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C c diễn giả và cử tọa tại cuộc thảo lu n ở Lyon đặt vấn đề nguyên nhân cuộc kh ng hoảng. 

Trong buổi thảo lu n về ch  đề c c vấn đề kh ng hoảng Trung – Việt tại thành phố Lyon, Pháp, có ý 

kiến cho rằng, Mỹ và Ph p sẽ phần nào hỗ trợ Việt Nam trong xung đột với Trung Quốc do di sản lịch 

sử, và phương Tây sẽ giúp đỡ nếu thấy có cải biến nhân quyền và dân ch  ở Việt Nam. 

Buổi thảo lu n tại khoa Nghiên cứu Đông Á (IAO) c a Đại học Sư phạm Lyon g m bốn kh ch mời 

ch nh, bao qu t c c ch  đề như gốc rễ c a địa ch nh trị trong cuộc kh ng hoảng tranh chấp l nh hải, 

c ch nhìn c a giới bất đ ng ch nh kiến, trải nghiệm và quan s t c a ông Andre Menras (H  Cương 

Quyết), người mang hai quốc tịch Ph p-Việt, và phân t ch về tình hình x  hội Việt Nam. 

Buổi thảo lu n diễn ra hôm       do Hội văn hóa Người Việt vùng Rhône (ACVR) phối hợp cùng viện 

IAO tổ chức với mục tiêu đưa ra một góc nhìn khoa học, kh ch quan, và độc l p đối với những gì đang 

diễn ra giữa Việt Nam và Trung Quốc, theo bà Ngọc Anh Rolland, ch  tịch hội. 

Trao đổi bên lề hội thảo hôm       với BBC tiếng Việt, ông Laurent  édéon cho biết trong cuộc 

kh ng hoảng giữa Trung Quốc và Việt Nam hiện nay, viện dẫn chứng cứ lịch sử là chỉ nên dành cho 

người dân. 

"Ch nh x c, cho tới thời điểm này, Trung Quốc đ  thắng 

đối với vụ giàn khoan HD-981" 

Nhà nghiên cứu Laurent  édéon 



Việt Nam nên dùng tới c c chứng cứ về địa ch nh trị, tuy nhiên vị tr  và vùng biển quanh Hoàng Sa và 

Trường Sa vốn vẫn rất phức tạp không chỉ với Việt Nam và Trung Quốc mà còn với c c quốc gia kh c. 

Một phần c a vấn đề phức tạp này cũng được thể hiện trong c ch đặt tên c a mỗi quốc gia. Chẳng hạn, 

Việt Nam gọi là Biển Đông, Trung Quốc đặt là Biển Nam Trung Hoa, còn Philippines gọi là Biển Tây 

c a Philippines, theo một học giả kh ch mời c a IAO, chuyên về địa ch nh trị và ch  đề Hoa-Việt 

trong buổi thảo lu n. 

Về vấn đề điều gì có thể xảy tiếp theo, sau khi Trung Quốc đ  đưa giàn khoan Hải Dương 9   vào 

vùng biển tranh chấp, một số ý kiến cho rằng, Bắc Kinh sẽ giữ giàn khoan và chờ cho tới khi Hà Nội 

sơ suất hoặc „không thể chịu được nữa‟. 

Trả lời phỏng vấn riêng với BBC, hôm Ch  Nh t, nhà nghiên cứu  édéon nói: 

"Ch nh x c, cho tới thời điểm này, Trung Quốc đ  thắng đối với vụ giàn khoan HD-981." 

Bởi vì theo ông, Trung Quốc sau một thời gian hoàn toàn có thể rút lại giàn khoan di động này, nhưng 

vẫn tuyên bố vùng biển đó là c a họ. 

‘Cần thiết lập đồng minh’ 

Ông  édéon cho rằng, tới thời điểm này, Việt nam đ  ở vào vị tr  bắt buộc để đối phó lại những gì 

đang diễn ra. 

Tuy nhiên, Việt Nam thực ra không có nhiều phương tiện để chống lại Trung Quốc trên biển khi chỉ có 

thể đặt mình vào thế phòng bị mà không thể dùng vũ lực, “do đang ở trong một cuộc đua không cân 

xứng”. 

Việc x c l p đ ng minh Hà Nội – Washington có thể là điều cần thiết và nên đưa cả c c quốc gia cũng 

liên quan tới vấn đề tranh chấp với Trung Quốc, nhà nghiên cứu người Ph p gợi ý. 

 

Có ý kiến tại cuộc thảo lu n cho rằng Việt Nam nên cùng Philippines kiện Trung Quốc. 



Cùng chia sẻ quan điểm này, ông André Menras (tên tiếng Việt là H  Cương Quyết) cho rằng Việt 

Nam nên cùng Philippines đưa Trung Quốc ra tòa, “để  t nhất thì công chúng cũng thấy được Trung 

Quốc là hạng gì”. 

Viện dẫn c c mốc lịch sử ch nh, ông Menras khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể chứng minh vùng 

biển có giàn khoan nằm trong vùng đặc quyền kinh tế c a mình. 

Hơn nữa, Việt Nam sẽ không đơn độc khi cả Hoa Kỳ và Ph p đều cảm thấy mình „mắc nợ‟ Việt Nam 

do di sản hai cuộc chiến tranh. 

Theo c ch lý giải c a người mang hai quốc tịch Ph p và Việt Nam này, Trung Quốc đ  „tranh th ‟ thời 

điểm Ph p và Mỹ rút đi để dần chiếm c c hòn đảo và vùng nước c a Việt Nam. 

'Thời điểm thích hợp' 

"Việt Nam nên cùng Philippines đưa Trung Quốc ra 

tòa, để  t nhất thì công chúng cũng thấy được Trung Quốc là hạng gì" 

Ông André Menras (giữa, tức H  Cương Quyết) 

Hôm  3   , ông H  Cương Quyết cho đăng một l  thư ngỏ gửi tới c c l nh đạo cấp cao c a Việt Nam 

về việc cho phép chiếu bộ phim tài liệu Hoàng Sa Việt Nam  nỗi đau mất m t. 

Ông viết, đây là thời điểm th ch hợp để đưa ra bộ phim, khi ở thời điểm này nó vẫn còn t nh thời sự. 

Ông lấy tên H  Cương Quyết (với họ H  xuất ph t từ họ c a ông H  Ch  Minh) sau khi được ch  tịch 

Nguyễn Minh Triết ký quyết định để cùng Việt Nam thực hiện bộ phim tài liệu này năm    9. 

Tuy nhiên, sau khi bộ phim về c c gia đình ngư dân miền Trung, đặc biệt là ở đảo Lý Sơn, Quảng Ng i 

hoàn tất, bộ phim đ  không được công chiếu. 

 iải th ch riêng với BBC, ông cho rằng lý do bộ phim bị cấm dù đ  có giấy phép xuất, nh p sản phẩm 

b o ch  là do có c c „phe ph i mâu thuẫn‟ trong giới l nh đạo cấp cao c a Việt Nam. 

“Ông Triết lúc đó có vẻ không muốn theo Trung Hoa, nhưng không hiểu sao bên thành  y thành phố 

H  Ch  Minh lại phản ứng dữ lắm.” 

Người Trung Quốc duy nhất 

Zuang Ningjun, đến từ Thượng Hải và là người Trung Quốc duy nhất trong buổi thảo lu n, nói với 

BBC rằng c  nhân anh quan tâm tới những gì đang diễn ra giữa Trung Quốc và Việt Nam do ngành 



học c a mình, nhưng những thanh niên Trung Quốc kh c  t ai quan tâm, vì “chúng tôi đ  có qu  nhiều 

vấn đề c a riêng mình, như chuyện người Uyghur, hay mấy vụ ở Urumqi vừa r i”. 

 

Cử tọa tại cuộc thảo lu n quan ngại về tình hình nóng lên ở Biển Đông. 

Trả lời BBC, sinh viên ngành Lịch sử đương đại ở Lyon nói “tôi thực sự muốn tới Việt Nam nhưng 

chắc không phải là lúc này vì những gì đ  xảy ra với người Trung Quốc. 

“Tôi không thể tr ch họ được, vì người Trung Quốc đ  làm tương tự với Nh t Bản khi họ đ p ph  cửa 

hàng cửa hiệu, sản phẩm, tuy nhiên là không có ai chết.” 

Còn chuyện nước nào đúng, sai “là việc c a c c ch nh trị gia và nhà ngoại giao”, anh nói. 

Kh a cạnh kh c được đề c p trong buổi thảo lu n là quan điểm về quan hệ với Trung Quốc từ ph a c c 

nhà bất đ ng ch nh kiến và quan s t c c diễn biến trong x  hội Việt Nam và c c nỗ lực thúc đẩy để xảy 

ra cuộc “Đổi mới thứ hai”. 

"Tôi không thể tr ch họ được, vì người Trung Quốc đ  làm tương tự với Nh t Bản khi họ đ p ph  cửa 

hàng cửa hiệu, sản phẩm, tuy nhiên là không có ai chết" 

Zhuang Ningjun, sinh viên Trung Quốc 

Bên cạnh c c nhân v t như lu t sư Cù Huy Hà Vũ, b c sỹ Nguyễn Đan Quế, ông Nguyễn Tiến Trung, 

Phạm Thanh Nghiên, ông Francois Guillemot – tiến sỹ lịch sử - nh n xét ông Phạm Ch  Dũng là một 

trong những blogger bày tỏ rõ ràng mong muốn thay đổi, chuyển hẳn đường hướng ngoại giao với 

Trung Quốc. 

Chuyên viên nghiên cứu và phụ tr ch kho tài liệu Việt Nam c a viện IAO cũng nhắc tới bà Phạm Chi 

Lan với lời chú th ch, đây không phải là một nhà bất đ ng ch nh kiến, nhưng là kinh tế gia và nhà tr  

thức thẳng thắn và có tiếng nói mạnh mẽ. 

Bình lu n về c c sự kiện phản đối Trung Quốc hôm  3,      , nhà quan s t x  hội Việt Nam 

Dominique Foulon đặt vấn đề tuy c c cuộc biểu tình c a giai cấp nông dân và công nhân có thể phần 

nào th ch thức ch nh quyền, nhưng điều đó sẽ không làm ảnh hưởng tới c c quyền lực ch nh trị. 

Còn sau đó, ông André Menras một lần nữa gây chú ý với cuộc hội thảo khi nói  “V y tôi muốn hỏi, 

cuộc kh ng hoảng này làm lợi cho ai?” 


