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Hội nghị An ninh cấp cao khu vực châu Á lần thứ 12, Shangri‐la Dialogue12‐
SLD‐12, sẽ được tổ chức tại khách sạn Shangri‐La tại Singapore và sẽ diễn ra
trong 3 ngày: 31/5‐2/6 năm 2013. Diễn đàn Đối thoại Quốc phòng Shangri-la
được thành lập từ năm 2002 nhờ sự đỡ đầu của Viện Nghiên Cứu Chiến Lươc
Quốc Tế‐IISS (International Institute For Strategic Studies) có trụ sở ở London, là
diễn đàn của những nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách Quốc phòng và
cũng là nơi để các quốc gia chia sẻ quan điểm Quốc phòng hầu để xây dựng
niềm tin lẫn nhau.. Hội nghị SLD‐12 quy tụ trên dưới 400 quan khách gồm có các
Bộ trưởng, các chuyên viên Quốc Phòng, Ngoại giao, các quan chức, các chuyên
gia nghiên cứu…đến từ 40 quốc gia trên toàn thế giới (trong đó có 27 quốc gia
thuộc châu Á Thái Binh Dương). Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Anh, Pháp, Đức và
bà Catherine Ashton, người đứng đầu của ngành ngoại giao của Âu châu
Thống nhất, đều có mặt tại hội nghị Shangri‐la lần này. SLD‐12‐ diễn ra trong bối
cảnh biển Đông căng thẳng và bất ổn do sư va chạm giữa Trung Quốc với các
nước trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á.
Thủ Tướng ViệtNam lần đầu tiên nhận lãnh vai trò chủ chốt: Diễn giả chính tại
Hội Nghị SLD‐12. Đối với sư kiện lịch sử này, John Chipman, Tổng Giám Đốc và
cũng là CEO của Viện IISS khẳng định: Chúng tôi vui mừng và tự hào khi được
biết Thủ tướng ViệtNam nhận lời mời của chúng tôi là diễn giả chính của SLD‐12.
Chúng tôi đang mong đợi bài diễn văn của Thủ Tướng ViệtNam, phát biểu tại
buổi lễ khai mạc Hội nghị An ninh Cấp cao Châu Á‐SLD‐12. Hy vọng qua nội dung

bài phát biểu này chúng tôi sẽ biết rõ hơn đâu là ưu tiên trong chính sách Quốc
phòng của chính phủ ViệtNam nhất là trong khu vực Châu Á Thái Binh Dương.
Shangri‐la‐12 có nhiều hứa hẹn sẽ chứng kiến những tranh luận nóng bỏng trên
những chủ đề then chốt của SLD‐12 lần này:
1‐Chính sách tiếp cận của Mỹ với An ninh khu vực châu Á.
2‐Bảo vệ lợi ích quốc gia và phòng ngừa xung đột
3‐Hiện đại hóa quân đội và minh bạch chiến lược
4‐ Vai trò Trung Quốc với an ninh khu vực
5‐Các thể chế mới toàn cầu và Khu vực với nền An ninh Châu Á Thái Bình Dương.
6‐Thúc đẩy hợp tác Quốc phòng giữa các quốc gia ở châu Á Thái Bình Dương và
các nước ngoài khu vực
Nhưng những tranh cãi toả nhiệt nhất tại SLD‐12 vẫn là:
‐ Chiến Lược trở lại Châu Á Thái Bình Dưong của Mỹ
‐ Sư trỗi dậy và tham vọng bành trướng của TQ
‐ Tàu cá của VN bị tàu hải giám của TQ bắn cháy
‐ Philippines kiện TQ ra tòa án quốc tế
Hy vọng tại Hội Nghị An ninh châu Á lần này‐SLD‐12, Thủ btướng ViệtNam sẽ kêu
gọi thế giới và các cộng đồng châu Á Thái Bình Dương tìm cách ngăn ngừa mọi
tính toán sai lầm của bọn bành trướng nước lớn có thể kéo cả khu vực Đông Á
và Đông Nam Á, một khu vực năng động kinh tế hàng đầu của thế giới hôm nay
lại có thể rơi vào tình trạng tranh chấp nghiêm trọng làm ngưng đọng hay kéo lùi
lại sự phát triển kinh tế của khu vực này, gây ảnh hương tai hại cho nền kinh tế
và ổn định tại khu vực và toàn cầu. Hy vọng nội dung của bài diễn văn khai mạc
SLD‐12 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ nói lên quan điểm và chính sách
Quốc phòng của ViệtNam luôn luôn theo đuổi và thể hiện đường lối ngoại giao
quốc phòng hòa bình, độc lâp, tự chủ, và chủ động tích cực hội nhập cộng đồng

quốc tế trên căn bản đa dạng hóa, đa phương hoá các mối quan hệ cùng các
quốc trong khu vực cũng như ngoài khu vực, trên toàn cầu. Vì hòa bình, ổn định,
ViệtNam sẽ hợp tác phát triển khu vực, thúc đẩy xây dựng mạnh mẽ hơn những
vấn đề quan trọng của khu vực: Tôn trọng hành xử đúng theo qui tắc ứng xử hòa
bình tại biển Đông; ‐Bảo vệ an toàn hàng hải trên biển, nhất là biển Đông; ‐
Chống nạn khủng bố xuyên quốc gia; ‐Cấp cứu kịp thời và hữu hiệu tai nạn trên
biển…
Bên cạnh những phát biểu trên, hy vọng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đưa ra
một thông điệp đanh thép của ViệtNam hôm nay: ViệtNam nhận diện cho bằng
được đâu là bạn, đâu là kẻ âm mưu thôn tính biển Đông. Bằng chính sách hòa
bình, thương thảo, cùng các quốc gia đồng minh của mình, ViệtNam quyết tâm
đập tan mộng bá quyền và bành trướng nước lớn trong khu vực cũng như trên
biển Đông đến bất cứ từ đâu. Bằng chiến lược hòa bình và thương thảo
ViệtNam sẽ buộc Trung Quốc phải nhìn nhận chủ quyền ViệtNam trên đảo
Hoàng Sa là điều không chối cãi được.
Để hậu thuẫn nội dung của bài diễn ăn khai mạc hội nghị SLD‐12 của Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng, hôm nay tại Hànội, Saigon, Huế và tại các thành phố lớn trong
nước cũng như ở hải ngoại, tất cả cộng đồng người Việt đang rầm rộ tổ chức
những cuộc biểu tình lớn vào hai ngày cuối tuần lễ này nhầm lên án và tố cáo
Trung Quốc đang âm mưu thôn tính biển Đông, cưỡng đoạt quần đảo Hoàng Sa
của ta.
Chắc chắn Trung Quốc rất nhạy cảm và thấy trước nhược điểm và thế yếu của
họ tại hội nghị SLD‐12 lần này, nên TQ đã ‘hạ cấp’hội nghị này, chỉ phái Thích
Kiến Quốc, một Phó Tham Mưu của Giải phóng quân lãnh đạo phái đoàn TQ
tham dự hội nghị thay vì bộ trưởng quốc phòng như những năm trước.
Cả nước, cả thế giới đang chờ đợi lắng nghe bài diễn văn vô cùng quan trọng
của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trong buổi lễ khai mạc hội nghị
Shangri‐la lần này. Hy vọng nội dung của bài diễn văn của Thủ Tướng Dũng sẽ
thỏa đáng xu hướng mới và tiến bộ của toàn cầu; sẽ đáp ứng trọn vẹn lòng tin
của 85 triệu đồng bào ViệtNam trong ý chí quyết liệt đấu tranh thắng lợi chống
lại mưu đồ của Trung Quốc, thôn tính biển Đông. Chúng ta thử chờ xem. /.
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