ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO HIỆN NAY THEO
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Giải thích quan điểm “dĩ bất biến ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và
phân tích sự vận dụng sáng tạo quan điểm và nguyên tắc này của Người trong các
thời điểm và giai đoạn của cách mạng Việt Nam đã đem lại những thành công,
thắng lợi cho cách mạng Việt Nam,dù chúng ta luôn phải đấu tranh với những kẻ
thù mạnh hơn về nhiều mặt.
Trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay, chúng ta cũng nên và cần vận
dụng sáng tạo quan điểm này. Trước hết, phải quán triệt quan điểm mang tính
nguyên tắc: Chủ quyền biển đảo là chủ quyền quốc gia trên biển, là lợi ích quốc gia,
bất khả xâm phạm, là cái bất biến; Để đấu tranh bảo vệ lợi ích thiêng liêng, bất
biến đó phải linh hoạt, phải ứng vạn biến. Trước sự leo thang của trung Quốc ở
vùng lãnh hải của Việt Nam, vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về
“dĩ bất biến ứng vạn biến”, trước hết phải thấm nhuần nguyên tắc độc lập, chủ
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Phải kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
của đất nước, kiên quyết đấu tranh bằng mọi hình thức, bằng mọi giải pháp hòa
bình, buộc Trung Quốc phải rút khỏi lãnh hải của Việt Nam. Chúng ta cũng kiên trì
các giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, phát huy nội lực, linh
hoạt khôn khéo sử dụng các phương sách từ ngoại giao, pháp lý, dến ưng xử trê
thực địa để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Cần bình tĩnh sang suốt trong phân tích,
đánh giá vấn đề biển Đông trên mọi khía cạnh , đánh giá bản chất mối quan hệ Việt
Nam – Trung Quốc để có những đối sách hợp lý cho mọi vấn đề giữa hai nước.
Những điều cần phải làm hiện nay để tạo sự đông thuận quốc gia, phát huy sức
mạnh toàn dân để bảo vệ chủ quyền biển đảo cần phải: (1)Thông tin ttrung thực,
kịp thời để toàn dân hiểu những vấn đề cần thiết về biển đảo; (2)Nâng cao ý thức
toàn dân về trách nhiệm bảo vệ biển đảo; (3)Củng cố niềm tin của nhân dân vào sự
lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; (4)Xây dựng lực lượng hải quân, lục quân, không
quân đủ mạnh để thực thi nhiệm vụ trên vùng lãnh hải; Và (5)Phát triển kinh tế
biển hiệu quả và bền vững. Bên cạnh đó cũng cần tranh thủ sức mạng cộng đồng
quốc tế, chú trọng biện pháp ngoại giao trong kiểm soát và giải quyết tranh chấp
trên biển Đông. Cần phải thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, theo quan điểm
của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “chính sách hòa bình và quan hệ tốt”. Để tranh thủ sự

ủng hộ của quốc tế trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, cần phải: (1)Thực hiện các
kênh ngoại giao với nhiều hình thức; (2)Về pháp lý, vấn đề tranh chấp biển Đông
cần được quốc tế hóa, nếu cần có thể khởi kiện ra trước cơ quan tài phán quốc tế;
(3)Đẩy mạnh hợp tác song phương và đa phương; (4)Cần thể hiện một cách sâu sắc
hơn tư cách thành viên ASEAN, củng cố đoàn kết cộng đồng ASEAN; (5)Tăng
cường, phát huy mối quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược với các quốc gia
có liên quan tới biển Đông; và (6)Phải thận trọng trong quan hệ với bên ngoài.

