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I - TRÊN THỰC ĐỊA 

Phản ứng quốc tế sau vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus 

Trong thông cáo báo chí ngày 6/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan               
Ortagus nêu rõ: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước thông tin về việc Trung Quốc đâm                 
chìm một tàu đánh cá của Việt Nam ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa (Paracel                 
Islands) trên Biển Đông. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt hành động của Trung                 
Quốc nhằm khẳng định những yêu sách biển trái pháp luật và gây thiệt hại cho các                 
nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông”. 

Kể từ khi bùng phát đại dịch toàn cầu viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Bắc Kinh                 
cũng đồng thời công bố “các trạm nghiên cứu” mới trên những căn cứ quân sự mà                 
nước này xây dựng ở đá Chữ Thập và đá Xu bi (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt                   
Nam), đồng thời cho hạ cánh máy bay quân sự đặc chủng xuống Đá Chữ Thập. Trung                 
Quốc cũng tiếp tục triển khai lực lượng dân quân trên biển xung quanh quần đảo                
Trường Sa. 

Thông cáo khẳng định, chính phủ Mỹ có cùng quan điểm với Phán quyết Toà trọng tài                 
vụ kiện Biển Đông tháng 7/2016, coi yêu sách Đường Chín đoạn của Trung Quốc là                
bất hợp pháp chiếu theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982. 

"Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc tập trung vào việc ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm                  
đối phó với đại dịch toàn cầu COVID-19, đồng thời chấm dứt ngay việc lợi dụng sự                 
sao lãng hoặc dễ tổn thương của các nước khác hòng mở rộng các tuyên bố chủ quyền                  
trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông", thông cáo viết. 

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ 

Ngày 9/4, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng ra thông cáo “rất quan ngại về những báo cáo                  
cho biết một tàu hải cảnh Trung Quốc va chạm và đâm chìm một tàu cá Việt Nam                  
trong vùng phụ cận quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. 

Hành vi của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trái ngược với tầm nhìn của Hoa Kỳ về                  
một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, trong đó tất cả các                  
quốc gia, lớn và nhỏ, được bảo đảm chủ quyền, không bị ép buộc và có thể theo đuổi                   
tăng trưởng kinh tế phù hợp với các quy tắc và chuẩn mực quốc tế đã được chấp nhận.                   
Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ nỗ lực của các đồng minh và đối tác để đảm bảo tự do hải                      
hành và cơ hội kinh tế trên toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. 

Đại dịch COVID-19 càng nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật                 
pháp, vì nó tạo điều kiện cho phép chúng ta giải quyết mối đe dọa chung này theo                  
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cách minh bạch, tập trung và hiệu quả. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế các                   
hành động gây mất ổn định khu vực, làm chệch hướng phản ứng toàn cầu đối với đại                  
dịch hoặc có nguy cơ góp phần không cần thiết vào tổn thất tính mạng và tài sản.” 

Giới Thượng Nghị sỹ Mỹ 

Đã có 5 Thượng Nghị sỹ Mỹ ra tuyên bố lên án Trung Quốc. Các TNS đó bao gồm                   
Chủ tịch và thành viên cấp cao của Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Jim Risch và Bob                  
Menendez cùng với Cory Gardner và Ed Markey, chủ tịch và thành viên cấp cao của                
Tiểu ban Đông Á, Thái Bình Dương và chính sách an ninh mạng quốc tế thuộc Ủy                 
ban Đối ngoại Thượng viện. Người cuối cùng là TNS bang Kansas, Tom Cotton. 

Đa phần các nghị sĩ cho rằng hành động của Trung Quốc là vi phạm luật pháp quốc                  
tế, gây hấn và gây chia rẽ ở Biển Đông và nhấn mạnh mọi quốc gia trong khu vực Ấn                    
Độ - Thái Bình Dương phải được tự do, không bị cưỡng ép trong một khu vực được                  
quản trị bởi luật pháp, các quy chuẩn và thể chế quốc tế. Chính quyền Mỹ cần lên                  
tiếng trước "các hành động của Trung Quốc và tiếp tục tái khẳng định quyền tự do                 
hàng hải và hàng không trên Biển Đông" và “tiếp tục hỗ trợ các đối tác và đồng minh                   
khu vực của mình bảo vệ tự do hàng hải, dòng chảy thương mại tự do, và tuân thủ các                    
thỏa thuận quốc tế”. 

Bộ Ngoại giao Philippines 

Bộ ngoại giao Philippines ngày 08 tháng 4 năm 2020 đã ra tuyên bố có đoạn viết: “Bộ                  
Ngoại giao bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về báo cáo vụ việc tàu Việt Nam bị đâm                   
chìm ở Biển Đông vào ngày 03 tháng 4 năm 2020. Kinh nghiệm tương tự của chúng                 
tôi đã cho thấy niềm tin vào tình bạn đã bị mất như thế nào qua vụ việc như vậy; và                     
niềm tin đã được tạo ra nhiều thế nào bởi hành động nhân văn của Việt Nam trực tiếp                   
cứu mạng sống của ngư dân Philippines của chúng tôi. Chúng tôi đã không ngừng và                
sẽ không ngừng cảm ơn Việt Nam. Với suy nghĩ đó, chúng tôi đưa ra tuyên bố này để                   
thể hiện tình đoàn kết. 

Bộ Ngoại giao Philippines coi trọng việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông và                  
lưu ý rằng những vụ việc như vậy làm suy yếu tiềm năng xây dựng mối quan hệ khu                   
vực thực sự sâu sắc và đáng tin cậy giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á                  
(ASEAN) và Trung Quốc. Với đà tiến tích cực của các cuộc thảo luận về một Bộ quy                  
tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), điều quan trọng là phải tránh những sự cố như vậy và                   
sự khác biệt được giải quyết theo cách tăng cường đối thoại và tin tưởng lẫn nhau. 

Việc tiếp tục củng cố các mối quan hệ khu vực đặc biệt quan trọng trong bối cảnh                  
ASEAN và Trung Quốc cùng cam kết nhằm hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng               
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đang diễn ra bởi đại dịch COVID-19, như trong Tuyên bố của Hội nghị đặc biệt Bộ                 
trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc về bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) ngày           
20 tháng 2 năm 2020....” 

GS Carlyle Thayer: Liệu TQ có trừng phạt tàu hải cảnh TQ. 

Theo Carlyle Thayer (giáo sư chính trị tại Đại học New South Wales, Canberra), hành               
động của tàu hải cảnh 4301 dường như dựa theo quy trình tiêu chuẩn của hải cảnh                 
nước này. Ông cho biết trong nhiều năm qua ông đã nhiều lần hỏi các quan chức và                  
học giả Trung Quốc về việc có bất cứ một vị sĩ quan thuyền trưởng tàu Trung Quốc                  
nào bị trừng phạt vì đã tấn công tàu cá Việt Nam, và ông không bao giờ nhận được                   
câu trả lời tích cực. Bởi vậy ông cho rằng lần này cũng vậy. Khó có thể xảy ra chuyện                    
Trung Quốc đáp ứng yêu cầu của Việt Nam điều tra vụ việc, trừng phạt những người                 
chịu trách nhiệm và đền bù cho chủ sở hữu tàu cá bị đánh chìm. Trung Quốc sẽ trả lời                    
rằng hải cảnh Trung Quốc đã làm theo luật để bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc.  

Các nhà nghiên cứu Nga: Việt Nam sẽ không đơn độc trong vấn đề Biển Đông 

Những nhà nghiên cứu người Nga, Grigory Trofimchuk thuộc Quỹ Ủng hộ Nghiên             
cứu Á-Âu và Vladimir Kolotov từ Đại học Quốc gia Saint Petersburg, đã lên tiếng               
phản đối hành vi đâm chìm tàu cá Việt Nam của hải cảnh Trung Quốc, và cho rằng                  
cộng đồng quốc tế sẽ ủng hộ Việt Nam. 

Trofimchuk cho rằng Việt Nam nên tận dụng các công cụ pháp lý quốc tế, và các diễn                  
đàn đa phương như Hội đồng bảo an LHQ hay ASEAN để bảo vệ tối đa quyền và lợi                   
ích của mình. Kolotov cho rằng Trung Quốc đang tận dụng thời kỳ cả thế giới chống                 
đại dịch cho mục đích riêng, tăng cường ảnh hưởng ở Biển Đông. Các nước có liên                 
quan nên chuẩn bị và cảnh giác do căng thẳng có thể leo thang.  

Những tấm ảnh ngư dân chụp ngoài hiện trường xuất hiện trên trang thông tin quốc                
tế uy tín 

Ngay sau khi có các báo cáo cụ thể về những tàu hải cảnh Trung Quốc đã đâm chìm                   
và tham gia rượt đuổi các tàu cá Việt Nam, Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đã chuyển                   
ngữ sang tiếng Anh để đưa thông tin tới cộng đồng quốc tế. 

Bản dịch của Dự án đã được trích dẫn trong bản tin về sự kiện này trên hai trang                   
thông tin của Hoa Kỳ là trang Lawfare của Viện Lawfare hợp tác với Viện Brookings                
(viện nghiên cứu chính sách hàng đầu của Mỹ), và trang USNI News của Viện Hải                
quân Hoa Kỳ.  
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Ảnh tàu hải cảnh 4301 - con tàu bị tố cáo là đâm chìm tàu cá Việt Nam - do ngư dân chụp ngay tại hiện 
trường, đã được đăng tải trên trang USNI News của Viện Hải quân Hoa Kỳ 

 

Xem thêm: 

US Department of State ngày 6/4: PRC’s Reported Sinking of a Vietnamese            
Fishing Vessel in the South China Sea 

US Department of Defense ngày 9/4: China Coast Guard Sinking of a Vietnam             
Fishing Vessel 

Department of Foreign Affairs of the Republic of the Philippines ngày 8/4:            
Statement: On the sinking of a Vietnamese vessel in the South China Sea 

Risch, Menendez, Gardner, Markey comment on Chinese Coast Guard's         
sinking of a Vietnamese fishing boat, deployment of military aircraft in South            
China Sea 

Vietnamplus ngày 8/4: Vietnam not alone in East Sea issue: Russian experts 

Carl Thayer ngày 4/4: Thayer Consultancy Background Briefing 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ngày 4/4: Viet Nam Demands China to Punish               
Its Coast Guard Ship for Sinking Vietnamese Fishing Boat in the Paracels 

USNI News ngày 9/4: Veneer of China’s Charm Offensive Cracked By           
Vietnamese Fishing Boat Incident 

Lawfare ngày 7/4: Water Wars: Coronavirus Spreads Risk of Conflict Around           
the South China Sea 
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https://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/risch-menendez-gardner-markey-comment-on-chinese-coast-guards-sinking-of-a-vietnamese-fishing-boat-deployment-of-military-aircraft-in-south-china-sea
https://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/risch-menendez-gardner-markey-comment-on-chinese-coast-guards-sinking-of-a-vietnamese-fishing-boat-deployment-of-military-aircraft-in-south-china-sea
https://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/risch-menendez-gardner-markey-comment-on-chinese-coast-guards-sinking-of-a-vietnamese-fishing-boat-deployment-of-military-aircraft-in-south-china-sea
https://en.vietnamplus.vn/vietnam-not-alone-in-east-sea-issue-russian-experts/171355.vnp
https://twitter.com/SCS_news/status/1247007727424950272
https://dskbd.org/2020/04/04/viet-nam-demands-china-to-punish-its-coast-guard-ship-for-sinking-vietnamese-fishing-boat-in-the-paracels/
https://dskbd.org/2020/04/04/viet-nam-demands-china-to-punish-its-coast-guard-ship-for-sinking-vietnamese-fishing-boat-in-the-paracels/
https://news.usni.org/2020/04/09/veneer-of-chinas-charm-offensive-cracked-by-vietnamese-fishing-boat-incident
https://news.usni.org/2020/04/09/veneer-of-chinas-charm-offensive-cracked-by-vietnamese-fishing-boat-incident
https://www.lawfareblog.com/water-wars-coronavirus-spreads-risk-conflict-around-south-china-sea
https://www.lawfareblog.com/water-wars-coronavirus-spreads-risk-conflict-around-south-china-sea


 

Nguồn thông tin mở cho biết diễn tiến hải trình của biên đội tác chiến tàu sân                 
bay Liêu Ninh 

Những hình ảnh vệ tinh từ một nhà phân tích quốc phòng cho thấy biên đội tác chiến                  
tàu sân bay Liêu Ninh đã rời Thanh Đảo trước ngày 8/4/2020.  

 

Đến buổi sáng ngày 10/4, nhóm tàu sân bay Liêu Ninh được nhìn thấy cách Thượng                
Hải 100 hải lý về phía đông. 
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Nhóm phân tích tại ShadowBreak Intl. thông qua ảnh vệ tinh đã xác định được vị trí của biên đội tàu 
Liêu Ninh vào lúc 9h38’ sáng ngày 10/4 (giờ Việt Nam) cách Thượng Hải 100 hải lý về phía đông. 

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, vào 7h tối ngày 10/4, Lực lượng                
Phòng vệ biển Nhật Bản đã phát hiện tổng cộng 6 tàu chiến Trung Quốc, bao gồm cả                  
tàu sân bay Liêu Ninh, tại vị trí vùng biển giữa đảo chính Okinawa vào đảo Miyako,                 
dự đoán đi ra Tây Thái Bình Dương. Các tàu đi cùng với Liêu Ninh gồm hai tàu khu                   
trục Type 052D, 2 tàu khu trục Type 054A và một tàu hậu cần Type 901.  

Ngày 12/4, Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo nhóm tàu Liêu Ninh đi vào Thái Bình                 
Dương qua eo biển Miyako ở phía bắc Đài Loan, đi vào vùng biển ở bờ biển phía                  
đông Đài Loan, rồi tiến về vùng biển phía nam Đài Loan và thực hiện các hoạt động                  
diễn tập. 

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay họ đang theo dõi sát sao hải trình của biên đội tàu                   
sân bay Liêu Ninh. Một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Thành Công                
(Cheng-Kung) đang được đặt trong tình trạng báo động, một tàu khu trục khác lớp Cơ                
Long (Keelung) đã được điều động vào tối qua. Hiện tại, USS Barry là tàu chiến Mỹ                 
duy nhất đang hoạt động ở Biển Đông.  

Biên đội tàu sân bay Liêu Ninh đã từng thực hiện các chuyến hải hành diễn tập hướng                  
ra đại dương xa xôi ở khu vực Tây Thái Bình Dương ít nhất vào các năm 2016 và                   
2018. Đầu tháng 6/2019, nhóm tàu đã có chuyến hải trình đi qua eo biển Miyako của                 
Nhật Bản, đảo Guam của Mỹ, Philippines, tiến vào khu vực Biển Đông tập trận rồi đi                 
qua eo biển Đài Loan để trở về cảng nhà tại Thanh Đảo.  
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Trong một diễn biến khác được đăng tải trên Twitter của Hạm đội Thái Bình Dương                
(Hạm đội 7) của Mỹ cho biết tàu đổ bộ trực thăng USS America đã diễn tập chung                  
cùng khu trục hạm Nhật Bản JS Akebono ở Biển Hoa Đông vào ngày thứ 10/4.  

Xem thêm 

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản (tiếng Nhật) 

Twitter của Hạm đội 7: @USPacificFleet  

Taiwan English News ngày 12/4: China aircraft carrier group east of Taiwan            
on third day of tit for tat military maneuvers 

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản  (tiếng Trung). 

 

Các hoạt động quân sự của Mỹ và Trung Quốc trong khu vực được đẩy mạnh 

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke mang tên USS Barry vừa đi qua eo biển Đài Loan vào                  
thứ 6, quân đội Mỹ và Đài Loan cho hay, giữa lúc các máy bay Trung Quốc tiến hành                   
tập trận gần vùng biển của Đài Loan.  

Thông báo ngắn của Hạm đội 7 trên Facebook có đoạn “Barry được triển khai tới khu                 
vực hoạt động của Hạm đội 7 nhằm đảm bảo an ninh và ổn định ở khu vực Ấn Độ                    
Dương-Thái Bình Dương”. Trong khi quân đội Đài Loan nói rằng hoạt động của tàu               
Mỹ là một “nhiệm vụ bình thường”.  

Cũng trong thứ 6, Đài Loan thông báo các máy bay ném bom H-6, máy bay cảnh báo                  
sớm KJ-500 và máy bay tiêm kích J-11 của Trung Quốc tiến hành diễn tập trên vùng                 
biển tây nam. Không quân Đài Loan theo dõi sát sao cuộc tập trận.  

Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng thông báo một máy bay trinh sát RC-135U của quân                
đội Mỹ bay gần không phận phía nam hòn đảo này vào thứ 6. Đây là lần thứ 6 kể từ                     
25/3 các máy bay Mỹ hoạt động gần không phận Đài Loan. Chiếc RC-135U bay gần                
eo biển Bashi giữa Đài Loan và Philippines, và sau đó bay vào Biển Đông. 

Xem thêm: 

Reuters ngày 11/4: U.S. Navy destroyer transits Taiwan Strait on same day as             
Chinese drills 

Taipei Times ngày 11/4: US, China military aircraft fly near Taiwan’s airspace 
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https://www.mod.go.jp/js/Press/press2020/press_pdf/p20200411_01.pdf?fbclid=IwAR1ksM7hNog7uCI93udXUkvKLhQy1Dvz9rZvfOdn8LuFjSOG6BB7zJeHnk8
https://taiwanenglishnews.com/china-aircraft-carrier-fleet-east-of-taiwan-on-third-day-of-tit-for-tat-military-maneuvers/?fbclid=IwAR3Le6NFdtTbcev3VP5sCCVdqv9dezYeqk6pBxqexTs6KcakiWigfl8TrKc
https://taiwanenglishnews.com/china-aircraft-carrier-fleet-east-of-taiwan-on-third-day-of-tit-for-tat-military-maneuvers/?fbclid=IwAR3Le6NFdtTbcev3VP5sCCVdqv9dezYeqk6pBxqexTs6KcakiWigfl8TrKc
https://mna.gpwb.gov.tw/post.php?id=13&message=98427
https://www.reuters.com/article/us-taiwan-security-usa/u-s-navy-destroyer-transits-taiwan-strait-on-same-day-as-chinese-drills-idUSKCN21T02C
https://www.reuters.com/article/us-taiwan-security-usa/u-s-navy-destroyer-transits-taiwan-strait-on-same-day-as-chinese-drills-idUSKCN21T02C
https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2020/04/11/2003734410


 

Nhật Bản ngăn chặn 675 lượt máy bay chiến đấu Trung Quốc trong năm tài               
khoá 2019 

Các máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) đã                
tiến hành ngăn chặn 675 lượt máy bay của không quân và hải quân Trung Quốc từ                 
1/4/2019 cho tới 31/3/2020, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 9/4.  

Số đợt ngăn chặn này tăng 5,8% so với năm tài khóa 2018 và là mức cao thứ hai trong                    
lịch sử chỉ đứng sau năm 1958. Tổng cộng, JASDF đã phải triển khai máy bay để                 
ngăn chặn 947 lượt máy bay nước ngoài tiến hành tiếp cận không phận Nhật Bản.                
Năm đỉnh cao là năm 2016 với 1168 lượt.  

Ngoài Trung Quốc, Nga là nước thứ hai trong danh sách mà JASDF đã phải cử máy                 
bay ngăn chặn với 268 lượt trong năm tài khoá 2019.  

Xem thêm: 

The Diplomat ngày 10/4: Japan Intercepted Chinese Military Aircraft 675          
Times in Fiscal Year 2019 

 

Ảnh vệ tinh: tàu chiến Trung Quốc ở Pakistan 

Ảnh vệ tinh từ một nhà phân tích quốc phòng cho thấy các lực lượng hải quân của                  
Trung Quốc và Pakistan đang diễn tập chung ở Karachi, Pakistan. 

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một tàu đệm khí chuyên chở binh lính Pakistan và Trung                 
Quốc đang tiếp cận bờ biển Manora, gần một căn cứ quân sự tên PNS Qasim. Hoạt                 
động diễn tập chung này nhấn mạnh quan hệ quốc phòng gần gũi giữa Pakistan và                
Trung Quốc. Bắc Kinh là nhà cung cấp vũ khí chính cho Pakistan, và giúp Islamabad                
phát triển công nghiệp đóng tàu nội địa. Cuộc tập trận được ghi lại trên ảnh vệ tinh                  
mang tên Sea Guardian 2020, diễn ra vào tháng 1.  

Trung Quốc cũng đã triển khai một khu trục hạm phòng không Type 052D, một khinh                
hạm Type 052A, một tàu hậu cần và một tàu cứu hộ tàu ngầm.  
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https://thediplomat.com/2020/04/japan-intercepted-chinese-military-aircraft-675-times-in-fiscal-year-2019/
https://thediplomat.com/2020/04/japan-intercepted-chinese-military-aircraft-675-times-in-fiscal-year-2019/


 

Ảnh vệ tinh cho thấy sự hiện diện của các đơn vị hải quân Trung Quốc ở Karachi, Pakistan vào tháng 
1/2020. Nguồn: @detresfa_ 

Xem thêm: 

Forbes ngày 8/4: Satellite Imagery Shows Chinese Navy In Pakistan 
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https://www.forbes.com/sites/hisutton/2020/04/08/satellite-imagery-shows-chinese-navy-in-pakistan/#5087f4fc3b62


 

Ảnh vệ tinh: tàu đổ bộ Type 075 thứ hai của Trung Quốc chuẩn bị được biên chế 

 

Ảnh vệ tinh từ một nhà phân tích quốc phòng ghi lại hình ảnh tại Cơ sở đóng tàu Hồ                    
Đông-Trung Hoa tại Thượng Hải vào ngày 7/4, tàu độ bộ Type 075 thứ hai của Trung                 
Quốc đang chờ được sơn boong tàu. Lễ biên chế có thể được tổ chức trong những                 
tháng tới. 

Type 075 là tàu đổ bộ trang bị trực thăng dài 237 mét, và có thể chuyên chở tới 30                    
trực thăng các loại. Con tàu đầu tiên được hạ thuỷ vào tháng 9 năm 2019.  

 

Trung Quốc phát triển máy bay phản lực huấn luyện dùng cho tàu sân bay 

Tập đoàn công nghiệp máy bay Quý Châu (GAIC) cho biết các kỹ sư Trung Quốc đã                 
hoán cải một mẫu máy bay phản lực cũ trở thành phiên bản huấn luyện cho các phi                  
công phục vụ trên hàng không mẫu hạm mới nhất của nước này - Type 002 - vốn                  
đang trong giai đoạn phát triển. 

JL-9 (hay còn được biết tới với cái tên “Sơn Ưng” FTC-2000) là máy bay phản lực                 
huấn luyện hai chỗ ngồi, được thiết kế đặc biệt cho việc sử dụng trên Type-002, vốn                 
sẽ được trang bị hệ thống phóng thủy lực. Sẽ cần ít nhất từ hai cho tới ba năm để huấn                     
luyện mới phi công, theo một chuyên gia hải quân Trung Quốc.  

Không giống như hai con tàu sân bay đang có trong biên chế là Liêu Ninh và Sơn                  
Đông, vốn sử dụng hệ thống phóng kiểu nhảy cầu (cuối đường băng xây dựng một                
dốc 14 độ để máy bay có đà bay lên không), hệ thống phóng điện từ của Type-002 sẽ                   
tương tự như hệ thống được sử dụng trên tàu sân bay USS Gerald Ford (hệ thống                 
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phóng điện từ (máy phóng được lắp đặt ngay trên sàn tàu sân bay, với hệ thống đẩy                  
được lắp âm sàn, giúp xuất kích máy bay chiến đấu với lượng vũ khí lớn hơn, nhiều                  
liên liệu hơn và do đó phạm vi hoạt động xa hơn).  

Bên cạnh đó, JL-9 phiên bản hải quân sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc hiệu chỉnh lại                   
chiếc J-15 (J-15 hai động cơ có giá 61 triệu USD, trong khi JL-9 một động cơ chỉ có                   
giá 10 triệu USD). GAIC cũng đang có ý định phát triển phiên bản xuất khẩu của                 
JL-9. 

Một phiên bản máy bay huấn luyện khác được dùng trên tàu sân bay, dựa trên mẫu                 
JL-10 đang thuộc biên chế của không quân, hiện đang được Tập đoàn Công nghiệp               
Hàng không Hồng Đô (cũng trực thuộc AVIC), chế tạo. JL-10 là máy bay huấn luyện                
dựa trên nguyên mẫu Yak-130 của Nga. 

Xem thêm: 

SCMP ngày 5/4: China develops fighter jet for training new generation of            
aircraft carrier pilots 

 

Trung Quốc sắp thử nghiệm trên biển dòng máy bay đổ bộ AG600 

Trang tin ECNS thuộc China News Service, dẫn nguồn từ CCTV, cho biết Tập đoàn               
Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) đang điều động nhân sự tại một cơ sở                
ở Kinh Môn (tỉnh Hồ Bắc) để đẩy nhanh quá trình hoàn thiện máy bay đổ bộ AG600. 

Chương trình làm việc được thúc đẩy ngay khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Hồ              
Bắc được kiểm soát. CCTV dẫn lời người đứng đầu căn cứ của AVIC ở Chu Hải cho                  
hay máy bay AG600 đã sẵn sàng thử nghiệm bay huấn luyện trên biển. Theo kế                
hoạch, chiếc AG600 đầu tiên sẽ được bàn giao cho quân đội vào năm 2022. 

Tiến sỹ Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson) nhận định với Thanh Niên rằng              
“thuỷ phi cơ đổ bộ là loại khí tài đáp ứng chiến lược của Trung Quốc ở khu vực Ấn                    
Độ Dương-Thái Bình Dương”. Thuỷ phi cơ hữu dụng khi có thể cất và hạ cánh phần                 
lớn địa điểm ở vùng biện rộng lớn, đáp ứng nhiều nhiệm vụ như chiến đấu chống tàu                  
ngầm, chống tàu nổi, vận tải, tuần tra…Thuỷ phi cơ cũng cho phép cất và hạ cánh dễ                  
dàng trên biển để có thể kiểm soát các đảo, bãi đá nhỏ. 

“Chính vì thế, Trung Quốc phát triển thủy phi cơ AG600 nhằm phát triển khả năng                
tiếp cận nhanh các đảo nhỏ, bãi đá...”, TS Nagao nhận định. Và thực tế thì đây cũng                  
chính là đặc điểm của Biển Đông mà Trung Quốc đang nuôi tham vọng bá quyền.  
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Với tầm bay hơn 4.000 km cùng tốc độ hành trình khoảng 500 km/giờ, AG600 khi                
đồn trú ở đảo Phú Lâm (quần đảo Hoàng Sa), có thể nhanh chóng vươn đến mọi khu                  
vực ở Biển Đông. Vì thế, theo ECNS, với việc biên chế AG600, Bắc Kinh có thể sử                 
dụng phương tiện này để sẵn sàng tiếp viện cả binh sĩ lẫn vũ khí đến Biển Đông khi                   
cần thiết. 

Hiện Trung Quốc có đường băng ở 3 bãi đá Vành Khăn, Xu Bi và Chữ Thập, mà                  
nước này đang chiếm đóng trái phép ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt                
Nam. Tuy nhiên, với nhiều bãi đá khác thì Bắc Kinh đã xây dựng hạ tầng, nhưng khó                  
có thể thiết lập đường băng, nên AG600 chính là giải pháp để kết nối đến các bãi đá                   
này. 

Phân tích sâu hơn trong tổng thể chiến lược, TS Nagao chỉ ra rằng Bắc Kinh có thể                  
phát triển một năng lực đổ bộ bao gồm nhiều phương tiện khi kết hợp AG600 với các                  
loại tàu đổ bộ mang máy bay trực thăng Type-075 và tàu vận tải đổ bộ Type-071. 

Trong tương lai, Bắc Kinh đang kỳ vọng phát triển máy bay tiêm kích cất cánh đường                 
băng ngắn hạ cánh thẳng đứng để trang bị cho lớp tàu Type-075 nhằm biến loại tàu                 
này thành tàu sân bay như cách Mỹ đang thực hiện với tàu đổ bộ lớp America, lớp                  
Wasp. 

Bên cạnh đó, tàu Type-071 vừa có thể chở vũ khí, bao gồm cả tàu đổ bộ đệm khí,                   
mang theo gần 1.000 lính cũng đóng vai trò đổ bộ quan trọng. Chính vì thế, khi kết                  
hợp thủy phi cơ AG600 với các loại tàu đổ bộ Type-075 và Type-071 thì Trung Quốc                 
có thể hình thành năng lực tác chiến đổ bộ cả đường không lẫn đường biển. 

Ngoài ra, việc sở hữu AG600 còn được cho là nhằm đóng vai trò hậu cần đối với hoạt                   
động của tàu sân bay, đặc biệt đối với công tác giải cứu phi công gặp nạn. Nếu phi                   
công gặp nạn, AG600 có thể bay nhanh hơn so với máy bay trực thăng để đến địa                  
điểm cần giải cứu.  

Xem thêm: 

Thanh Niên ngày 10/4: Bắc Kinh đẩy nhanh năng lực điều binh khẩn cấp khắp               
Biển Đông 

 

Quân đội Mỹ xin cấp 20 tỷ USD để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở Ấn                  
Độ Dương - Thái Bình Dương 

Các quan chức quân đội Mỹ đã yêu cầu các nhà lập pháp bổ sung một khoản kinh phí                   
20 tỷ USD để tăng cường các hoạt động của hải quân, không quân và lục quân Mỹ ở                   
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khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một chỉ dấu cho thấy Washington mong              
muốn chống lại hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực. 

Ngân sách nếu được thông qua sẽ được đầu tư vào các hạng mục ưu tiên như triển                  
khai thêm các đơn vị tên lửa đối không, các hệ thống radar cảnh báo sớm, mở rộng                  
các hoạt động tập trận huấn luyện, và các sáng kiến tăng cường năng lực quốc phòng                 
với các nước đồng minh. Theo đó, 1,6 tỷ USD sẽ được chi trong năm tài khoá 2021,                  
và 18,5 tỷ USD sẽ được chi dần trong 4 năm từ 2022 đến 2026. 

Thêm vào đó, 1,7 tỷ USD cũng sẽ được duyệt chi nhằm đầu tư phát triển một hệ thống                   
phòng thủ đối không 360 độ ở đảo Guam. Kế hoạch “Phòng thủ quê hương Guam"                
(“Homeland Defense Guam”) được triển khai có thể giúp nước Mỹ tiến hành tấn công               
tầm xa, với độ chính xác cao nhắm vào các mục tiêu bên trong chuỗi đảo thứ nhất.  

Xem thêm: 

Defense News ngày 2/4: Inside US Indo-Pacific Command’s $20 billion wish list to             
deter China — and why Congress may approve it 

 

II- PHÂN TÍCH/BÌNH LUẬN 

Đại dịch COVID-19 giúp Trung Quốc có lợi thế lớn ở Biển Đông 

Đài CNN của Mỹ có một bài bình luận ngắn về lợi thế của Trung Quốc ở Biển Đông                   
trong khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Mỹ và trong khi quân đội                 
Mỹ đang vướng vào những tranh luận không đáng có về cách thức xử lý các đợt bùng                  
phát dịch bệnh trên các tàu sân bay. 

Trong những tuần vừa qua, Trung Quốc tăng cường tiến hành các cuộc tập trận lớn,                
đâm chìm một tàu cá Việt Nam, và thúc đẩy năng lực sản xuất quốc phòng ở Vũ Hán.                   
Trong lúc này, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã phải khẩn cấp cập cảng ở                
Guam sau khi phát hiện hơn 170 binh sĩ trên tàu nhiễm virus corona chủng mới.                
Thuyền trưởng Brett Crozier đã bị cách chức sau khi ông viết một bản kiến nghị khẩn                 
cấp để bảo vệ tính mạng thuỷ thủ trên tàu.  

Một tàu sân bay khác là USS Ronald Reagan cũng đã xuất hiện một số trường hợp                 
nhiễm bệnh. Con tàu đang ở Yokosuka, Nhật Bản. Ngoài ra, các trường hợp nhiễm               
bệnh cũng đã được phát hiện tại các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản và Hàn Quốc.                   
Tổng số 1.500 binh lính Mỹ bị nhiễm corona virus, theo Bộ Quốc phòng nước này.  

Một số nhà phân tích cho biết quân đội Trung Quốc đang tận dụng tình thế để cải                  
thiện năng lực ở Biển Đông, mà việc một tàu cá Việt Nam bị đâm chìm vào thứ 5 tuần                    
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trước là ví dụ cụ thể. Carl Schuster, cựu giám đốc tác chiến của Trung tâm Tình báo                  
hỗn hợp thuộc Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương cũ của Mỹ (nay là Bộ Chỉ huy Ấn Độ                   
Dương-Thái Bình Dương), cho rằng hành động trên là thông điệp đe doạ gửi tới Việt                
Nam: “Việt Nam tỏ ra gần gũi với Mỹ trong lúc Mỹ không thể hiện diện để giúp đỡ”.  

Quân đội Trung Quốc cũng tuyên bố “đại dịch đã làm suy giảm nghiêm trọng khả                
năng triển khai tàu chiến của Mỹ ở Châu Á - Thái Bình Dương”. Hiện tại tính đến                  
30/3, trong tổng số 11 tàu sân bay có trong biên chế hải quân Mỹ, chỉ có 5 chiếc đang                    
hoạt động trên biển. Một là chiếc Roosevelt, hai là Reagan, 2 chiếc khác đang hoạt                
động ở Vịnh Ba Tư, và chiếc thứ năm đang ở bờ Đông nước Mỹ.  

Trung Quốc đã bác bỏ việc tận dụng đại dịch như một công cụ để giành lợi thế chiến                   
lược. Trong lúc đó, quân đội Trung Quốc cũng thông báo “không có bất cứ một binh                 
sĩ, thuỷ thủ hay phi công nào bị nhiễm virus”. Có rất nhiều nghi ngờ về tuyên bố này,                   
song theo Schuster, ít nhất thì Trung Quốc cũng có khả năng phong toả thông tin. 

Các tàu chiến của Trung Quốc hoạt động gần bờ hơn, giúp cho họ có khả năng “thay                  
thế các thuỷ thủ bị nhiễm bệnh”. Chưa kể các hoạt động của hải quân Trung Quốc                 
không bao gồm các sự kiện thăm viếng, do đó thông tin về dịch bệnh nếu có bùng                  
phát cũng khó có thể lọt ra ngoài.  

Xem thêm: 

CNN ngày 7/4: Coronavirus may be giving Beijing an opening in the South             
China Sea 

 

Phỏng vấn: Về quá trình xây dựng hải quân nhanh chóng của Trung Quốc 

Asia Pacific Defense Reporter đã có bài phỏng vấn 2 trong số những chuyên gia               
phương Tây hàng đầu về quân đội Trung Quốc để xem quân đội và hải quân nước này                  
đang có những dự tính gì trong tương lai: giáo sư Ross Babbage và Toshi Yoshihara.  

Chúng tôi sẽ điểm sơ qua các câu hỏi quan trọng và lược dịch phần trả lời. Mời đọc                   
toàn văn để có nội dung đầy đủ của cuộc phỏng vấn quan trọng này.  

- Mức độ nghiêm túc của Trung Quốc trong việc mở rộng hải quân?  

Toshi: Chỉ có vài trường hợp trong lịch sử mà quy mô của việc mở rộng sức mạnh hải                   
quân có thể so sánh với Trung Quốc hiện tại. Cần phải có nguồn lực và quyết tâm lớn                   
để thúc đẩy một quốc gia hướng ra biển.  

Quá trình xây dựng và phát triển của hải quân Trung Quốc cho tới nay gây ra nhiều lo                   
ngại. Lý do là những ví dụ từ lịch sử cho thấy theo sau bước phát triển mạnh mẽ về                    
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hải quân thường là xung đột. Mức độ và quy mô của quá trình này cũng rất đáng kinh                   
ngạc. Ở Trung Quốc, hơn một tá chiến thuyền được đưa vào biên chế mỗi năm, biến                 
nước này trở thành quốc gia sở hữu lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với hơn 300                   
thuyền chiến các loại, trong khi Mỹ chỉ có khoảng 290 chiếc.  

- Trung Quốc đầu tư một cách toàn diện, hay chỉ nhắm vào một số năng lực cụ thể?  

Toshi: Trung Quốc tập trung vào các năng lực phi đối xứng nhằm ngăn cản khả năng                 
triển khai lực lượng của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Để làm được điều này, họ đầu                  
tư chế tạo tàu ngầm, tàu tấn công nhanh, máy bay… tất cả đều được trang bị các loại                   
tên lửa chống hạm. Hạm đội Trung Quốc cân bằng hơn hạm đội Mỹ. Họ không những                 
chế tạo mới các tàu sân bay, mà còn là các tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu hộ tống                     
đủ các kích cỡ. Bên cạnh đó còn có sức mạnh đổ bộ. Mười năm trước, toàn bộ năng                   
lực này không hề tồn tại.  

- Trung Quốc còn có lợi thế hơn về công nghệ?  

Toshi: chính xác. Tuy nhiên câu hỏi là Trung Quốc sẽ duy trì hạm đội như thế được                  
bao lâu. Điều gì sẽ xảy ra sau 20-30 năm nữa khi các tàu chiến kể trên trở nên lạc hậu,                     
vì khi đó chi phí duy trì và bảo dưỡng chắc chắn sẽ gia tăng? Điều quan trọng là                   
Trung Quốc có đủ nguồn lực và ý chí để duy trì một hạm đội hùng mạnh như thế                   
trong thời gian dài hay không. 

Thời gian rất quan trọng. Hạm đội sẽ trở nên lạc hậu dần ở thời điểm mà kinh tế                   
Trung Quốc không còn tăng trưởng nhanh nữa. Bên cạnh đó là các vấn đề về dân số,                  
về kinh tế xã hội, môi trường…có thể sẽ đạt điểm tới hạn vào thập niên 2030. Chi phí                   
duy trì hạm đội khi đó sẽ tăng phi mã. Do đó, phương Tây phải chơi một ván cờ dài                    
hạn, chờ đợi để lợi thế quay trở lại.  

- Về quan điểm cho rằng hải quân Mỹ vẫn có lợi thế vì có nhiều kinh nghiệm tác chiến                    
hơn?  

Toshi: quan điểm này có vấn đề. Mỹ có kinh nghiệm là đúng, nhưng kinh nghiệm đối                 
đầu với một đối thủ ngang hàng thì lại không. Mỹ chưa bao giờ đối đầu với một địch                   
thủ ngang hàng trên biển kể từ năm 1944.  

Mỹ là một lực lượng hải quân toàn cầu cho nên vì vậy chỉ có thể tập trung một số                    
lượng hạm đội ở Thái Bình Dương, trong khi Trung Quốc thì lại có thể tập trung toàn                  
bộ lực lượng ở khu vực. Trung Quốc có lợi thế về mặt chiến trường, về mặt truyền tải                   
thông tin (do ở gần), và về mặt phòng thủ. Chưa kể, còn có các lực lượng khác như                   
tên lửa, máy bay cất cánh từ đất liền. 
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Ross: Khi phân tích năng lực của Trung Quốc ở Biển Đông, hầu hết mọi người                
thường chỉ tập trung vào cơ sở hạ tầng ở đá Chữ Thập, Vành Khăn hay Xu Bi. Họ đã                    
không chú ý tới năng lực mà Trung Quốc đã phát triển ở Hải Nam và các khu vực đất                    
liền ở Bắc Biển Đông. Lực lượng hải quân đồn trú hùng mạnh ở đây còn được hỗ trợ                   
bởi không quân, tên lửa đạn đạo và tên lửa chống hạm.  

- Công nghệ hải quân của Trung Quốc tiên tiến như phương Tây?  

Ross: Trong một số mảng công nghệ họ còn cần phải bắt kịp, đặc biệt là công nghệ                  
liên quan tới tác chiến ngầm. Thế nhưng người Trung Quốc đã tiến những bước rất                
dài trong suốt 25 năm qua, đặc biệt ở mảng giám sát hàng hải tầm xa, bao gồm công                   
nghệ giám sát từ không gian, các radar giám sát ngoài đường chân trời hay công nghệ                 
giảm sát dưới nước. Vì thế, họ có thể kiểm soát vùng Tây Thái Bình Dương, đặc biệt                  
bên trong chuỗi đảo thứ nhất, một cách chắc chắn.  

Toshi: Cần phải nhắc tới các yếu tố cân bằng hàng hải. Ví dụ như các lực lượng hải                   
cảnh, tàu cá, hay dân quan biển.  

- Tại sao Trung Quốc lại hiện đại hoá hải quân? Điều này đã làm thay đổi suy nghĩ                   
của họ? 

Toshi: Phần lớn là do sức mạnh kinh tế. Chính sách cải cách mở cửa đã gắn chặt kinh                   
tế Trung Quốc vào hệ thống thương mại toàn cầu. Hầu hết các cảng lớn nhất thế giới                  
đều nằm ở Trung Quốc. Bên cạnh đó là sự gia tăng dân số xung quanh các trung tâm                   
kinh tế ven biển. Các yếu tố kể trên tạo ra một xu hướng địa chính trị hướng biển bởi                    
vì tất cả các trung tâm kinh tế và chính trị quan trọng của Trung Quốc nằm ở vùng                   
ven biển phía đông. Mọi yếu tố này cần phải được bảo vệ.  

Một số yếu tố khác: chính sách của Tập Cận Bình mong muốn biến Trung Quốc trở                 
thành một cường quốc biển, vấn đề Đài Loan, hay các lợi ích kinh tế và chiến lược                  
toàn cầu mới xuất hiện gần đây. Cuối cùng chính là vấn đề danh dự quốc gia. Một                  
cường quốc toàn cầu như Trung Quốc phải có sức mạnh của riêng mình để bảo vệ lợi                  
ích của riêng mình chứ không thể nhờ cạnh ai, nhất là Mỹ. Hướng biển sẽ là xu thế tất                    
yếu.  

- Những gì Trung Quốc đang làm mang tính phòng thủ chính đáng, hay còn gì khác                 
đáng gây quan ngại hơn? 

Toshi: Theo cách người Trung Quốc nói, thì họ đang tiến hành “phòng thủ chiến               
lược”. Điều này có nghĩa là họ sẽ áp dụng các biện pháp tấn công để đạt được những                   
mục tiêu mang tính chất phòng thủ chiến lược, ví dụ như vấn đề Đài Loan. Tuy nhiên                  
rõ ràng là những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những hành vi mang tính tấn                  
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công của Trung Quốc sẽ nghĩ khác. Quân đội Trung Quốc đã có khả năng triển khai                 
lực lượng và tạo ra thiệt hại bên trong Chuỗi đảo thứ nhất. Thế nào là “phòng thủ” tuỳ                   
thuộc vào góc nhìn của từng đối tượng. 

Cần phải nhấn mạnh rằng bá quyền khu vực là bước đệm để trở thành siêu cường toàn                  
cầu, thậm chí là bá quyền thế giới. Mỹ đã phải trở thành bá chủ Tây bán cầu trước khi                    
có thể phóng tầm nhìn của mình xa hơn. Tương tự, Trung Quốc cũng phải làm chủ                 
Tây Thái Bình Dương trước khi mở rộng tham vọng của mình xa hơn nữa.  

- Mỹ, phương Tây và Australia phải làm gì? Tại sao? 

Toshi: Chiến lược Quốc phòng Quốc gia của Mỹ đã nhận diện khá tốt các thách thức                 
từ Trung Quốc. Trung Quốc trong một số trường hợp rõ ràng áp dụng tiêu chuẩn kép.                 
Trung Quốc được tự do hoạt động ở các vùng nước toàn cầu, nhưng một số nước lại                  
không được tự do hoạt động ở những vùng biển gần xung quanh Trung Quốc. Nếu                
thành công trong việc đạt được vị thế bá quyền khu vực, Trung Quốc sẽ tạo được một                  
hệ thống khu vực đóng, qua đó ngăn cản các hoạt động của Mỹ và đồng minh ở khu                   
vực.  

- Liệu Mỹ và các nước nhỏ hơn như Australia cố gắng bắt kịp những gì Trung Quốc                  
đang làm? 

Toshi: Mỹ và đồng minh có thể cạnh tranh hiệu quả dựa trên chính sách phản ứng                 
thích hợp. Chúng ta không có khả năng vượt trội Trung Quốc trong hiện tại và chúng                 
ta cũng không thể hiện diện áp đảo Trung Quốc ở khu vực. Chúng ta cần phải làm                  
giống như Trung Quốc và xây dựng khả năng chống tiếp cận. Ví dụ, triển khai các hệ                  
thống tên lửa chống hạm tầm xa ở những vị trí xung kích trong chuỗi đảo thứ nhất có                   
thể gây ra nhiều rủi ro cho hạm đội tàu mặt nước Trung Quốc.  

Chúng ta cũng có thể khiến cho Đảng Cộng sản Trung Quốc phải trả giá đắt, phải tác                  
động vào tính toán của Đảng vốn là trọng tâm hành vi và tham vọng của Trung Quốc.                  
Phải làm cho Trung Quốc cảm thấy đắt đỏ hơn khi muốn tiếp tục có được nguồn tài                  
nguyên cần thiết để duy trì tăng trưởng kinh tế, vốn là nền tảng của hiện đại hoá quốc                   
phòng. 

Đọc đầy đủ nội dung cuộc phỏng vấn ở: 

Asia Pacific Defense Reporter tháng 3/2020: China’s Naval Buildup of          
Alarming Propotions 
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Lược sử ngắn về lực lượng dân quân biển Trung Quốc 

Derek Grossman và Logan Ma đã có bài viết điểm lại về lịch sử hình thành và phát                  
triển của lực lượng dân quân biển Trung Quốc đăng trên Maritime Issues. Có tên               
chính thức là Lực lượng Dân quân biển Vũ trang Nhân dân (PAFMM), đây là lực                
lượng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo giữ vững chủ quyền Trung Quốc tại                 
các khu vực biển gần ở Hoa Đông và Biển Đông. PAFMM sở hữu một đội tàu cá                  
không rõ số lượng, và được chỉ huy trực tiếp bởi quân đội (PLA). PAFMM cũng là                 
một trong ba lớp thực thi chiến lược “vùng xám” bên cạnh cảnh sát biển (CCG) và hải                  
quân Trung Quốc (PLAN). 

Sự tồn tại của PAFMM là cực kỳ độc đáo. Các câu hỏi được đặt ra là tại sao Trung                    
Quốc lại thành lập dân quân biển? Và quá trình biến đổi lực lượng này xảy ra như thế                   
nào? Tương lai sẽ là gì? 

Sau khi CHND Trung Hoa được thành lập, Mao Trạch Đông mong muốn bảo vệ vùng                
bờ biển rất dài của Trung Quốc trước các nỗ lực xâm nhập của phe Quốc Dân đảng.                  
Sự thành lập một lực lượng dân quân biển chính quy là cách để Mao chống lại mối đe                   
doạ này và hỗ trợ cho tính chính danh khi đó còn yếu của Đảng. Thực tế, trước đó đã                    
tồn tại dân quân biển, nhưng không được hỗ trợ về tài chính, huấn luyện và không                 
nằm dưới sự quản lý của trung ương.  

Giai đoạn ban đầu, Cục Thuỷ sản đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức lực lượng                  
dân quân biển. Lý do là một số lãnh đạo của Cục là lãnh đạo cũ của hải quân. Huấn                    
luyện cường độ cao giúp PAFMM thời kỳ này chống chọi với cách thức tác chiến du                 
kích trên biển của lực lượng Quốc Dân đảng.  

Hai lý do khác giải thích cho sự phát triển của PAFMM: (1) tập thể hoá                
(collectivization): sau khi lập nước, Mao cho tập thể hoá hàng loạt các cộng đồng dân                
cư ven biển. Bắc Kinh tin rằng tập thể hoá các cộng đồng đánh cá ven bờ là cần thiết.                    
(2) ảnh hưởng từ quan điểm phát triển hải quân của Liên Xô: tập trung nguồn lực để                  
phòng thủ bờ biển và thực hiện các chiến dịch trên bộ thay vì hiện đại hoá và phát                   
triển hải quân biển xa.  

Qua thời gian, PAFMM trở thành một lực lượng “đa nhiệm” bao gồm cả cứu hộ cứu                 
nạn, tác chiến, chống buôn lậu và bảo vệ chủ quyền. Theo các tác giả, dân quân biển                  
Trung Quốc ra đời và biến đổi là một thành công chủ chốt của Trung Quốc, đóng vai                  
trò quan trọng trong chiến lược “vùng xám” mà nước này đang áp dụng ở các vùng                 
biển gần. Các sự kiện gần đây đã chứng mình điều đó.  
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Tương lai của PAFMM? Vai trò và sức mạnh của lực lượng này sẽ tăng lên cùng với                  
CCG và PLAN. Đây là một lực lượng thay thế với chi phí rẻ và đầu tư công nghệ                   
không cần quá lớn, với lợi ích mang lại cực kỳ cao. Các quốc gia có liên quan cần                   
phải hết sức dè chừng và tạo ra phương án đối phó hiệu quả.  

Cùng với cách tiếp cận lịch sử, Hồ Ba (Hu Bo) đến từ Sáng kiến Theo dõi Chiến lược                   
Nam Hải tại Trung Quốc đã bác bỏ quan điểm cho rằng lực lượng dân quân biển sẽ                  
tiếp tục phát triển và lớn mạnh trong tương lai. Họ cho rằng vấn đề dân quân biển chỉ                   
là một tồn dư của lịch sử Trung Quốc liên quan tới truyền thống quốc phòng cũ của                  
Trung Quốc khi mà hải quân và lực lượng hải cảnh của Trung Quốc chưa đủ mạnh.                 
Giờ đây khi hải quân và hải cảnh của Trung Quốc ngày càng lớn mạnh, quy mô của                  
dân quân biển cũng sẽ ngày càng thu hẹp, nhất là khi Trung Quốc đang theo đuổi học                  
thuyết quân đối quân, cảnh đối cảnh, dân đối dân (“military to military, police to               
police, people to people").  

Dù vậy, một tổng hợp có chiều sâu và hệ thống hoá trong Hồ sơ Dân quân biển của                   
Trung Quốc ở Biển Đông do Dự án Đại Sự Ký Biển Đông thực hiện hồi năm 2019 và                   
lần đầu tiên công bố ở Việt Nam cho thấy dân quân biển là một lực lượng được Trung                   
Quốc tổ chức bài bản, quy củ, một công cụ quan trọng trong chiến lược an ninh biển                  
của Trung Quốc. 

Patrick M. Cronin and Ryan D. Neuhard cũng chỉ ra một nguy cơ trong tương lai khi                 
dân quân trên biển được trang bị bởi các thiết bị lasers nhắm trực tiếp tới tàu chiến                  
của đối phương, có thể gây mù mắt hoặc phá hỏng các thiết bị điện tử.  

Xem thêm: 

Derek Grossman và Logan Ma ngày 6/4/2020: A Short History of China’s            
Fishing Militia and What it May Tell Us 

Hu Bo: With the growing strength of China's Navy and Coast Guard, the             
moment of glory for China's maritime militias has passed 

Nguyễn Thế Phương và cộng sự ngày 4/7/2019: Hồ sơ Dân quân trên biển của               
Trung Quốc 

Patrick M. Cronin and Ryan D. Neuhard ngày 2/4/2020: Countering China’s           
Laser Offensive 
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Sự trỗi dậy của lực lượng thuỷ quân lục chiến Trung Quốc 

Thuỷ quân lục chiến Mỹ giữ vai trò thống trị ở Tây Thái Bình Dương trong suốt một                  
thời gian dài sau Thế chiến thứ hai. Nhưng nay thì một ngôi sao khác đang trỗi dậy.                  
Trong nhiều năm, Trung Quốc đã tiến hành hiện đại hoá quân đội, nhưng chỉ gần đây                 
mới bắt đầu chú ý tới lực lượng thuỷ quân lục chiến. Mục tiêu của Trung Quốc là xây                   
dựng được một lực lượng thuỷ quân lục chiến mạnh, có khả năng triển khai lực lượng                 
ở bất cứ nơi đâu trên thế giới và trong mọi hoàn cảnh.  

Trong khi nhà nước Trung Quốc quyết định cắt giảm 300.000 tổng quân số, thì lực                
lượng thuỷ quân lục chiến của nước này (PLANMC) lại có kế hoạch gia tăng tới                
400%, từ 20.000 lên 100.000 ngàn quân, và các đơn vị đổ bộ trực thuộc quân đội sẽ                  
được hợp nhất với PLANMC. Đây là một bước chuyển mình quan trọng mang tính               
chiến lược. 

Năm 2014, 3000 lính thuỷ đánh bộ tập trận lần đầu tiên trong điều kiện thời tiết lạnh                  
giá ở Nội Mông. Năm 2016, lực lượng này tập trận và huấn luyện sâu trong nội địa ở                   
Tân Cương. Điều này chứng tỏ PLANMC mong muốn hoạt động không chỉ ở các khu                
vực biển gần, hay Đài Loan, mà còn là ở các khu vực bên ngoài vùng an toàn của                   
chính mình. PLANMC huấn luyện và tập trận cả ở nước ngoài, tiêu biểu là cuộc tập                 
trận năm 2015 với Nga ở Địa Trung Hải, hay sau đó là ở Vladivostok. Cuộc tập trận                  
chung năm 2016 giữa Nga và Trung Quốc diễn ra ở Biển Đông với sự tham gia của                  
trực thăng và các xe thiết giáp đổ bộ. 

Kể từ năm 2017, Trung Quốc bắt đầu tìm kiếm cải thiện năng lực đổ bộ của mình                  
bằng việc bắt tay chế tạo tàu đổ bộ trực thăng Type 075 (dài hơn 200 mét, nặng 4000                   
tấn). Type 075 có thể chở theo 900 lính thuỷ quân lục chiến với 30 trực thăng, cùng                  
với đó là 12 xe chiến đấu đổ bộ. Tàu đầu tiên đã được hạ thuỷ và biên chế vào năm                     
2019, chiếc thứ hai sẽ được biên chế trong năm nay.  

Bên cạnh Type 075 còn có tàu vận tải đổ bộ Type 071, tương tự như lớp San Antonio                   
của Mỹ. Lớp tàu này có khả năng vận chuyển cả một tiểu đoàn thuỷ quân lục chiến                  
với đầy đủ trang thiết bị chiến đấu, bao gồm các tàu đổ bộ đệm khí, 20 xe chiến đấu                    
đổ bộ và 4 trực thăng. Hiện hải quân Trung Quốc đã biên chế 6 tàu Type 071, 4 chiếc                    
khác đang trong quá trình chế tạo.  

Các loại xe thiết giáp đổ bộ có thể kể tới như Type 05 với đầy đủ các phiên bản khác                     
nhau; pháo tự hành 122 mm PLZ-07B; thiết giáp 8 bánh VP10; và thiết giáp tấn công                 
ZTL-11 được biên chế các tên lửa chống tăng dẫn đường của Norinco. Dành cho               
nhiệm vụ hỗ trợ hoả lực nhanh và cơ động, có pháo tự hành PLL-09 trang bị pháo 122                   
mm và khả năng tấn công chính xác; xe tăng hạng nhẹ ZTQ-15 trang bị pháp 105 mm                  
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trang bị đạn xuyên giáp. Về tàu đệm khí, hải quân Trung Quốc trang bị hai loại căn                  
bản là lớp 726 và lớp Zubr. 

Với những trang thiết bị như trên, các nhà phân tích nhận xét PLANMC đang học                
theo mô hình của thuỷ quân lục chiến Mỹ: năng lực triển khai lực lượng trên toàn cầu.                  
Hải quân Trung Quốc sẽ không chỉ muốn triển khai các nhiệm vụ hạn chế trên một                 
vùng địa lý hạn chế, mà họ có thể triển khai hàng nghìn lính ở bất cứ nơi nào trên thế                     
giới.  

Xem thêm: 

Michael A. Hanson tháng 4/2020: China’s Marine Corps Is on the Rise 

 

“Cày xới” Biển Đông: Trung Quốc tăng cường nghiên cứu khoa học và khai thác               
tài nguyên ở khu vực 

Biển Đông thời kỳ đại dịch nóng lên không chỉ với các vụ va chạm và các hoạt động                   
quân sự, mà còn bởi các hoạt động dân sự của Trung Quốc như nghiên cứu khoa học                  
hay khai thác tài nguyên. Trong nhiều năm Bắc Kinh tập trung vào các hoạt động xây                 
đảo nhân tạo, hay sử dụng các lực lượng bán quân sự để khẳng định chủ quyền. Các                  
đội tàu cá Trung Quốc nổi tiếng với kiểu đánh bắt hải sản huỷ hoại môi trường.  

Nay thì Trung Quốc đã muốn bắt đầu đẩy mạnh khai thác tài nguyên trong lòng đại                 
dương. Tổ chức chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của ba cơ sở nghiên cứu mới mà                  
Trung Quốc vừa triển khai ở Trường Sa - Viện Kỹ thuật Môi trường và Sinh thái Sáng                  
tạo Nam Hải (theo cách gọi của Trung Quốc) - tuyên bố rằng mục tiêu của họ là “hiện                   
diện trên các đảo và rạn san hô; khai thác các đảo và san hô”. 

Công việc của viện nghiên cứu này là phát triển các loại công nghệ nhằm sử dụng và                  
khai thác các loại tài nguyên chiến lược, đồng thời thúc đẩy kinh tế biển. Vậy các loại                  
tài nguyên biển ở Biển Đông, ngoài hải sản và dầu mỏ vốn hay được biết tới, còn có                   
gì khác? 

Thuốc: có rất nhiều loại thuốc có thể được chiết xuất từ các hợp chất của biển, đặc                  
biệt là từ vi sinh vật biển. Ví dụ gần đây người ta có thể sử dụng các loại vi sinh vật                      
biển để phát triển các bộ kit phát hiện virus corona chủng mới. Mức độ đa dạng sinh                  
học cao của Biển Đông khiến cho hướng nghiên cứu này trở nên rất khả thi.  

Vùng đáy biển của Biển Đông cũng được xem là “một phòng thí nghiệm nghiên cứu                
sinh thái tự nhiên” tuyệt vời, với những rãnh thủy nhiệt (hydrothermal vents), những              
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khu vực trầm tích mềm (soft sediment) và những kẽ nước hở (seeps) vốn có thể là nơi                  
sinh sống của nhiều loài vi sinh vật biển mới.  

Đáy biển cũng là nơi cung cấp các loại khoáng sản, và nguồn năng lượng mới. Ví dụ                  
như băng cháy (methane hydrates) vốn được xem là có trữ lượng nhiều gấp đôi tổng                
các nguồn carbon hữu cơ như dầu, than hay khí thiên nhiên cộng lại. Bên cạnh đó là                  
một lượng lớn các loại kim loại và đất hiếm. Các khối trầm tích đa kim (polymetallic                 
nodules) hay vỏ địa chất của Biển Đông đã được các nhà địa hoá lý, địa vật lý và vi                    
trùng học Trung Quốc nghiên cứu từ lâu.  

Trong đó, các khối trầm tích đa kim có thể chứa các loại kim loại hiếm như mangan                  
hay cobalt. Những loại kim loại này có thể được sử dụng trong các loại công nghệ                 
mới như pin cho xe điện hay các cấu phần của điện thoại thông minh.  

Tuy nhiên, tiến hành khai thác đáy biển không hề đơn giản, vì các hoạt động này hoàn                  
toàn có thể gây huỷ hoại môi trường đáy biển.  

Xem thêm: 

Drake Long ngày 8/4: ‘Deep Plowing the South China Sea’: China Eyes            
Resources, Steps up Research 

 

Chuyên gia Mỹ đề xuất dùng tàu tư nhân chống lại Trung Quốc 

Đại tá nghỉ hưu Mark Cancian và Brandon Schwartz trong hai bài viết có tiêu đề                
“Giải phóng tàu tư nhân!” và “Tàu tư nhân Mỹ là hợp pháp”, xuất bản trong nguyệt               
san Proceedings số tháng 4 của Viện Hải quân Mỹ (USNI), đã đề xuất chính phủ Mỹ             
cấp giấy phép, ủy quyền cho các tàu thuộc sở hữu tư nhân tấn công, bắt giữ hoặc tiêu                   
diệt tàu thương mại của đối thủ. 

Hai tác giả lưu ý đội tàu thương mại Trung Quốc là điểm yếu và một cuộc tấn công                   
nhắm vào chúng sẽ làm suy yếu toàn bộ nền kinh tế và đe dọa sự ổn định của Trung                    
Quốc. 

Chiến dịch dùng tàu tư nhân là “hợp pháp và có chi phí thấp”, giúp kiềm chế việc                  
Trung Quốc tăng cường sức mạnh trên biển thay vì kích động dẫn đến chiến tranh,                
theo ông Cancian và Schwartz. 

Tàu tư nhân được chính phủ giao nhiệm vụ như một tàu chiến đã có từ giữa thế kỷ 16                    
cho đến thế kỷ 18, nhưng bị xem là trái pháp luật sau khi các hiệp ước quốc tế khác                    
nhau được ký kết trong thế kỷ 19 và 20.  
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Tuy nhiên, các tác giả cho rằng chính phủ Mỹ chưa chính thức ký kết bất kỳ hiệp ước                   
nào nói trên, đồng thời lưu ý hiến pháp Mỹ đã trao quyền cho Quốc hội cấp giấy phép                   
cho tàu tư nhân. “Mỹ chưa ban hành bất kỳ giấy phép ủy quyền bắt giữ nào cho tàu tư                    
nhân kể từ năm 1907 vì lý do chiến lược, chính sách lúc bấy giờ, chứ không phải xem                   
đây là điều bất hợp pháp”, theo bài viết. 

Bên cạnh đó, hai bài viết không nêu rõ liệu những tàu thương mại chở hàng hóa trị giá                   
hàng nghìn tỉ USD sang Mỹ có nên được miễn trừ khỏi các cuộc tấn công từ các tàu                   
tư nhân hay không. Tuy nhiên, Mỹ có thể sẽ không miễn trừ giữa lúc sự phân ly kinh                   
tế giữa nước này và Trung Quốc đang manh nha vì cuộc thương chiến từ năm 2018. 

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Ron Paul từng đề xuất sử dụng tàu tư nhân chống lại trùm                  
khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden và cướp biển Somalia vào năm 2007 và 2009,               
nhưng không được phê chuẩn. 

Tuy nhiên cũng có ý kiến nhận định ý tưởng và cách giải thích của chuyên gia               
Cancian và Schwartz là không đúng với luật pháp quốc tế. 

Tiến sĩ Collin Koh, chuyên gia quốc phòng thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế S.               
Rajaratnam tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), cho rằng đó là một ý tưởng             
sai lầm về mặt chính trị. 

“Chiến dịch dùng tàu tư nhân là một hành động khiêu khích, sẽ kích ngòi sự trả đũa từ                   
Trung Quốc. Bên cạnh đó, theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, hành động này thậm               
chí có thể được xem là sử dụng vũ lực dẫn đến việc Mỹ bị cả cộng đồng quốc tế lên                     
án”, theo ông Koh. 

Ông Koh cho biết thêm các nhà hoạch định chính sách hiện tại của Mỹ khó có thể                  
xem xét nghiêm túc đề xuất như vậy; và những bài viết như thế này thể hiện sự ủng                   
hộ lập trường chính sách cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. 

Đọc thêm: 

Mark Cancian và Brandon Schwartz: Unleash the Privateers 

Brandon Schwartz: U.S. Privateering Is Legal 

Thanh Niên ngày 10/4: Chuyên gia Mỹ đề xuất dùng tàu tư nhân chống lại               
Trung Quốc  
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Chống lại vũ khí laser của Trung Quốc 

Patrick M. Cronin và Ryan D. Neuhard có một bài bình luận về việc làm thế nào để                  
chống lại các loại vũ khí điện tử hay laser được Trung Quốc sử dụng tại các vùng biển                   
nằm trong tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. 

Tống Trọng Bình (Song Zhongping), từ Đại học Kỹ thuật Pháo binh số 2 thuộc Quân                
đội Trung Quốc (PLA), khi trả lời phỏng vấn Hoàn Cầu Thời Báo đã kêu gọi Bắc                 
Kinh nên triển khai các loại vũ khí điện từ, bao gồm cả laser, chống lại binh sỹ Mỹ                   
khi họ tiến hành các nhiệm vụ đảm bảo tự do hải hành ở những khu vực biển “của                   
Trung Quốc”. Một chuyên gia khác, một phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy phương               
Nam, cho rằng quân đội sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ “chủ quyền, hoà bình và ổn                    
định”. Nói cách khác là đưa ra biện hộ cho hành động trên. 

Trên thực tế, quân đội và các lực lượng bán quân sự Trung Quốc đã triển khai laser                  
với tần suất ngày càng tăng kể từ năm 2018. Các sự việc ở Djibouti hay ở Biển Hoa                   
Đông đã được ghi nhận. Ở Biển Hoa Đông, Mỹ nhận thấy các loại laser thương mại                 
đã được sử dụng từ các tàu cá, cho thấy ngay cả dân quân biển Trung Quốc cũng bắt                   
đầu sử dụng loại công cụ này. Ngoài ra, các máy bay tuần tra của Australia tập trận ở                   
Biển Đông năm 2019, hay máy bay tuần tra của Mỹ hoạt động ở biển Philippines                
cũng gặp vấn đề tương tự. Nói chung, việc các tàu cá Trung Quốc sử dụng laser đang                  
ngày càng gia tăng.  

Laser là một vũ khí nguy hiểm. Tia laser có thể làm phi công bị mù tạm thời, hay làm                    
vô hiệu hoá các thiết bị điện tử. Trường hợp tệ nhất, laser có thể khiến máy bay bị rơi,                    
đặc biệt khi cất hay hạ cánh. Việc sử dụng công nghệ mới là một tín hiệu cảnh báo rõ                    
ràng cho thấy Bắc Kinh đang ngày càng thách thức hiện diện quân sự Mỹ.  

Trong tương lai, vũ khí laser sẽ mạnh mẽ hơn, rẻ hơn và di động hơn. Laser là một                   
công cụ không gây chết người, tuy nhiên quan điểm này khiến chúng trở nên nguy                
hiểm. Lý do là các bên có liên quan sẽ sử dụng chúng một cách rủi ro hơn, và tạo ra                     
những hệ quả không thể lường trước được. Ví dụ, hãy thử tưởng tượng các tàu cá                 
Trung Quốc được trang bị laser trong tương lai, và họ sẽ hành xử thiếu chuyên nghiệp                 
và thiếu kiềm chế hơn những người lính bình thường. Nói tóm lại, mức độ rủi ro và                  
thiếu tính toán sẽ gia tăng hơn nữa trong tương lai khi laser được sử dụng rộng rãi.  

Lời khuyên cho nước Mỹ: đừng nên chạy đua với Trung Quốc. Thứ nhất, mục tiêu                
của Mỹ là thuyết phục Trung Quốc không dùng laser để nhắm vào phi công Mỹ. Trả                 
đũa sẽ khiến tình hình tồi tệ hơn do xu hướng dân tộc chủ nghĩa quá cao ở Trung                   
Quốc. Thứ hai, Bắc Kinh đã cho thấy mình không chơi theo luật, và là một đối tác                  
thiếu tin cậy. Ngược lại, Mỹ phải tuân thủ theo các thoả thuận như UNCLOS, hay                
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Quy tắc Đối đầu không mong muốn trên biển (CUES) để chứng tỏ Mỹ là một nước                 
tôn trọng luật pháp quốc tế.  

Lựa chọn chính sách của Mỹ: gây áp lực về mặt ngoại giao và thúc đẩy Trung Quốc                  
ký kết một thoả thuận đa phương về việc hạn chế sử dụng laser trong thời bình, sử                  
dụng các sức ép phi đối xứng một cách gián tiếp (cử các nhà khoa học tới khu vực                   
tranh chấp) hay trực tiếp (tăng cường triển khai các loại tên lửa tầm xa), thúc đẩy hợp                  
tác khu vực chống lại các hoạt động quân sự của Trung Quốc, và cuối cùng là đầu tư                   
vào các năng lực làm giảm thiểu tính hiệu quả của laser.  

Xem thêm: 

Patrick M. Cronin và Ryan D. Neuhard ngày 2/4: Countering China’s Laser            
Offensive 

 

Học giả Indonesia: Quyền đánh cá truyền thống mà Trung Quốc tuyên bố ở biển               
Bắc Natuna là không có căn cứ 

Aristyo Rizka Darmawan, giảng viên luật hàng hải quốc tế và nghiên cứu viên cao               
cấp tại Khoa Luật, Đại học Indonesia, đã viện dẫn Luật biển Quốc tế 1982               
(UNCLOS) để chứng minh Trung Quốc không có quyền đánh cá truyền thống ở              
Natuna. 

Darmawan cũng nhấn mạnh rằng trong UNCLOS, mà cả Indonesia và Trung Quốc             
đều là thành viên, không có bất cứ quy định nào có thể giải thích cho cái gọi là                   
“đường chín đoạn”. Bên cạnh đó, phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực năm               
2016 trong vụ Philippines kiện Trung Quốc cũng cho rằng “đường chín đoạn” không              
có bất cứ cơ sở pháp lý nào.  

Thế nhưng một số học giả Trung Quốc, do hiểu lầm về quyền đánh cá truyền thống                 
của UNCLOS, đã cho rằng Trung Quốc sở hữu quyền này ở các vùng nước xung                
quanh quần đảo Natuna.  

Darmawan dẫn ra 3 điểm trong UNCLOS để bác bỏ quan điểm trên. 

(1) Quyền đánh cá lịch sử được viện dẫn trong Điều 51 nhấn mạnh tới yếu tố                
“vùng nước xung quanh quần đảo” (archipelagic waters). Trung Quốc không           
có quyền này ở Natuna bởi vì Trung Quốc không phải là láng giềng trực tiếp                
của Indonesia. Cứ cho rằng chủ quyền tự phong của Trung Quốc ở Trường Sa               
là hợp pháp, thì cực nam của Trường Sa cũng cách Natuna 1.100 km, nằm               
ngoài một vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) nếu có.  
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(2) Nếu chiếu theo Điều 51, Trung Quốc không có quyền đánh cá lịch sử bởi               
không có bất cứ một hiệp định song phương nào với Indonesia.  

(3) Các học giả Trung Quốc viện dẫn Điều 74 mục 3 để bảo vệ quyền đánh cá lịch                  
sử tuy nhiên bộ ngoại giao ở cả hai nước đều đã thừa nhận rằng hai bên không                  
có bất chồng lấn biển nào cần phân định để có thể áp dụng điều 74(3).  

Xem thêm: 

Aristyo Rizka Darmawan ngày 4/4: China's traditional fishing rights claim in           
North Natuna Sea baseless 

 

Chính sách ngoại giao nước nhỏ qua trường hợp Mỹ-Philippines 

Việc chính quyền Duterte tuyên bố huỷ bỏ Hiệp định Các lực lượng Viếng thăm               
(VFA) với Mỹ mang ý nghĩa to lớn. Phân tích của Mico Galang trên East Asia Forum                 
giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề dưới góc nhìn của chính sách đối ngoại nước nhỏ. 

Đối với các nước nhỏ, làm giảm các tác động tiêu cực từ các chuyển động địa chính                  
trị là ưu tiên chiến lược. Nước nhỏ không có đủ năng lực tự thân để đảm bảo an ninh                    
cho chính mình, và do đó thiết lập các liên kết an ninh với các quốc gia khác là một                    
lựa chọn chính sách quan trọng. Đối với Philippines, Hiệp ước Phòng thủ chung              
(MDT) năm 1951 với Mỹ là một trụ cột trong chính sách an ninh của Manila trong                 
hàng thập kỷ. Chính sách thứ hai là tăng cường hiện đại hoá quân đội. VFA, cùng với                  
các cơ sở pháp lý của MDT giúp cho quân đội Philippines tăng cường năng lực thông                 
qua các cuộc tập trận và huấn luyện chung.  

Môi trường chiến lược tạo ra bởi cạnh tranh nước lớn có tác động tiêu cực tới an ninh                   
của các nước nhỏ. Việc Mỹ là đồng minh hiệp ước của Philippines là một chuyện,                
nhưng vị trí địa lý của Philippines sẽ luôn luôn khiến cho nước này bị vướng vào cạnh                  
tranh nước lớn, nhất là với sự có mặt của Trung Quốc.  

Chính sách đối ngoại của một nước nhỏ phải được định hình bởi sự cẩn trọng và tính                  
thực dụng, chứ không phải bởi một thứ chủ nghĩa lý tưởng tách rời ra khỏi thực tế địa                   
chính trị. Tách rời mối quan hệ quốc phòng Mỹ-Philippines không khác gì tháo xiềng               
tham vọng bành trướng của Trung Quốc.  

Trong khi cấu trúc hệ thống quốc tế phần lớn được định hình bởi cân bằng quyền lực                  
giữa các cường quốc, nước nhỏ cũng có ảnh hưởng. Tin vào một lựa chọn nhị nguyên                 
(binary) đơn thuần, chứ không phải là các tính toán địa chính trị toàn diện, là một sai                  
lầm đối với các nước nhỏ. 
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Xem thêm: 

East Asia Forum ngày 9/4: The Philippines–US Visiting Forces Agreement          
and small power foreign policy 

 

Malaysia và xung đột Biển Đông: tiếp diễn chính sách và chính trị nội bộ 

Bài phân tích của Ian Storey liên quan tới chính sách Biển Đông của Malaysia trong                
bối cảnh chính trị nội bộ hiện nay ở nước này.  

Trong suốt 3 thập kỷ vừa qua, chính sách của Malaysia ở Biển Đông vẫn luôn không                 
thay đổi với 3 yếu tố chủ chốt: (1) bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong vùng                    
EEZ; (2) tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm cả quyền tự do hàng hải và tự do trên                    
không; (3) đảm bảo hoà bình và ổn định ở khu vực. 

Để hiện thực hoá các chính sách này, ba chiến lược được tiến hành: (1) bảo vệ quyền                  
và lãnh thổ thông qua hiện đại hoá quân đội, cảnh sát biển và tăng cường hiện diện ở                   
khu vực tranh chấp; (2) tăng cường mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc và (3) ủng hộ                   
các chính sách quản lý xung đột giữa ASEAN và Trung Quốc, đặc biệt là Tuyên bố                 
ứng xử DOC và xây dựng bộ quy tắc ứng xử COC.  

Chính phủ “Liên minh hy vọng" (Pakatan Harapan) dẫn dắt bởi Mahathir Mohamad             
theo đuổi chính sách và chiến lược tương tự, chỉ khác 1 chút là chính phủ của ông                  
cứng rắn hơn với các hành vi của Trung Quốc, nhưng không quá nhiều. Khác với cách                 
tiếp cận hay thay đổi của Philippines qua 3 đời tổng thống gần đây, và khác với Việt                  
Nam khi Hà Nội quá cứng rắn với Trung Quốc, Malaysia dưới kỷ nguyên hậu Pakatan                
Harapn cũng sẽ tiếp tục các chính sách trước đây: trung dung, im lặng, không quá                
cứng rắn nhưng vẫn duy trì cảnh giác.  

Xem thêm: 

Ian Storey ngày 20/3: Malaysia and the South China Sea Dispute: Policy            
Continuity amid Domestic Political Change 

 

III- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/BÁO CÁO CHUYÊN SÂU 

Meia Nouwens and Lucie Béraud-Sudreau, “Assessing Chinese defence        
spending: proposals for new methodologies”  

Bài nghiên cứu này đánh giá lại các phương pháp luận hiện thời trong việc xem xét                 
chi tiêu quốc phòng thực tế của Trung Quốc. Câu hỏi nghiên cứu đặt ra là: Việc tìm ra                   
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những dữ liệu mới và mở rộng hiểu biết của chúng ta về chi tiêu quốc phòng Trung                  
Quốc liệu có phải là việc làm khả thi? 

Chúng ta hầu như biết rất ít về cách thức mà Trung Quốc phân bổ chỉ tiêu quốc                  
phòng, đặc biệt là sau quá trình tái cấu trúc gần đây. Bởi sự thiếu vắng thông tin công                   
khai, và những nghiên cứu mới về kinh tế quốc phòng Trung Quốc, giới quan sát nhận                 
định các dữ liệu chính thức là không hoàn chỉnh. Các phương pháp luận được áp dụng                 
bởi các cơ sở nghiên cứu như Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) hay Viện                 
Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) để ước đoán chi tiêu quốc phòng               
Trung Quốc đều đã được áp dụng từ thập kỷ 1990.  

Các ước đoán gần đây gặp vấn đề là không xem xét tới quá trình tái cấu trúc quân đội                    
dưới thời Tập Cận Bình. Ví dụ như việc chính quyền Bắc Kinh tích hợp cảnh sát biển,                  
vũ cảnh, và dân quân biển vào cấu trúc chỉ huy của Quân uỷ Trung ương. Không rõ                  
liệu các thay đổi cấu trúc này có ảnh hưởng thế nào tới chi tiêu quân sự. Thêm nữa,                   
chi tiêu quốc phòng Trung Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi việc mua sắm một số                 
lượng lớn vũ khí được sản xuất bởi các nhà thầu quốc phòng trong nước. Do đó, xem                  
xét lại các phương pháp luận là cần thiết. 

Một số điểm chính  

- Thêm vào một số hạng mục đánh giá mới như chi tiêu của địa phương cho lực                 
lượng vũ cảnh và cảnh sát biển. 

- Một số chi phí đã xuất hiện trong một số phương pháp nay cần phải được đưa                 
vào tính toán chính thức, ví dụ như chi phí nhập khẩu vũ khí. 

- Bằng cách dành nhiều thời gian vào các nguồn bản ngữ tiếng Trung, có khả               
năng tìm ra được nhiều thông tin mới, mặc dù các loại chi tiêu liên quan tới                 
quốc phòng ở Trung Quốc thường không minh bạch. 

- Những thay đổi hay những cách phân loại này là đặc trưng với trường hợp               
Trung Quốc. Các dữ liệu trên The Military Balance hay Military Balance+            
chưa cần phải điều chỉnh trong thời điểm hiện tại 

Xem thêm:  

Meia Nouwens and Lucie Béraud-Sudreau, IISS ngày 31/3/2020 
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Jonathan Stromseth, “Beyond binary choices? Navigating great power        
competition in Southeast Asia” 

Báo cáo này được thực hiện thông qua một sáng kiến ba bên giữa Viện Brookings với                 
chuyên gia tới từ ba nơi là Đông Nam Á, Australia và Mỹ nhằm tìm hiểu các xu                  
hướng ở khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc                  
và cạnh tranh Mỹ-Trung. Sáng kiến này không chỉ tập trung vào các xu hướng an                
ninh, mà còn là kinh tế và quản trị quốc gia. Báo cáo là tổng hợp các phát hiện chính                    
và các hàm ý chính sách được thảo luận trong buổi đối thoại tổ chức tại Singapore vào                  
cuối năm 2019, với sự cộng tác của Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam               
(RSIS) và Viện Lowy (viện nghiên cứu chính sách ở Australia). 

Chủ đề chính xuyên suốt buổi đối thoại là làm thế nào khu vực có thể thoát khỏi sự                   
lựa chọn mang tính nhị nguyên giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong mối quan hệ này,                
Đông Nam Á có thể đóng vai trò như một cường quốc hạng trung như Australia hay                 
Nhật Bản (là một cường quốc kinh tế) để mở rộng không gian lựa chọn, tránh rơi vào                  
cái bẫy “được ăn cả ngã về không”. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào cho                   
thấy tính khả thi của một viễn cảnh đồng thuận như vậy, và cũng xuất hiện nhiều nghi                  
ngờ về việc liệu ASEAN có đủ năng lực để tạo ra một không gian chiến lược độc lập                   
trong lúc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tăng cao.  

Các học giả tới từ Đông Nam Á cho rằng Trung Quốc đã thành công trong việc tận                  
dụng Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI) để gia tăng quyền lực mềm ở khu vực,                 
ảnh hưởng tiêu cực tới ảnh hưởng của Mỹ. Họ cũng bày tỏ lo ngại rằng hỗ trợ phát                   
triển và đầu tư cơ sở hạ tầng đang trở thành một hình thức đối đầu địa chính trị mang                    
tính uỷ nhiệm, đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á lục địa.  

Trong lĩnh vực quản trị quốc gia, chưa có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang tích                 
cực quảng bá mô hình chính trị mới dựa trên độc tài hay chủ nghĩa tư bản nhà nước.                   
Bắc Kinh đang cố gắng làm xói mòn sự hấp dẫn của mô hình dân chủ phương Tây                  
bằng việc nhấn mạnh tới các lỗi lầm của mô hình này, và khuyến khích các nhà nước                  
độc tài thông qua vô số ví dụ. 

Một số lời khuyên chính sách nhằm tăng cường hợp tác hay tăng cường hành động                
trong khu vực. Ví dụ, Mỹ nên định nghĩa rõ ràng hơn nữa mục tiêu cuối cùng của                  
chính sách khu vực: là tái tạo lại vị thế thống trị; xây dựng một hệ thống cân bằng                   
quyền lực mới; duy trì trật tự dựa trên luật pháp hay kết hợp hai hay nhiều yếu tố                   
trên? Cạnh tranh chiến lược phải là phương tiện để đạt được một mục đích nào đó,                 
chứ không phải là bản thân mục đích.  
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Thêm vào đó, Mỹ, Australia, Nhật Bản và ASEAN nên cải thiện hợp tác hỗ trợ phát                 
triển với các nước Đông Nam Á lục địa, hoặc với khu vực hạ lưu sông Mê Kông, trao                   
đổi thông tin liên quan. Họ cũng nên khuyến khích Trung Quốc đa phương hoá BRI                
theo từng dự án một, giảm thiểu cạnh tranh kinh tế chiến lược. Mỹ và các nhà tài trợ                   
khác cũng có thể mở rộng hỗ trợ các nước ASEAN trong việc đàm phán và quản lý                  
các dự án hạ tầng lớn, do Trung Quốc tài trợ hay do tư nhân tài trợ, khuyến khích                   
minh bạch, giảm thiểu tham nhũng đi kèm.  

Các cuộc đối thoại trong tương lai có thể tập trung vào những chủ đề khác cần được                  
thảo luận sâu thêm. Ví dụ như về “thời khắc của những cường quốc hạng trung”, khi                 
các quốc gia hạng trung có thể gia tăng ảnh hưởng của mình giữa lúc càng siêu cường                  
đang đối đầu. Câu hỏi là làm thế nào và trong vấn đề nào? Tiếp theo, đại dịch                  
COVID-19 sẽ ảnh hưởng như thế nào tới xu thế chính trị và kinh tế xã hội ở khu vực,                    
mối quan hệ Mỹ-Trung, các dịch chuyển địa chính trị lớn hơn, cũng như các vấn đề                 
khác được nêu trong báo cáo? 

Xem chi tiết tại: 

Jonathan Stromseth, Brookings Institute 4/2020 
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