ASEAN không là nơi thích hợp để giải quyết tranh chấp trên biển
Thứ tư, 15 Tháng 11 2017 16:08 -

Thượng đỉnh ASEAN 31, tại Manila. Ảnh ngày 13/11/2017.Reuters

Báo chí Philippines ngày 14/11/2017 tiết lộ : Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh đã cho rằng
Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á không phải là nơi để giải quyết các tranh chấp chủ quyền
tại Biển Đông.

Theo nhật báo Philippines The Manila Times, tổng thư ký ASEAN đã nhắc lại ý kiến trên nhân
một cuộc phỏng vấn thực hiện hôm 12/01/2017. Tuy nhiên, ông Lê Lương Minh cũng xác định
rằng ASEAN là nơi để điều hòa cách ứng xử của tất cả các bên tranh chấp.
Â
Tổng thư ký ASEAN đã giải thích rằng chỉ có 4 nước ASEAN có tranh chấp chủ quyền trên
Biển Đông với Trung Quốc, bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, do đó các nước
ASEAN khác không cần phải có quan điểm về vấn đề này.

Nhận xét của ông Lê Lương Minh được đưa ra vào lúc có tin cho biết trong bản dự thảo ban đầu
của bản Tuyên Bố của Chủ Tịch ASEAN dự trù công bố khi hội nghị kết thúc, đã bỏ trống
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phần nói về Biển Đông, với ghi chú trong ngoặc là «Â để chờ chủ tịchÂ » - tức là Philippines bổ sung.

Câu hỏi đặt ra là phải chăng các lãnh đạo còn lại để cho tổng thống Philippines quyền nêu lên
quan điểm của cả ASEAN về Biển Đông ? Quan điểm của ông Duterte đã từng được ông phát
biểu hôm 12/11 vừa qua : Đó là các lãnh đạo ASEAN không nên đề cập đến hồ sơ này.
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