gọi sự ủng hộ của cộng ñồng thế giới, ñặc biệt là người dân Việt Nam trong 
và ngoài nước. 
                                                                               Minh ðức  
                                              (Báo ðời sống và pháp luật số 22 - Ngày 24/5/2014) 
 
 
 

TO�N ĐẢNG, TO�N DÂN, TO�N QUÂN KIÊN QUYẾT MỘT LÒNG! 
 

 Ban Chấp hành Trung ương ðảng kêu g ọi toàn ðảng, toàn dân và toàn 
quân t ăng cường ñoàn k ết, nhất trí, ñồng tâm hi ệp lực cả nước một lòng v ượt 
qua mọi khó kh ăn, thách th ức, kiên quy ết bảo vệ ñộc lập chủ quyền và toàn v ẹn 
lãnh th ổ, ñồng th ời phải giữ vững môi tr ường hòa bình, ổn ñịnh ñể xây dựng và 
phát tri ển ñất nước. 
 Trước việc Trung Quốc ñưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng ñặc 
quyền kinh tế của Việt Nam, sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và 
trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khẳng ñịnh: Sẽ giải 
quyết những bất ñồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng 
luật pháp quốc tế, trong ñó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, 
Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển ðông (DOC) và những thỏa thuận giữa 
lãnh ñạo cấp cao Việt Nam - Trung Quốc; ñồng thời giữ vững môi trường hòa 
bình, ổn ñịnh ñể phát triển bền vững ñất nước, phấn ñấu hoàn thành các mục 
tiêu mà ðại hội XI của ðảng ñã ñề ra, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến 
lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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 Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 
ngày 15/5, Người phát ngôn Lê Hải Bình tuyên bố, hành ñộng của Trung Quốc 
làm ảnh hưởng tin cậy chính trị và tùy diễn biến Việt Nam sẽ tính ñến biện pháp 
phù hợp, tuyên bố trên ñược ñưa ra sau khi thông báo những thông tin liên quan 
vụ việc giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc ñặt trái phép trong vùng 
thềm lục ñịa, vùng ñặc quyền kinh tế của Việt Nam. 
 Trả lời các câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí, Người phát ngôn Lê 
Hải Bình nhấn mạnh, Việt Nam vẫn kiên trì các biện pháp ngoại giao hòa bình ñể 
giải quyết vấn ñề. Việc thông tin kịp thời, ñặc biệt thông ñiệp của Thủ tướng tại 
cấp cao ASEAN ở Myanmar ñã khiến dư luận quốc tế hiểu rõ và ủng hộ Việt 
Nam trong vấn ñề này. Trong thời gian tới, tùy từng sự kiện Việt Nam sẽ có 
thông ñiệp phù hợp. 
 Cùng với việc sử dụng các biện pháp cần thiết ñể bảo vệ chủ quyền lãnh 
thổ, Việt Nam cũng ñang hết sức kiềm chế ñể tránh va chạm và xung ñột. Việc 
thể hiện lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền là hết sức chính ñáng và tự 
nhiên. Tuy nhiên, việc thể hiện này phải theo ñúng pháp luật và theo ñúng tinh 
thần hữu nghị trên thế giới. Hiện Việt Nam ñã lưu hành Công hàm tại Liên hợp 
quốc phản ñối Trung Quốc. Việt Nam ñã và ñang kiên trì ñối thoại, tiến hành giao 
thiệp nghiêm túc với phía Trung Quốc bằng nhiều cấp ñộ, dưới nhiều hình thức 
khác nhau, phản ñối hành vi sai trái của Trung Quốc, nỗ lực giải quyết bất ñồng 
giữa hai bên. Việt Nam khẳng ñịnh luôn coi trọng quan hệ ñối tác, hợp tác chiến 
lược toàn diện với Trung Quốc. Nhưng Việt Nam cho rằng, quan hệ hai bên chỉ 
phát triển tốt ñẹp trên cơ sở tôn trọng quyền lợi chính ñáng của nhau. 
 Trả lời câu hỏi của hãng tin ðài Loan và Jiji Press (Nhật Bản) ông Lê Hải 
Bình cho biết, lợi dụng vụ việc giàn khoan Hải Dương 981, một số ñối tượng xấu 
ñã kích ñộng, gây mất an ninh, ổn ñịnh tình hình tại Bình Dương, ðồng Nai, Hà 
Tĩnh. Ngay khi vụ việc xảy ra, các cơ quan Việt Nam ñã nhanh chóng trấn áp, xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi khẳng ñịnh sẽ áp dụng mọi 
biện pháp cần thiết ñể ñảm bảo quyền lợi chính ñáng của các cá nhân và doanh 
nghiệp nước ngoài, trong ñó có doanh nghiệp ðài Loan trên toàn lãnh thổ Việt 
Nam. Ngoài ra, khi Việt Nam sử dụng bất cứ chiến thuật gì thì vẫn dựa trên 
nguyên tắc kiên trì và quyết tâm bảo vệ chủ quyền của ñất nước, ñồng thời cũng 
hết sức hạn chế vì Việt Nam phản ñối việc ñe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng 
vũ lực. 
 Liên quan ñến vụ hàng nghìn công nhân xô xát ở Vũng Áng (Hà Tĩnh) và 
Bình Dương, các cơ quan chức năng ñang tiến hành phân loại các ñối tượng, 
củng cố hồ sơ ñể xử lý nghiêm theo pháp luật. Riêng ở Bình Dương, cơ quan 
chức năng ñã tạm giữ 476 người lợi dụng tình hình ñể gây rối, phá hoại và “hôi 
của”. Tại Hà Tĩnh, cơ quan công an ñã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 76 người 
ñể ñiều tra. ðại diện của Công an tỉnh Bình Dương còn cho biết thêm, ngay sau 
khi xảy ra vụ việc, công an và các cơ quan chức năng ñã nhanh chóng can thiệp, 
xử lý tình hình, ngoài ra còn cử lực lượng bảo vệ các chuyên gia, người Trung 
Quốc, do vậy không xảy ra tình trạng tấn công nhằm vào những người này. Nếu 
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như vài ngày trước, theo báo cáo sơ bộ của UBND tỉnh Bình Dương, chỉ riêng 
ngày 13/5, có khoảng 19.000 công nhân tham gia diễu hành phản ñối Trung 
Quốc, nhưng ñến thời ñiểm hiện tại, ở khu công nghiệp Sóng Thần chỉ còn 
khoảng vài trăm người với băng rôn, khẩu hiệu quen thuộc: “Chúng tôi hướng về 
các chiến sỹ biển ñảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Hãy biểu tình 
ñúng cách. Không ñập phá tài sản. Không lấy tài sản”... 
 ðể ngăn chặn tình trạng ñột nhập, phá hoại, lấy cắp tài sản của các doanh 
nghiệp, lãnh ñạo tỉnh Bình Dương ñã chỉ ñạo lực lượng công an ñịa phương kết 
hợp với sự chi viện của Bộ Công an; mặt khác tỉnh ñã huy ñộng toàn bộ hệ thống 
chính trị tuyên truyền, vận ñộng tại các khu vực ñông công nhân diễu hành, các 
khu nhà trọ ñể công nhân không tham gia vào các hoạt ñộng diễu hành gây mất 
an ninh trật tự. “Lãnh ñạo tỉnh cũng kêu gọi tất cả mọi người hết sức bình tĩnh, 
kiềm chế; tin tưởng vào sự lãnh ñạo của ðảng, Nhà nước; tuyệt ñối không nghe 
sự xúi giục, kích ñộng của kẻ xấu dẫn ñến các hành vi vi phạm pháp luật”. Ngoài 
ra, UBND tỉnh ñang chỉ ñạo xử lý nghiêm khắc những ñối tượng lợi dụng tình 
hình ñã gây rối, phá hoại tài sản của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước; 
cương quyết trấn áp những kẻ ép buộc người khác thực hiện hành vi trái pháp 
luật; ñồng thời, tập trung chỉ ñạo nhanh chóng ổn ñịnh tình hình nhằm bảo vệ 
quyền, lợi ích chính ñáng của các nhà ñầu tư và của công nhân lao ñộng. 
 Sau khi Chính phủ có Công ñiện yêu cầu các ñịa phương, ñơn vị tăng 
cường lực lượng ñể ñảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của cá nhân, doanh 
nghiệp của nước ngoài, ñặc biệt là phải kiên quyết xử lý những ñối tượng lợi 
dụng tình hình ñể kích ñộng người dân vi phạm pháp luật, mới ñây, Tổng Liên 
ñoàn Lao ñộng Việt Nam ñã có văn bản gửi liên ñoàn lao ñộng các tỉnh, thành 
phố, công ñoàn (Cð) ngành Trung ương, Cð các tổng công ty và các cơ quan 
báo chí trong hệ thống Cð, yêu cầu tuyên truyền, vận ñộng cán bộ, ñoàn viên, 
công nhân viên chức - lao ñộng (CNVC-Lð) xung quanh việc phản ñối Trung 
Quốc vi phạm chủ quyền biển ñảo Việt Nam. 
 Theo văn bản này, cùng với các tầng lớp nhân dân, công nhân lao ñộng 
(CNLð) ở khắp nơi, bằng nhiều cách thức khác nhau, ñã tham gia biểu thị lòng 
yêu nước, phản ñối hành ñộng gây hấn, nguy hiểm của Trung Quốc. Tuy nhiên, 
tại một số ñịa phương, CNLð ñã có các hành ñộng quá khích như: Tự ý bỏ việc, 
ñập phá nhà xưởng, trang thiết bị... ðây là hành ñộng không ñúng pháp luật, gây 
mất an ninh trật tự, ảnh hưởng ñến việc làm, ñời sống CNLð. Tổng Liên ñoàn 
Lao ñộng Việt Nam ñề nghị công ñoàn các cấp thực hiện phân công cán bộ bám 
sát cơ sở, theo dõi, nắm tình hình CNVC-Lð, phát hiện những biểu hiện của một 
số ñối tượng quá khích trà trộn vào kích ñộng CNLð có các hành ñộng cực ñoan, 
không phù hợp quy ñịnh pháp luật trong CNVC-Lð, báo cáo cho cấp ủy cùng 
cấp, kịp thời giải thích, tuyên truyền, vận ñộng CNVC-Lð chấp hành kỷ luật lao 
ñộng, ổn ñịnh sản xuất, bảo ñảm việc làm, thu nhập; ngăn chặn các hành ñộng 
ñáng tiếc xảy ra. 
                                                                            Thúc Hà  (tổng hợp) 
                                                      (Báo Bảo vệ pháp luật số 40 – Ngày 20/5/2014) 
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Cảnh giác trước âm mưu giăng bẫy của Trung Quốc 
 

 Ngoài những toan tính thâm hiểm, việc Trung Quốc lựa chọn vị trí cắm 
giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) trái phép trên vùng ñặc quyền 
kinh tế và thềm lục ñịa của Việt Nam còn là cái bẫy giăng sẵn. Nếu không tỉnh 
táo, trong quá trình ñấu tranh phản ñối hành ñộng trên của Trung Quốc, nhiều 
người có thể vô tình thừa nhận cách áp dụng sai Công ước của Liên hợp quốc 
về Luật Biển năm 1982 một cách có chủ ñích của nước này. ðể hiểu rõ về vấn 
ñề này, phóng viên (PV) báo Biên phòng ñã có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Trần 
Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới của Chính phủ. 
 PV: Ông ñã từng phát biểu rằng Trung Quốc ñã tính toán ñầy mưu mẹo 
trong việc quyết ñịnh vị trí ñặt giàn khoan. Về việc này, ông có thể phân tích cụ 
thể hơn? 
 Tiến s ĩ Trần Công Tr ục:  Tọa ñộ mà phía Trung Quốc hạ ñặt giàn khoan 
nằm cách ñảo Lý Sơn của Việt Nam 119 hải lý, cách ñảo Tri Tôn của Việt Nam 
18 hải lý về phía Nam. ðây là một toan tính rất tinh vi của Trung Quốc. Nó là cái 
bẫy giăng sẵn ñể ñạt ñược nhiều mục ñích trước mắt và lâu dài cho họ. Tuy 
nhiên, ñến hôm nay vẫn còn nhiều người quan niệm chưa chính xác và còn mơ 
hồ về khu vực này. 
 Phải khẳng ñịnh nhất quán rằng: Vị trí Trung Quốc ñặt giàn khoan hoàn 
toàn nằm sâu trong vùng ñặc quyền kinh tế và thềm lục ñịa Việt Nam, tính từ 
ñường cơ sở ven bờ lục ñịa Việt Nam mà Nhà nước Việt Nam ñã công bố ñúng 
theo UNCLOS 1982. Nó không hề liên quan ñến quần ñảo Hoàng Sa của Việt 
Nam mà Trung Quốc ñang chiếm giữ trái phép. 
 Tại Hội nghị cấp cao ASEAN 24 ở Mi-an-ma vừa qua, Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng ñã nói rất rõ vị trí giàn khoan nằm hoàn toàn trong vùng ñặc quyền 
kinh tế và thềm lục ñịa của Việt Nam, thuộc quyền tài phán của Việt Nam. Bài 
phát biểu không ñề cập ñến quần ñảo Hoàng Sa hay vùng biển thuộc quần ñảo 
Hoàng Sa. Phát biểu chính thức ñầu tiên của người lãnh ñạo cao nhất của Chính 
phủ Việt Nam là hoàn toàn chuẩn xác về mặt pháp lý khi ñề cập tới vị trí ñặt giàn 
khoan phi pháp của Trung Quốc. Trọng tâm của vấn ñề ñã ñi ñúng hướng và góp 
phần lật tẩy âm mưu giăng bẫy của Trung Quốc. 
 PV: ðề nghị ông nói rõ hơn mục ñích của phía Trung Quốc trong vấn ñề 
này? 
 Tiến s ĩ Trần Công Tr ục:  Trung Quốc ñã từng tuyên bố ñường cơ sở trên 
biển ðông của họ vào những năm 90 của thế kỷ trước. Theo ñó, quần ñảo 
Hoàng Sa ñược họ vẽ một ñường cơ sở bao bọc với tất cả các ñiểm nhô ra nhất 
của quần ñảo này theo tiêu chuẩn như một quốc gia quần ñảo, như Phi-líp-pin, 
hay In-ñô-nê-xi-a. Tôi ñã nghiên cứu rất kĩ UNCLOS mà không tìm ra bất kỳ một 
ñiều khoản nào quy ñịnh các quần ñảo xa bờ của quốc gia ven biển mà có thể áp 
dụng tính ñường cơ sở. Nhưng Trung Quốc vẫn cố tình làm như thế, họ cố tình 
áp dụng sai UNCLOS ñể tính ñường cơ sở vào quần ñảo Hoàng Sa của chúng ta 
mà họ ñang chiếm giữ như là quốc gia quần ñảo ñể họ vẽ ñường cơ sở bao lấy 
và tính các vùng biển. ðây là ñộng cơ của họ vì họ ñang muốn dùng các quần 
ñảo mà họ nói là họ có chủ quyền, cái mà họ gọi là Tây Sa, ðông Sa, Trung Sa, 
Nam Sa trong khu vực biển ðông. Thậm chí, hòn ñảo mà họ gọi là ðông Sa vẫn 
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chìm dưới mặt nước, nhưng họ vẫn tính ñường cơ sở. Việc này của Trung Quốc 
nhằm mục ñích mở rộng vùng biển và biện minh rằng: Yêu sách ñường lưỡi bò 
của họ là hoàn toàn có cơ sở. ðây là việc Trung Quốc cố tình giải thích sai 
UNCLOS cho mục ñích ñộc chiếm biển ðông của họ. 
 PV: Ông có thể phân tích sâu hơn về sự không liên quan giữa vị trí cắm 
giàn khoan phi pháp của Trung Quốc và quần ñảo Hoàng Sa của Việt Nam mà 
họ ñang chiếm giữ trái phép? 
 Tiến s ĩ Trần Công Tr ục:  Cần phải khẳng ñịnh, chiếu theo UNCLOS, 
Hoàng Sa là quần ñảo xa bờ của quốc gia ven biển chứ không phải là quốc gia 
quần ñảo, vì vậy không thể áp dụng ñể tính ñường cơ sở ở ñây ñược. Từng ñảo 
một ñược xác ñịnh ñường cơ sở của nó chỉ khi nó ñáp ứng ñủ ñiều kiện theo 
ðiều 121 của UNCLOS, như ñảo phải là vùng ñất luôn luôn nổi trên mặt nước khi 
thủy triều ở mức cao nhất, phải ñủ lớn và thích hợp cho con người sinh sống, 
phải có ñời sống kinh tế riêng... Khi ñó, nó mới ñược áp dụng ñể tính ñến ñường 
cơ sở, vùng ñặc quyền kinh tế và thềm lục ñịa cho hòn ñảo ñó. Luật Biển Việt 
Nam ta ñã thể hiện nguyên tắc này. 
 Quay trở lại vụ việc, sau khi chúng ta lên tiếng phản ñối hành ñộng Trung 
Quốc ñặt giàn khoan của họ trong vùng ñặc quyền kinh tế và thềm lục ñịa của 
Việt Nam, người phát ngôn của Trung Quốc nói: ðây là hoạt ñộng bình thường 
của Trung Quốc vì nó nằm trong vùng tiếp giáp lãnh hải. Nhưng thực chất, căn 
cứ vào UNCLOS thì vùng này hoàn toàn không thuộc vùng ñặc quyền kinh tế của 
quần ñảo Hoàng Sa (Việt Nam) - Trung Quốc gọi là Tây Sa. Hơn nữa, ñây hoàn 
toàn không phải là vùng chồng lấn. Quần ñảo Hoàng Sa cách Hải Nam hơn 200 
hải lý thì không thể tạo ra vùng chồng lấn với vùng ñặc quyền kinh tế của Việt 
Nam. Do ñó, có thể khẳng ñịnh về mặt luật pháp một cách thực sự khách quan, 
cầu thị và ñúng nghĩa rằng: ðây là vùng nằm hoàn toàn trong vùng ñặc quyền 
kinh tế và thềm lục ñịa của Việt Nam, mà nó thuộc quyền chủ quyền và quyền tài 
phán của Việt Nam. Chúng ta phải khẳng ñịnh rõ ñiều ấy. Một số người vẫn phát 
biểu chung chung, ñiều ñó không sai nhưng “lạc ñề” và dễ mắc vào bẫy của 
Trung Quốc ñã cố tình giăng sẵn, tức là số người này ñã gián tiếp thừa nhận với 
việc áp dụng của Trung Quốc rằng: Các quần ñảo có vùng ñặc quyền kinh tế. Tôi 
ñề nghị các phương tiện truyền thông cần thông tin và làm rõ ñiều này và phải 
nói một cách mạch lạc. 
 PV: Cùng với việc hiểu chưa rõ ràng về vị trí mà Trung Quốc cắm giàn 
khoan phi pháp, hiện nay, một số người cũng chưa hiểu chính xác quyền và mức 
ñộ thực thi pháp luật của Việt Nam ñối với hành ñộng trái phép của Trung Quốc 
trên vùng biển trên. Ông có thể giải thích rõ thêm? 
 Tiến s ĩ Trần Công Tr ục:  Chúng ta phải phân biệt vùng nào thuộc chủ 
quyền, ở ñâu thuộc quyền chủ quyền và nơi nào thuộc quyền tài phán. Ứng phó 
ở từng khu vực hoàn toàn khác nhau, cách xử trí khác nhau. Nếu chỉ nói chung 
chung sẽ làm cho người dân rất khó hiểu và có thái ñộ, hành xử sai. Vị trí Trung 
Quốc ñặt giàn khoan trái phép không nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền mà 
thuộc quyền chủ quyền về mặt kinh tế của Việt Nam. Chủ quyền là từ biên giới 
của quốc gia trên biển trở vào. Tất nhiên, ai ñó có hành ñộng vi phạm ñến khu 
vực này, chúng ta ñều phải cương quyết ñấu tranh bảo vệ. UNCLOS quy ñịnh rõ 
những vi phạm của tàu thuyền nước ngoài trong vùng ñặc quyền kinh tế của một 
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quốc gia ven biển. Có nhiều người thắc mắc rằng tại sao Việt Nam phát hiện 
Trung Quốc di chuyển giàn khoan vào vùng ñặc quyền kinh tế và thềm lục ñịa 
của Việt Nam từ ngày 1/5 mà ngày sau mới có ý kiến. Bởi vì, trong vùng ñặc 
quyền kinh tế các nước có quyền tự do qua lại. Khi Trung Quốc dừng lại và bắt 
ñầu ñặt giàn khoan khi ñó ta mới có cơ sở ñể phản ñối. 
 ðây là vùng ñặc quyền kinh tế, Việt Nam huy ñộng lực lượng cảnh sát 
biển, kiểm ngư tổ chức ñấu tranh ñúng quy ñịnh của luật pháp quốc tế. Quốc gia 
ven biển có quyền sử dụng các biện pháp về mặt hành chính ñể xử lý và tiến 
hành các thủ tục cần thiết ñể kết luận sai phạm của các phương tiện vi phạm trên 
vùng ñặc quyền kinh tế của mình. Quốc gia ñó có thể dẫn ñộ ñối tượng vi phạm 
về ñể ñưa ra tòa xét xử. Trong quá trình ñó, họ có thể lập biên bản, kiểm tra, 
kiểm soát ñể ñánh giá mức ñộ vi phạm, nhưng không ñược phép dùng vũ lực, 
không ñược trấn áp, bắt giam, hay phạt tiền, không ñược tịch thu phương tiện. 
Pháp luật quốc tế ñã quy ñịnh như vậy. Ví dụ, những vụ việc Trung Quốc bắt tàu 
cá của ngư dân Việt Nam và ñòi tiền chuộc, chúng ta ñã tố giác hành ñộng vi 
phạm UNCLOS của họ. Trung Quốc ñã vi phạm trắng trợn ñến vùng ñặc quyền 
kinh tế và thềm lục ñịa của Việt Nam thì chúng ta có quyền thực hiện những ñiều 
trên. 
 Một ñiều Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng UNCLOS và Hiến chương Liên 
hợp quốc khi họ huy ñộng một lượng lớn tàu, trong ñó có tàu quân sự và quy 
ñịnh một phạm vi an toàn nhiều hải lí xung quanh giàn khoan. Mặc dù chưa có 
tiếng súng nhưng bằng hành ñộng húc tàu, sử dụng vòi rồng công suất lớn, thì 
ñây là hành ñộng dùng vũ lực. Chúng ta cần kịch liệt tố cáo ñiều này trước dư 
luận và cần phải ñưa ra xét xử ở các tổ chức quốc tế. 
 Tôi muốn phân tích yếu tố pháp lý ñể chúng ta có cách hành xử ñúng, chứ 
không nên phát biểu bằng những thuật ngữ có tính chất nguyên tắc chung 
chung, khiến cách hành xử kể cả các biện pháp ñấu tranh ngoại giao lẫn trên 
thực ñịa không ñược chuẩn xác lắm. ðiều này dễ bị Trung Quốc lợi dụng, vì họ 
ñã bày sẵn âm mưu, phục vụ cho mục tiêu trước mắt và lâu dài của họ. 
 PV: Cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn! 
                                                                                Vũ Hiệp (thực hiện) 
                                                            (www.bienphong.com.vn - Ngày 20/5/2014) 

������������ 

CÓ XÂM LƯỢC THÌ CÓ CHỐNG XÂM LƯỢC 
  

 “Ở các góc ñộ pháp lý, ñạo lý, lịch sử, Việt Nam có ñầy ñủ cơ sở ñể khẳng 
ñịnh chủ quyền tại vùng biển Hoàng Sa. Việc Trung Quốc bất chấp tất cả ñể tiến 
hành các hành ñộng xâm lấn là ñi ngược lại với xu thế chung của thế giới, là 
hành ñộng không thể chấp nhận ñược”, Luật sư Phan Xuân Xiểm - nguyên Vụ 
trưởng Vụ Trung ương 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chia sẻ với phóng viên. 
 ðây là hành vi xâm l ��c 
 Hành ñộng ñặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 của Trung Quốc ở 
vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là vấn ñề nóng bỏng thu hút sự quan 
tâm của dư luận trong nước và quốc tế. Là một luật sư, ñồng thời cũng ñã từng 
công tác trong quân ñội, ông nhìn nhận sự việc này thế nào? 
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 Việt Nam có ñầy ñủ bằng chứng về cơ sở pháp lý ñể khẳng ñịnh chủ 
quyền vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Ngay cả các nhà nghiên cứu trên thế 
giới họ cũng ñều có chung nhận ñịnh như vậy, thậm chí là cả nhà nghiên cứu 
của Trung Quốc cũng vậy. Thế nhưng, phía Trung Quốc vẫn cứ có những hành 
ñộng vi phạm pháp luật, trong khi họ cứ nói rằng phải tôn trọng luật pháp quốc tế. 
Trước ñây thì Trung Quốc cũng ñã có nhiều lần có những hành ñộng ngang 
ngược, gây hấn kiểu này. Việc xâm lấn biên giới, xâm lấn biển ðông, ñặc biệt là 
sự việc tháng 3/1988 Trung Quốc ñánh chiếm ñảo Gạc Ma thuộc quần ñảo 
Trường Sa của Việt Nam. Các chiến sĩ của ta ñã hy sinh bảo vệ chủ quyền của 
ñất nước, câu chuyện ñó cũng vẫn chưa nguôi. 
 Theo ông, Trung Quốc ñang toan tính gì? 
 Có thể là họ ñã tính toán nhưng mưu ñồ riêng, hành ñộng ñặt giàn khoan 
Hải Dương 981 lần này tôi nghĩ không ñơn thuần là hành ñộng xâm lấn mà phải 
coi là hành ñộng xâm lược vì họ ñã vi phạm vào vùng lãnh hải thuộc chủ quyền 
của Việt Nam. Vừa rồi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ñã có bài phát biểu ñược dư 
luận rất ñồng tình ủng hộ. 
 Giải pháp trước mắt ñể ñối phó với hành vi này của Trung Quốc sẽ là gì? 
 Trước mắt thì phải cảnh cáo và xua ñuổi, tuyên truyền ñể họ hiểu rõ quan 
ñiểm lập trường của Việt Nam, luật pháp quốc tế. Còn nếu chúng ta ñã nhân 
nhượng nhưng vẫn không ngăn chặn ñược, Trung Quốc vẫn lấn tới thì cần thiết 
phải có những hành ñộng quân sự phù hợp. Bài học lịch sử từ tháng 12/1946 
Bác Hồ dạy vẫn còn ñó. Tôi nguyên là cán bộ quân ñội, cũng ñã nghiên cứu 
nhiều về quân sự, ñã học ở Trung Quốc, tôi nghĩ lúc này cần phải vận dụng các 
bài học kinh nghiệm ñã có trong lịch sử. Người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, 
nhưng chưa bao giờ chúng ta chùn chân trước quân xâm lược. 
 Lá cờ trên ñảo Gạc Ma 
 Giả sử xảy ra một cuộc chiến tranh, tương quan lực lượng và sức mạnh 
quân sự ở ñây sẽ thế nào? 
 Chúng ta từ trước ñến nay ñã luôn kiềm chế ở mức nhất ñịnh, tôn trọng 
luật pháp quốc tế. Nhưng khi Trung Quốc ñã xâm phạm chủ quyền thì chúng ta 
phải kiên quyết. Còn nhớ sự kiện ngày 14/3/1988, các chiến sỹ hải quân của 
chúng ta ñã ôm lá cờ Tổ quốc, khi nằm xuống vẫn ôm lá cờ quấn quanh mình, 
không cho kẻ ñịch chiếm ñược ñảo Gạc Ma. ðiều ñó ñể thấy sức mạnh của quân 
dân Việt Nam, lòng yêu nước, tự tôn dân tộc lúc nào cũng ngùn ngụt. Bây giờ 
trên biển ðông, Trung Quốc ñưa lực lượng tới thì mình cũng ñưa lực lượng tới, 
sức mạnh quân sự của ta cộng với sức mạnh của lòng dân sẽ chiến thắng. 
 Trên các mạng xã hội, các cuộc biểu tình, sự phẫn nộ của người dân về 
hành vi sai trái của Trung Quốc luôn sục sôi. Có lẽ lòng yêu nước sục sôi ấy ở 
người dân Việt Nam chưa bao giờ nguôi, kể cả những người trẻ, ông có nghĩ thế? 
 ðúng thế, có thể ñâu ñó cũng có những thanh niên lêu lổng, chơi bời. 
Nhưng khi ñộng ñến lòng tự hào dân tộc, danh dự ñất nước, chủ quyền Tổ quốc 
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là tôi nghĩ họ luôn sẵn sàng ñứng dậy chiến ñấu bảo vệ Tổ quốc. Lòng tự hào 
dân tộc của người Việt Nam cao lắm, không gì vùi lấp ñi ñược. 
 Vậy là xét ở tất cả các yếu tố, Việt Nam ñang có thế mạnh hơn Trung 
Quốc? 
 ðúng vậy, xét ở các mặt từ luật pháp quốc tế ñến chính nghĩa, ñến lòng 
dân, ta luôn ñứng ở thế thượng phong. Sức mạnh của truyền thống yêu nước, 
tinh thần dũng cảm, mưu trí của người Việt ñã ñược chứng minh qua hàng nghìn 
năm lịch sử rồi. 
 Việc vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc, chúng ta có thể kiện? 
 Hoàn toàn có thể chứ, chúng ta có thể nhờ ñến sự phán xét của tòa án 
quốc tế, dư luận quốc tế. Khả năng thắng kiện dựa trên các bằng chứng ñã có 
của chúng ta là rất lớn. 
 Không nóng v ội ñể mắc mưu của Trung Qu ốc 
 Liệu còn mưu ñồ gì khác ñằng sau hành ñộng lần này của Trung Quốc? 
 Chúng ta không nóng vội ñể mắc mưu của Trung Quốc. Phải tính toán các 
khả năng có thể xảy ra, ñồng thời chuẩn bị lực lượng một cách mạnh mẽ nhất. 
ðể ngăn cản sự xâm lược của Trung Quốc thì cần ñến sức mạnh tổng hợp. Việt 
Nam ñã trải qua một số sự việc tương tự, nhưng mức ñộ nghiêm trọng của lần 
này lớn hơn các lần trước. Họ ñưa tàu quân sự, ñưa giàn khoan vào vùng biển 
của mình là hành vi khiêu khích trắng trợn. Không có sức mạnh nào ñể Trung 
Quốc có thể ñộc chiếm ñược biển ðông như mưu ñồ của họ. 
 Rõ ràng Trung Quốc là quốc gia rộng lớn, hẳn là sức mạnh quân sự của họ 
cũng lớn? 
 Lịch sử ñã chứng minh trong rất nhiều cuộc chiến, rằng chúng ta có thể lạc 
hậu hơn về sức mạnh quân sự, số lượng quân ít hơn, nhưng chúng ta ñã chiến 
thắng trong tất cả các cuộc chiến ấy. ðiện Biên Phủ vẫn là bài học còn ñó tính 
thời sự. Rất rất nhiều bài học cho thấy Việt Nam có truyền thống ñoàn kết, yêu 
nước, lấy yếu thắng mạnh dựa trên sức mạnh của chính nghĩa. Trong lịch sử thì 
Trung Quốc cũng ñã ñại bại ở Việt Nam rồi. Vậy nên nếu Trung Quốc ngoan cố 
lấn tới, có xâm lược thì sẽ có chống xâm lược. 
 Ở thời ñiểm này chúng ta phải làm gì thưa ông? 
 Phải chủ ñộng, tỉnh táo. ðó là những yếu tố ñầu tiên ñể không mắc mưu 
khiêu khích của Trung Quốc. Họ ñưa lực lượng quân sự ra thì mình cũng ñưa 
lực lượng của mình ra ñể xua ñuổi họ. 
 Khả năng giải quyết bằng con ñường hòa bình trong thời ñiểm này ra sao? 
 Giải quyết bằng con ñường ngoại giao, tránh xung ñột là xu thế chung của 
thế giới. Nhưng khi Trung Quốc không làm thế thì chúng ta cũng không thể ñơn 
phương chỉ giải quyết bằng hòa bình. Người Việt Nam có khát khao hàng nghìn 
năm nay là hòa bình. Chỉ khi không thể khác ñược nữa thì mới phải dùng ñến 
các giải pháp khác. 
 Xin cảm ơn ông! 
             Tô Hội (thực hiện) (Báo Khoa học và ñời sống số 59 - Ngày 16/5/2014) 
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"Cần có chiến lược lâu dài trong quan hệ 
với Trung Quốc về vấn ñề biển Đông" 

 

 Ngày 2/5/2014, Trung Qu ốc hạ ñặt giàn khoan n ước sâu Hải     Dương 981 
trong khu v ực ñặc quy ền kinh t ế, thềm lục ñịa của Việt Nam, vi ph ạm nghiêm 
trọng ch ủ quyền Việt Nam. ðể làm rõ thêm v ấn ñề này, phóng viên (PV) báo Biên 
phòng ñã có cu ộc phỏng vấn PGS-TS, Thi ếu tướng Lê V ăn Cương, nguyên Vi ện 
trưởng Vi ện Chi ến lược, Bộ Công an. 
 PV: Việc Trung Quốc hạ ñặt giàn khoan Hải Dương 981 là vi phạm nghiêm 
trọng chủ quyền của Việt Nam và trực tiếp ñe dọa an ninh trong khu vực, nhất là 
với Việt Nam và cả các quốc gia ven biển khác như Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a,        
In-ñô-nê-xi-a... Theo ông, mưu ñồ của Trung Quốc ở ñây là gì? 
 Thiếu tướng Lê Văn Cương:  Thứ nhất, có thể khẳng ñịnh, việc Trung 
Quốc hạ ñặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng ñặc quyền kinh tế của Việt 
Nam không phải là hành ñộng bột phát, mà ñã ñược chuẩn bị từ trước, ít nhất 
khoảng 2 - 3 năm trước ñây. Từ năm 2012, giàn khoan này ñã tác nghiệp ở phía 
Nam ñảo Hải Nam, chuẩn bị ñi vào biển ðông. Thứ hai, ñây là một trong nhiều 
việc làm ñể Trung Quốc hiện thực hóa ñòi hỏi chủ quyền phi lý của họ trong vùng 
nước bao chiếm bằng “ñường lưỡi bò”. Hơn 60 năm qua, cả thế giới hỏi Trung 
Quốc, căn cứ vào ñâu mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, quyền chủ quyền và 
quyền tài phán quốc gia tại vùng biển này, thì không một học giả nào, một quan 
chức Trung Quốc nào trả lời ñược. Thỉnh thoảng họ cho rằng “ñường lưỡi bò” là 
vùng nước lịch sử của Trung Quốc. ðây là yêu sách phi lý nhất, bất chấp luật 
pháp nhất của Trung Quốc. 
 Theo thông lệ quốc tế hiện nay, một vùng biển ñược coi là vùng nước lịch 
sử phải thỏa mãn 4 tiêu chí: Thứ nhất, cấu tạo ñịa chất, ñịa tầng, thủy văn ở ñấy 
phải gắn với vùng ñất liền của nước sở tại (tức là của nước ven biển ñó). Thứ 
hai, quan trọng hơn, vùng nước lịch sử phải là vùng cách xa ñường hàng hải 
quốc tế. Thứ ba, ñây là vùng nước có vai trò quan trọng về kinh tế, an ninh ñối 
với quốc gia sở tại. Thứ tư, bản thân nước ven biển này có quá trình quản lý và 
thực thi chủ quyền ở vùng nước này. Theo 4 tiêu chí này, Trung Quốc không có 
quyền tuyên bố chủ quyền ở khu vực này. Khu vực “ñường lưỡi bò” với 2,8 triệu 
km2, chiếm 80% biển ðông không liên quan ñến lục ñịa Trung Quốc. Thêm vào 
ñó, vùng nước này là một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. 
33% hàng hóa thương mại của Trung Quốc, 42% dầu mỏ thương mại thế giới ñi 
qua khu vực biển ðông. Trung Quốc chưa bao giờ quản lý và làm chủ khu vực 
này. Việc Trung Quốc ñưa giàn khoan vào vùng ñặc quyền kinh tế của Việt Nam 
nằm trong chuỗi hoạt ñộng ñể hiện thực hóa chủ quyền phi lý của họ trong vùng 
biển này. 
 PV: Các chuyên gia cho rằng, mặc dù Bắc Kinh nói việc triển khai giàn 
khoan 981 trên vùng ñặc quyền kinh tế và thềm lục ñịa của Việt Nam là một phần 
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của chương trình thăm dò dầu khí dài hạn, nhưng các nguồn năng lượng chỉ là 
sự quan tâm thứ yếu. Thực chất của hành ñộng này là nỗ lực mới của Trung 
Quốc nhằm biến vùng biển thuộc chủ quyền của nước khác thành “vùng tranh 
chấp” - một phần trong chiến lược ñộc chiếm biển ðông của họ. Ông có thể nói 
rõ hơn về vấn ñề này? 
 Thiếu tướng Lê V ăn Cương:  Tôi ñồng ý với ý kiến này. Các học giả Mỹ 
và phương Tây cho rằng, Trung Quốc gây hấn và muốn ñộc chiếm biển ðông là 
vì một nền kinh tế khổng lồ ñang “ñói” năng lượng. ðiều này mới ñúng một phần. 
Dầu khí là một nguyên nhân thúc ñẩy Trung Quốc gây hấn trong khu vực nhưng 
không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là chính trị và an ninh. 
Trung Quốc ñộc chiếm vùng biển theo chiến lược của họ là biến vùng biển của 
nước khác thành “vùng tranh chấp”. ðây là trò chơi chữ và là sự ngụy biện của 
Trung Quốc. Rồi từ “vùng tranh chấp” này, Trung Quốc dùng lực lượng áp ñảo 
quân sự và dân sự, chiếm cứ ñể biến thành của mình, phục vụ cho mục ñích lâu 
dài của họ. Khi ñộc chiếm ñược biển ðông, Trung Quốc tính ñến tranh chấp với 
Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương, tiến tới chia ñôi Thái Bình Dương, phía ðông 
ñảo Gu-am là Mỹ, Tây Gu-am là Trung Quốc, sau ñó nhắm ñến Nhật Bản. 
 Thái ñộ ngày càng hung hăng của Trung Quốc xuất phát từ việc năm 2010, 
GDP của Trung Quốc ñã vượt Nhật Bản, Trung Quốc cho rằng, về tiềm lực kinh 
tế nước này ñứng thứ hai thế giới. 
 PV: Theo nhận ñịnh của ông Crit-xti-an Lơ Mi-e, chuyên gia về an ninh 
hàng hải và hải quân thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở 
tại Luân ðôn (Anh), với việc triển khai giàn khoan nước sâu 981, Trung Quốc 
dường như ñã thể hiện rõ ý ñồ không muốn ñối thoại ñể giải quyết tranh chấp 
chủ quyền biển ñảo với các nước có liên quan. Việc này có khả năng dẫn ñến 
cuộc chạy ñua vũ trang ñể chống lại mối ñe dọa từ Trung Quốc. Ông có ñồng ý 
với ý kiến này không? 
 Thiếu tướng Lê Văn Cương:  Từ vụ việc này mà kết luận Trung Quốc từ 
chối ñối thoại thì không phải. Trung Quốc sẵn sàng ñối thoại nhưng trong cuộc 
ñối thoại bao giờ Trung Quốc cũng ñưa ra những yêu cầu không ai có thể chấp 
nhận. ðó là thủ ñoạn của Trung Quốc từ xưa ñến nay. Ở biển ðông cũng vậy, ñã 
có nhiều cuộc ñàm phán song phương và ña phương diễn ra, nhưng không giải 
quyết ñược vấn ñề vì phía Trung Quốc thường ñưa ra những yêu sách phi lý. 
 Hành ñộng hung hăng của Trung Quốc tại biển ðông khiến các nước trong 
khu vực phải tính toán ñến việc mua sắm phương tiện chiến tranh, tổ chức lại 
quân ñội, lực lượng vũ trang tùy theo ñiều kiện kinh tế và chính sách quốc phòng 
- an ninh của mỗi nước. Tuy nhiên, sẽ không có cuộc chạy ñua vũ trang tầm 
chiến lược toàn cầu. 
 PV: Hiện nay, Việt Nam và Phi-líp-pin... ñang phải ñấu tranh chống lại các 
hành ñộng hung hăng, gây hấn của Trung Quốc tại biển ðông. Ông có thể cho 
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biết, vai trò của ASEAN trong giải quyết vấn ñề biển ðông giữa Việt Nam - Trung 
Quốc nói riêng và khu vực biển ðông nói chung cần thể hiện như thế nào? 
 Thiếu tướng Lê V ăn Cương:  Kể từ năm 2005, nhất là từ năm 2010 ñến 
nay, năm nào Trung Quốc cũng gây hấn với Việt Nam và mức ñộ ngày càng 
nghiêm trọng. 
 Việc Trung Quốc hạ ñặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng ñặc quyền 
kinh tế của Việt Nam xảy ra trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24 là 
việc làm ñầy toan tính của họ. Tại hội nghị lần này, ASEAN ñã thể hiện lời nói 
thống nhất, có phản ứng kịp thời và so với những lần trước là mạnh mẽ. ðây là 
lần ñầu tiên trong lịch sử, ASEAN có một tuyên bố, mặc dầu không phê phán 
ñích danh Trung Quốc, nhưng ai cũng hiểu tuyên bố ấy là phê phán Trung Quốc. 
Tại diễn ñàn này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng ñã ñề nghị ASEAN tăng 
cường ñoàn kết, thống nhất và khẳng ñịnh lại mạnh mẽ các nguyên tắc ñã ñược 
nêu tại Tuyên bố 6 ñiểm về biển ðông, ñồng thời yêu cầu Trung Quốc tuân thủ 
luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982... ðề nghị của 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ñã ñược ASEAN ñồng thuận và hoan nghênh nhiệt 
liệt. Có thể khẳng ñịnh, vai trò của ASEAN trong sự kiện này là tích cực, kịp thời 
và ñúng mức. 
 PV: Giáo sư Các-lơ Thay-ơ, chuyên gia về Việt Nam và là Giáo sư danh 
dự tại Học viện Quốc phòng Ô-xtrây-li-a cho rằng, việc Trung Quốc chọn thời 
ñiểm này ñể hành ñộng làm dấy lên những ñồn ñoán rằng, ñây là “ñộng thái trả 
ñũa” chuyến thăm của Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma tới các nước châu Á của Mỹ là 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a và Phi-líp-pin vào cuối tháng 4 vừa qua, vì các 
ñòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc là chủ ñề ñược bàn luận liên tục trong chuyến 
thăm này. Ý kiến của ông về vấn ñề này như thế nào? 
 Thiếu tướng Lê Văn Cương:  ðây là vấn ñề còn bỏ ngỏ. Các học giả cần 
nghiên cứu thêm. Tôi không quan niệm ñây là hành ñộng trả ñũa. Tại sao Trung 
Quốc gây hấn vào lúc này? Thứ nhất, ñây là một việc ñã ñược chuẩn bị từ trước, 
nằm trong chiến lược của họ. Thứ hai, cuộc khủng hoảng tại U-crai-na kéo dài    
5 - 6 tháng nay ñã chi phối Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu (EU)... ðây là thời gian 
thuận lợi nhất ñể Trung Quốc thực hiện mưu ñồ. Nguyên nhân trực tiếp có thể 
coi xuất phát từ chuyến ñi của ông Ô-ba-ma, nhưng không phải là “hành ñộng trả 
ñũa”. 
 Mấy năm gần ñây, Mỹ vẫn luôn nói Mỹ “quay trở lại châu Á”, “xoay trục 
sang châu Á”, “bảo vệ ñồng minh”. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Nhật Bản, Tổng 
thống Mỹ B.Ô-ba-ma lần ñầu tiên tuyên bố công khai rằng, theo ðiều 51 Hiệp 
ñịnh An ninh Mỹ - Nhật năm 1960, Mỹ sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Nhật Bản, 
trong ñó có cả quần ñảo Xen-ca-cư là quần ñảo tranh chấp với Trung Quốc (phía 
Trung Quốc gọi là ðiếu Ngư). Khi ông Ô-ba-ma tuyên bố rõ ràng và nhất quán 
như vậy, Trung Quốc không dám “ñụng ñến” Xen-ca-cư vào lúc này và chuyển 
hướng sang biển ðông. 
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 PV: Cách giải quyết vấn ñề biển ðông giữa Việt Nam - Trung Quốc hiện 
nay nên ñi theo hướng nào? Việt Nam cần phải hành ñộng ra sao? 
 Thiếu tướng Lê Văn Cương:  Việt Nam ñang theo ñuổi biện pháp ñàm 
phán hòa bình vì nó phù hợp với xu thế tất yếu của thời ñại; phù hợp với mối 
quan hệ tốt ñẹp giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt Nam; ñồng thời phù 
hợp với bản chất nhân văn, hòa hiếu, bao dung của người Việt Nam, vốn ñã tạo 
nên văn hóa Việt Nam, nền văn hiến Việt Nam. ðó là cách giải quyết phù hợp 
trên cơ sở pháp lý và ñạo lý. 
 Hành ñộng của Trung Quốc tại biển ðông ñã bị cộng ñồng quốc tế lên án. 
Tôi mong rằng, người ñứng ñầu Nhà nước ta cần có một văn bản chính thức 
(công ñiện, công hàm) gửi cho người ñứng ñầu Nhà nước Trung Quốc nói rõ, 
phản ñối hành ñộng này, ñồng thời khẳng ñịnh, ðảng và Nhà nước Việt Nam 
không bao giờ kích ñộng chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc và cũng không 
liên kết với ai ñể chống Trung Quốc. Tôi nghĩ, trong giải quyết vấn ñề biển ðông 
với Trung Quốc cần có một chiến lược lâu dài. Với tư cách là một nhà nghiên 
cứu, một công dân, tôi hết sức khâm phục và kính nể các chiến sỹ của lực lượng 
Cảnh sát Biển và Kiểm ngư Việt Nam - lực lượng trực tiếp ñương ñầu với Trung 
Quốc trên biển, ñã rất can trường và dũng cảm, nhưng ñồng thời cũng hết sức 
kiềm chế, tránh gây ñổ máu. Theo tôi, ñất liền cần phát ñộng thêm nhiều phong 
trào hơn nữa hướng về biển ñảo của Tổ quốc. 
 PV: Xin cám ơn ông! 
                                                                                  Bảo Ngọc (thực hiện) 
                                                            (www.bienphong.com.vn - Ngày 16/5/2014) 
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TRUNG QUỐC V
 SỰ SAI LẦM CỦA “NƯỚC CỜ GI
N KHOAN” 
 

 

 Việc Bắc Kinh h ạ ñặt giàn khoan H ải Dương 981 ngay trong vùng ñặc 
quyền kinh t ế (EEZ) của Việt Nam, ñược giới chuyên gia nhìn nh ận là “n ước cờ” 
chính tr ị ngày càng v ấp phải nhi ều ch ỉ trích gay g ắt của cộng ñồng qu ốc tế. 
 Bắc Kinh b ị xem là bên khiêu khích 
 Phó tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/5, ñã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về 
các hành ñộng của Bắc Kinh trên biển ðông, sau khi một quan chức quân ñội 
cấp cao của Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981. 
Căng thẳng trên biển ðông bắt ñầu từ ñầu tháng 5 sau khi Bắc Kinh ngang nhiên 
hạ ñặt giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 tại vùng biển của Việt Nam, vi phạm 
vùng ñặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam. 

Dư luận thế giới 
về tình hình biển Đông 
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 Washington hiện ñang tiếp Tổng tham mưu trưởng quân ñội Trung Quốc 
Phòng Phong Huy. Phó tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Phòng Phong Huy ñã 
có cuộc gặp tại Nhà Trắng. Tại ñây, ông Biden ñã thể hiện quan ngại sâu sắc về 
các hành ñộng ñơn phương của Bắc Kinh trên vùng biển của Việt Nam. 
 “Phó tổng thống nhắc lại rằng, dù Mỹ không ñứng về phía nào trong các 
tranh chấp lãnh thổ ở biển ðông, nhưng không quốc gia nào có hành ñộng khiêu 
khích ñể thúc ñẩy tuyên bố chủ quyền trong các khu vực tranh chấp, theo cách 
có thể gây tổn hại ñến hòa bình và ổn ñịnh của khu vực” - Tuyên bố của Nhà 
Trắng nêu rõ. 
 Bình luận mạnh mẽ hiếm thấy của ông Biden chỉ là một trong số rất nhiều 
chỉ trích của giới chức Mỹ ñối với Bắc Kinh trong những ngày qua. Trong khi ông 
Phòng ñang có cuộc họp tại Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục lên án 
hành ñộng khiêu khích của Bắc Kinh khi neo hạ giàn khoan ngay trong EEZ của 
Việt Nam. 
 “Chúng tôi rất quan ngại về hành ñộng nguy hiểm và ñe dọa của Trung 
Quốc” - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf phát biểu trước báo giới. 
Bà Harf còn thêm rằng, việc hạ neo giàn khoan Hải Dương 981 là “hành ñộng 
ñơn phương và dường như là một phần trong kế hoạch thúc ñẩy các tuyên bố 
chủ quyền của Bắc Kinh trên các khu vực tranh chấp, theo cách có thể gây tổn 
hại tới hòa bình và sự ổn ñịnh trong khu vực”. 
 Washington cũng khẳng ñịnh rằng, chiến lược “hướng ðông” của chính 
quyền Tổng thống Barack Obama không nhằm bao vây Trung Quốc, mà có ý 
nghĩa rằng Bắc Kinh cần phải có những hành ñộng tuân thủ luật pháp quốc tế. 
 “Bài h ọc sai l ầm” 
 Tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ ngày 16/5, cũng có bài viết nhận ñịnh 
Trung Quốc ñang cố gắng biện minh cho các nỗ lực bảo vệ giàn khoan Hải 
Dương 981. WSJ cũng dẫn lời các quan chức Mỹ phản ñối tuyên bố của ông 
Phòng Phong Huy khi nói rằng, giàn khoan nằm hoàn toàn trong lãnh hải của 
Trung Quốc vì nó “nằm trong khu vực 12 hải lý tính từ một trong số các ñảo 
thuộc quần ñảo Tây Sa” (tức quần ñảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc 
cưỡng chiếm từ năm 1974). 
 Tờ báo dẫn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) cho rằng, 
một quốc gia có các quyền chủ quyền ñối với lãnh hải (12 hải lý từ ñường cơ sở) 
nhưng chỉ ñược phép thi hành sự kiểm soát cần thiết nhằm ngăn ngừa việc vi 
phạm các luật và quy ñịnh về hải quân, thuế khóa, nhập cư, vệ sinh trong vùng 
tiếp giáp lãnh hải. Tuy nhiên, các nguyên tắc ñó không có việc khoan dầu. 
 Giới phân tích: H ải Dương 981 là “n ước cờ” chính tr ị 
 Tờ The Economist hôm 16/5, có bài viết ñăng tải trong ñó nói rằng chủ 
trương “ñường 9 ñoạn” của Trung Quốc ở biển ðông dựa vào cái gọi là “chủ 
quyền lịch sử” là không có căn cứ pháp lý quốc tế, là quan ñiểm lịch sử phiến 
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diện, chủ quan của Bắc Kinh và lâu nay chưa bao giờ họ ñưa ra ñược lời giải 
thích nào thuyết phục về chuyện này. 
 Trong bài viết tiêu ñề “Nước cờ giàn khoan” ñăng tải trên trang phân tích 
India Straegic Studies của Ấn ðộ ngày 15/5, tác giả Keith Johnson nhận ñịnh 
rằng ñối với một quốc gia ñã bỏ ra 30 năm ñể ñảm bảo với các nước láng giềng 
rằng họ ñang “trỗi dậy hòa bình” ở cả lĩnh vực quân sự và kinh tế thì hành ñộng 
của Trung Quốc tại vùng ñặc quyền kinh tế của Việt Nam, cùng việc triển khai 
hơn 100 tàu các loại ñã dấy lên nhiều câu hỏi. 
 “Có ñiều gì ñó cơ bản ñã thay ñổi trong chính sách của Trung Quốc. Người 
Trung Quốc ñang thay ñổi từ cách tiếp cận kiềm chế sang hung hăng hơn” - 
David Lai, chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Học 
viện Chiến tranh Quân ñội Mỹ nhận ñịnh. Trước ñó, tạp chí The Diplomat cũng 
có bài viết ñồng quan ñiểm, trong ñó vạch trần ý ñồ của Trung Quốc trong việc 
hạ ñặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam. Bài viết có tiêu 
ñề “Vì sao Trung Quốc hạ ñặt giàn khoan trong vùng biển Việt Nam?” ñã dẫn lại 
một số nhận ñịnh của Giáo sư Carl Thayer - chuyên gia nghiên cứu biển ðông 
thuộc Học viện Quốc phòng Australia và Taylor Fravel - chuyên gia về Trung 
Quốc của ðại học M.I.T - trong ñó nói rằng, quyết ñịnh của Tổng công ty Dầu khí 
Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) khi ñặt giàn khoan tại vùng biển Việt Nam là 
ñộng thái áp ñặt chủ quyền có tính toán trước. 
 Theo bài viết, CNOOC có thể là một công ty nhà nước nhưng quyết ñịnh di 
chuyển giàn khoan trị giá 1 tỉ USD tới một khu vực chưa xác ñịnh trữ lượng dầu 
khí, rõ ràng là hành ñộng có mục ñích chính trị ñã ñược lên kế hoạch. Thực tế có 
tới hơn 100 tàu hải quân và các loại tàu khác hộ tống giàn khoan Hải Dương 981 
cũng ñã chứng minh ñiều này. Trong khi ñó nhiều chuyên gia nghiên cứu về 
Trung Quốc, trong ñó có ông Robert Ross thuộc ðại học Boston tin rằng, Bắc 
Kinh ñang phản ứng với những chỉ trích khá gay gắt chính quyền Washington 
ñưa ra trong thời gian qua, ñặc biệt phải kể ñến yêu cầu làm rõ cái mà Trung 
Quốc gọi là “ñường 9 ñoạn”. 
 “Có thể họ (Trung Quốc) ñã nhầm lẫn khi nghĩ rằng, ñặt hạ giàn khoan ở 
Hoàng Sa thì sẽ không vướng phải phản ứng mạnh mẽ, rằng Việt Nam sẽ không 
tự nhận rủi ro khi làm tổn hại mối quan hệ với Trung Quốc” -  giáo sư Taylor 
Fravel nhận ñịnh trong bài phỏng vấn tờ Thời báo Tài chính (FT) của Anh. 
 Ông Paul Haenle, Giám ñốc Trung tâm Carnegie-Tsinghua có trụ sở tại 
Bắc Kinh nói rằng, lớp lãnh ñạo mới của Trung Quốc mong muốn xây dựng mối 
quan hệ tốt với các nước ðông Nam Á. Thế nhưng hàng loạt các hành ñộng của 
Trung Quốc mới ñây, trong ñó có cả việc ñơn phương thiết lập ADIZ (vùng nhận 
dạng phòng không) trên biển Hoa ðông ñã thể hiện ñiều ngược lại. 
 “Vụ hạ ñặt giàn khoan cùng tuyên bố bất ngờ về ADIZ (của Trung Quốc) 
trước ñây dường như là những ñộng thái ñi ngược lại cách tiếp cận nhằm cải 
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thiện môi trường ngoại giao”, ông Haenle nhận ñịnh. Trong khi ñó, trả lời phỏng 
vấn hãng DW của ðức, nhà phân tích Ernest Bower - thuộc Viện Nghiên cứu 
Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận ñịnh rằng, tuy căng thẳng ñang gia tăng trên 
khu vực biển ðông nhưng chiến lược hung hăng của Bắc Kinh chỉ làm cho 10 
thành viên của ASEAN thêm xích lại gần nhau. 
                                                                                             Khánh Duy  
                                                                           (daidoanket.vn - Ngày 18/5/2014) 
 
 
 

“Quê hương mỗi người chỉ một”“Quê hương mỗi người chỉ một”“Quê hương mỗi người chỉ một”“Quê hương mỗi người chỉ một”!!!!    
  

 Từ ngày Trung Quốc hạ ñặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào trong 
vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, với tinh thần yêu nước nồng nàn, 
không chỉ có người Việt Nam ñang sinh sống và làm việc tại quê nhà mà tất cả 
người Việt khắp nơi trên thế giới và nhiều bạn bè quốc tế ñang có những hành 
ñộng cụ thể ủng hộ chúng ta. 
 Thiêng liêng hai ti ếng “Quê h ương” 
 Những ngày này, mỗi người Việt dù ñang công tác, học tập, sinh sống ở 
bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng ñều ñang hướng về quê hương với tinh 
thần “Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi”. Cụ thể, người Việt 
Nam ở nhiều nơi trên thế giới như Anh, Bỉ, Pháp, Australia, Angola, Hàn Quốc, 
Nam Phi, Ý… ñã tuần hành ôn hòa phản ñối Trung Quốc hạ ñặt giàn khoan Hải 
Dương 981 trái phép trong vùng lãnh hải của Việt Nam. 
 Cụ thể, khoảng 1.000 người Việt Nam ñang sinh sống, học tập và làm việc 
tại Anh cùng với người thân và bạn bè ñã tham gia cuộc biểu tình phản ñối hành 
ñộng của Trung Quốc ñưa giàn khoan Hải Dương 981 cùng các tàu vũ trang và 
máy bay hộ tống vào vùng ñặc quyền kinh tế của Việt Nam. 
 Khoảng 1.000 người Việt các thế hệ ở Pháp ñã tham gia cuộc biểu tình 
hòa bình tại quảng trường Trocadero ở thủ ñô Paris, Pháp phản ñối hành ñộng 
của Trung Quốc ñặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng ñặc quyền kinh tế và 
thềm lục ñịa của Việt Nam. Cuộc biểu tình do các hội ñoàn người Việt phát ñộng 
ñến tất cả những thế hệ người Việt tại Pháp yêu quê hương Tổ quốc và muốn 
sát cánh cùng ñồng bào trong nước cũng như bạn bè hữu nghị Pháp yêu chuộng 
hòa bình. 
 Cộng ñồng người Việt và du học sinh Việt Nam tại Australia ñã biểu tình 
rầm rộ phản ñối hành ñộng của Trung Quốc ñưa giàn khoan Hải Dương 981, các 
tàu vũ trang và máy bay hộ tống vào vùng ñặc quyền kinh tế và thềm lục ñịa của 
Việt Nam, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại vùng 
ñặc quyền kinh tế và thềm lục ñịa hợp pháp của Việt Nam. Người Việt Nam ñã 
tập trung trước ðại sứ quán Trung Quốc ở Canberra và Tổng Lãnh sự Trung 
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Quốc ở Melbourne, cùng khẳng ñịnh chủ quyền của Việt Nam với quần ñảo 
Hoàng Sa và Trường Sa, ñồng thời kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc 
tế. 
 Mặc dù ñiều kiện ñi lại tại thủ ñô khó khăn nhưng khoảng 200 người Việt 
sinh sống tại Angola ñã tập trung tại Thủ ñô Luanda ñể mít tinh phản ñối các hoạt 
ñộng khiêu khích của Trung Quốc tại biển ðông. Trong diễn văn tại cuộc mít-tinh, 
quyền Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Angola Phạm Văn ðức ñã kịch liệt lên án 
hành ñộng phi pháp của Trung Quốc, coi ñây là hành vi vi phạm nghiêm trọng 
quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ñối với vùng ñặc quyền kinh tế 
(EEZ) và thềm lục ñịa của Việt Nam... Việc làm này cũng vi phạm thỏa thuận 
giữa lãnh ñạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc, tác ñộng tiêu cực ñến 
tình hữu nghị lâu ñời giữa nhân dân hai nước Việt - Trung... Cộng ñồng người 
Việt Nam tại Angola cực lực phản ñối và yêu cầu phía Trung Quốc dừng ngay lập 
tức các hoạt ñộng khiêu khích, bất hợp pháp, rút giàn khoan Hải Dương-981 và 
các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam, không ñể tái diễn những hành 
ñộng tương tự trong vùng EEZ và thềm lục ñịa của Việt Nam. 
 Tại Hàn Quốc, hàng ngàn học sinh, sinh viên, người lao ñộng và các gia 
ñình ña văn hóa Việt - Hàn tại 3 miền Bắc, Trung và Nam của Hàn Quốc ñã kéo 
về Busan, Seoul và Gwangju mặc áo cờ ñỏ sao vàng, tay cầm cờ và giơ cao 
những tấm biểu ngữ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi 
khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam ñược thể hiện bằng 4 thứ tiếng Việt, Anh, 
Hàn, Trung. Sau cuộc tuần hành, ban tổ chức cũng ñã cử ñại diện gửi các kháng 
nghị thư của cộng ñồng người Việt tại Hàn Quốc bằng 4 thứ tiếng Việt, Anh, Hàn, 
Trung tới ðại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thủ ñô Seoul và 
thành phố Busan. 
 Theo nhiều người Việt khắp nơi trên thế giới, các hoạt ñộng mít tinh, biểu 
tình này không chỉ diễn ra một lần mà sẽ tiếp tục diễn ra một cách hòa bình, 
trong khuôn khổ luật pháp nếu Trung Quốc không từ bỏ các hoạt ñộng trái phép 
trên vùng biển của Việt Nam. 
 Chung tay, góp s ức bảo vệ chủ quyền 
 Cùng với những cuộc biểu tình phản ñối, thì ðại sứ quán Việt Nam tại một 
số nước bắt ñầu phát ñộng chương trình “Chung tay, góp sức bảo vệ chủ quyền 
Việt Nam tại biển ðông” ñể ủng hộ những chiến sĩ cảnh sát biển, nhân viên kiểm 
ngư ñang ngày ñêm làm nhiệm vụ nơi “ñầu sóng ngọn gió” và cả những ngư dân 
ñánh bắt trên ngư trường truyền thống Việt Nam ñể góp phần khẳng ñịnh chủ 
quyền biển ñảo thiêng liêng của Tổ quốc. 
 Hòa cùng không khí của nhân dân cả nước và bạn bè trên thế giới, cộng 
ñồng người Việt tại Nam Phi ñã bày tỏ phẫn nộ trước những hành ñộng ngang 
ngược của Trung Quốc tại biển ðông, khẳng ñịnh ñó là những hành vi xâm phạm 
trắng trợn chủ quyền của Việt Nam, ủng hộ các hoạt ñộng của ðảng và Nhà 
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nước Việt Nam ñòi Trung Quốc phải dỡ bỏ ngay lập tức giàn khoan nói trên. 
ðồng thời tin tưởng vững chắc vào chủ trương của ðảng và Nhà nước ta trong 
nỗ lực giải quyết vấn ñề này một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. 
Nhân dịp này, ðại sứ quán cùng cộng ñồng người Việt tại Nam Phi ñã tổ chức 
hoạt ñộng quyên góp ủng hộ bà con ngư dân và các lực lượng chấp pháp ở 
trong nước, ñồng lòng cùng nhân dân cả nước bảo vệ vùng biển thuộc chủ 
quyền của Việt Nam. 
 Tất cả cán bộ và nhân viên ðại sứ quán Việt Nam, các cơ quan bên cạnh 
ñại sứ quán cùng gia ñình, sinh viên, học sinh, thực tập sinh, các ñoàn bác sỹ 
ñang làm việc tại Mexico và bà con Việt kiều ñã ủng hộ hơn 3.600 USD. Toàn bộ 
số tiền quyên góp này ñã ñược chuyển về nước và sẽ trao cho lực lượng kiểm 
ngư và cảnh sát biển ñang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với sự giúp ñỡ của tổ 
chức Công ñoàn Bộ Ngoại giao. 
 ðến cuối buổi biểu tình của người Việt tại Anh, bà con kiều bào ñã ñồng 
loạt quyên góp ñược hơn 5.500 bảng Anh ñể ủng hộ lực lượng cảnh sát biển và 
kiểm ngư ñang làm nhiệm vụ bảo vệ, thực thi luật pháp trên vùng biển Việt Nam. 
 Cũng tại cuộc mít-tinh của người Việt tại Angola, Hội Thanh niên Việt Nam 
tại Angola ñã quyên góp tiền làm quà tặng gửi lực lượng Cảnh sát Biển Việt 
Nam. Tính tới ngày 18/5, Hội Thanh niên Việt Nam tại Angola ñã quyên góp 
ñược trên 27.000 USD. ðợt quyên góp kéo dài từ ngày 14/5 ñến ngày 14/6/2014. 
 Là “c ầu nối” g ắn kết tình h ữu ngh ị 
 Có một ñiều hết sức trân trọng là trong mỗi cuộc biểu tình của người Việt 
Nam phản ñối việc làm sai trái của Trung Quốc ñều rất ñược chính quyền nước 
sở tại nơi họ sinh sống và bạn bè quốc tế ủng hộ. Nhiều bạn bè quốc tế ñã 
xuống ñường, hòa vào dòng cờ ñỏ sao vàng Việt Nam giơ cao biểu ngữ ñề nghị 
Trung Quốc rút ngay giàn khoan khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. 
 Lên án mạnh mẽ các hoạt ñộng sai trái của Trung Quốc, ông Milos Kusý, 
Phó chủ tịch Hội Séc - Việt (Cộng hòa Séc) nhấn mạnh: Hội Séc - Việt và nhân 
dân Cộng hòa Séc luôn ủng hộ Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền của mình. 
ðây là không chỉ là cuộc ñấu tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc mà còn là cuộc 
ñấu tranh của lẽ phải trên toàn thế giới. Không có một ñất nước nào, cường quốc 
nào trên thế giới có thể phá bỏ luật pháp quốc tế ñể thực hiện các ý chí của riêng 
mình. 
 Giáo sư, Tiến sỹ Kim Tae-wan, Trưởng Khoa chính trị tại ðại học Dong-
Eui, Hàn Quốc, cho rằng chiếu theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 
1982 thì các nước có một vùng ñặc quyền kinh tế cách bờ biển 200 hải lý 
(khoảng 370km), tính từ bờ biển, quốc gia sở hữu bờ biển có tất cả mọi quyền 
hạn về mặt kinh tế trong vùng này như khai thác thủy hải sản, ñánh bắt cá, bảo 
vệ môi trường biển hoặc khai thác các nguồn tài nguyên biển, nghiên cứu hải 
dương học. Ông khẳng ñịnh việc Trung Quốc ñơn phương hạ ñặt giàn khoan Hải 
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Dương-981 là vi phạm Công ước về Luật biển của Liên hợp quốc và hành ñộng 
này cần phải chấm dứt. 
 Bà Muriel Vaillant, một người Pháp cũng bày tỏ sự phản ñối với hành ñộng 
của Trung Quốc: Tôi theo dõi tin tức về các hoạt ñộng của Trung Quốc trong 
vùng ñặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo những thông tin tôi tìm hiểu thì thấy 
rõ ràng ñây là hành ñộng không thể chấp nhận ñược, không hiểu tại sao Trung 
Quốc lại cố tình gây căng thẳng. Lẽ phải thuộc về các bạn, chính vì vậy tôi có 
mặt tại ñây ñể bày tỏ sự ủng hộ của một người Pháp yêu hòa bình. Các bạn Việt 
Nam hãy vững tin rằng người Pháp yêu hòa bình sẽ luôn sát vai ủng hộ như 
chúng tôi ñã từng làm trước ñây. 
 ðáng chú ý tại các cuộc tuần hành của cộng ñồng người Việt và du học 
sinh Việt Nam tại Australia có sự tham gia của rất ñông bạn bè Australia. Ông 
John Hamilton, giảng viên ðại học Victoria, ñã cầm loa phóng thanh ñể nói lên 
tình cảm tốt ñẹp ñối với ñất nước và con người Việt Nam, ñồng thời phản ñối 
hành ñộng và cách hành xử của Trung Quốc ở biển ðông. Ông Hamilton yêu cầu 
Trung Quốc hành xử có trách nhiệm, tuân thủ luật pháp quốc tế và tôn trọng hòa 
bình. Nhiều bạn bè Australia cho biết họ ñến tham gia biểu tình ñể thể hiện sự 
ủng hộ, sát cánh cùng với Việt Nam, phản ñối hành ñộng phi lý của Trung Quốc 
ở biển ðông. Họ nhấn mạnh Việt Nam có quyền bảo vệ vùng biển của mình và 
Việt Nam sẽ không ñơn ñộc. 
 Và còn rất nhiều, rất nhiều những bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam và ưa 
chuộng hòa bình ñã hòa cùng người Việt khắp nơi trên thế giới bày tỏ sự phản 
ñối ñối với hành ñộng ngang ngược của Trung Quốc. 
 Có thể nói, những hoạt ñộng cụ thể, thiết thực của những kiều bào ñang 
sinh sống, làm việc và học tập tại các nước trên thế giới trong những ngày này 
không chỉ hòa cùng “nhịp ñập” của tất cả 90 triệu người Việt hướng về biển ñảo 
quê hương mà còn ñang là những “cầu nối” hữu nghị, gắn kết tình cảm của bạn 
bè quốc tế ủng hộ Việt Nam - một dân tộc yêu chuộng hòa bình nhưng sẽ dùng 
mọi biện pháp kiên quyết ñấu tranh ñể bảo vệ chủ quyền quốc gia. 
                                                                                               Thu Hà 
                                                                         (www.cpv.org.vn - Ngày 20/5/2014) 
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THẾ GIỚI NÓI VỀ VIỆC TRUNG QUỐC HẠ ĐẶT TRÁI PHÉP GI0N KHOAN  
TRONG VÙNG BIỂN CỦA VIỆT NAM 

 

 Chính ph ủ và các quan ch ức của một số nước, các chính tr ị gia, các h ọc 
giả cùng nhi ều hãng truy ền thông có uy tín trên th ế giới trong nh ững ngày qua 
liên ti ếp có nh ững phát bi ểu ch ỉ trích vi ệc Trung Qu ốc hạ ñặt giàn khoan Haiyang 
Shiyou 981 (HD 981) ñể tiến hành khoan th ăm dò th ềm lục ñịa của Việt Nam. 
 Các nhà quan sát ñều có chung nhận ñịnh việc Trung Quốc ñiều giàn 
khoan HD 981 vào vùng biển của Việt Nam là ñể ñáp trả chuyến thăm châu Á 
của Tổng thống Mỹ Barack Obama, ñồng thời cũng ñể lèo lái dư luận trong nước 
sang hướng khác trong bối cảnh tình hình chính trị nội bộ của nước này ñang có 
nhiều bất ổn. Ngoài việc hạ ñặt trái phép giàn khoan HD-981, các tàu mà Trung 
Quốc huy ñộng ñể hộ tống giàn khoan này ñã cố tình ñâm va vào các tàu thực thi 
pháp luật của Việt Nam ñang hoạt ñộng chấp pháp tại vùng ñặc quyền kinh tế 
(EEZ) và thềm lục ñịa của Việt Nam, gây thiệt hại về tài sản và ñe dọa nghiêm 
trọng tính mạng các kiểm ngư viên của Việt Nam. 
 Quan ñiểm của các nước 
 Mỹ - cường quốc lớn nhất thế giới - cũng là nước có nhiều phát biểu phản 
ñối hành ñộng ñơn phương hạ ñặt giàn khoan của Trung Quốc nhất trong thời 
gian qua. Trong các ngày 6, 7, 12, 13, 14 và 15/5, Mỹ ñều có các tuyên bố phản 
ñối hành vi khiêu khích của Trung Quốc trên biển ðông. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, 
hành ñộng ñơn phương của Trung Quốc là một phần trong chuỗi các hành vi của 
Bắc Kinh nhằm thúc ñẩy các yêu sách chủ quyền của mình theo cách thức gây 
nguy hại cho hòa bình và ổn ñịnh của khu vực. Ngày 14/5, Nhà Trắng cũng ñã có 
phát biểu chính thức phản ñối hành ñộng khiêu khích, gây hấn nguy hiểm của 
Bắc Kinh. 
 Trong một phát biểu ngày 14/5, cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Susan Rice 
cho rằng Trung Quốc “ñang ngày càng bị cô lập tại châu Á và trở thành chủ thể 
gây lo ngại” vì những hành ñộng hiếu chiến và khiêu khích của nước này trên 
biển ðông. Bà Rice nhắc lại quan ñiểm của Chính phủ Mỹ rằng những hành ñộng 
gây hấn, ñe dọa, từng bước tạo ra những sự ñã rồi trên mặt ñất, làm phức tạp 
hóa tình hình là hoàn toàn vô ích. 
 Trong cuộc hội ñàm với Tổng Tham mưu trưởng Giải phóng quân Nhân 
dân Trung Quốc - Phòng Phong Huy khi ông này có chuyến thăm tại Mỹ ngày 
15/5, Phó tổng thống Mỹ Joe Bidden ñã nói thẳng với ông Phòng rằng Trung 
Quốc cần phải chấm dứt những hành vi nguy hiểm và khiêu khích trong các tranh 
chấp lãnh hải với các nước láng giềng. Còn Tướng Martin Dempsey - Chủ tịch 
Hội ñồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ - nói với Tướng Phòng rằng Trung 
Quốc chính là nước gây rối tại biển ðông nhằm thay ñổi hiện trạng tại khu vực. 
Giới chức Mỹ cũng cảnh báo hành ñộng gây căng thẳng của Trung Quốc trên 
biển ðông sẽ ảnh hưởng xấu ñến quan hệ Mỹ - Trung. 
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 Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng ñã bày tỏ quan 
ngại sâu sắc về những hành ñộng khiêu khích của Trung Quốc trên biển ðông 
khiến nhiều tàu của Việt Nam bị hư hại và một số người bị thương. Người phát 
ngôn của Chính phủ Nhật Bản khẳng ñịnh căng thẳng tại khu vực ñang gia tăng 
do việc “khai thác bất hợp pháp của Trung Quốc”. “Chúng tôi công nhận vụ việc 
này là một phần trong các hành ñộng hàng hải ñơn phương và khiêu khích của 
Trung Quốc. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc kiềm chế theo ñúng luật pháp quốc 
tế”, ông Suga tuyên bố. Ngoài ra, Liên minh châu Âu, Ấn ðộ, Australia và Nga 
cũng ñều ñã bày tỏ sự quan ngại về căng thẳng trên biển ðông. 
 Các chính khách và h ọc gi ả nói gì? 
 Về phía các cá nhân, Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain ngày 7/5 khẳng 
ñịnh, các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên biển ðông không hề có cơ sở 
theo luật pháp quốc tế. Ông này nói rằng, việc Trung Quốc ñặt giàn khoan diễn 
ra rõ ràng trong EEZ của Việt Nam, vốn ñược xác ñịnh rõ theo luật pháp quốc tế. 
Ông McCain cho rằng tất cả các bên liên quan ñều phải có trách nhiệm yêu cầu 
giới lãnh ñạo Trung Quốc có các bước ñi ngay lập tức ñể giảm căng thẳng và trả 
lại hiện trạng ban ñầu. 
 Trong số những ý kiến mạnh mẽ lên án việc Trung Quốc xâm phạm chủ 
quyền Việt Nam ở biển ðông có Nghị sỹ Eni Faleomavaega - thành viên của Tiểu 
ban ðối ngoại khu vực châu Á Thái Bình Dương của Hạ viện Mỹ. Ông 
Faleomavaega xác nhận giàn khoan của Trung Quốc nằm hoàn toàn trong EEZ 
và thềm lục ñịa của Việt Nam, cách ñảo Lý Sơn của Việt Nam khoảng 120 hải lý. 
Thượng nghị sỹ Faleomavaega tuyên bố dứt khoát rằng những yêu sách chủ 
quyền của Trung Quốc ở vùng biển này không có cơ sở nào trong luật pháp quốc 
tế. 
 Còn nghị sỹ Dana Rohrabacher - Chủ tịch Tiểu ban Giám sát và ðiều tra, 
thuộc Ủy ban ðối ngoại Hạ viện Mỹ nhận ñịnh việc hạ giàn khoan và ñiều ñộng 
gần 100 tàu của Trung Quốc là một sự phô trương sức mạnh một cách cao 
ngạo. Ông Rohrabacher cho rằng, sau khi ñã ñưa ra những khẳng ñịnh chủ 
quyền hết sức phi lý và thái quá, Trung Quốc ñang muốn cướp hết tài nguyên 
dưới lòng biển của Việt Nam. 
 “Bất ngờ, khiêu khích và bất hợp pháp” là những từ ñược Giáo sư Carl 
Thayer thuộc ðại học New South Wales của Australia miêu tả về ñộng thái huy 
ñộng giàn khoan của Trung Quốc tại EEZ của Việt Nam. Giáo sư Thayer cho 
rằng, ñộng thái này bất ngờ bởi quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam trong thời 
gian qua ñang tiến triển ñi lên theo hướng tốt ñẹp, Việt Nam cũng không có hành 
ñộng khiêu khích nào nhưng Trung Quốc lại ñột ngột ñưa giàn khoan vào EEZ 
của Việt Nam. 
 Giáo sư Thayer cũng khẳng ñịnh các hành ñộng của Trung Quốc là bất 
hợp pháp theo luật pháp quốc tế bởi Trung Quốc luôn khẳng ñịnh khu vực ñặt 
giàn khoan thuộc “vùng lãnh hải” của nước này nhưng lại không thể ñưa ra ñược 
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cơ sở pháp lý thỏa ñáng cho tuyên bố chủ quyền của mình cũng như việc nước 
này ñã có hành vi sử dụng vũ lực, ñe dọa sử dụng vũ lực. 
 “Hành vi c ủa Trung Qu ốc không th ể chấp nhận ñược” 
 Về phía truyền thông, tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản trong một bài xã 
luận ñã khẳng ñịnh vị trí ñặt giàn khoan của Trung Quốc nằm trong EEZ của Việt 
Nam và hành vi của Trung Quốc là không thể chấp nhận ñược. Xã luận của tờ 
báo trên cũng cho rằng ñường 9 ñoạn mà Trung Quốc tự vẽ ra ñể tuyên bố chủ 
quyền trên biển ðông rất mơ hồ về bản chất và không có cơ sở pháp lý rõ ràng, 
Bắc Kinh dường như ñang nghĩ mình có các quyền ñộc ñoán trong vùng biển mà 
họ tự tuyên bố chủ quyền này. 
 Tờ nhật báo lớn nhất Nhật Bản Yomiuri Shimbun ñưa tin, hành ñộng ñặt 
giàn khoan không phải là lần ñầu tiên Trung Quốc ñơn phương thay ñổi hiện 
trạng mà trước ñó, nước này cũng ñã yêu cầu tàu cá nước ngoài phải xin phép 
khi hoạt ñộng ở biển ðông. Những ñộng thái này của Trung Quốc cộng với việc 
tuyên bố chủ quyền trong cái gọi là “ñường 9 ñoạn” trên biển ðông không có cơ 
sở theo quy ñịnh của luật pháp quốc tế và cũng không nhận ñược sự ủng hộ từ 
các nước liên quan sẽ dẫn ñến việc cộng ñồng quốc tế không bao giờ chấp nhận 
hành vi của Trung Quốc ở biển ðông. 
 Tờ New York Times (NYT) của Mỹ trong khi ñó miêu tả Trung Quốc ñang 
sử dụng sức mạnh cơ bắp trong tranh chấp với Việt Nam. Tờ báo nhận ñịnh, 
hành ñộng ñặt một giàn khoan ñắt tiền trong vùng biển của Việt Nam thể hiện ý 
chí sẵn sàng hành ñộng trước và ñối thoại sau của Trung Quốc. “Trung Quốc 
ñang tăng cường những bước ñi, leo thang và tăng hiện diện ở biển ðông, 
nhưng việc này ñã vượt ngưỡng” - NYT dẫn lời bà Holly Morrow, một thành viên 
trong chương trình ðịa chính trị năng lượng tại ðại học Harvard, ñồng thời cũng 
là một cựu thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Mỹ George 
W.Bush, nhận xét. Bài viết của NYT bày tỏ nghi vấn về việc Trung Quốc sẽ ñạt 
ñược kết cục như giới lãnh ñạo nước này mong muốn bởi lập trường vững chắc 
của Việt Nam. 
 Trong một bài xã luận khác, tờ báo uy tín của Mỹ cho rằng việc Trung 
Quốc “lu loa” cáo buộc Việt Nam ñã ñâm tàu Trung Quốc 171 lần trong vòng 4 
ngày, rằng việc Trung Quốc chỉ sử dụng vòi rồng là sự kiềm chế ñến mức tối ña 
hay việc tuyên bố giàn khoan HD 981 nằm hoàn toàn trong “lãnh thổ cố hữu của 
Trung Quốc” là không thuyết phục. Bởi, theo phân tích của NYT, sẽ không có ñối 
ñầu nếu Trung Quốc không triển khai giàn khoan vào thềm lục ñịa mà Việt Nam 
ñã tuyên bố theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). 
 NYT cũng cho rằng Việt Nam nên theo ñuổi biện pháp tương tự như 
Philippines, tức ñưa Trung Quốc ra Tòa án trọng tài Quốc tế The Hague. Nếu 
Trung Quốc thực sự tin rằng nước này có quyền khoan dầu ở gần Việt Nam thì 
họ sẽ không việc gì phải lo ngại trong việc bảo vệ tuyên bố chủ quyền của mình 
theo cơ chế giải quyết các tranh chấp quốc tế này. 
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 Nhà báo người ðức Bill Hayton - tác giả cuốn sách “Việt Nam - con rồng 
ñang trỗi dậy” nhận ñịnh, Trung Quốc dường như ñã tính toán sai lầm về phản 
ứng của cộng ñồng quốc tế ñối với việc nước này hạ ñặt giàn khoan trái phép tại 
thềm lục ñịa và EEZ của Việt Nam. Cùng lúc, việc làm này ñã khiến người dân 
Việt Nam nổi giận, khiến Chính phủ Việt Nam có thái ñộ cứng rắn hơn, làm sống 
lại câu chuyện “mối ñe dọa Trung Hoa” trong các nước ðông Nam Á và khiến 
cho khu vực ñón nhận chính sách chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á của 
Mỹ hơn.  
                                                                                     Minh Tâm  
                                                (Báo Pháp luật Việt Nam số 138 – Ngày 18/5/2014) 
 
 
 

Nếu tiếp tục leo thang ở biển Đông, sẽ cực kỳ tổn hại cho chính Trung Quốc 
 

 Năm 2012, T� ch�c Kh�ng ho �ng qu �c t
 (ICG) công b � báo cáo kh �ng 
ñ�nh Trung Qu �c liên t �c có các hành vi gây h �n trên bi �n Hoa ðông và bi �n ðông 
không ch � ñ� ñòi ch � quy �n vô lý mà còn nh �m “chuy �n l�a ra bên ngoài”. Nay, 
vi�c B�c Kinh ñ�a giàn khoan và tàu chi 
n vào vùng ñ c quy �n kinh t 
 và th�m 
l�c ñ�a c�a Vi�t Nam cũng còn nh �m m�c ñích che gi �u nh!ng b�t �n, r�i ren t �i 
Trung Qu �c. 
 Chính quyền Bắc Kinh muốn kích ñộng xung ñột bên ngoài ñể hướng dư 
luận không tập trung vào những vấn ñề kinh tế - xã hội trong nước khi nền kinh 
tế Trung Quốc bắt ñầu có dấu hiệu hụt hơi, nạn tham nhũng tràn lan, môi trường 
ô nhiễm trầm trọng, nguy cơ khủng bố hiện hữu cao. 
 Giáo sư Dennis McCornac (ðại học Loyola Maryland, Mỹ) nhận ñịnh: 
“Càng manh ñộng quân sự, cái giá Trung Quốc phải trả sẽ càng ñắt. Theo tôi, có 
sự tương ñồng giữa ñộng cơ gây hấn của Trung Quốc ở biển Hoa ðông với Nhật 
và ở biển ðông với Việt Nam: Chuyển hướng dư luận sang những vấn ñề quốc 
tế ñể giảm bớt căng thẳng từ những vấn ñề trong nước”. 
 Về kinh tế, theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê quốc gia Trung 
Quốc, mọi chỉ số kinh tế ñều giảm sút. Dự báo GDP Trung Quốc sẽ không ñạt 
ñược mục tiêu tăng trưởng 7,5% trong năm 2014. Với một quốc gia ñông dân 
như Trung Quốc, sụt 1% GDP ñồng nghĩa với việc hàng chục triệu người rơi vào 
cảnh thất nghiệp. 
 Cũng theo Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, dân số nước này hiện 
trên 1,3 tỷ người, gấp gần 15 lần dân số Việt Nam. Với trữ lượng dầu mỏ khoảng 
24,4 tỷ thùng theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), mỗi người 
dân Trung Quốc chỉ “sở hữu” khoảng 19 thùng dầu, thua xa Việt Nam - quốc gia 
ñứng sau Trung Quốc về trữ lượng dầu mỏ trong khu vực ðông Á (bình quân 49 
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thùng dầu/người). Từ ñiều này việc dễ hiểu là Trung Quốc ñang là một trong 
những quốc gia nhập khẩu dầu mỏ và nhiên liệu lớn nhất thế giới. 
 Một báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết, Trung Quốc ñang gặp nhiều 
vấn ñề về an ninh năng lượng, lương thực khi quy mô dân số quá ñông. Với số 
dân “khổng lồ” lượng lúa gạo sản xuất trong nước cũng không ñáp ứng ñủ nhu 
cầu, cũng sẽ biến Trung Quốc thành nước có nguy cơ phải nhập khẩu gạo lớn 
nhất trên thế giới, trong ñó nhập khẩu từ Việt Nam chiếm tỷ trọng một nửa! 
 Trong khi ñó, người dân nước này vẫn giữ thói quen tiết kiệm, ngại chi tiêu 
làm nhu cầu tiêu dùng chững lại. Giá hàng hóa giảm ảnh hưởng trầm trọng ñến 
dư thừa sản xuất. Lạm phát Trung Quốc tháng 4 ñã xuống thấp nhất hơn một 
năm với 1,8%. Trong khi nợ xấu tăng cao vì giới chức ñịa phương và doanh 
nghiệp nhà nước không ngừng ñi vay. Một số doanh nghiệp nhà nước cũng bắt 
ñầu chìm trong nợ và có thể sụp ñổ bất cứ lúc nào.  
 ðây là một sự thực kinh hoàng về nợ xấu mà Trung Quốc ñang che giấu. 
Bloomberg trích dẫn một nghiên cứu ra ngày 8/5 của Oxford Economics cho thấy 
tỷ lệ nợ xấu thực sự của Trung Quốc có thể nằm trong khoảng từ 10 ñến 20% 
tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tương ñương từ 6 ñến 12 tỷ nhân dân tệ 
(khoảng từ 1 ñến 1,9 nghìn tỷ USD). Nhà kinh tế cao cấp Adam Slater, tác giả 
của báo cáo cho biết: Với mức thấp nhất, con số này vẫn ñược coi là khá lớn. 
Giới phân tích cho rằng khối dự trữ ngoại tệ khổng lồ nước này tích trữ trong 
nhiều thập kỷ vẫn có thể ñược sử dụng ñể giải cứu các ngân hàng, một khi nền 
kinh tế khủng hoảng. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc hiện là 
nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu với lượng dự trữ ngoại hối lên tới 3.800 tỷ USD, 
cao hơn GDP của nhiều quốc gia ñang phát triển. Tuy vậy, trong chuyến thăm 
Kenya, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết nước này ñang ñau ñầu 
khi khối dự trữ ngoại tệ ngày càng tăng, là nguy cơ thổi bùng lạm phát trong dài 
hạn. 
 Về xã hội, nạn ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc ñang trở nên tồi tệ chưa 
từng thấy. Trong thời gian qua, hàng loạt thành phố lớn, trong ñó có Thủ ñô Bắc 
Kinh, luôn phải sống trong tình trạng khói bụi tồi tệ. Việc phản ứng chống ô 
nhiễm làm xã hội lâm vào rối loạn, bạo ñộng. Mới ñây nhất, gần 40 người ñã bị 
thương trong cuộc biểu tình phản ñối dự án xây dựng nhà máy ñốt rác ở Hàng 
Châu. Rồi vụ lái xe ñâm vào người ñi bộ ngay tại quảng trường Thiên An Môn ở 
Bắc Kinh hồi tháng 10/2013, vụ tấn công bằng dao ở Côn Minh khiến 29 người 
thiệt mạng và 143 người bị thương trong tháng 3. Rồi vụ kích nổ và ñâm dao ở 
nhà ga thành phố Urumqi, thủ phủ Tân Cương ngay trong thời ñiểm Chủ tịch Tập 
Cận Bình ñến vùng tự trị này vừa mới ñây... Do lo ngại bất ổn mà chính quyền 
Trung Quốc ñã phải triển khai lực lượng cảnh sát vũ trang ở Thủ ñô Bắc Kinh từ 
ngày 12/5 ñể “chống khủng bố và bạo lực”. Thậm chí nhà chức trách buộc những 
người mua xăng phải công khai danh tính và giải thích lý do mua xăng ñể ngăn 
chặn nguy cơ “dùng xăng gây rối”! 
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 Giới phân tích chính trị quốc tế cho rằng việc chính quyền Bắc Kinh liên tục 
có những hành vi khiêu khích các nước láng giềng như gây hấn với Philippines 
khi chiếm bãi cạn Scarborough, chọc giận Nhật Bản khi ñơn phương lập vùng 
nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa ðông, và giờ là xâm phạm chủ 
quyền Việt Nam. Bên cạnh những mục ñích khác thì “chiêu thức thổi lửa xung 
ñột” ở bên ngoài sẽ giúp Bắc Kinh lái sự chú ý của người dân tạm quên ñi những 
bức xúc chính ñáng và sát sườn mà chính quyền không có cách giải quyết. 
 Ở Trung Quốc, chính quyền cấm hoàn toàn các trang mạng xã hội như 
Facebook hay Twitter, các kênh truyền thông nước ngoài cũng bị kiểm duyệt rất 
gắt gao. Thông thường người dân nước này chỉ biết ñến các thông tin quốc tế 
qua ngõ Tân Hoa xã, Trung Quốc Nhật báo, Nhân Dân Nhật báo và ñặc biệt là 
Thời báo Hoàn Cầu. Sự bưng bít ñã giúp Bắc Kinh gây hấn “chuyển lửa ra bên 
ngoài” nhưng ít bị phản ñối từ bên trong. 
 Thế nhưng, theo TS Mohan Malik (Trung tâm nghiên cứu An ninh châu Á - 
Thái Bình Dương, Mỹ) nhận ñịnh: Trung Quốc  sẽ là bên thiệt hại nhiều nhất nếu 
như nước này tiếp tục ñẩy căng thẳng leo thang. TS Graham nói: “Nếu tình hình 
căng thẳng leo thang ñến mức Trung Quốc dùng ñến vũ lực, ñiều tất yếu là Bắc 
Kinh sẽ thấy ngay ñiều mình không bao giờ muốn trở thành hiện thực: Vấn ñề 
biển ðông ñược quốc tế hóa. ðể căng thẳng leo thang tới mức ñó sẽ cực kỳ tổn 
hại cho chính quyền lợi của Trung Quốc ” - ông nói với tờ The New York Times. 
                                                                                      Minh Khuê  
                                                              (www.anninhthudo.vn - Ngày 18/05/2014) 
 
 
 

H�NH VI CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIỂN ĐÔNG 
DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LUẬT PHÁP QUỐC TẾ 

 

 Trong những ngày qua, rất nhiều chính phủ, tổ chức nước ngoài ñã lên 
tiếng phản ñối về hành ñộng của Trung Quốc hạ ñặt trái phép giàn khoan Hải 
Dương 981 trên vùng biển Việt Nam. Phần lớn các học giả thế giới khi ñược hỏi 
ñều vận dụng Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ), Tuyên bố về ứng xử của các 
bên ở biển ðông (DOC)… và ñặc biệt là UNCLOS ñể chỉ rõ những sai trái của 
Trung Quốc. ðể giúp bạn ñọc có cái nhìn rõ hơn về vấn ñề này, báo Công an 
nhân dân xin giới thiệu về UNCLOS và một số phân tích dựa trên khía cạnh pháp 
lý của các luật sư, học giả về những vi phạm của Trung Quốc.  
 Hành ñộng xâm l ược 
 Xin khẳng ñịnh rằng, UNCLOS là “Hiến pháp của biển”, là cơ sở pháp lý 
chung cho việc giải quyết các tranh chấp biển, trong ñó có phân ñịnh vùng biển 
và thềm lục ñịa chồng lấn giữa các nước.  ðược ký kết ngày 10/12/1982 sau hơn 
4 năm chuẩn bị và 9 năm ñàm phán, UNCLOS tên tiếng Anh là United Nations 
Convention on the Law of the Sea, hay thường ñược gọi tắt là UNCLOS 1982, 
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ñược 107 quốc gia, trong ñó có Trung Quốc và Việt Nam ký. Sau Hiến chương 
Liên hợp quốc, UNCLOS (có hiệu lực từ ngày 16/11/1994) ñược ñánh giá là văn 
kiện pháp lý quốc tế quan trọng nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, ñược 
nhiều quốc gia ký kết và tham gia. ðây thực sự là một bản hiến pháp về biển của 
cộng ñồng quốc tế bởi Công ước không chỉ bao gồm các ñiều khoản mang tính 
ñiều ước mà còn là văn bản pháp ñiển hóa các quy ñịnh mang tính tập quán. Nó 
cũng là sự thỏa hiệp mang tính toàn cầu, có tính ñến lợi ích của tất cả các nước 
trên thế giới, dù là nước công nghiệp phát triển hay là nước ñang phát triển… 
 Theo pháp luật quốc tế, khi tham gia Công ước Luật Biển năm 1982, các 
quốc gia ven biển phải chấp nhận sự ràng buộc của Công ước một cách toàn 
diện. Các quốc gia thành viên ñược hưởng các quyền chủ quyền ñối với thềm lục 
ñịa của mình. ðồng thời, họ có nghĩa vụ tôn trọng các quyền chủ quyền của các 
quốc gia thành viên khác ñối với thềm lục ñịa của họ. Nghĩa là, Việt Nam hay 
Trung Quốc hoặc bất kỳ một quốc gia nào là thành viên UNCLOS thì ñều phải 
tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh bộ văn kiện ñồ sộ gồm 320 ñiều khoản, 9 
phụ lục với hơn 1.000 quy phạm pháp luật này. 
 Cụ thể, ðiều 76, khoản 1 của UNCLOS ñưa ra ñịnh nghĩa: “Thềm lục ñịa 
của quốc gia ven biển bao gồm phần ñáy biển và lòng ñất dưới ñáy biển bên 
ngoài lãnh hải của quốc gia ven biển, trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh 
thổ ñất liền của quốc gia ñó cho ñến bờ ngoài của rìa lục ñịa, hoặc ñến cách 
ñường cơ sở dùng ñể tính chiều rộng lãnh hải 200 hải lý”. 
 Theo ðiều 55 và ðiều 57 của UNCLOS, vùng ñặc quyền kinh tế là vùng 
biển nằm phía ngoài lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải, có chiều rộng không quá 
200 hải lý tính từ ñường cơ sở dùng ñể tính chiều rộng lãnh hải, ñặt dưới một 
chế ñộ pháp lý riêng ñược UNCLOS ñiều chỉnh. Trong vùng ñặc quyền kinh tế 
của mình, quốc gia sở hữu vùng này có quyền thăm dò khai thác, bảo tồn và 
quản lý các tài nguyên thiên nhiên, sinh vật hoặc không sinh vật, của vùng nước 
bên trên ñáy biển, của ñáy biển và lòng ñất dưới ñáy biển, cũng như về những 
hoạt ñộng khác nhằm thăm dò và khai thác vùng này vì mục ñích kinh tế, như 
việc sản xuất năng lượng từ nước, hải lưu và gió; quyền tài phán ñối với việc lắp 
ñặt và sử dụng các ñảo nhân tạo, các thiết bị, công trình; nghiên cứu khoa học 
biển; bảo vệ và giữ gìn môi trường biển. 
 Như vậy, theo UNCLOS, việc Trung Quốc ñặt giàn khoan Hải Dương 981 
tại vị trí chỉ cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý là sự vi phạm cực kỳ 
nghiêm trọng ñối với luật pháp quốc tế. Ngoài ra, việc Trung Quốc cho cả các tàu 
quân sự ñi kèm giàn khoan và sử dụng vũ khí lạnh (vòi rồng nước) tấn công tàu 
dân sự làm nhiệm vụ của Việt Nam ñã là hành ñộng xâm lược. Và ñây mới chỉ là 
vi phạm ñầu tiên của Trung Quốc. 
 Phớt lờ Hiến chương Liên h ợp quốc 
 Vi phạm thứ hai của Trung Quốc, theo như nhận ñịnh của ông Hoàng Việt, 
Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Quỹ Nghiên cứu biển ðông 
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kiêm cố vấn học thuật của Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa chính là hành vi dùng tàu 
ñâm thẳng vào tàu Việt Nam, tấn công và xịt vòi rồng vào tàu Việt Nam trong 
nhiều ngày qua. Với hành vi này, Trung Quốc tiếp tục vi phạm ðiều 287 của 
Công ước Luật Biển, trong ñó quy ñịnh các quốc gia thành viên nếu có tranh 
chấp thì sử dụng biện pháp hòa bình, chứ không ñược sử dụng vũ lực. 
 Nhấn mạnh thêm về vi phạm này của Trung Quốc, TS Nguyễn Thị Lan 
Anh, Phó trưởng khoa Luật Quốc tế - Học viện Ngoại giao cho biết: “Sau chiến 
tranh thế giới lần 2, Hiến chương Liên hợp quốc ñã ra ñời với mục tiêu là duy trì 
hòa bình và ổn ñịnh trên thế giới. Trong ñó có quy ñịnh rằng, hòa bình, giải quyết 
tranh chấp là nghĩa vụ bắt buộc ñối với các quốc gia thành viên. Các quốc gia 
thành viên không ñược sử dụng vũ lực và cấm ñe dọa sử dụng vũ lực. Như vậy, 
Trung Quốc ñã là một quốc gia thành viên của Liên hợp quốc nhưng dùng vũ lực 
ñể chiếm ñóng trái phép quần ñảo Hoàng Sa của Việt Nam khi mà Hiến chương 
Liên hợp quốc ñã có hiệu lực là hành ñộng vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên 
hợp quốc. Do ñó, không thể thiết lập cho Trung Quốc chủ quyền hợp pháp tại 
Hoàng Sa”. ðáng chú ý là, Trung Quốc - một thành viên thường trực của Hội 
ñồng Bảo an Liên hợp quốc, quốc gia có quyền sử dụng lá phiếu trong các cuộc 
bỏ phiếu tại cơ quan quyền lực nhất thế giới này lại cố tình “phớt lờ” luật pháp 
quốc tế, gây hấn ở biển ðông và ñang có những vi phạm nghiêm trọng tới Hiến 
chương Liên hợp quốc. 
 Thay ñổi hi ện tr ạng bi ển ðông 
 Chúng ta ñều biết, Trung Quốc và ASEAN từng ký Tuyên bố chung về 
cách ứng xử trên biển ðông (DOC) ngày 4/11/2002. Trong Tuyên bố này, Trung 
Quốc và các nước ASEAN tái khẳng ñịnh cam kết của mình ñối với các mục tiêu 
và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, UNCLOS, Hiệp ước hữu 
nghị và hợp tác khu vực ðông Nam Á, 5 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình (của 
Trung Quốc) và những nguyên tắc ñược thừa nhận phổ biến khác của luật pháp 
quốc tế ñược coi là quy tắc căn bản ñiều chỉnh mối quan hệ giữa nhà nước với 
nhà nước. Tuy nhiên, từ năm 2002 tới nay, DOC liên tục bị phía Trung Quốc vi 
phạm. Do ñó, các nước ASEAN ñề xuất xây dựng một văn kiện khác có giá trị 
pháp lý cao hơn, dựa trên cơ sở DOC, ñó là COC. Nhưng ñến nay, phía Trung 
Quốc luôn viện hết cớ này ñến cớ khác ñể trì hoãn quá trình ñàm phán với 
ASEAN về COC nhằm thay ñổi hiện trạng trên biển ðông theo hướng có lợi cho 
Trung Quốc. ðiều này chỉ nhằm một mục ñích là giúp Trung Quốc tham vọng 
“ñộc chiếm” biển ðông với yêu sách “ñường 9 ñoạn” vốn bị các nước trong khu 
vực và cộng ñồng quốc tế phản ñối. Hành ñộng của Trung Quốc khi hạ ñặt trái 
phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam chỉ là một bước ñi 
trong kế hoạch “thôn tính” biển ðông, thay ñổi hiện trạng về quyền chủ quyền, 
quyền tài phán, thềm lục ñịa và vùng ñặc quyền kinh tế của các quốc gia trong 
khu vực này.                                                                                                
                                                          Huyền Chi  (cand.com.vn - Ngày 18/5/2014) 
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                                                                                                                                                            Rưng rưng màu cờ Tổ quốc 
 
 
 

 Mặc cái nắng phơi rơm oi ả của ñất trời, quên cả ñài báo nhiệt ñộ miền 
Trung - Nghệ Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, ðà Nẵng… lên tới 
38, 39 ñộ C, những dòng người và xe rợp màu cờ ñỏ trên mọi nẻo ñường ñã làm 
thức dậy xúc cảm náo nức pha màu sắc thiêng liêng trong tâm hồn người. Hôm 
ấy ñúng vào ngày 19/5/2014, kỷ niệm 124 năm ngày sinh nhật Bác! 
 Vâng! Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ñầu tuần, lúc hàng triệu khán giả của ðài 
Truyền hình Việt Nam hướng vào chương trình thời sự trên VTV1 thì hình ảnh 
của 40 cảnh sát biển tàu 8003 hiện lên trên vùng biển Hoàng Sa với nghi thức 
chào cờ trang nghiêm và giọng hát Quốc ca không nhạc ñệm nhưng ñủ lay ñộng 
mạnh mẽ lòng người, bởi trong trang phục, dáng vẻ của họ và cả âm sắc của bài 
Quốc ca chứa ñựng niềm tự hào, kiêu hãnh về chủ quyền bất khả xâm phạm của 
dân tộc. 
 ðấy chỉ là nốt nhạc dạo ñầu của chuỗi cảm xúc 19/5. Trên rất nhiều sân 
trường từ bậc học phổ thông ñến ñại học, sắc ñỏ của màu cờ Tổ quốc rợp trời, 
càng tươi rói giữa vườn xanh hoa lá. Khi từng tốp học sinh, sinh viên xếp thành 
ñường cong mềm mại hình chữ S hiện ra giữa sân trường là lúc mắt người rưng 
rưng với hoài niệm ñau thương nhưng rất ñỗi hào hùng của ñất mẹ ngàn năm 
văn hiến. Tình yêu làm sức bật của nhiều sáng kiến bắt ñầu từ môi trường luôn 
ñược coi là ñẹp ñẽ, sáng trong nhất, ñó là giáo dục. Không chỉ xếp hình Tổ quốc, 
tái hiện Trường Sa, Hoàng Sa, khen thưởng những cá nhân, tập thể ñạt thành 
tích xuất sắc trong Cuộc vận ñộng học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ 
Chí Minh, tổ chức lễ chào cờ ñặc biệt, có trường còn xây dựng hoạt cảnh truyền 
thống với những bài hát về ðảng, về Bác, về chủ quyền biển ñảo xuyên suốt các 
thời kỳ có sự tham gia của nhiều thế hệ thầy trò và quay video clip ñể ñưa lên 
Facebook của từng cá nhân nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống và khát 
vọng hòa bình. Cũng từ ñây, lời ca, tiếng hát, màu cờ ñỏ thiêng liêng của Tổ 
quốc lan tỏa tới cộng ñồng ở mọi nơi, mọi chốn. Quên cả nắng, quên cả gió! Mắt 
người mãi mãi rưng rưng màu cờ ñỏ trên ñường phố, trong xóm làng, nơi ñảo 
xa; tim người mãi thầm thì câu thơ từ thời chống Mỹ: “Ôi Tổ quốc ta yêu như 
máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng. Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết, cho mỗi 
ngôi nhà, mỗi ruộng lúa, mỗi dòng sông”!... 
 Và hơn bao giờ hết, ta lại thêm khâm phục tầm phán ñoán sáng suốt của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là khi Người khẳng ñịnh: “Dân ta có một lòng yêu 
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nước nồng nàn. ðó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa ñến nay, mỗi khi Tổ 
quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng 
mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả 
lũ bán nước và lũ cướp nước”. 
 Tuy nhiên, trên hết, từ sự chắt lọc văn hóa dân tộc, phương ðông và 
phương Tây, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn hướng tới khát vọng hòa bình của con 
người, xây ñắp một nền văn hóa hòa bình, với lý tưởng chung: ðộc lập, tự do, 
bình ñẳng, bác ái, hạnh phúc. 
 Trên nền tảng của chủ nghĩa yêu nước, dân tộc Việt Nam lấy nhân nghĩa 
làm gốc ñể thắng hung tàn, ñề cao bổn phận ñối với Tổ quốc; trọng dân, ñề cao 
dân, khoan dung, hòa hợp… 
 Kỷ niệm 124 năm ngày sinh nhật Bác trong hoàn cảnh chủ quyền thiêng 
liêng của Tổ quốc ñang bị xâm phạm, hãy lấy tư tưởng sáng suốt của Người làm 
kim chỉ nam cho mọi hành ñộng. 
                                                                                 Hồng Thúy 
                                              (Báo Giáo dục và thời ñại số 121 - Ngày 21/5/2014) 

******************** 
Giới trẻ và tinh thần yêu nước 

 Những ngày gần ñây, ñiều mà các bạn trẻ quan tâm không phải là những 
khu vui chơi giải trí, không phải hôm nay thần tượng, ca sĩ, diễn viên mình yêu 
thích sẽ biểu diễn ở ñâu, mà ñiều họ quan tâm và luôn luôn theo dõi, ñó chính là  
tình hình vấn ñề biển ðông. Vụ việc tàu Trung Quốc ñưa giàn khoan HD 981 xâm 
phạm chủ quyền của Việt Nam ở biển ðông ñã dấy lên sự phản ñối, bức xúc và 
căm phẫn vô cùng mạnh mẽ, không chỉ riêng người dân Việt Nam, mà còn cả thế 
giới. 
 ðứng trước nguy cơ bị xâm phạm chủ quyền ñất nước không ai là không 
căm phẫn, bất bình. Những câu chuyện hằng ngày như hỏi thăm sức khỏe, công 
việc, gia ñình của nhau... ñược thay bằng những câu chuyện về biển, ñảo quê 
hương, về tình hình nóng bỏng ở biển ðông. Họ ñưa ra những quan ñiểm, chính 
kiến của mình, bàn luận về ñiều ñó. Ai nấy ñều bức xúc, bất bình và muốn làm 
một ñiều gì ñó cho Tổ quốc lúc này.  
 ðặc biệt các bạn trẻ ñã có nhiều hành ñộng lên án, phản ñối việc làm sai 
trái ñó của phía Trung Quốc, kêu gọi họ phải chấm dứt ngay các hành ñộng xâm 
phạm thềm lục ñịa và vùng ñặc quyền kinh tế của nước ta, rút giàn khoan         
HD 981 về nước. 
 Trên các trang mạng xã hội, ñặc biệt là Facebook, giới trẻ ñồng loạt thay 
avatar hình lá cờ Tổ quốc và hướng về biển ðông. Họ cùng nhau chia sẻ về tình 
hình biển ðông, cùng nhau hướng về biển, ñảo. Và chúng ta thấy rõ ở họ sự 
ñoàn kết, tinh thần dân tộc ñược nhân lên mạnh mẽ. Không khó ñể có thể thấy 
những dòng tâm tư, tình cảm của họ trên các trang mạng. Những thông tin chia 
sẻ về cá nhân bị lấn át bởi sự quan tâm tới những người chiến sĩ hải ñảo ñang 
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canh giữ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Họ ñộng viên các anh nơi ñảo xa, 
cùng nhau lắng nghe những ca khúc truyền thống thể hiện lòng yêu nước bất 
diệt.  
 Có thể thấy trên thế giới ít có quốc gia nào lại phải chịu nhiều cuộc chiến 
tranh chống giặc ngoại xâm như Việt Nam. Hơn ai hết, người Việt thấu hiểu giá 
trị của hòa bình, ñộc lập. Không ai mong chiến tranh xảy ra, nhưng chúng ta 
cũng không thể thờ ơ trước hành ñộng vi phạm nghiêm trọng của Trung Quốc 
trên vùng biển Việt Nam. 
 Là người Việt Nam, ai cũng mang trong mình lòng tự hào, tự tôn dân tộc. 
Họ vinh dự, tự hào và trân trọng những chiến công hiển hách mà năm xưa 
những thế hệ cha anh ñi trước ñã hy sinh biết bao xương máu cho ñộc lập, tự 
do, cho Tổ quốc ñược hòa bình thống nhất, cho lãnh thổ Việt Nam ñược vẹn 
toàn. Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh trường kỳ chống thực dân Pháp và 
ñế quốc Mỹ, nhân dân Việt Nam, thanh niên Việt Nam ñã nêu cao tinh thần yêu 
nước, ý chí kiên cường bất khuất, thà hy sinh ñến giọt máu cuối cùng chứ nhất 
ñịnh không chịu làm người dân mất nước, nhất ñịnh không chịu sống cuộc ñời nô 
lệ. 
 Thế hệ trẻ hôm nay nối tiếp những truyền thống vẻ vang ñó ñể giữ vững 
ñộc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Hơn ai hết, họ 
phải ý thức ñược một cách sâu sắc về vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình 
ñối với Tổ quốc, với dân tộc. Là thế hệ tương lai của ñất nước, là mùa xuân của 
xã hội nhiệm vụ của thanh thiếu niên không chỉ là học tập, rèn luyện mà còn sẵn 
sàng cống hiến, hy sinh. 
                                                                          Lê Th ị Thúy Mong 
                                               (Báo Giáo dục và thời ñại số 117 - Ngày 16/5/2014) 

������ 
Tỉnh táo, sáng suốt biểu thị lòng yêu nước 

 

 Những ngày qua, không chỉ người dân Việt Nam mà cả dư luận thế giới 
ñều tỏ ra hết sức bất bình trước hành ñộng xâm lược của Trung Quốc. Hơn lúc 
nào hết, mọi người dân Việt Nam ñang hướng về Tổ quốc, chung vai sát cánh 
sẵn sàng bảo vệ biển ñảo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu bằng nhiều cách làm, 
hành ñộng khác nhau. ðó chính là biểu hiện của “trái tim nóng” mà mỗi người 
dân Việt Nam ñang mang trong người. Thế nhưng chỉ có vậy thôi thì chưa ñủ, 
theo tôi còn cần phải có thêm “cái ñầu lạnh”. Bởi lẽ chống lại cuộc ñấu tranh xâm 
lược ở thế kỷ XXI này khác với thời kỳ xa xưa nhiều lắm. 
 Chúng ta phải ñấu tranh bằng một sức mạnh tổng hợp, bằng sự thông 
minh, linh hoạt chứ không phải vì sự căm phẫn kia mà cảm tính hành ñộng, có 
thể gây ra những tác hại khôn lường cho ñất nước, mà mỗi người Việt Nam ñều 
không quản ngại hi sinh bất cứ ñiều gì ñể bảo vệ, giữ gìn. 
 Chúng ta cần phân biệt ñâu là ñối tượng vi phạm chủ quyền, ñâu là những 
người láng giềng chân chính, nhà cầm quyền Bắc Kinh thực hiện hành ñộng ñưa 
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giàn khoan Hải Dương 981 vào hạ ñặt trên vùng biển Việt Nam thì họ phải chịu 
trách nhiệm về quyết ñịnh này. Nhân dân Trung Quốc hoàn toàn không liên quan 
ñến quyết ñịnh của nhà cầm quyền. 
 Chúng ta phản ñối hành ñộng vi phạm của nhà cầm quyền Bắc Kinh, 
nhưng không thể chống nhân dân Trung Quốc và ñối xử không ñúng với các 
doanh nghiệp Trung Quốc, ðài Loan sang ñầu tư ở Việt Nam. Họ là những 
doanh nhân không liên quan ñến chính trị. Nếu có hành vi làm thiệt hại cho 
doanh nghiệp là ñã ñối xử không công bằng với các nhà ñầu tư. Mà thiệt hại của 
nhà ñầu tư tại Việt Nam cũng chính là thiệt hại chung cho nền kinh tế ñất nước 
ta. 
 Bởi thế, mỗi chúng ta cần thể hiện lòng yêu nước một cách sáng suốt, 
khôn ngoan và mềm dẻo. Chúng ta phải bình tĩnh ñể cho thế giới biết, mỗi người 
dân yêu nước phản ñối hành ñộng xâm lược của nhà cầm quyền Bắc Kinh chứ 
không chống lại nhân dân Trung Quốc cũng như các doanh nghiệp Trung Quốc 
ñang làm ăn chân chính tại Việt Nam, ñể tránh ảnh hưởng ñến môi trường ñầu 
tư và chính sách ñối ngoại ñúng ñắn mà ðảng và Nhà nước ta ñã thực hiện từ 
nhiều năm nay, và nhất là ñể tránh bị kích ñộng bởi những kẻ xấu, bởi những thế 
lực thù ñịch luôn tìm cớ chống phá nước ta. 
 Những ngày qua, các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và cả ngư dân 
của chúng ta ñã kiên trì, quyết liệt ñấu tranh với các hành vi ngang ngược của 
Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam theo luật pháp quốc tế, bằng biện pháp hòa 
bình, không khiêu khích và cũng không mắc mưu từ những hành ñộng khiêu 
khích của phía Trung Quốc, thì sự kiềm chế trong ñất liền càng làm cho chúng ta 
tăng thêm sức mạnh chính nghĩa. 
 Mỗi người con của Tổ quốc cần ñoàn kết ñồng lòng ủng hộ Chính phủ với 
những ñối sách tốt nhất ñể xử lý những vấn ñề khó khăn ñang ñặt ra. Làm như 
vậy chính là cách chúng ta tiếp tục thắp lửa công lý, tinh thần ngoại giao nhân 
dân quý báu của dân tộc. Bằng cách ñó, chúng ta có thể chiến thắng thứ “quyền 
lực cứng rắn” bằng luật pháp, ñạo lý, truyền thống dân tộc... làm lay ñộng lương 
tri của nhân loại tiến bộ trên thế giới, khiến họ hiểu về mong muốn thực hiện 
những khát vọng tốt ñẹp vì hòa bình mà chúng ta luôn vươn tới. 
 Mỗi người dân chúng ta hãy tỉnh táo, sáng suốt, biểu thị lòng yêu nước 
trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, hòa nhịp với hành ñộng 
ñấu tranh hòa bình của các lực lượng chức năng và ñồng bào cả nước. Chúng ta 
tin rằng, với truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm, với sự kiên 
cường bất khuất của một dân tộc “lấy ñại nghĩa ñể thắng hung tàn”, chúng ta 
hoàn toàn có thể giữ gìn nền ñộc lập, hòa bình cho nước nhà, khẳng ñịnh chủ 
quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc! 
 
                                                                                Minh Tư 
                                               (Báo Giáo dục và thời ñại số 120 - Ngày 20/5/2014) 
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Khi Tổ quốc cần, tất cả sẽ nắm tay… 
 

 Biển ðông ñang dậy sóng, mặt biển bao la thuộc chủ quyền ñất nước mà 
nghìn ñời cha ông gìn giữ ñang bị xâm phạm. Hàng triệu quả tim ñang hồi hộp, 
trông ra ngoài khơi ñang trào dâng bão tố. Những ngày này, mọi tầng lớp nhân 
dân, kiều bào ở nước ngoài, bè bạn quốc tế cùng ñồng lòng, theo dõi, phản ñối 
hành ñộng của Trung Quốc. 
 Nghe trên vô tuyến truyền hình, ñài báo cập nhật về các hành ñộng ngỗ 
ngược của Trung Quốc tại biển ðông, con hỏi: “Tại sao người ta lại ñến nước 
mình và làm như vậy ạ?”. 
 “ðó là người hàng xóm không trung thực, con ạ”. Tôi cố tìm cách giải thích 
dễ hiểu nhất cho con. 
 “Bao giờ bố ra biển, cho con theo với” - Con gái thầm thì... 
 Chợt bỗng thấy rưng rưng. Bỗng nhớ về ba năm trước, trong chuyến công 
tác ra Trường Sa, trông những con tàu “lạ” từng bước bám theo mình là lòng 
không khỏi lo lắng. Cảm giác ñó qua ñi khi ñược ñặt chân lên Trường Sa Lớn, 
ðá Lát, Tiên Nữ, Sơn Ca... ñược thấy những trái tim nhiệt huyết, hiên ngang nắm 
chắc tay súng từng giờ dõi ra ngoài xa canh giữ vùng biển thiêng của Tổ quốc 
bỗng thấy an lòng. 
 Vâng, tôi sẽ ñi, khi cần. Và tôi cũng chắc rằng hơn 90 triệu người dân 
nước Việt này, tất cả sẽ nắm tay, cùng hướng nhịp về biển ðông ñể bảo vệ chủ 
quyền thiêng liêng của ñất nước. 
 Con gái ơi, yêu nước cũng giống như con yêu ông bà, bố mẹ vậy. 
 Tổ quốc ñã gọi tên mỗi người con Việt Nam. Lòng tôi rộn ràng, hồi hộp, 
nhớ ñến biết bao ca khúc, giai ñiệu ñã hòa quyện cùng lịch sử, cùng những 
thăng trầm của dòng chảy lịch sử ñất nước. “Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa 
nhau”, hay “Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt/ Như mẹ như cha, như vợ như 
chồng/ Ôi Tổ quốc nếu cần ta sẽ chết/ Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi con 
sông…(Chế Lan Viên) hay “Tôi ñang nghe Tổ quốc gọi tên mình/ Bằng tiếng 
sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh ñá/ Sóng cuồn cuộn lên dáng hình ñất 
nước/ Một tấc biển cắt rời, vạn tấc ñất ñớn ñau” (thơ Nguyễn Phan Quế Mai). 
 Ai ñã từng ra biển, ai ñã từng ñến Hoàng Sa, Trường Sa... ñều cảm nhận 
sự thiêng liêng của cuộc sống hòa bình. Dân tộc ta ñã ñoàn kết, cùng chung tay 
bảo vệ Tổ quốc, thì cũng sẽ mãi mãi giữ vững tinh thần ñó, phát huy sức mạnh 
ñể giữ vững chủ quyền biển ñảo quê hương. ðó là ñiều những ngày tháng qua, 
trên các phương tiện truyền thông, trên các diễn ñàn mạng xã hội, hàng triệu trái 
tim, trẻ có, già có ñều lên tiếng. Họ ñang chứng tỏ sức mạnh của mình như 
những con sóng, sẵn sàng cuộn lên dữ dội, sẵn sàng ñấu tranh với mọi thế lực, 
mọi kẻ thù muốn xâm phạm chủ quyền ñất nước. 
 Biển dậy sóng, tinh thần dậy sóng. Tôi nghe trong tim mình Tổ quốc gọi 
tên, cuộc sống gọi tên. Chúng tôi xin nghe lời, xin chấp hành mệnh lệnh của ñất 
nước.                                                                       
                                                                                    Sơn Bình 
                                                (Báo Pháp luật Việt Nam số 137 - Ngày 17/5/2014) 
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NIỀM TIN V1O ĐỐI SÁCH 
 

 Vụ việc Trung Quốc hạ ñặt giàn khoan Hải Dương 981, xâm phạm nghiêm 
trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam khiến nhân 
dân ta vô cùng bức xúc, cộng ñồng quốc tế bất bình. Nhiều hoạt ñộng mít tinh, 
tuần hành của các tầng lớp nhân dân phản ñối việc làm sai trái này ñã ñược tổ 
chức ôn hòa, thể hiện bản lĩnh, văn hóa yêu nước của người Việt Nam.  
 Sự việc trở nên ñáng tiếc khi xuất hiện một số ñối tượng xấu lợi dụng lòng 
yêu nước của người dân, kích ñộng gây rối, xâm hại tài sản doanh nghiệp, thân 
thể công nhân… làm tổn thương hình ảnh dân tộc, phương hại ñến cuộc ñấu 
tranh chính nghĩa bảo vệ chủ quyền mà nước ta ñang nhận ñược sự ủng hộ rộng 
rãi của bạn bè quốc tế. 
 Việc một số ít người dân bị các ñối tượng xấu kích ñộng, lợi dụng khi tuần 
hành gây rối nói lên nhiều vấn ñề, trong ñó, có sự thiếu hiểu biết về tình hình và 
chưa tin tưởng hoàn toàn vào chiến lược bảo vệ chủ quyền quốc gia mà ðảng, 
Nhà nước, Chính phủ ta ñã hoạch ñịnh. ðặc biệt, một bộ phận thanh niên rõ ràng 
ñã có biểu hiện thiếu kiềm chế, thiếu sự ủng hộ cần thiết cho cuộc ñấu tranh giữ 
nước bằng phương pháp ñấu tranh kiên quyết, toàn diện và giữ gìn môi trường 
hòa bình, ổn ñịnh ñể phát triển. Một trong những tư duy mới của ðảng ñược cụ 
thể hóa trong “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (tại Hội nghị Trung 
ương 8 (Khóa XI) là việc cân nhắc, xử lý linh hoạt và chính xác về vấn ñề “ñối 
tượng” và “ñối tác”, làm cơ sở ñể xử lý ñúng ñắn mối quan hệ giữa hợp tác và 
ñấu tranh: “Những ai chủ trương tôn trọng ñộc lập, chủ quyền, thiết lập và mở 
rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác bình ñẳng, cùng có lợi với Việt Nam ñều là ñối 
tác của chúng ta. Bất kể thế lực nào có âm mưu và hành ñộng chống phá mục 
tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN 
ñều là ñối tượng ñấu tranh”. 
 Cần thống nhất nhận thức ñó ñể có quyết tâm và niềm tin, tiếp tục thực 
hiện các biện pháp nâng cao cảnh giác, ñấu tranh kiên trì bằng hành ñộng của 
các lực lượng chấp pháp trên thực ñịa, qua ñấu tranh chính trị, ngoại giao... Nắm 
vững và vận dụng nhuần nhuyễn bài học của cha ông ta: “ðem ñại nghĩa thắng 
hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”… 
 Niềm tin vào ñường lối chiến lược kiên trì giữ vững chủ quyền biển, ñảo 
bằng phương pháp hòa bình chính là niềm tin vào chính nghĩa. Ở cuộc ñấu tranh 
liên quan ñến việc Trung Quốc hạ ñặt giàn khoan Hải Dương 981, chúng ta có 
chính nghĩa. Vì vậy, bản lĩnh và văn hóa của dân tộc lúc này thể hiện ở sự bình 
tĩnh, quyết tâm mà kiềm chế. Trong khi các chiến sĩ cảnh sát biển, các kiểm ngư 
viên và cả ngư dân ñang bình tĩnh trụ vững trên những con tàu gan góc ngoài 
biển ðông, thì sự kiềm chế trong ñất liền càng làm cho chúng ta tăng thêm sức 
mạnh chính nghĩa. Kiềm chế khiến chúng ta tựa một cây cung ngày càng căng 
dây dần ñến hết mức. Hãy cố gắng nén thêm nữa! ðể ñến khi sự hy sinh gian 
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khổ của quân và dân phải chịu ñối mặt trên biển cộng hưởng với sức mạnh ñấu 
tranh chính trị, ñấu tranh ngoại giao, ñấu tranh pháp lý, sự ủng hộ của bè bạn 
quốc tế… sẽ là sức mạnh chiến thắng. 
 Lòng yêu nước chân chính khác với chủ nghĩa dân tộc cực ñoan hẹp hòi. 
Nhân dân Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn, từng lưu giữ trong con mắt bạn 
bè luôn là ñất nước yêu hòa bình, tràn ñầy lòng nhân ái. Vào lúc này, mỗi người 
Việt Nam yêu nước phải rất bình tĩnh, tỉnh táo, chấp hành nghiêm pháp luật, 
cùng giương cao ngọn cờ chính nghĩa, phát huy cao nhất bản lĩnh cao thượng 
của dân tộc. Chúng ta ñã chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược bằng bản lĩnh ñó và 
sẽ nhất ñịnh chiến thắng trong cuộc ñấu tranh này. 
                                                                                Thái ðức Hạnh  
                                                             (www.thanhnien.com.vn – Ngày 17/5/2014) 
 
 

Sự phẫn nộ 
 

 Trung Quốc hạ ñặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng ñặc quyền kinh tế 
và thềm lục ñịa của Việt Nam với hàng ñàn tàu quân sự, tàu bán quân sự, tàu cá, 
tàu kỹ thuật... là một hành ñộng ngang ngược xâm phạm chủ quyền Việt Nam. 
Sự ngang ngược của kẻ cướp khiến người Việt và lương tri nhân loại phẫn nộ. 
Những cuộc biểu tình thể hiện thái ñộ phản ñối hành ñộng sai trái của Trung 
Quốc tại Việt Nam và rất nhiều nơi trên thế giới là một tất yếu và chính ñáng. 
 Lòng yêu nước, trọng chân lý trước chủ quyền quốc gia bị xâm phạm ñã 
sinh ra sự phẫn nộ nhưng có những sự “phẫn nộ” không bắt ñầu từ lòng yêu 
nước lại cần rất cảnh giác! ðó là sự “phẫn nộ” dỏm của những kẻ xấu, lũ cơ hội, 
bọn phá hoại ñã lợi dụng tình cảm yêu nước của ñám ñông ñể kích ñộng, “ném 
ñá giấu tay”, thực hiện những mưu ñồ riêng của chúng. Bất cứ người Việt Nam 
yêu nước nào ñều không thể không sáng suốt và cảnh giác trước những sự 
“phẫn nộ dỏm” này bởi kẻ thù, cái xấu, cái ác luôn rình rập quanh ta. 
 Chuyện ñáng tiếc ñã xảy ra tại Bình Dương, Hà Tĩnh... và nay ñã chấm dứt 
chứng tỏ lòng yêu nước và sự phẫn nộ chính ñáng trong con tim mỗi người dân 
nước Việt. Chỉ có tình yêu mới bảo vệ ñược tình yêu và chỉ có tình yêu mới làm 
nên sự sáng suốt. 
 Những kẻ gây rối, kích ñộng, ñập phá nhà máy chắc chắn sẽ bị nghiêm trị 
nhưng chúng là ai? Theo cơ quan ñiều tra bước ñầu cho hay, trước hết, chúng là 
những ñối tượng bất hảo... Chúng lợi dụng ñám ñông, kích ñộng ñám ñông, xông 
vào nhà máy, khu công nghiệp ñể trộm cướp. Biểu tình chống Trung Quốc ñã bị 
chúng lợi dụng theo kiểu tâm lý ñám ñông. Chúng lấy lý do xông vào nhà máy 
yêu cầu chủ cho công nhân nghỉ việc ñi biểu tình, rồi sau ñó kích ñộng, gây sự 
hỗn loạn. Suy ñến tận cùng, hành ñộng này là phá hoại ñất nước Việt Nam, bôi 
xấu hình ảnh ñẹp ñẽ của con người Việt Nam. 
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 Phải khẳng ñịnh rõ là những công dân Việt Nam yêu nước hoàn toàn 
không có ý ñịnh ñập phá ngoài chuyện biểu tình phản ñối Trung Quốc xâm phạm 
vùng biển Việt Nam với thái ñộ ôn hòa. Những cuộc xuống ñường biểu tình của 
người dân là xuất phát từ lòng yêu nước, thể hiện trách nhiệm công dân, tinh 
thần ñộc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam. Người yêu nước không liên quan 
ñến một nhóm nhỏ phá hoại ñã bị lột mặt và tạm giữ lúc này. 
 Sự phẫn nộ trước hành ñộng xâm phạm chủ quyền của ta và sự phẫn nộ 
trước những kẻ xấu, cơ hội, kích ñộng ñã khiến dư luận cả nước phản ñối quyết 
liệt những phần tử gây rối. Công nhân ở các khu công nghiệp ñã cảnh giác và 
kiên quyết không nghe theo sự xúi giục của kẻ xấu mà vẫn làm việc bình thường 
cũng là một biểu hiện của lòng yêu nước. 
 Kẻ xấu ñã có mục ñích khi chuyện ñập phá xảy ra? Hành ñộng ngang 
ngược hạ ñặt giàn khoan Hải Dương 981 và sự kiên quyết gìn giữ chủ quyền của 
lực lượng chấp pháp Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa bị “pha loãng” phân tán 
vào sự kiện trong nước? Kế thâm hiểm muốn bôi bẩn người Việt, nước Việt cũng 
như ly gián lòng dân, xuyên tạc biểu tình hòng muốn giảm bớt sự phẫn nộ trước 
hành vi vi phạm chủ quyền ñang diễn ra của Trung Quốc chăng? 
 Câu hỏi chưa có lời giải nhưng phía Trung Quốc vừa ñưa ra luận ñiệu vu 
cáo tàu chấp pháp Việt Nam (tàu nhỏ) ñâm tàu Trung Quốc (tàu lớn) khuấy ñộng 
chủ nghĩa dân tộc cực ñoan, ñể cho công nhân xuống ñường, tấn công các nhà 
ñầu tư và công nhân Trung Quốc. ðó là sự vu cáo phi lý. 
 Không ai có thể lợi dụng một vài vụ việc gây rối xảy ra ñể ñổi trắng thay 
ñen, nhằm bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trước cộng ñồng quốc tế. Bởi vì, việc ñập 
phá là có, nhưng do một số phần tử quá khích hành ñộng bộc phát, những người 
này không thể ñại diện cho công nhân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam có truyền 
thống nhân hậu, yêu chuộng hòa bình, nhân ñạo. Trước hành ñộng Trung Quốc 
ngang ngược hạ ñặt giàn khoan trái phép, nhân dân Việt Nam kiên quyết ñấu 
tranh, phản ñối, không có gì có thể lay chuyển ñược tinh thần và ý chí ñó. Nhưng 
với nhân dân Trung Quốc, sự hành xử của Việt Nam luôn thắm tình hữu nghị, 
vẹn toàn hai chữ láng giềng. Bằng chứng cụ thể là ñội ngũ y bác sĩ, tình nguyện 
viên ñến các bệnh viện ở Hà Tĩnh ñể chăm sóc cho công nhân Trung Quốc bị 
thương rất nhiệt tình và thực tâm. Người dân ñịa phương cũng góp sức giúp ñỡ 
công nhân Trung Quốc. Chính công nhân Trung Quốc cũng hết sức cảm ñộng 
trước tấm lòng của người Việt Nam. 
 Không thể ñánh lạc hướng dư luận, Việt Nam sẽ tiếp tục ñấu tranh buộc 
Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981. 
                                                                               Lưu Thủy 
                                             (Báo Sức khỏe và ñời sống số 80 - Ngày 21/5/2014) 
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ĐẠI NGHĨA VIỆT NAM 
 

 Những ngày qua, sau các cuộc biểu tình quá khích của những công nhân 
bị kích ñộng, số doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài hoạt ñộng trở lại ngày 
một tăng cao. Ở nhiều nhà máy, công nhân còn lao ñộng cả ngày nghỉ cuối tuần. 
Hoạt ñộng kinh doanh, sản xuất ở các khu công nghiệp mau chóng trở lại bình 
thường là kết quả của thái ñộ ñúng ñắn, phản ứng kịp thời của các cấp chính 
quyền, các ñoàn thể và tuyệt ñại ña số người lao ñộng. 
 Cùng với việc giải thích và cam kết bảo ñảm an toàn cho các doanh 
nghiệp, chúng ta ñã kịp thời ngăn chặn, bắt giam và khởi tố những kẻ quá khích. 
ðồng thời Nhà nước ñã thực hiện việc hỗ trợ, xúc tiến ñền bù thiệt hại cho các 
doanh nghiệp. Chính quyền và các ñoàn thể, nhân dân các ñịa phương ñã kịp 
thời chữa trị, vận ñộng ñóng góp ủng hộ những người lao ñộng nước ngoài bị 
thương, bị thiệt hại. Những hành ñộng ñó ñã thể hiện ñạo lý hòa bình, nhân văn 
Việt Nam. 
 Quan ñiểm của Nhà nước và nhân dân ta là rất rõ ràng. Một mặt kiên 
quyết, kiên trì cuộc ñấu tranh hòa bình bằng pháp lý, ngoại giao ñối với việc 
chính quyền Trung Quốc hạ ñặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển ñặc 
quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm chủ quyền Việt Nam, vi phạm Công ước 
Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, vi phạm Bộ Quy tắc ứng xử trên biển 
ðông giữa các nước ASEAN và Trung Quốc. Mặt khác, chúng ta bảo ñảm cao 
nhất mọi ñiều kiện ñể ñất nước hòa bình, ổn ñịnh, tuân thủ nghiêm luật pháp kinh 
doanh, bảo vệ an ninh, an toàn cho các nhà ñầu tư và chuyên gia, công nhân 
nước ngoài trong ñó có những doanh nhân, chuyên gia và công nhân Trung 
Quốc. 
 Quan ñiểm của Việt Nam, lối ứng xử rõ ràng, kiên quyết và kiềm chế, sự 
tôn trọng và thi hành nghiêm minh luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế, ñạo 
lý nhân văn Việt Nam ñã ñược dư luận quốc tế ñánh giá cao, ñồng tình ủng hộ. 
 Khi ñất nước hữu sự, lòng yêu nước lại dâng trào trong mỗi người Việt 
Nam. Nhưng lòng yêu nước phải ñược thể hiện tỉnh táo, ñúng cách mới có thể 
kết liên thành một khối ñồng lòng, mới trở thành sức mạnh không thế lực nào, 
thủ ñoạn nào có thể làm ly tán, lợi dụng. Mỗi ngày sự ủng hộ về tinh thần và vật 
chất của bà con cả nước lại ñến với lực lượng thực thi pháp luật và người dân 
ñánh cá trên biển ðông. Mỗi ngày lại thêm những tiếng nói từ lãnh ñạo ðảng, 
Nhà nước, của các cơ quan, ñoàn thể và nhân dân trong nước, của người Việt 
Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế lại vang lên vì chính nghĩa. 
 Trải qua chiến tranh khốc liệt, khát vọng hòa bình, xây dựng, hội nhập và 
phát triển, khát vọng “trong ấm ngoài êm” ñã trở thành ñộng lực, thành niềm tin 
mạnh mẽ của toàn dân vào bản lĩnh, ñường lối và quyết sách của ðảng và Nhà 
nước. Chính nghĩa trong tay chúng ta nhưng chính nghĩa chỉ có thể trở thành ñại 
nghĩa, thành sức mạnh vô song khi cả dân tộc ñoàn kết theo ñường lối, ñịnh 
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hướng, và chiến lược, sách lược sáng suốt. Hòa bình ổn ñịnh ñể phát triển, hội 
nhập quốc tế ñể tự lực, tự cường - ñó là ñiều kiện, là quy luật dựng nước và giữ 
nước trong lịch sử và trong thời ñại mới. 
 “Sửa hòa hiếu cho hai nước/ Tắt muôn ñời chiến tranh” (Nguyễn Trãi) - ðại 
nghĩa ngàn năm Việt Nam ñã và mãi mãi nêu cao. ðất nước có biến phải “Dĩ bất 
biến ứng vạn biến” - ñó là bản lĩnh, phương châm từng làm nên lịch sử. 
                                                                                       Mạnh Hùng  
                                                             (Báo Quân ñội nhân dân - Ngày 21/5/2014) 
 
 

�Viết cho ngày sóng cả 
 

Thương lắm cánh hải âu chùng chiềng gió cả 
Chiều ấy gọi nhau nháo nhác hoàng hôn 
Sóng bật lên gào thét tiếng căm hờn 
Triệu trái tim ñau nỗi ñau Tổ quốc 
 
Ai ñã ñi những rộng dài ñất nước 
Mà không thương nghìn ngọn sóng mặn mòi 
Ai hôm nay thấy máu rớm chân trời 
Mà không khóc nghẹn trong làn thở nóng 
 
Bao người muốn ñứng lên nơi bao người ngã xuống 
Những tấm bia còn thao thiết trùng khơi 
Những vòng hoa chưa bạc nắng vọng vời 
Cùng Tổ quốc phía mặt trời vẫn hát 
 
Biển mặn lắm nên biển không thôi khát 
Vòm mùa xanh ru dài khúc bình yên 
Người Việt tôi giấc mơ cũng thật hiền 
Thương ñến từng hạt cát vùi trong biển 
 
Nhưng chúng lại ñem bão giông tràn ñến 
Giấc mơ hiền cũng hóa những giáo gươm 
Triệu trái tim hướng về biển căm hờn 
Xin nguyện chết cho quê hương bất tử 
 
Chiều nay ñàn hải âu giăng cánh mềm trĩu gió 
ðan vào nhau khâu mảnh sóng rách ñau 
Hoàng Sa ơi muôn nẻo nhịp tim trào 
Vững vàng nhé hòn phong ba ñất mẹ. 
 

                                                                                     Phạm Tú Anh 
                                                               (Báo Biên phòng số 40 - Ngày 16/5/2014) 
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