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Đào Như
Tổng Thống Philippines, Alberto del Rosario, lên tiếng kêu gào tố
cáo Trung Quốc đang làm áp lực Philippines, trước thềm thượng
đỉnh AFMM+(Asean Foreign Ministers Meeting Plus) vào ngày 30‐6‐
2013, bằng cách ngày càng Quân Sự Hóa Biển Đông.
Trong khi đó ngoại trưởng Hoakỳ, John Kerry, trong trạng thái lo ngại về việc các
quốc gia Đông Nám Á cần được Mỹ trấn an, ông phát biểu: “mọi người không
nên nghĩ rằng bởi vì chúng ta đang cố gắng mang lại hòa bình cho khu vực đã trải
qua 30 năm xung đột, mà chúng ta không ta không thể chú ý đến những vùng
đất nước khác...”. Ngoại trưởng John Kerry cho hay ông luôn luôn tin tưởng sâu
sắc vào Chiến lược “Xoay Trục về Chậu Á Thái Bình Dương” của TT Barack
Obama. Với văn phong bóng bẩy, ngoại trưởng Kerry cho rằng “Mỹ luôn luôn có
khả năng đối phó cùng một lúc với hơn một cuộc khủng hoảng tại hơn một nơi
trên hành tinh..”
Đó là những viện dẫn của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, John Kerry, để biện hộ cho sư
lơ là của Mỹ đang tăng trong vùng ĐNÁ, để biện hô cho sư quan tâm của chính
ông tại vùng Trung Đông. Ngoại trưởng Kerry đã 5 lần thăm viếng các nước
Trung Đông ngay sau khi ông nhậm chức. Trong khi đó, chuyện ông có mặt vào
ngày 1‐7‐2013 tại hội nghị AFMM+(Asean Foreign Ministers Meeting Plus) tại thủ
đô của Brunei, Bandar Seri Bawagan, chỉ là một chặng dừng chân của Ngoại
trưởng Kerry trước khi ông đến các nước khác nhân chuyến công du lớn của
ông tại các quốc gia thuộc vùng Trung Cận Đông.
Có sự nghịch lý giữa hai dòng tư tưởng tại Thượng Đỉnh Brunei lần này: Đối với
các nước Đông Nam Á vấn đề an ninh và tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông là
chủ điểm, là hướng đến của hội nghị AFMM+ (Asean Foreign Ministers Meeting
Plus). Nhưng đối với các nước khác như TQ, những đối tác châu Âu và nhất là

Hoa Kỳ đang cố ‘xoay trục’ chủ điểm của thượng đỉnh Brunei lần này, hướng
đến vấn đề Giải Trừ Vũ Khí Hãt Nhân của Bắc Triều Tiên, một vấn đề riêng tư
giữa Mỹ và BTT, một tính toán giữa Mỹ và TQ, mà lại đem áp đặt trên Thượng
Đỉnh Brunei‐AFMM+, một hội nghị có chủ đích riêng rõ rang: An ninh khu vực và
Tình hình Tranh chấp Chủ quyền ở Biển Đông. Mỹ và Bắc Triều Tiên không có
quan hệ gì với vấn đề chủ quyền ở Biển Đông. Chắc chắn TQ sẽ là đồng minh của
Mỹ, cực lực hậu thuẫn Mỹ tại thưởng đỉnh Brunei trên vấn đề này hầu đề làm
mờ nhạt việc Trung Quốc đang tiến hành chiến dịch Quân Sư Hóa Biển Động.
Dĩ nhiên không ai dám nghĩ rằng đó là mưu đồ giữa Mỹ và TQ trong việc mưu tìm
kiếm lợi ích cốt lõi trên tình hình bất ổn tại Biển Đông, tại các cuộc họp thượng
đỉnh ASEAN.
Toàn thể hơn 600 triệu người dân Đông Nam Á sẽ lắng nghe bài diễn văn của
ngoại trưởng Mỹ, John Kerry, vào ngày 1‐7 khi ông đến tham dự thượng đỉnh
AFMM+tại Brunei. Chắc chắn John Kerry sẽ nhắc lại sư tin tưởng sâu sắc của ông
vào chiến lược “Xoay Trục về Châu Á Thái Bình Dương” của Tổng thống Obama.
Liệu ông xác nhận một lần nữa với cộng đồng Đông Nam Á‐ Thái Bình Dương,
một sân chơi vừa đủ rộng cho Mỹ và Trung Quốc, như Obama và Tập Cận Bình
đã từng cùng nhau xác nhận tại Sunnylands vào ngày 7‐6‐2013? Và chắc chắn
John Kerry sẽ hô hào kêu gọi các ngoại trưởng hiên đang có mặt tại thượng đỉnh
Brunei và các quốc gia Đông Nam Á, cùng Mỹ và Trung Quốc đồng thuận trong
việc giải trừ vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên và nhất quyết không chấp nhận
BTT là 1 trong 9 quốc gia trên thế giới có vũ trang nguyên tử...
Hy vọng đó cũng là mục đích chính đáng của ngoại trưởng John Kerry trong
chuyến dừng chân ngắn ngủi của ông tại thượng đỉnh Bandar Seri Bagawan. Với
vị thế lãnh đạo thế giới hôm nay của HoaKy, tiếng nói của ngoại trưởng John
Kerry tại thượng đỉnh Brunei sẽ có tiếng vang lớn và uy thế nhất định./.
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Bài Viết xây dựng trên những dữ kiện lấy từ websites sau đây
John Kery, Ngoại trưởng Mỹ, cần trấn an các nước Đông Nam Á
http://www.viet.rfi.fr/chau‐a/20130630‐ngoai‐truong‐my‐john‐kerry‐can‐tran‐an‐
cac‐nuoc‐dong‐nam‐a

