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Hội 

nghị cấp Ngoại trưởng APEC tại Manila ngày 17/11/2015.Reuters 

Bắc Kinh ngày 17/11/2015 khẳng định có « quyền và năng lực » chiếm các hòn đảo tại Biển Đông 

hiện bị các nước khác « chiếm đóng ». Đây không phải là lời tự nhận của một tờ báo, mà là tuyên bố 

công khai của một nhà ngoại giao Trung Quốc cao cấp. 

Nhân một cuộc tiếp xúc với báo chí trước ngày mở ra hai hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Manila 

và ASEAN tại Kuala Lumpur sẽ có lãnh đạo Bắc Kinh tham gia, Thứ trưởng Ngoại giao Trung 

Quốc Lưu Chấn Dân (Liu Zhenmin) xác định : « Chính phủ Trung Quốc có quyền và có năng lực 

thu hồi các đảo và đá ngầm bị các nước láng giềng chiếm đóng bất hợp pháp ». 

Tuy nhiên, cũng theo nhà ngoại giao này, Trung Quốc « đã không làm điều đó mà đã tự kiềm chế 

tối đa ». 

Bắc Kinh đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông và trong thời gian gần đây đã tìm cách 

củng cố yêu sách của mình bằng cách rốt ráo bồi đắp các bãi đá họ chiếm được từ tay Việt Nam và 

Philippines trước đây thành đảo nhân tạo, và cấp tốc xây dựng trên đó các cơ sở có thể dùng làm 

căn cứ quân sự. 

Hành động biến đá chìm thành đảo nổi với ý đồ quân sự hóa của Trung Quốc đã gây nên căng thẳng 

với các láng giềng cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông như Việt Nam, Philippines, Malaysia... và 

với Hoa Kỳ vốn quan ngại trước các đe dọa đối với quyền tự do lưu thông trong khu vực. 

Trong buổi họp báo hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng biện minh cho các 

hành động của Bắc Kinh tại Trường Sa. Ông Lưu Chấn Dân cho rằng việc Trung Quốc xây dựng 



một phi đạo đủ dài để cho máy bay quân sự lên xuống trên một trong những hòn đảo nhân tạo chủ 

yếu phục vụ mục tiêu dân sự : « Cơ sở càng lớn càng có thể được sử dụng tốt hơn cho mục đích dân 

sự ». 

Nhân vật này cũng tiếp tục tìm cách ngăn cản không cho các nước ngoài vùng can dự vào công việc 

Trung Quốc đang làm tại Biển Đông, và ngăn cản không cho các nước Đông Nam Á kết hợp với 

nhau chống lại các yêu sách của Bắc Kinh. 

Mới đây, Trung Quốc đã nhấn mạnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 

trong tuần này không phải là nơi để thảo luận về vấn đề Biển Đông. Cũng ngày 17/11/2015, Thứ 

trưởng Ngoại giao Trung Quốc quay sang các hội nghị ASEAN sau đó và cảnh báo là không nên để 

cho tranh chấp Biển Đông trở thành tiêu điểm của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. 

Theo ông Lưu Chấn Dân, vấn đề Biển Đông đã bị « thổi phồng », và Trung Quốc « hy vọng rằng 

Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á sẽ không thảo luận về Biển Đông ». 

 


