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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Sau khi Chiến tranh thế giới (CTTG) thứ hai kết thúc, tình hình quốc tế có 

những chuyển biến quan trọng, đặc biệt là sự xuất hiện của Chiến tranh lạnh (CTL) 

với sự đối đầu giữa hai cực Xô - Mỹ và sự phát triển của phong trào giải phóng dân 

tộc (GPDT), bảo vệ độc lập dân tộc (ĐLDT) ở các nước Á - Phi - Mỹ La tinh. Với 

những mức độ khác nhau, những đổi thay nhanh chóng trên đây đã ảnh hưởng đến 

sự phát triển cũng như quan hệ quốc tế (QHQT) của mọi khu vực, mọi quốc gia, 

dân tộc trên thế giới. Là những bộ phận không thể tách rời trong quỹ đạo chung đó, 

quan hệ của Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á (ĐNA) trong giai đoạn 1947-1964 

cũng chịu tác động sâu sắc từ những biến động này. 

Ấn Độ và các nước ĐNA là những thực thể ở khu vực châu Á, vốn có những 

mối liên hệ văn hóa từ trong quá khứ, sự tương đồng trong lịch sử khi cùng trở 

thành đối tượng xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân (CNTD). Tuy nhiên, 

dưới thời thuộc địa, mối quan hệ của Ấn Độ và các nước ĐNA khó có điều kiện để 

phát triển. Sau khi giành được quyền tự trị (năm 1947) từ tay thực dân Anh, Ấn Độ 

nhận thức sâu sắc rằng chỉ có hòa bình mới giúp Ấn Độ đối phó hiệu quả trước 

những khó khăn, thách thức nghiêm trọng về an ninh, chính trị, kinh tế - xã hội… 

cũng như đảm bảo được thành công cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Từ đó, hài 

hòa, thu hẹp các bất đồng thông qua thương lượng, không dùng vũ lực để giải quyết 

các vấn đề tranh chấp là chính sách mang tính nhất quán của Ấn Độ dưới sự lãnh 

đạo của Jawaharlal Nehru - Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao 

Ấn Độ (1947-1964). Với đường lối đối ngoại mà chính phủ Ấn Độ theo đuổi dựa 

trên tinh thần cơ bản là hòa bình, không liên kết, chống chủ nghĩa thực dân, chủ 

nghĩa đế quốc, đất nước này đã có vai trò quan trọng đối với phong trào đoàn kết 

các dân tộc ở Á - Phi, Phong trào không liên kết (KLK) trong cuộc đấu tranh giành 

ĐLDT. Tinh thần và vai trò ấy trở thành cơ sở quan trọng cho quan hệ đối ngoại của 

Ấn Độ với thế giới nói chung và với ĐNA nói riêng dưới thời J. Nehru. 

Trong khi đó, sau CTTG thứ hai, các nước ở khu vực ĐNA cùng trên con 

đường đấu tranh giành ĐLDT, xây dựng, phát triển đất nước. Vì vậy, ở những mức 

độ khác nhau, nhân dân các nước trong khu vực vẫn luôn mong muốn có được sự 
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ủng hộ, giúp đỡ của các quốc gia châu Á khác, đặc biệt là từ những quốc gia vốn có 

mối quan hệ lâu đời, từng dưới ách thống trị thực dân, vươn lên giành được ĐLDT 

và xây dựng, củng cố đất nước như Ấn Độ.  

Có thể nói, dưới thời thuộc địa, Ấn Độ cũng như một số nước ĐNA không 

được tự chủ trong quan hệ đối ngoại. Tuy nhiên, hai bên vốn là những láng giềng 

chia sẻ các giá trị văn hóa và thân phận lịch sử trong cuộc đấu tranh giành, duy trì 

nền độc lập và phát triển đất nước. Vì vậy, sau khi Ấn Độ giành được quyền tự trị, 

trong chặng đường 17 năm dưới thời Thủ tướng J. Nerhu (1947-1964), quan hệ của 

Ấn Độ với một số nước ĐNA, nhất là trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao, đặt ra 

nhiều vấn đề cần lý giải: Những cơ sở, nhân tố nào đặt nền tảng cũng như tác động 

đến mối quan hệ này trong những thập niên đầu sau CTTG thứ hai? Đặc biệt là bối 

cảnh quốc tế, khu vực, nhân tố Trung Quốc và nội tình của các bên cùng vị trí địa 

chiến lược, an ninh tác động thế nào đến chính sách đối ngoại của Ấn Độ với một số 

nước ĐNA dưới thời J. Nehru? Diễn biến, thực trạng và những nội dung chủ yếu 

trong quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA? Mối quan hệ 

đó để lại những dấu ấn gì và tác động ra sao đến Ấn Độ cũng như một số nước 

ĐNA...? Trước những vấn đề đặt ra trên đây, quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn 

Độ với một số nước ĐNA đã trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của giới nghiên 

cứu về lịch sử nói chung và lịch sử QHQT nói riêng. Với mong muốn góp phần hệ 

thống hóa, lý giải những khía cạnh phức tạp nêu trên, chúng tôi chọn vấn đề “Quan 

hệ của Ấn Độ với một số nước Đông Nam Á về chính trị - ngoại giao (1947-

1964)” làm luận án tiến sĩ sử học, chuyên ngành Lịch sử thế giới.  

Về mặt khoa học: Trên cơ sở tái hiện lại một cách tương đối toàn diện và có 

hệ thống về quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA giai 

đoạn 1947-1964, luận án sẽ chỉ ra những cơ sở và nhân tố tác động, nội dung chủ 

yếu của mối quan hệ nói trên trong giai đoạn nghiên cứu. Trong diễn biến ấy, mối 

quan hệ này gắn liền với vai trò của Thủ tướng J. Nehru, chịu sự tác động của CTL, 

của phong trào GPDT, bảo vệ ĐLDT, nhân tố Trung Quốc - quốc gia có những lợi 

ích cũng như cạnh tranh quyết liệt với Ấn Độ ở khu vực ĐNA, những thách thức đặt 

ra cho Ấn Độ sau khi giành được quyền tự trị cũng như nội tình của một số nước 

ĐNA sau CTTG thứ hai. Đồng thời, từ việc tìm hiểu thực trạng, diễn biến trong 

quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA, luận án cũng cố 
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gắng chỉ ra những thành tựu, hạn chế, đặc điểm chủ yếu đồng thời phân tích tác 

động của mối quan hệ này đối với Ấn Độ, mỗi nước ĐNA cũng như khu vực. 

Về mặt thực tiễn: Ấn Độ và các nước ĐNA là những thực thể có mối quan hệ 

lâu đời, chia sẻ nhiều điểm tương đồng về văn hóa và lịch sử với Việt Nam. Mặt 

khác, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang thực hiện chính sách đối ngoại rộng 

mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, trong đó Ấn Độ và các nước ASEAN là những 

đối tác quan trọng. Do đó, việc nghiên cứu quan hệ của Ấn Độ với một nước ĐNA 

trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao (1947-1964) là một trong những cơ sở để hiểu rõ 

hơn về Ấn Độ và một số nước ĐNA, giúp làm rõ thêm những tác động của hai đối 

tác quan trọng này đến Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu đề tài sẽ góp phần chỉ ra 

cơ sở trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ sau khi CTL kết thúc. Từ đó có thể 

rút ra bài học kinh nghiệm giúp Việt Nam hoạch định chính sách đối ngoại phù hợp 

nhằm nâng cao uy tín và vị thế quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu  

Mục tiêu của luận án là làm rõ sự tiến triển trong mối quan hệ của Ấn Độ với 

một số nước ĐNA trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao giai đoạn 1947-1964. Trên cơ 

sở đó, chúng tôi rút ra những thành tựu, hạn chế, đặc điểm chủ yếu cũng như phân 

tích tác động của mối quan hệ này đối với sự phát triển của hai phía và khu vực. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

Để hoàn thành mục tiêu trên, luận án có các nhiệm vụ nghiên cứu sau: 

- Phân tích cơ sở và những nhân tố tác động đến quan hệ của Ấn Độ với 

một số nước ĐNA trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao, bao gồm: Mối liên hệ về 

văn hóa, lịch sử; tác động của bối cảnh quốc tế, khu vực cũng như nhu cầu hợp 

tác giữa Ấn Độ và một số nước ĐNA. 

- Làm rõ những nội dung cơ bản trong quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn 

Độ với một số nước ĐNA từ năm 1947 đến năm 1964. 

- Rút ra những thành tựu, hạn chế, đặc điểm chủ yếu trong quan hệ chính trị - 

ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA (1947-1964). Đồng thời phân tích tác 

động của mối quan hệ này đối với sự phát triển của Ấn Độ, mỗi nước ĐNA và khu 

vực trong giai đoạn nói trên.  
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là mối quan hệ của Ấn Độ với một số nước 

Đông Nam Á trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao từ năm 1947 đến năm 1964.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về mặt không gian, luận án nghiên cứu quan hệ của Ấn Độ với một số nước 

ĐNA, tập trung vào các nước: Miến Điện, Indonesia, Malaya/Malaysia, Việt Nam (Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) và Việt Nam Cộng hòa (VNCH)). Đề tài nghiên 

cứu không bao gồm Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; Tuy nhiên, để 

làm rõ hơn mối quan hệ của Ấn Độ với một số nước ĐNA, tác giả có mở rộng ra một 

số quốc gia và tổ chức có liên quan trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.  

Về mặt thời gian, luận án lấy mốc thời gian nghiên cứu là từ năm 1947 đến 

năm 1964 dựa trên các lý do sau: 

Về mốc mở đầu nghiên cứu của luận án, tác giả lấy năm 1947 vì đây là năm 

Ấn Độ giành được quyền tự trị sau cả trăm năm nằm dưới sự thống trị của thực dân 

Anh.  

Về mốc kết thúc của luận án là năm 1964 - khi J. Nehru - người kiến tạo cho 

chính sách đối ngoại của Ấn Độ sau khi giành được quyền tự trị - qua đời. 

 Mặt khác, để hiểu sâu sắc và hệ thống hơn về mối quan hệ của Ấn Độ với 

một số nước ĐNA trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao trong những năm 1947-1964, 

ở mức độ nhất định, đề tài cũng đề cập và làm sáng tỏ một số vấn đề cũng như sự 

kiện lịch sử xảy ra trước năm 1947 và sau năm 1964. 

Về mặt nội dung, đề tài tập trung nghiên cứu quan hệ chính trị - ngoại giao 

của Ấn Độ với một số nước ĐNA từ năm 1947 đến năm 1964 trên một số lĩnh vực 

chủ yếu như: Ủng hộ phong trào GPDT và củng cố nền ĐLDT; phát triển quan hệ 

ngoại giao về mặt nhà nước; giải quyết vấn đề người Ấn Độ và hợp tác an ninh. Tuy 

nhiên, để phân tích những tác động qua lại của mối quan hệ này, khi nghiên cứu, đề 

tài cũng sẽ đề cập đến một số lĩnh vực khác có liên quan.  

4. Các nguồn tài liệu  

Để thực hiện đề tài luận án, tác giả sử dụng các nguồn tư liệu sau: 

- Nguồn tư liệu gốc bao gồm các văn kiện của chính phủ Ấn Độ và chính phủ  

một số nước ĐNA, bài phát biểu, diễn văn của các nhà lãnh đạo cấp cao của các bên; 
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tuyên bố chung, hiệp ước, hiệp định ký kết giữa Chính phủ, Bộ Ngoại giao Ấn Độ và 

một số nước ĐNA (Miến Điện, Indonesia, Malaya/Malaysia, Việt Nam (VNDCCH và 

VNCH)). 

- Các công trình nghiên cứu của các học giả nước ngoài liên quan đến đề tài 

luận án, chủ yếu bằng tiếng Anh. 

- Các sách chuyên khảo, bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành, báo cáo 

tham luận tại các cuộc hội thảo khoa học của các nhà nghiên cứu trong và ngoài 

nước đã công bố trong những năm gần đây. 

- Một số luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, các tài liệu website trên mạng 

Internet có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.  

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận  

Đề tài luận án được thực hiện trên cơ sở vận dụng và quán triệt sâu sắc phép 

biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng 

Cộng sản Việt Nam về các vấn đề QHQT trong nghiên cứu quan hệ của Ấn Độ với 

một số nước ĐNA về chính trị - ngoại giao (1947-1964).  

5.2. Phương pháp nghiên cứu  

Là một đề tài nghiên cứu lịch sử về quan hệ (của Ấn Độ với một số nước 

ĐNA về chính trị - ngoại giao (1947-1964)), do vậy, tác giả sử dụng các phương 

pháp chuyên ngành: Phương pháp lịch sử (phương pháp lịch đại, phương pháp đồng 

đại và phương pháp phân kỳ), phương pháp logic và kết hợp chặt chẽ hai phương 

pháp này trên cơ sở cách tiếp cận chủ yếu từ phía Ấn Độ.  

Đồng thời để góp phần làm sáng tỏ hơn những nội dung liên quan, đề tài còn sử 

dụng kết hợp một số phương pháp nghiên cứu khác liên quan đến QHQT bao gồm 

phương pháp phân tích địa chính trị và các lý thuyết quan hệ quốc tế, các quan điểm về 

lợi ích trong quan hệ quốc tế… Việc vận dụng các phương pháp, lý thuyết và quan 

điểm này giúp chỉ ra và giải thích các cơ sở về mặt lý luận và thực tiễn chi phối các chủ 

trương, đường lối của chính phủ Ấn Độ đối với ĐNA trong giai đoạn 1947-1964 

Bên cạnh đó, luận án còn kết hợp sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản 

như: phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, … khi nghiên cứu vào các nội dung chủ 

yếu của đề tài nhằm nhìn nhận và đánh giá vấn đề một cách xác thực.  
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6. Đóng góp của luận án 

Đề tài luận án “Quan hệ của Ấn Độ với một số nước Đông Nam Á về chính 

trị - ngoại giao (1947-1964)” sẽ có những đóng góp cụ thể sau: 

6.1. Về mặt khoa học 

Luận án là công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu tương đối có hệ thống 

và toàn diện về sự tiến triển trong mối quan hệ của Ấn Độ với một số nước ĐNA, 

cụ thể là với Miến Điện, Indonesia, Malaya/Malaysia, Việt Nam (VNDCCH và 

VNCH), về chính trị - ngoại giao từ năm 1947 đến năm 1964. Từ đó, rút ra những 

thành tựu, hạn chế, đặc điểm chủ yếu và phân tích tác động của mối quan hệ này. 

6.2. Về mặt thực tiễn 

Thứ nhất, luận án là tài liệu tham khảo cần thiết cho giảng viên, cán bộ 

nghiên cứu, học viên, sinh viên ngành Lịch sử, ngành QHQT và cho những ai quan 

tâm, tìm hiểu nghiên cứu quan hệ của Ấn Độ với các nước ĐNA, đóng góp vào việc 

nghiên cứu quan hệ Ấn Độ với các nước trong khu vực ĐNA, đặc biệt là quan hệ 

Ấn Độ - Việt Nam. 

Thứ hai, kết quả nghiên cứu của luận án, ở một mức độ nhất định, có thể 

cung cấp thêm những thông tin hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định 

chính sách của Việt Nam, nhất là trong quan hệ đối ngoại với Ấn Độ và với các 

nước trong khu vực ĐNA. 

7. Bố cục của luận án 

 Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Nội dung luận 

án được chia làm 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chương 2. Cơ sở, nhân tố tác động đến quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn 

Độ với một số nước Đông Nam Á (1947-1964) 

Chương 3. Nội dung chủ yếu trong quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ 

với một số nước Đông Nam Á (1947-1964) 

Chương 4. Nhận xét về quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số 

nước Đông Nam Á (1947-1964) 
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NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

Quan hệ của Ấn Độ với một số nước ĐNA về chính trị - ngoại giao cũng như 

các lĩnh vực khác đã được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm ở những 

mức độ khác nhau. Trên cơ sở những công trình và tài liệu tiếp cận được, chúng tôi 

trình bày những vấn đề chính liên quan đến tình hình nghiên cứu như sau: 

1.1. Tình hình nghiên cứu ở trong nước 

Ở Việt Nam, việc nghiên cứu về quan hệ của Ấn Độ với một số nước ĐNA 

nhất là từ sau khi Ấn Độ giành được quyền tự trị (1947) cũng như những vấn đề liên 

quan đã được nhiều học giả quan tâm với khá nhiều công trình nghiên cứu. Đó là 

những ấn phẩm chuyên khảo, luận án và các bài viết đăng trên các tạp chí khoa học 

chuyên ngành. Trên cơ sở nguồn tài liệu tiếng Việt, chúng tôi chia thành hai nhóm 

sau: 

1.1.1. Các công trình có liên quan đến quan hệ của Ấn Độ với Đông Nam 

Á và một số nước Đông Nam Á  

1.1.1.1. Những công trình đề cập đến cơ sở của mối quan hệ giữa Ấn Độ với 

một số nước Đông Nam Á 

Thứ nhất, mối liên hệ trong lịch sử giữa Ấn Độ với khu vực Đông Nam Á 

Đây là một khía cạnh khá thú vị trong nghiên cứu về hai thực thể này. Trước 

hết, có thể kể đến bài viết “Dấu ấn của văn hóa Ấn Độ trong văn hóa ở ĐNA: lịch 

sử và hiện tại” của tác giả Thái Nguyễn Đức Minh Quân (2013). Bài viết khái quát 

về khu vực ĐNA và quá trình du nhập, lan tỏa cũng như tiếp xúc với văn hóa Ấn 

Độ của khu vực và tập trung phân tích những dấu ấn của văn hóa Ấn Độ qua từng 

phương diện trong giao thoa văn hóa với khu vực ĐNA. Qua đó, công trình cung 

cấp những hiểu biết cần thiết về mối liên hệ giữa Ấn Độ và ĐNA trong quá khứ, 

một trong những sợi dây kết nối có giá trị thúc đẩy mối quan hệ giữa các bên trong 

những giai đoạn sau này. 

Trong khi đó, các công trình khác như: “Giá trị Ấn Độ - một góc nhìn” của 

Ngô Văn Lệ (2009); “Cơ tầng văn hóa bản địa ĐNA và sự ảnh hưởng của văn hóa 

Ấn Độ trong mười thế kỷ đầu công nguyên” của Huỳnh Văn Sinh và Nguyễn Thị 

Lộc Uyển (2009); “Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ đối với các quốc gia ĐNA 
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trong lịch sử” của Nguyễn Công Khanh (2001); … đã phân tích những khía cạnh cụ 

thể khác nhau trong ảnh hưởng văn hóa từ Ấn Độ đến các nước ĐNA từ quá khứ 

đến hiện tại. 

Các ấn phẩm trên đã trình bày một bức tranh khá đầy đủ về những dấu ấn của 

văn minh Ấn Độ ở khu vực ĐNA nói chung cũng như ở từng quốc gia trong khu vực 

nói riêng. Đây là nguồn tư liệu cần thiết trong việc cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về 

những ràng buộc từ trong lịch sử giữa Ấn Độ với các nước ĐNA. Qua đó, giúp chúng 

tôi lý giải một trong những cơ sở quan trọng thúc đẩy mối quan hệ chính trị - ngoại 

giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA sau CTTG thứ hai. 

Thứ hai, các công trình đề cập đến những nhân tố khu vực, quốc tế, tình hình 

nội tại của Ấn Độ, Đông Nam Á và tác động của chúng đến quan hệ của Ấn Độ và 

Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai  

* Những nhân tố khu vực, quốc tế tác động đến quan hệ Ấn Độ và ĐNA sau 

CTTG thứ hai là khía cạnh nghiên cứu đề cập đến những vấn đề khá rộng lớn, do đó, 

phần lớn các ấn phẩm về nội dung này đều là những công trình nghiên cứu rất công 

phu. 

Đầu tiên có thể kể đến Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại (1945-2000) của 

nhóm tác giả Trần Nam Tiến (chủ biên), Nguyễn Tuấn Khanh, Trần Phi Tuấn 

(2008). Công trình đã phân tích về tình hình thế giới sau CTTG thứ hai, sự hình 

thành Trật tự hai cực Yalta, cuộc chạy đua giữa hai cường quốc lúc bấy giờ là Liên 

Xô và Mỹ, sự phát triển của phong trào GPDT ở các nước Á - Phi - Mỹ Latinh. Qua 

đó, các tác giả đã làm sáng tỏ sự cần thiết của việc lựa chọn sắc thái hòa bình, KLK 

trong quan hệ đối ngoại của Ấn Độ và một số nước ĐNA sau CTTG thứ hai. 

Còn trong tác phẩm Lịch sử phong trào GPDT trong thế kỷ XX - một cách 

tiếp cận (2006), tác giả Đỗ Thanh Bình đã đi sâu phân tích về điều kiện đặc thù của 

các quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia… có ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa 

chọn con đường giành ĐLDT. Qua đó, công trình đã cung cấp cho tác giả luận án 

cơ sở để lý giải về mức độ ủng hộ của Ấn Độ đối với phong trào GPDT ở một số 

nước ĐNA sau CTTG thứ hai. 

Ngoài ra, những nhân tố khách quan tác động đến quan hệ chính trị - ngoại 

giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA, trong đó có giai đoạn 1947-1964, còn được 

đề cập ở những mức độ khác nhau trong các công trình như: Trật tự thế giới trong 
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thời kỳ CTL của Nguyễn Xuân Sơn (1997); Lịch sử quan hệ quốc tế và phong trào 

GPDT Á - Phi - Mỹ Latinh (1998) của Nguyễn Anh Thái; Lịch sử thế giới hiện đại 

(2013) của các tác giả Lê Văn Anh, Hoàng Thị Minh Hoa, Đinh Thị Lan, Bùi Thị 

Thảo;…  

Có thể thấy, các tác phẩm trên đã góp phần khắc họa những yếu tố quốc tế 

tác động đến quan hệ của Ấn Độ với một số nước ĐNA trong giai đoạn nghiên cứu. 

Đó là sự hình thành Trật tự hai cực trong QHQT. Chính sự cạnh tranh ảnh hưởng 

giữa các cường quốc sau chiến tranh làm cho nhiều khu vực trên thế giới, trong đó 

có ĐNA, trở thành những điểm nóng với những xung đột về quyền lực. Mặt khác, 

trong cao trào đấu tranh GPDT trên thế giới, Ấn Độ nổi lên như một tấm gương để 

các nước thuộc địa, phụ thuộc, nhất là các nước ở khu vực ĐNA hướng đến, tìm 

kiếm sự giúp đỡ để thay đổi hiện trạng đất nước. Đó chính là những nhân tố khách 

quan thúc đẩy sự xích lại gần nhau giữa Ấn Độ và một số nước ĐNA từ sau CTTG 

thứ hai. 

* Về tình hình nội tại của Ấn Độ sau khi giành được quyền tự trị, tác giả đã 

khảo cứu một số công trình tiêu biểu như: 

Ấn Độ hôm qua và hôm nay của Đinh Trung Kiên (1995). Công trình đã 

phân tích khá kỹ về tình hình nội tại của Ấn Độ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 

văn hóa, xã hội… cũng như công cuộc củng cố ĐLDT từ sau năm 1947. Qua đó 

cung cấp những số liệu, sự kiện quan trọng về nhân tố chủ quan từ tình hình nội tại 

của Ấn Độ tác động đến mối quan hệ của quốc gia này với một số nước ĐNA giai 

đoạn nói trên.  

Đặc biệt là cuốn Lịch sử Ấn Độ do tác giả Vũ Dương Ninh chủ biên (1995). 

Đây được coi là công trình chuyên khảo có giá trị và toàn diện về lịch sử Ấn Độ. 

Trong đó, các tác giả nhấn mạnh đến những khó khăn mà Ấn Độ phải đối mặt sau 

khi giành được quyền tự trị, cả về đối nội lẫn đối ngoại. Với nguồn tư liệu phong 

phú, công trình là cơ sở giúp chúng tôi tiếp tục đi sâu làm rõ hơn những vấn đề liên 

quan đến nhu cầu của Ấn Độ trong việc tăng cường quan hệ với một số nước ĐNA 

trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao (1947-1964).  

Liên quan đến lịch sử Ấn Độ từ sau CTTG thứ hai còn có các công trình 

khác như: Ấn Độ qua các thời đại của Nguyễn Thừa Hỉ (1987); Nước Cộng hòa Ấn 

Độ của Nxb Sự thật (1983);...  
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* Về tình hình một số nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai, có 

thể điểm qua các công trình sau: 

Đông Nam Á - Lịch sử từ nguyên thủy đến ngày nay (2015) của nhóm tác giả do 

Lương Ninh chủ biên. Công trình đã cung cấp một cái nhìn tổng thể về những vấn đề 

nội tại đặt ra sau CTTG thứ hai, buộc các nước ĐNA hướng sự quan tâm ra bên ngoài. 

Trong đó, Ấn Độ với những tương đồng về lịch sử cũng như khả năng đáp ứng những 

mong muốn của các nước ĐNA sau chiến tranh, đã trở thành đối tượng mà các nước 

ĐNA không thể không quan tâm trong quan hệ đối ngoại ở giai đoạn này.  

Trong khi đó, công trình Lịch sử Đông Nam Á, tập IV của Trần Khánh 

(2012) đã cung cấp một lượng kiến thức tương đối có hệ thống về những biến đổi 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các mối quan hệ quốc tế của các nước ĐNA 

cũng như sự nổi lên của phong trào dân tộc, chống thực dân, đế quốc từ thế kỷ XVI 

đến năm 1945 ở khu vực này. 

Ngoài ra, tình hình ĐNA sau CTTG thứ hai còn được đề cập trong các công 

trình khác như: Lịch sử các quốc gia Đông Nam Á của Huỳnh Văn Tòng (1994); 

Đông Nam Á - truyền thống và hội nhập của Vũ Dương Ninh (2007);…  

Qua khảo cứu cho thấy, nhóm công trình trên đã đề cập đến lịch sử Ấn Độ 

cũng như lịch sử một số nước ĐNA, đặc biệt là những thay đổi quan trọng về tình 

hình chính trị cũng như kinh tế, xã hội… của các nước này từ sau CTTG thứ hai. Từ 

đó, cung cấp cho chúng tôi những tư liệu cần thiết để lý giải về một số nhân tố nội tại 

tác động đến quan hệ đối ngoại của Ấn Độ và một số nước ĐNA (1947-1964). 

1.1.1.2. Những công trình nghiên cứu về chính sách của Ấn Độ đối với một 

số nước Đông Nam Á và chính sách của một số nước Đông Nam Á với Ấn Độ  

Thứ nhất, về chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với khu vực Đông Nam Á, 

trong đó có giai đoạn 1947-1964, đã được một số học giả quan tâm nghiên cứu: 

Với Jawaharlal Nehru, tiểu sử và sự nghiệp (2001), từ việc khảo cứu về 

cuộc đời và sự nghiệp “kiến trúc sư” vĩ đại của Ấn Độ trên nhiều phương diện, nhất 

là thực hiện đường lối GPDT, chính sách đối nội và đối ngoại cho Ấn Độ ngay sau 

khi giành quyền tự trị, tác giả Nguyễn Công Khanh đã cung cấp cái nhìn khái quát 

về tư tưởng đối ngoại cơ bản mà Ấn Độ theo đuổi với thế giới nói chung và ĐNA 

nói riêng. Do đó, công trình góp phần định hướng cho chúng tôi trong quá trình 

phân tích quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA từ sau 

năm 1947. 
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Đặc biệt nhất phải kể đến công trình Chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với 

ĐNA giai đoạn 1947 đến 1964, Luận án tiến sĩ ĐNA học của Phùng Thị Thảo 

(2017), Trong công trình này, tác giả đã giải thích mục tiêu, phương tiện, đặc trưng, 

kết quả và hướng tiếp cận trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ với ĐNA giai đoạn 

từ 1947 đến 1964. Từ đó, so sánh và liên hệ hướng tiếp cận trong chính sách đối 

ngoại của Ấn Độ giai đoạn 1947-1964 và giai đoạn hiện nay. Đây là tài liệu tham 

khảo có giá trị giúp chúng tôi lý giải được cơ sở về pháp lý với những bước đi khác 

nhau của Ấn Độ trong quan hệ với mỗi nước ở khu vực ĐNA. Tuy nhiên, công trình 

chỉ mới dừng lại ở việc phân tích những biểu hiện trong chính sách đối ngoại của 

Ấn Độ đối với một số nước ĐNA là Indonesia, Miến Điện, Việt Nam (VNDCCH) 

mà chưa đưa ra bức tranh toàn cảnh, đầy đủ về chính sách đối ngoại của Ấn Độ với 

các nước ĐNA theo những đường lối chính trị khác nhau trong giai đoạn 1947-

1964. Nhưng công trình cũng đã đề cập đến những khía cạnh nhỏ lẻ, riêng biệt về 

quan hệ chính trị - ngoại giao giữa các thực thể này trong giai đoạn nói trên. 

Ngoài ra, đề cập đến chính sách đối ngoại của Ấn Độ từ sau năm 1947 còn 

có các bài viết: “Vài suy nghĩ về tư duy đối ngoại của Ấn Độ” của Tôn Sinh Thành 

(2001); “Tư tưởng Không liên kết ở Ấn Độ từ Jawaharlal Nehru đến Indira Gandhi” 

của Ngô Minh Oanh (2005);… 

Nội dung của các công trình này đã khái quát những nét cơ bản nhất về chính 

sách ngoại giao của Ấn Độ từ sau năm 1947 đối với ĐNA nói chung, một số nước ở 

khu vực ĐNA nói riêng, đặc biệt là hướng tiếp cận của chủ nghĩa lý tưởng kết hợp 

với chủ nghĩa hiện thực trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ sau khi giành được 

quyền tự trị đối với một số nước ĐNA.  

Thứ hai, về chính sách đối ngoại của một số nước Đông Nam Á đối với Ấn 

Độ 

So với các công trình nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Ấn Độ, công 

trình nghiên cứu về chính sách đối ngoại của một số nước ĐNA trong những thập 

niên đầu sau CTTG thứ hai, nhất là đối với Ấn Độ thì ở Việt Nam dường như vắng 

bóng và vẫn chưa có công trình chuyên khảo về vấn đề này. 

1.1.2. Các công trình đề cập trực tiếp đến quan hệ của Ấn Độ với Đông 

Nam Á và một số nước Đông Nam Á  

Cho đến nay, quan hệ của Ấn Độ với khu vực ĐNA trước khi Hiệp hội các 
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quốc gia ĐNA (ASEAN) ra đời (1967) vẫn chưa được nhiều học giả quan tâm 

nghiên cứu. Có chăng cũng chỉ là những nghiên cứu về ảnh hưởng của Ấn Độ đối 

với khu vực ĐNA hay những phân tích khái quát mang tính nền tảng khi nghiên cứu 

về quan hệ giữa hai thực thể từ khi ASEAN được thành lập. Do không phải là đối 

tượng chính, nên quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA 

trong những thập niên đầu sau khi Ấn Độ giành được quyền tự trị đã không được đề 

cập một cách chi tiết mà chỉ mới dừng lại ở mức độ khái quát hoặc sơ lược trong 

những công trình trên. 

Trong khi đó, quan hệ của Ấn Độ với một số nước ĐNA là một vấn đề nghiên 

cứu còn khá khiêm tốn ở Việt Nam. Liên quan đến vấn đề này có các công trình sau:  

Với bài viết “Quan hệ Ấn Độ - Myanamar giai đoạn 1962-2000” (2013), tác 

giả Hoàng Thị Minh Hoa, … đã trình bày về các giai đoạn trong mối quan hệ giữa Ấn 

Độ và Miến Điện khi chế độ quân sự lên cầm quyền ở quốc gia ĐNA này. Trong đó 

có đề cập đến một số nội dung trong khung thời gian nghiên cứu của luận án.  

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ (1945-1975) của Đinh Trung Kiên (1993) đã trình 

bày một cách có hệ thống về quan hệ Việt Nam (VNDCCH) - Ấn Độ trong giai đoạn 

1945-1975 và rút ra nhận xét về cơ sở và đặc điểm của mối quan hệ này. Trong 

những năm sau CTTG thứ hai, tác giả nhấn mạnh đến tình hình và sự đồng tình ủng 

hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giành ĐLDT của chính phủ và nhân dân hai nước. 

Đặc biệt, trong giai đoạn 1945-1950, Việt Nam và Ấn Độ đã thiết lập quan hệ ngoại 

giao khá chặt chẽ. Tuy nhiên, từ cuối những năm 1950, những biến động lớn trong 

mối quan hệ giữa ba nước Mỹ - Trung Quốc - Liên Xô đã tác động đến chính sách 

đối ngoại của Việt Nam và Ấn Độ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ giữa 

hai nước trong giai đoạn sau dưới thời J. Nehru làm thủ tướng Ấn Độ. Có thể nói, 

công trình trên đã đưa đến một cái nhìn khá toàn diện về cơ sở cũng như những diễn 

biến thăng trầm trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ từ sau CTTG thứ hai. 

Trong ấn phẩm “Cạnh tranh chiến lược của Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ ở 

Myanmar: Thực trạng và triển vọng” (2012), trước khi trình bày sự cạnh tranh giữa 

các cường quốc Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ ở Miến Điện, tác giả Trần Khánh đã 

phân tích về vị thế của Miến Điện trong cuộc chơi chiến lược giữa các nước lớn trên 

các khía cạnh: Vị trí địa chiến lược, tài nguyên thiên nhiên phong phú, một đất nước 

trên con đường cải cách và hội nhập. Từ đó, bài viết đã cung cấp cho chúng tôi cái 
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nhìn chân thực hơn về tầm quan trọng của Miến Điện đối với sự phát triển của Ấn 

Độ, giúp luận án có thể lý giải sâu hơn về cơ sở của quan hệ chính trị - ngoại giao 

của Ấn Độ và Miến Điện dưới thời J. Nehru. 

Ngoài ra, quan hệ Ấn Độ với các nước ĐNA còn được đề cập trong các công 

trình như: “Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ từ năm 1945 đến nay: Thành tựu, kinh 

nghiệm và vấn đề đặt ra” của Nguyễn Cảnh Huệ (2007); “Ảnh hưởng của phong trào 

GPDT Ấn Độ tới phong trào đấu tranh giành độc lập ở Miến Điện trong những năm 

đầu thế kỷ XX” của Đào Tuấn Thành (2011);… 

Có thể thấy, phần lớn các công trình trên đều đề cập đến quan hệ của Ấn Độ với 

Việt Nam (chủ yếu là VNDCCH), Miến Điện sau CTTG thứ hai, còn quan hệ của Ấn 

Độ với một số thực thể khác ở ĐNA như Indonesia, Malaya/Malaysia, VNCH… thời 

kỳ này vẫn chưa được quan tâm nghiên cứu. 

1.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 

Nếu như việc nghiên cứu quan hệ của Ấn Độ với một số nước ĐNA trong 

giai đoạn 1947-1964 ở trong nước đang còn khá hạn chế thì ở nước ngoài, các công 

trình nghiên cứu về vấn đề này có phần phong phú hơn. Trên cơ sở tập hợp các 

nguồn tài liệu nước ngoài có được, luận án bước đầu nhìn nhận một số vấn đề liên 

quan đã được các học giả nghiên cứu với hai nhóm nội dung sau: 

1.2.1. Các công trình có liên quan đến quan hệ của Ấn Độ với Đông Nam 

Á và một số nước Đông Nam Á  

1.2.1.1. Những công trình đề cập đến cơ sở quan hệ chính trị - ngoại giao 

của Ấn Độ với một số nước Đông Nam Á 

* Về tình hình Ấn Độ sau khi giành được quyền tự trị 

Đầu tiên có thể kể đến tác phẩm Modern India của Chandra Bipal (1971). 

Công trình đã trình bày về lịch sử Ấn Độ trong các thế kỷ XVIII - XX, trong đó nhấn 

mạnh những nỗ lực để giành độc lập của nhân dân Ấn Độ dưới sự tác động của bối 

cảnh quốc tế. Mặc dù không đề cập trực tiếp đến những nội dung nghiên cứu của luận 

án, song với những vấn đề được đề cập về lịch sử Ấn Độ giai đoạn liền trước khung 

thời gian của đề tài, công trình đã cung cấp cơ sở quan trọng, giúp tác giả luận án có 

cái nhìn toàn diện về những yếu tố tác động đến quan hệ của Ấn Độ với các nước trên 

thế giới, trong có một số nước ĐNA ở những giai đoạn sau. 

Trong khi đó, với công trình A History of India, Burton Stein (2010) đã dành 
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hơn 30 trang ở chương 10 để phân tích về tình hình Ấn Độ dưới thời J. Nehru 

(1947-1964), từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, xã hội. Đó là những cơ sở quan trọng 

cho mối quan hệ đối ngoại của Ấn Độ, trong đó có quan hệ của Ấn Độ với một số 

nước ĐNA dưới thời Thủ tướng J. Nehru. 

* Về tình hình một số nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai 

Trước hết, phải kể đến ấn phẩm A History of Southeast Asia của D. G. E. 

Hall (1955). Với nguồn tư liệu phong phú, tác giả đã phác họa một bức tranh toàn 

cảnh sinh động về lịch sử hình thành và phát triển của các quốc gia ĐNA, quá trình 

đấu tranh xây dựng các quốc gia ổn định thống nhất như ngày nay, trong đó nhấn 

mạnh yếu tố tự thân trong quá trình tiếp thu những ảnh hưởng văn hóa từ Trung 

Quốc, Ấn Độ. Đồng thời tác giả cũng cho thấy rõ quan hệ giao lưu kinh tế, văn 

hóa,… giữa các nước ĐNA đã có từ lâu đời trong lịch sử và cuộc đấu tranh giành 

độc lập của nhân dân các nước ĐNA, đặc biệt khắc họa những diễn biến phức tạp 

trong cuộc kháng chiến của nhân dân Indonesia, Đông Dương,… cuộc đấu tranh đòi 

chủ quyền thực sự ở hầu khắp các quốc gia ĐNA sau CTTG thứ hai. Rất tiếc là tác 

phẩm dừng lại ở thời điểm cuối thập niên 50, khi mà các sự kiện còn đang tiếp diễn 

với tính đa dạng và chằng chéo để bước vào nửa sau thế kỷ XX đầy sôi động.  

Trong công trình A Short History of Modern Indonesia (1981), Ricklefs M. 

C. đã phân tích khá kỹ về phong trào GPDT ở Indonesia từ đầu thế kỷ XIX đến thập 

niên cuối thế kỷ XX và sự ra đời, phát triển của nước Cộng hòa Indonesia. Mặc dù 

vậy, quan hệ giữa Indonesia với bên ngoài, trong đó có Ấn Độ trong giai đoạn 

1947-1964 chỉ được tác giả đề cập đến với một dung lượng rất hạn chế.  

Đối với lịch sử Miến Điện, có thể kể đến công trình A History of Modern 

Burma của Charney W. Micheal (2009). Tác phẩm trình bày về lịch sử Miến Điện 

từ khi đất nước này nằm dưới sự cai trị thực dân, đến việc hình thành một quốc gia 

tự trị từ năm 1937-1947, quá trình đấu tranh để giành ĐLDT và phát triển một nền 

chính trị dân chủ trong những năm 1948-1962. Những nội dung đề cập trong ấn 

phẩm đã giúp chúng tôi có được sự hình dung toàn diện về những diễn biến của lịch 

sử Miến Điện trong khung thời gian nghiên cứu của đề tài luận án. 

Còn trong A History of Malaysia (2001), các tác giả Andaya Watson Barbara 

và Andaya Leonard Y. tập trung vào khía cạnh đa văn hóa trong xã hội Malaya với 3 

cộng đồng người chủ yếu: Người Malaya, người Trung Quốc, người Ấn Độ. Sự đa 
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dạng đó đã tạo nên những nét độc đáo về văn hóa cũng như sự liên hệ giữa các cộng 

đồng người Trung Quốc, Ấn Độ ở Malaya với đất nước Trung Quốc, Ấn Độ. Nhưng 

đồng thời, chính điều này cũng gây ra không ít khó khăn cho tình hình nội tại và tác 

động đa chiều đến quan hệ đối ngoại của Malaya, trong đó có quan hệ với Ấn Độ. 

Qua đó, công trình đã giúp luận án lý giải sâu hơn về một trong những nội dung nổi 

bật trong quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với Malaya/Malaysia dưới thời 

Thủ tướng J. Nehru - vấn đề người nhập cư Ấn Độ ở quốc gia ĐNA này.  

1.2.1.2. Những công trình nghiên cứu chính sách đối ngoại của Ấn Độ và 

của một số nước Đông Nam Á  

* Về chính sách đối ngoại của Ấn Độ và chính sách đối ngoại của Ấn Độ với 

Đông Nam Á: 

Với công trình Aspects of Indian Foreign Policy (1970), Noorani, A.G. đã 

cung cấp một cái nhìn khái quát về chính sách đối ngoại của Ấn Độ từ năm 1947 

với ba giai đoạn khác nhau: giai đoạn 1 - từ năm 1947 đến năm 1962, giai đoạn 2 - 

từ năm 1962 đến năm 1991 và giai đoạn 3 từ năm 1991 đến 2009. Trong đó, các tác 

giả nhấn mạnh đến sự chi phối về định hướng đối ngoại của Ấn Độ trong những 

thập niên đầu tiên sau khi Ấn Độ giành được quyền tự trị. Đây là một trong những 

nền tảng quan trọng quy định chiều hướng cho mối quan hệ đối ngoại của Ấn Độ 

với các nước ĐNA. 

Đặc biệt là ấn phẩm India from Colony to Nation-State: A Re-Reading of 

India’s Foreign Policy in Southeast Asia, c.1945-1955 (2012) của Carnell Matthew 

Robert. Tác phẩm đã trình bày khá chi tiết về chính sách đối ngoại của Ấn Độ từ 

sau khi Ấn Độ được Anh chuyển giao quyền lực, sự giúp đỡ to lớn của Ấn Độ đối 

với cuộc đấu tranh giành độc lập của Indonesia, phản ứng của Ấn Độ trước tình 

trạng khẩn cấp ở Malaya nhằm góp phần ổn định tình hình ở quốc gia ĐNA này. 

Còn Abraham Itty với công trình From Bandung to NAM: Non-alignment and 

Indian Foreign Policy, 1947-65 (2008) đã làm sáng tỏ đặc điểm nổi bật nhất trong tư 

duy đối ngoại của Ấn Độ thời kỳ CTL chính là tư tưởng KLK. Từ đó, tác giả đã nêu 

bật vai trò của Ấn Độ đối với việc hình thành và phát triển phong trào KLK (NAM) 

trong bối cảnh Trật tự hai cực sau CTTG thứ hai. Do đó, bài viết đã giúp chúng tôi có 

cái nhìn sâu sắc và khoa học về sự tham gia của Ấn Độ và vai trò của nước này trong 

việc giải quyết những vấn đề khó khăn của các nước ĐNA từ sau CTTG thứ hai. 
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Có thể nói, các công trình trên đã phân tích những nét khái quát về nội dung, 

nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ từ sau năm 1947, đó là hòa 

bình, độc lập, KLK, chống CTL, ủng hộ phong trào đấu tranh GPDT của các nước 

thuộc địa và phụ thuộc. Đồng thời, các công trình cũng đề cập đến các nhân tố quốc 

tế tác động đến quan hệ giữa Ấn Độ với các nước, khu vực trên thế giới dưới thời J. 

Nehru như: Trật tự hai cực Yalta, Chiến tranh biên giới Trung Quốc - Ấn Độ, sự 

hình thành phong trào KLK,... Trên cơ sở những nội dung tiếp cận được, nhóm 

công trình trên đã cung cấp cho chúng tôi những tư liệu quý giá để phân tích về nội 

dung, cơ sở cũng như những nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ chính trị - ngoại 

giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA dưới thời J. Nehru.  

* Về chính sách đối ngoại của một số nước Đông Nam Á và chính sách đối 

ngoại của một số nước Đông Nam Á với Ấn Độ 

Việc nghiên cứu về chính sách đối ngoại của một số nước ĐNA, đặc biệt là 

sau CTTG thứ hai, khá đa dạng với nhiều công trình:  

Trong công trình Indonesia Foreign Policy and ASEAN (1996), Nugroho 

Bantan tập trung làm nổi bật bối cảnh lịch sử cũng như khái quát 3 giai đoạn trong 

chính sách đối ngoại của Indonesia dưới thời Tổng thống Achmad Sukarno (1945-

1965): giai đoạn 1945-1949; 1950-1958 và 1959-1965. Tác giả luận giải với việc 

cùng theo đuổi chính sách đối ngoại KLK trong những năm sau độc lập, quan hệ 

chính trị - ngoại giao giữa Indonesia và Ấn Độ rất chặt chẽ. Tuy nhiên, trong giai 

đoạn tiếp theo, với những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại, Indonesia đã đưa 

mối quan hệ với Ấn Độ rẽ sang một chiều hướng khác. Với những nội dung được 

phân tích khá kỹ, tác phẩm đã cung cấp cho chúng tôi nguồn tư liệu có tính hệ thống 

về tiến trình của mối quan hệ chính trị - ngoại giao của Indonesia và Ấn Độ trong 

những thập kỷ đầu sau CTTG thứ hai. 

Nổi bật trong nghiên cứu chính sách đối ngoại của Miến Điện sau độc lập là 

công trình Burma’s Foreign Relations - Neutralism in Theory and Practice của Chi-

shad (2013). Tác giả đã phân tích bối cảnh hình thành và chính sách đối ngoại độc 

lập của Miến Điện. Mặc dù có những lựa chọn khác nhau để đảm bảo công cuộc 

khôi phục kinh tế, tái thiết đất nước, tuy nhiên, do những tác động đa chiều từ các 

nhân tố trong nước và quốc tế, Miến Điện vẫn quyết định theo đuổi chính sách KLK 

trong các mối quan hệ quốc tế sau khi giành được độc lập. Chính điểm chung trong 
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chính sách đối ngoại đã tạo điều kiện để Ấn Độ và Miến Điện có những liên hệ chặt 

chẽ với nhau trong việc giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến mỗi nước, khu vực 

cũng như thế giới. Do đó, tác phẩm giúp chúng tôi giải quyết một số vấn đề liên 

quan đến quan hệ chính trị - ngoại giao của Miến Điện với Ấn Độ, đặc biệt dưới 

thời J. Nehru làm thủ tướng Ấn Độ. 

Công trình Malaysia’s Foreign Policy: The First Fifty Years: Alignment, 

Neutralism của Saravanamuttu Johan (2010) đã trình bày những thay đổi trong 

chính sách đối ngoại của Malaya/Malaysia trong nửa thế kỷ từ năm 1957 đến năm 

2008. Trong đó, tác giả đã dành chương 3 và 4 để phân tích sự tham gia của 

Malaya/Malaysia trong Khối thịnh vượng chung từ khi giành được độc lập năm 

1957. Công trình đã giúp chúng tôi lý giải một số vấn đề trong quan hệ đối ngoại 

của Malaya/Malaysia với Ấn Độ vào những năm 50, 60 của thế kỷ XX. 

Từ những phân tích trên có thể thấy, các công trình này đã đề cập đến 

chính sách đối ngoại của một số nước cụ thể ở khu vực ĐNA, nhất là trong giai 

đoạn những thập niên đầu sau CTTG thứ hai với những tương đồng và khác biệt 

nhất định với chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Chính sự giống và khác nhau đó 

đã chi phối rất lớn đến quan hệ của Ấn Độ với một số nước ĐNA giai đoạn mà J. 

Nehru làm thủ tướng Ấn Độ (1947-1964). Những nghiên cứu này đã cung cấp 

cho chúng tôi một số tư liệu cụ thể, những luận giải cần thiết, là nền tảng quan 

trọng để phân tích và lý giải mối quan hệ của Ấn Độ với một số nước ở khu vực 

ĐNA trong giai đoạn sau CTTG thứ hai. 

1.2.2. Các công trình đề cập trực tiếp đến quan hệ của Ấn Độ với Đông 

Nam Á và một số nước Đông Nam Á  

1.2.2.1. Việc nghiên cứu quan hệ của Ấn Độ với Đông Nam Á đã thu hút sự 

quan tâm của nhiều học giả nước ngoài với những công trình tiêu biểu như: 

South-East Asia in Indian Foreign Policy: A Study of India’s Relations with 

South-East Asian Countries from 1962-82 (1982) của Asiss Kumar Majumdar. Tác 

giả đã dành hai chương đầu tiên để khái quát về mối quan hệ giữa các bên từ năm 

1947 đến năm 1962 trong đó đề cập đến: Sự hình thành tư tưởng KLK trong chính 

sách đối ngoại của Ấn Độ độc lập, quan hệ giữa Ấn Độ với khu vực ĐNA từ năm 

1947 đến trước năm 1962; vai trò quan trọng của J. Nehru trong việc tổ chức các 

Hội nghị Liên Á. Bên cạnh đó, công trình cũng chỉ ra tác động của cuộc Chiến tranh 
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Trung Quốc - Ấn Độ năm 1962 đối với quan hệ Ấn Độ và ĐNA. Đó là những cơ sở 

quan trọng giúp chúng tôi định hình được bức tranh tổng thể và cung cấp những tư 

liệu lý giải về sự nhất quán trong chính sách đối ngoại Ấn Độ và tác động của quan 

hệ này đến Ấn Độ và ĐNA. 

Ayoob Mohammed với India and Southeast Asia: Indian Perception and 

Policies (1990) đã phân tích cơ sở hoạch định chính sách đối ngoại của Ấn Độ, tầm 

quan trọng của ĐNA trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Đặc biệt, tác giả tập 

trung phân tích các mối liên kết lợi ích giữa Ấn Độ với ĐNA về địa chiến lược cũng 

như mối quan tâm đặc biệt của Ấn Độ về an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương. 

Saroj Pathak trong India and South-East Asia: A Study of Indian 

Perspectives and Policy since 1962 (1990) tập trung phân tích tình hình thế giới sau 

CTTG thứ hai, sự xuất hiện của Ấn Độ và các quốc gia ĐNA với tư cách là các 

quốc gia có chủ quyền. Công trình cũng nhấn mạnh vai trò của Ấn Độ đối với khu 

vực ĐNA từ năm 1947 đến năm 1962, những đóng góp của Ấn Độ đối với cuộc đấu 

tranh giành độc lập của Indonesia, sự giúp đỡ to lớn của Ấn Độ đối với công cuộc 

khôi phục kinh tế, tái thiết đất nước sau khi giành được độc lập của Miến Điện… 

Điểm qua các công trình nghiên cứu về quan hệ của Ấn Độ với khu vực 

ĐNA ở nước ngoài có thể thấy vấn đề này đã thu hút sự quan tâm của khá nhiều học 

giả. Tuy nhiên, các công trình tìm hiểu về quan hệ của Ấn Độ với một số nước khu 

vực ĐNA chủ yếu thường lấy đối tượng nghiên cứu là quan hệ của Ấn Độ với một 

số nước ĐNA từ sau khi tổ chức ASEAN được thành lập (1967). Trong khi đó, mối 

quan hệ này trong những thập niên đầu sau khi Ấn Độ giành được quyền tự trị với 

sự chi phối của Trật tự hai cực trong CTL trên các khía cạnh như quan hệ chính trị - 

ngoại giao, an ninh và hòa bình của khu vực cũng được các tác giả nghiên cứu nhưng 

chưa tập trung làm sáng rõ, luận giải một cách có hệ thống và có cái nhìn tổng thể về 

các nước trong khu vực mà chỉ mới được khái quát như là một trong những nền tảng 

đơn lẻ, riêng biệt cho mối quan hệ của Ấn Độ với ASEAN và từng nước ASEAN giai 

đoạn sau này. 

1.2.2.2. Về quan hệ của Ấn Độ với một số nước Đông Nam Á 

Đến nay các công trình, bày viết về quan hệ của Ấn Độ với một số nước 

ĐNA như Việt Nam, Malay/Malaysia giai đoạn 1947-1964 dường như chưa 
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được nhiều sự quan tâm nghiên cứu ở ngoài nước. Trong khi đó, với những tương 

đồng về lịch sử, chính trị, chính sách đối ngoại sau khi giành được độc lập, Miến 

Điện và Indonesia đã được các học giả nước ngoài đặc biệt quan tâm nghiên cứu 

trong quan hệ đối ngoại của Ấn Độ. Chẳng hạn: 

India - Myanmar Relations (2012) của Ashraf Fahmida. Công trình đã trình 

bày các giai đoạn trong quan hệ Ấn Độ - Miến Điện từ sau khi Miến Điện giành 

được độc lập (1948 - nay). Đồng thời phân tích những nhân tố tác động đến sự thay 

đổi trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ và Miến Điện, đưa đến những diễn biến 

khác nhau trong quan hệ giữa hai nước nhất là giai đoạn 1948-1962 và 1962-1992. 

Từ đó, tác giả đã nêu bật sự thăng trầm trong quan hệ Ấn Độ với Miến Điện. Công 

trình đã cung cấp một bức tranh khá toàn diện về quan hệ hai nước trong những 

năm đầu sau khi Miến Điện giành được độc lập. 

Trong công trình Burma and Its Neighbours, Lintner, Bertil (1998) đã nêu rõ 

chính sách đối ngoại của Miến Điện từ năm 1948 và nhấn mạnh cơ sở của mối quan 

hệ giữa nước này với Ấn Độ, là những tương đồng, ảnh hưởng về văn hóa, chính trị, 

pháp luật, tôn giáo từ lâu đời; là sự hiện diện và vai trò rất lớn của người Ấn Độ ở 

Miến Điện; là sự lựa chọn chính sách đối ngoại trung lập của chính phủ Miến Điện 

trong giai đoạn này. Trên cơ sở đó, tác giả đã khái quát về mối quan hệ của Ấn Độ 

với Miến Điện trong những thập niên đầu sau CTTG thứ hai. 

Trong quan hệ Ấn Độ - Indonesia, đáng chú ý có công trình Indonesia - 

India Relations 1955-1967 của Dutt Nitish K (1972). Trong tác phẩm này, Dutt đã 

khái quát về những liên hệ lịch sử giữa Ấn Độ và Indonesia. Đặc biệt đã trình bày 

khá chi tiết về thực trạng và tiến trình của mối quan hệ giữa hai nước trong giai 

đoạn 1955-1967, từ những biểu hiện trong quan hệ giữa hai chủ thể cũng như 

những tác động từ bên ngoài. Đồng thời, công trình cũng dành một dung lượng 

nhất định đề cập đến quan hệ của Ấn Độ và Indonesia từ sau khi hai nước giành 

được độc lập cho đến khi Hội nghị Bandung được tổ chức năm 1955. Đó là những 

nỗ lực của Ấn Độ trong việc kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận nước Cộng hòa 

Indonesia, việc Ấn Độ triệu tập hội nghị các nước thảo luận về tình hình Indonesia 

cũng như sự ủng hộ về cả vật chất lẫn tinh thần cho Indonesia trong cuộc đấu 

tranh giành độc lập dân tộc trước Hà Lan. 

Nhóm tác phẩm này đã cung cấp những kiến thức cơ bản về quan hệ song 
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phương giữa Ấn Độ và một số nước khu vực ĐNA như Miến Điện, Indonesia,… 

trong những chặng đường khác nhau. Đồng thời đề cập đến những tác động từ các 

yếu tố khách quan đối với quan hệ của các chủ thể này. 

1.3. Một số nhận xét và những vấn đề đặt ra cho luận án  

Qua việc trình bày tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về những vấn 

đề có liên quan và đề cập trực tiếp đến đề tài luận án như: Tình hình quốc tế, khu 

vực sau CTTG thứ hai, chính sách đối ngoại của Ấn Độ, của các nước ĐNA, quan 

hệ Ấn Độ - ĐNA cũng như quan hệ của Ấn Độ với từng nước trong khu vực ĐNA 

trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao, có thể đưa ra một số nhận xét như sau:  

Thứ nhất, các công trình nghiên cứu nêu trên là nguồn tài liệu tham khảo quý 

báu, giúp chúng tôi rất nhiều về mặt tư liệu, định hình ý tưởng, xây dựng nội dung, 

lựa chọn phương pháp nghiên cứu một cách có hiệu quả, đồng thời cung cấp cho tác 

giả luận án một cái nhìn đa chiều, các quan điểm khác nhau về quan hệ chính trị - 

ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA trong giai đoạn 1947-1964. Qua đó, 

góp phần bổ sung để tìm ra bản chất, tiến trình, hiện trạng và tác động của quan hệ 

chính trị - ngoại giao của các bên đối với từng nước và đối với khu vực trong giai 

đoạn nghiên cứu. Đây chính là cơ sở cho quá trình nghiên cứu, giúp chúng tôi có 

được những nhận định, đánh giá, nhận xét khách quan, khoa học, thấu đáo, phù hợp 

và xuyên suốt về quan hệ của Ấn Độ với một số nước Đông Nam Á trên lĩnh vực 

chính trị - ngoại giao (1947-1964). 

Thứ hai, có khá nhiều công trình trong và ngoài nước đề cập đến quan hệ của 

Ấn Độ với một số nước ĐNA. Tuy nhiên, có thể do mục đích, nhu cầu nghiên cứu 

và giới hạn về thời gian, nhiều học giả thường tập trung nghiên cứu quan hệ giữa 

hai thực thể giai đoạn từ sau CTL, nhất là sau khi Ấn Độ triển khai Chính sách 

hướng Đông với trọng tâm là ASEAN. Đặc biệt, có rất ít công trình, bài nghiên cứu 

về quan hệ của Ấn Độ với một số nước ĐNA trong những thập niên đầu sau CTTG 

thứ hai (1947-1964). Giai đoạn này nếu được đề cập có chăng chỉ là những nét khái 

quát để làm sáng rõ một trong những cơ sở cho quan hệ giữa Ấn Độ với ASEAN.  

Thứ ba, về mặt nội dung: Phần lớn các công trình trên chủ yếu tập trung 

nghiên cứu quan hệ của Ấn Độ với từng nước riêng lẻ trong khu vực ĐNA như với 

Việt Nam (VNDCCH), Indonesia, Miến Điện mà chưa quan tâm thỏa đáng về tổng 

thể quan hệ của quốc gia Nam Á này với một số nước ở ĐNA (1947-1964). Do đó, 
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các công trình trên chưa thể hiện được mối liên hệ của Ấn Độ với một số nước 

ĐNA trong những thập niên đầu sau khi Ấn Độ giành được quyền tự trị. Gần như 

chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện về đề tài này 

trong giai đoạn 1947-1964 dưới góc độ sử học. 

Thứ tư, từ việc phân tích tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, 

đặc biệt là từ những mặt chưa làm được của các công trình đã công bố, chúng tôi 

nhận thấy một số khoảng trống để luận án tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích 

một cách thấu đáo: Những nhân tố chủ yếu nào đặt cơ sở cho mối quan hệ chính trị 

- ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA giai đoạn 1947-1964? Trong các 

nhân tố đó, vị trí, mục tiêu chiến lược của hai bên tác động thế nào đến các loại 

hình, sắc thái của mối quan hệ? Quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một 

số nước ĐNA trong giai đoạn này được thể hiện rõ nét trên những khía cạnh nào? 

Những diễn biến của mối quan hệ này đã mang lại những thành tựu và hạn chế gì, 

có đặc điểm ra sao và tác động như thế nào đối với an ninh và phát triển của mỗi 

nước cũng như khu vực? 
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CHƯƠNG 2. 

CƠ SỞ, NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ CHÍNH TRỊ - NGOẠI 

GIAO CỦA ẤN ĐỘ VỚI MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á (1947-1964) 

 

Với những liên hệ gần gũi về văn hóa từ trong quá khứ, sự tiếp xúc giữa tiểu 

lục địa Ấn Độ với một số nước ĐNA đã sớm được hình thành. Đến những năm sau 

CTTG thứ hai, những kết nối ấy ngày càng được tăng cường cả về bề rộng lẫn chiều 

sâu, đặc biệt trong những năm 1947-1964. Đây là giai đoạn chứng kiến những đổi 

thay quan trọng diễn ra không chỉ riêng ở Ấn Độ mà còn cả ở khu vực ĐNA. Mối 

liên hệ trong quá khứ cùng những chuyển biến nhanh chóng của bối cảnh quốc tế, 

nhân tố Trung Quốc cũng như tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh trong nội 

tại Ấn Độ và chính sách đối ngoại của Ấn Độ, một số nước ĐNA đã cộng hưởng, tạo 

nên những cơ sở quan trọng cũng như những nhân tố tác động đến quan hệ chính trị - 

ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA trong những thập niên đầu sau CTTG 

thứ hai (1947-1964). 

2.1. Cơ sở văn hóa và lịch sử  

2.1.1. Mối liên hệ văn hóa giữa Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á  

Với lịch sử 5000 năm hình thành và phát triển, nền văn minh Ấn Độ đã có 

ảnh hưởng sâu sắc đến hầu hết các quốc gia châu Á, đặc biệt là các nước ở ĐNA. 

Những ảnh hưởng văn hóa ấy được mở rộng đến khu vực này ngay từ những thế kỷ 

trước Công nguyên, về phía đông vào Miến Điện, Thái Lan, bán đảo Đông Dương; 

hướng đông nam vào Malaya cũng như các đảo của Indonesia… 

Quá trình lan tỏa của văn hóa Ấn Độ đến ĐNA được thực hiện thông qua con 

đường hòa bình, không cưỡng bức hay đô hộ. Hoạt động thương mại của các thương 

nhân Ấn Độ đến ĐNA ngay từ sớm đã góp phần thúc đẩy kinh tế ĐNA phát triển. 

Đồng thời từ Ấn Độ, các nhà truyền đạo cũng theo các thuyền buôn vào khu vực này. 

Từ đó, văn hóa Ấn Độ có điều kiện du nhập vào đây. Có một thực tế là không chỉ 

người Ấn Độ đến ĐNA mà bản thân những người ĐNA cũng đến Ấn Độ với mục 

đích thương mại và nhờ đó tiếp thu văn hóa Ấn Độ.  

Ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ ở khu vực ĐNA được thể hiện ở rất nhiều khía 

cạnh với những dấu ấn khá toàn diện và sâu sắc.  

Đầu tiên là ảnh hưởng của quốc gia Nam Á này đến sự hình thành các nhà 
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nước cổ đại ĐNA. Cư dân ĐNA ở các vùng thung lũng và đồng bằng, do yêu cầu 

phải chinh phục thiên nhiên để trồng lúa nước (như trị thủy, làm thủy lợi), buộc 

phải liên minh với nhau. Liên minh ấy ngày càng rộng lớn hơn, chặt chẽ hơn và dần 

dần trở thành những tổ chức tiền quốc gia vững mạnh. Giữa các tổ chức tiền quốc 

gia ấy có sự giao lưu thương mại với nhau trong khu vực cũng như mở rộng hoạt 

động thương mại với các thương nhân ngoại quốc, trong đó có Ấn Độ. Lúc bấy giờ, 

việc buôn bán những sản phẩm quý như hương liệu, châu ngọc, tơ lụa,… giữa Nam 

Á và châu Âu ngày càng tấp nập. Chính sự trù phú của ĐNA đã đưa khu vực này 

trở thành điểm đến thu hút nhiều thương nhân người Ấn. Các nhà buôn Ấn Độ đã 

đến vùng phía đông sông Hằng (tức là ĐNA) mua hương liệu, gia vị, long não, xạ 

hương, gỗ mun,… để mang đi bán ở Tiểu Á, Ba Tư, La Mã,… Đây chính là cơ sở 

nảy sinh mối quan hệ giao lưu giữa Ấn Độ và ĐNA từ rất sớm. Cùng với đó, sự có 

mặt của cư dân Ấn Độ đã thúc đẩy các bộ lạc, các liên minh bộ lạc ĐNA liên kết 

với nhau, tạo điều kiện cho sự ra đời của một loạt các nhà nước sơ khai đầu tiên ở 

khu vực này. Đến thế kỷ II sau Công nguyên, các vương quốc chịu ảnh hưởng văn 

hóa Ấn Độ đã được hình thành ở khu vực ĐNA. Trên bán đảo Đông Dương có Phù 

Nam và Champa - hai vương quốc hùng mạnh và thịnh vượng. Trên bán đảo 

Malaya có nhiều vương quốc hồi giáo, trong đó quan trọng nhất là vương quốc 

Nakon Sri Dharmmasat. Sau một thời gian bị lu mờ trong các thế kỷ III và IV, sự 

mở rộng văn hóa Ấn Độ được nối lại trong thế kỷ V và tiếp tục nở rộ cho đến thế kỷ 

XV. Thời gian này chứng kiến sự nổi lên của đế quốc Khmer (tại Campuchia) ở 

Đông Dương và các đế chế Sailendra, Srivijaya, Majapahit hùng mạnh ở vùng biển 

phía Nam. 

Văn hóa Ấn Độ còn ghi dấu ấn với sự phổ biến của chữ viết Pali - Sanscrit ở 

rất nhiều quốc gia ĐNA như Campuchia, Lào, Thái Lan,… Hàng loạt các từ Ấn Độ 

cũng đã được du nhập vào ngôn ngữ của các nước ĐNA như vào tiếng Melayu, 

tiếng Việt, tiếng Khmer, tiếng Thái,… 

Trên lĩnh vực văn học, hai bộ sử thi nổi tiếng của Ấn Độ là Ramayana và 

Mahabharata được truyền sang nhiều vùng ở ĐNA. Đặc biệt một số nơi, chẳng hạn 

như đảo Java (Indonesia), dựa theo cốt truyện gốc này, người ta đã tạo ra nhiều biến 

thể tương tự.  

Về tôn giáo, ảnh hưởng có thể coi là rõ rệt nhất, đậm nét nhất của văn hóa 
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Ấn Độ vào ĐNA là việc phổ biến Bà la môn giáo và Phật giáo. Các tôn giáo này, 

đặc biệt là đạo Phật, có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống văn hóa tinh thần của 

người dân bản địa nơi đây. Ở ĐNA, có một số quốc gia mà sau này Phật giáo trở 

thành quốc giáo như Thái Lan (xứ sở chùa vàng), Miến Điện,...  

Những giá trị đặc sắc về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của Ấn Độ được 

thể hiện rất rõ nét trong các đền tháp, chùa chiền ở khắp ĐNA, mà tiêu biểu là hệ 

thống các tháp, quần thể kiến trúc ở Campuchia, Indonesia, Lào,... Trong các công 

trình kiến trúc đồ sộ này, ảnh hưởng của quan niệm nghệ thuật kiến trúc tôn giáo Ấn 

Độ rất đậm nét: đó là kiến trúc Hindu giáo (Ăngco Vat, tháp Champa), kiến trúc 

Phật giáo (Burobudur, Thạt Luổng). 

Đồng thời, ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đến ĐNA còn biểu hiện ở khía 

cạnh chính trị - xã hội. Nhiều nhà nước ĐNA được hình thành trong thời kỳ này 

tuân theo mô hình chính trị - xã hội kiểu Ấn Độ, trong đó nhà nước Champa, một 

trong những vương quốc cổ đại ra đời sớm nhất ở ĐNA là một ví dụ điển hình. Có 

thể nói, mô hình của Ấn Độ về tổ chức chính trị và vương quyền đã được người 

Champa áp dụng triệt để.  

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là trong quá trình đón nhận các yếu tố văn hóa 

Ấn Độ, các nước ĐNA tiếp nhận một cách chủ động, chọn lọc với những sáng tạo 

riêng. Do vậy, nền văn hóa ở khu vực này có sự kết hợp hài hòa giữa những yếu tố 

độc đáo của văn hóa Ấn Độ và những yếu tố đặc trưng trong phong tục tập quán của 

cư dân ĐNA.  

Có thể nói, chính sự gần gũi, ảnh hưởng đậm nét của văn hóa Ấn Độ đối với 

các nước ĐNA là một trong những chất xúc tác thuận lợi để Ấn Độ phát triển quan 

hệ mọi mặt, đặc biệt là quan hệ chính trị - ngoại giao, với khu vực này trong chặng 

đường tiếp theo dưới thời J. Nehru làm thủ tướng Ấn Độ (1947-1964).  

2.1.2. Sự tương đồng về lịch sử giữa Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á 

thời cận - hiện đại 

Cùng với những tiếp xúc văn hóa ngay từ những thế kỷ đầu Công nguyên, 

Ấn Độ và một số nước ĐNA còn chia sẻ những tương đồng trong lịch sử thời cận 

hiện đại. Đó là việc hai bên đều cùng trải qua giai đoạn suy tàn của chế độ phong 

kiến, cùng phải đối mặt với sự nhòm ngó, xâm lược và thống trị ở những mức độ 

khác nhau của CNTD phương Tây đến việc cùng chứng kiến sự bùng nổ và phát 
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triển của phong trào đấu tranh GPDT trước ách thống trị của các nước Âu - Mỹ. 

Trước hết, bước vào thời cận đại, cả Ấn Độ và các nước ĐNA đều dần chứng 

kiến sự suy yếu của chế độ phong kiến. 

Ở Ấn Độ, trải qua quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến từ 

những thế kỷ đầu Công nguyên, đến những năm 40 của thế kỷ XVII, chính quyền 

phong kiến Ấn Độ lúc này là vương triều Mogul bắt đầu bộc lộ sự suy yếu, khiến Ấn 

Độ dễ dàng trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa tư bản (CNTB) phương Tây, 

đặc biệt là người Anh. Mác viết: “Quyền lực không hạn chế của triều đại Mogul vĩ đại 

đã bị những tổng đốc của y lật đổ, quyền lực của các tổng đốc đã bị những người 

Maras đập tan, quyền lực của những người Maras đã bị những người Afghanistan phá 

hủy. Và trong khi mọi người đang hỗn chiến với nhau thì đột nhiên người Anh xông 

đến và chinh phục mọi người” [17; tr. 538]. 

Cũng tương tự như Ấn Độ, ở ĐNA, sau thời kỳ phát triển thịnh đạt, từ thế kỷ 

XVI trở đi, ở nhiều nước, chế độ phong kiến đã bước vào thời kỳ suy thoái, từng 

bước lún sâu vào cuộc khủng hoảng triền miên về chính trị, kinh tế - xã hội. Những 

cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra vừa là kết quả vừa là nguyên nhân góp phần thúc 

đẩy chế độ phong kiến ở các nước ĐNA suy yếu nhanh hơn. Tình hình của các 

nước ĐNA thời kỳ này cũng chính là điều kiện thuận lợi cho các cuộc xâm lược và 

đặt ách thống trị của CNTD phương Tây. 

Trong khi Ấn Độ và nhiều nước trong khu vực ĐNA đang lâm vào khủng 

hoảng thì lúc này, các nước phương Tây bước vào giai đoạn tư bản chủ nghĩa 

(TBCN) với những đòi hỏi ngày càng cấp thiết về vốn, nguyên liệu, thị 

trường,… Các nước châu Âu, mà đi đầu là các thương nhân, đã hướng sang 

phương Đông, trong đó có Ấn Độ và các nước ĐNA. Sau khi thiết lập được 

nhiều thương điếm, các nước phương Tây dần chuyển sang chính sách xâm lược, 

biến các nước phương Đông nói chung, Ấn Độ và các nước ĐNA nói riêng, 

thành thuộc địa. Đến thế kỷ XIX, các nước thực dân phương Tây như Bồ Đào 

Nha, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Hà Lan,… đã lần lượt thôn tính và đặt ách cai trị 

đối với Ấn Độ và các nước ĐNA. Như thế, sau sự khủng hoảng và suy yếu của 

chế độ phong kiến, lịch sử Ấn Độ và một số nước ĐNA thời cận đại đã sang một 

trang mới với ách thống trị thực dân quàng vào cổ nhân dân các nước.  

Cũng từ đây, cuộc đấu tranh chống thực dân kéo dài sang thời hiện đại diễn 
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ra không lúc nào ngừng ở cả Ấn Độ và một số nước ĐNA.  

Ở Ấn Độ, ngay từ giữa thế kỷ XIX, nhiều cuộc khởi nghĩa chống Anh của 

nhân dân Ấn Độ liên tiếp nổ ra, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Sepoy (1857-1859), biểu 

trưng cho tinh thần bất khuất của nhân dân Ấn Độ chống CNTD, giải phóng dân tộc. 

Đặc biệt, năm 1885, Đảng Quốc dân Đại hội (gọi tắt là Đảng Quốc đại)1 được thành 

lập nhằm đấu tranh giành quyền tự trị, phát triển nền kinh tế dân tộc. Đến đầu thế kỷ 

XX, cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ tiếp tục lên cao. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 

1920 ở Ấn Độ đã nổ ra 200 cuộc bãi công với 1,5 triệu công nhân tham gia. Cũng 

trong những thập niên đầu thế kỷ XX, trong nội bộ Đảng Quốc đại đã xuất hiện nhóm 

“tự trị” do J. Nehru đứng đầu với chủ trương kết hợp hoạt động chính trị trong và 

ngoài nước, liên hệ và tìm sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế trong phong trào GPDT 

trên thế giới với mục tiêu đòi “tự trị hoàn toàn”. Sự chuyển biến này đánh dấu một 

bước tiến mới của phong trào đấu tranh đòi độc lập ở Ấn Độ. Các phong trào đấu 

tranh do Đảng Quốc đại khởi xướng2 được đông đảo các tầng lớp trong xã hội Ấn Độ 

hưởng ứng. Không dừng lại ở đó, sự kiện chính phủ Anh tự ý tuyên bố Ấn Độ là một 

nước tham chiến với Anh trong CTTG thứ hai (tháng 9-1939) đã gây nên một làn 

sóng phản đối mạnh mẽ khắp Ấn Độ. Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trong 

thời gian này được tiến hành với mục tiêu chủ yếu là đòi thành lập một chính phủ 

quốc gia ở Ấn Độ. Đây là giai đoạn nhân dân Ấn Độ chuẩn bị lực lượng để tiến sang 

một giai đoạn mới, quyết liệt hơn trong những năm 1945-1947. 

Ở ĐNA, ngay từ khi thực dân phương Tây xâm lược, nhân dân nhiều nước 

trong khu vực cũng đã vùng lên đấu tranh mạnh mẽ.  

Indonesia là nước đầu tiên ở ĐNA bị xâm lược và cuộc đấu tranh chống ngoại 

xâm cũng bắt đầu rất sớm ở đây. Nổi bật là cuộc đấu tranh của nhân dân Java, dưới sự 

lãnh đạo của Diponegoro (1785- 1855) đã giành được nhiều thắng lợi. Năm 1911, giai 

cấp tư sản dân tộc Indonesia khá lớn mạnh và tập hợp thành tổ chức chính trị riêng của 

                                                           
1 Từ giữa thế kỷ XIX, giai cấp tư sản và tầng lớp trí thức Ấn Độ đã dần dần đóng vai trò quan trọng trong đời 

sống xã hội. Họ mở nhiều xí nghiệp dệt ở các thành phố lớn hoặc làm đại lí cho các hãng buôn bán của 

Anh. Tư sản Ấn Độ muốn được tự do phát triển kinh tế và đòi hỏi được tham gia chính quyền, nhưng bị 

thực dân Anh kìm hãm bằng mọi cách. Cuối năm 1885, Đảng Quốc dân Đại hội (gọi tắt là Đảng Quốc đại), 

chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ, được thành lập, đánh dấu một giai đoạn mới, giai đoạn giai 

cấp tư sản Ấn Độ bước lên đài vũ đài chính trị. 
2 Yêu sách 11 điểm trên tờ “Ấn Độ trẻ” (01-1930) đòi thực dân Anh cải cách kinh tế, thả tù chính trị; yêu cầu 

nhà cầm quyền Anh phải bỏ chính sách độc quyền về muối; chiến dịch “đi lấy muối” (02-1930); phong trào 

“bất hợp tác” (4-1930). 
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mình 3 nhằm bảo vệ quyền lợi kinh kế, chống sự cạnh tranh của hàng ngoại. Năm 1927, 

người thanh niên yêu nước A. Sukarno thành lập “Đảng dân tộc”, lãnh đạo cuộc đấu 

tranh giành ĐLDT. Ở Việt Nam, Lào, Campuchia, thực dân Pháp cũng vấp phải sự 

kháng cự kiên cường của nhân dân ba nước. Từ cuộc đấu tranh này, liên minh Đông 

Dương đã được hình thành. Ở Miến Điện, thực dân Anh phải đối mặt với sự chống trả 

quyết liệt của nhân dân ngay từ cuộc chiến tranh lần thứ nhất (1825). Đối với Malaya, 

cuộc đấu tranh chống xâm lược vào cuối thế kỷ XIX cũng chuẩn bị cho sự phát triển 

mạnh mẽ hơn vào đầu thế kỷ XX.  

Trong phong trào đấu tranh ấy, cả Ấn Độ và một số nước ĐNA đã có những 

liên hệ chặt chẽ với nhau trong nhiều đại hội mang tầm quốc tế như: Đại hội Bakou 

năm 1920 chống CNTD; Hội nghị các dân tộc bị áp bức ở London năm 1923 và ở Paris 

năm 1930; năm 1924, Đại hội các dân tộc bị áp bức lần thứ nhất tại Moscow và tiếp đó 

tại Brussels năm 1927 do Liên đoàn chống chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ) tổ chức.  

Đặc biệt, sau CTTG thứ hai, phong trào đấu tranh chống thực dân của nhân 

dân châu Á, trong đó có Ấn Độ và một số nước ĐNA, diễn ra sôi nổi chưa từng có. 

Ấn Độ không chỉ đấu tranh để giải phóng riêng đất nước mình mà còn có những sự 

hỗ trợ cụ thể, thúc đẩy sự nghiệp đấu tranh giành độc lập ở ĐNA. Tháng 10-1945, 

nhiều thành phố ở Ấn Độ đã có những hoạt động về “Ngày bảo vệ ĐNA”, ủng hộ 

cuộc đấu tranh chống thực dân của các quốc gia ĐNA. Năm 1944, “Quân Quốc dân 

Ấn Độ”4 đã cùng quân Nhật tác chiến chống lại Anh tại biên giới Miến Điện với sự 

đồng tình của nhân dân Ấn Độ. 

Năm 1945 mở đầu cho thời kỳ thắng lợi của phong trào GPDT ở ĐNA cũng 

như Nam Á. Sau chiến tranh, nhiều nước ĐNA đều lợi dụng thời cơ Nhật đầu hàng 

Đồng minh để tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền như ở Việt Nam, Lào, 

Indonesia (8-1945). Ở Nam Á, phong trào đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ cũng 

phát triển mạnh mẽ. Đến ngày 15-7-1947, Ấn Độ tuyên bố tự trị.  

Bên cạnh đó, việc Ấn Độ cùng hai nước ĐNA là Miến Điện và Malaya đều 

trở thành thuộc địa của Anh với việc sử dụng ngôn ngữ Anh khá phổ biến đã tạo 

nên sợi dây liên kết quan trọng giữa Ấn Độ với hai nước này không chỉ về mặt xã 

                                                           
3 Liên hiệp thương nhân Hồi giáo 
4 Một trong những lãnh tụ của Đảng Quốc đại là Subhas Chantra Bose (1897-1945) đã triệu tập những tù 

binh Ấn Độ tại Miến Điện và những kiều dân Ấn Độ tại các khu vực do Nhật Bản chiếm đóng ở ĐNA để 

thành lập “Quân Quốc dân Ấn Độ”. 
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hội mà còn về các vấn đề kinh tế, chính trị… Đó chính là một trong những ràng 

buộc để Ấn Độ hướng sự quan tâm của mình đến những nước này ở những mức độ 

khá đặc biệt từ sau CTTG thứ hai. 

Có thể thấy, trong thời cận - hiện đại, cả Ấn Độ và một số nước ĐNA đều 

cùng trải qua những giai đoạn lịch sử tương tự nhau. Chính sự tương đồng đó là cơ 

sở quan trọng để hai bên dễ dàng có mối quan hệ với nhau trong những diễn biến 

mới của tình hình quốc tế sau CTTG thứ hai. Trong hoàn cảnh cùng phải đối mặt 

với sự xâm lược và kiểm soát của CNTD, hơn ai hết, Ấn Độ và các nước ĐNA cảm 

nhận sâu sắc nỗi thống khổ của thân phận mất tự do. Vì lẽ đó, sau khi giành được 

quyền tự trị, việc giúp đỡ các nước ĐNA thoát khỏi tình trạng này đã trở thành một 

trong những mục tiêu nổi bật trong quan hệ của Ấn Độ với các nước ĐNA. Cùng 

với đó, từ sự thống trị của thực dân phương Tây, cả Ấn Độ và các nước ĐNA đều 

phải gánh chịu những khó khăn nghiêm trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã 

hội… Những thách thức đó đã hình thành nhu cầu xích lại gần nhau để bổ sung 

những lợi thế cho nhau trong sự nghiệp củng cố ĐLDT. Do đó, những gì mà Ấn Độ 

và một số nước ĐNA cùng trải qua trong giai đoạn này đã tạo tiền đề quan trọng để 

hai bên tăng cường tiếp xúc ở những cấp độ khác nhau trong những năm 1947-

1964. 

2.2. Nhân tố tác động 

2.2.1. Bối cảnh quốc tế  

Sau CTTG thứ hai, tình hình quốc tế có những chuyển biến quan trọng, đặc 

biệt, việc hình thành Trật tự thế giới mới cũng như sự phát triển của phong trào 

GPDT ở các nước Á - Phi - Mỹ La tinh đã có tác động sâu sắc tới QHQT của các 

nước, trong đó có quan hệ của Ấn Độ với một số nước ĐNA. 

2.2.1.1. Sự hình thành Trật tự thế giới hai cực  

Sau CTTG thứ hai, tình hình thế giới có những đổi thay đáng kể. Giữa bối 

cảnh một châu Âu bị tàn phá và suy yếu thì những quyết định của Hội nghị cấp cao 

Yalta tháng 02-1945 đã trở thành khuôn khổ cho hai cực trong “Trật tự thế giới 

mới” [29; tr. 234] do Mỹ và Liên Xô đứng đầu mỗi cực. Tuy không nổ ra cuộc 

chiến tranh trực tiếp nhưng mâu thuẫn và đối đầu luôn diễn ra trên các vấn đề chính 

trị, ngoại giao, kinh tế giữa hai cường quốc này. Cuộc đối đầu giữa hai cực Xô - 

Mỹ, hai khối Đông - Tây trong CTL có tác động lớn đến QHQT, tình hình chính trị 
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của từng nước, từng khu vực, khi mà các nước phải tự xác định con đường đi của 

mình phụ thuộc vào ý thức hệ. Trong bối cảnh đó, Liên Xô và Mỹ đã gia tăng tranh 

giành khu vực ảnh hưởng trên thế giới, đặc biệt là đối với các nước thế giới thứ ba 

nhằm tăng cường sức mạnh ra ngoài các khu vực ảnh hưởng truyền thống. Đặc biệt, 

tháng 3-1947, Tổng thống Harry. S. Truman đã đọc diễn văn trước Quốc hội Mỹ, 

chính thức đưa ra “chủ nghĩa Truman” với các biện pháp nhằm ngăn chặn chủ nghĩa 

cộng sản. Để đẩy mạnh CTL thêm một bước, Mỹ tiến hành thành lập các khối quân 

sự xâm lược đặt dưới sự chỉ huy của Mỹ: Hiệp định phòng thủ Tây bán cầu (1947), 

Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) năm 1949, Hiệp ước an ninh Mỹ - 

Nhật (9-1951), Khối hiệp ước An ninh quân sự Australia - New Zealand  - Mỹ 

(ANZUS), Tổ chức Hiệp ước ĐNA (SEATO) (9-1954)5... Trong khi đó, Liên Xô và 

các nước Đông Âu đã tổ chức hội nghị Warszawa và kí kết Hiệp ước hữu nghị, hợp 

tác và tương trợ Warszawa (14-5-1955). Sự ra đời của hai khối quân sự NATO và 

Warszawa chính thức xác lập cục diện lưỡng cực và đánh dấu việc CTL đã bao 

trùm thế giới. Đặc biệt, với cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), trọng tâm của 

CTL đã được mở rộng, từ châu Âu sang châu Á.  

Trong những năm sau CTTG thứ hai, ĐNA trở thành một trong những điểm 

nóng của CTL, nơi đụng đầu quyết liệt của hai khối Đông - Tây, làm cho tình hình 

ở các nước trong khu vực cũng nhóm thêm một sắc thái mới. Mỹ đẩy mạnh chính 

sách can thiệp vào ĐNA nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội (CNXH) 

và đẩy lùi phong trào GPDT trong khu vực với sự tham gia của Thái Lan và 

Philippines. Đặc biệt, việc Mỹ bắt đầu kiểm soát cuộc chiến ở Đông Dương từ tay 

người Pháp vào đầu năm 1950 đã tác động rất lớn, làm thay đổi diện mạo chính trị 

QHQT ở khu vực ĐNA. 

Sự xuất hiện của nhà nước Pakistan (1947) cũng tác động không nhỏ đến 

việc hoạch định chính sách cũng như triển khai quan hệ đối ngoại của Ấn Độ với 

các nước láng giềng ở phía Đông dưới thời Thủ tướng J. Nehru. Tháng 8-1947, khi 

người Anh rời Ấn Độ sau hơn 300 năm thống trị, tiểu lục địa Ấn Độ bị chia cắt 

                                                           
5 “Hiệp định phòng thủ Tây bán cầu” kí giữa Mỹ và các nước đồng minh năm 1947. Đến năm 1949, Mỹ đứng 

ra thành lập Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đến năm 1954, Mỹ và các nước phương Tây 

đã kí hiệp ước Paris nhằm vũ trang lại Tây Đức và đưa Tây Đức vào khối quân sự NATO, biến Tây Đức 

thành “một lực lượng xung kích” chống lại Cộng hoà dân chủ Đức, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 

(XHCN) ở Đông Âu. Không dừng lại ở đó, Mỹ tiếp tục thành lập các khối liên minh quân sự ở các khu vực 

khác nhằm hỗ trợ cho khối NATO và bao vây Liên Xô, các nước XHCN. 
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thành hai quốc gia - dân tộc độc lập: Ấn Độ với người Hindu chiếm đa số và 

Pakistan với đa số người Hồi giáo. Lập tức, một trong những đợt di cư lớn nhất 

trong lịch sử loài người bắt đầu khi có khoảng 15 triệu người Hồi giáo di cư sang 

Pakistan và những người theo đạo Hindu và đạo Sikh hướng về phía ngược lại. 

Khắp tiểu lục địa Ấn Độ, các cộng đồng vốn chung sống với nhau trong gần một 

thiên niên kỷ đã tấn công nhau trong một đợt bùng nổ bạo lực sắc tộc, một bên là 

người Hindu và người Sikh với một bên là người Hồi giáo. Xung đột về tôn giáo 

khá gay gắt. Ngay từ đầu, chủ yếu do sự xúi giục của các thế lực bên ngoài, ở Ấn 

Độ đã xuất hiện xu hướng ly khai mà phức tạp nhất là ở công quốc Jamur và 

Kashmir. Đặc biệt là Kashmir, nơi tiếp giáp giữa Ấn Độ và Pakistan đã trở thành 

nguyên nhân của sự tranh chấp và xung đột chưa bao giờ dứt giữa hai quốc gia Nam 

Á này. Nói cách khác, sự xuất hiện của nhà nước Pakistan độc lập có thái độ thù 

địch với Ấn Độ ở biên giới phía Tây đã thúc đẩy Ấn Độ xích lại gần hơn, tìm kiếm 

một mối quan hệ thân thiện với các nước láng giềng phía Đông, tạo ra môi trường 

hòa bình, ổn định nhằm đối trọng với những bất ổn về an ninh - chính trị mà Ấn Độ 

đang phải đối mặt ở biên giới phía Tây. 

Tháng 10-1949, nước Cộng hòa nhân dân (CHND) Trung Hoa ra đời trong 

bối cảnh CTL đang diễn ra gay gắt. Giới lãnh đạo Trung Quốc xuất phát từ mục tiêu 

căn bản - lợi ích quốc gia để hoạch định và thực hiện chiến lược đối ngoại với Mỹ 

và Liên Xô, đặc biệt là Liên Xô - đồng minh của Trung Quốc sau này. Lợi ích và an 

ninh quốc gia bị định hình bởi quan niệm của lãnh đạo hai nước về cách thức tồn tại 

của quốc gia mình trong hoàn cảnh ấy. Từ đó, sự chia rẽ bắt đầu và phát triển dần 

thành xung đột biên giới giữa Liên Xô và Trung Quốc vào tháng 4 và tháng 5-1962, 

lên đến đỉnh điểm vào mùa xuân năm 1969. Những mâu thuẫn này dẫn đến sự chia 

rẽ song song trong phong trào cộng sản quốc tế. 

Một nhân tố nữa trong thời kỳ CTL ảnh hưởng đến quan hệ của Ấn Độ với 

một số nước ĐNA là sự ra đời và phát triển của Chương trình Colombo với tên đầy 

đủ là Colombo Plan for Cooperation Economic Development in South and 

Southeast Asia tức Chương trình Colombo để Hợp tác Phát triển Kinh tế Nam và 

ĐNA. Nhóm này được thành lập ngày 01-7-1951 với bảy thành viên ban đầu 

là: Anh, Ấn Độ, Canada, Pakistan, New Zealand, Sri Lanka, và Úc. Sau đó, một số 

nước ĐNA đã tham gia vào tổ chức này: Miến Điện (1952), Indonesia (1953), 
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Philippines (1954), Malaya (1957)… Chương trình Colombo đề ra mục đích phát 

triển khu vực bằng cách đào tạo nhân sự chuyên môn cũng như cung ứng tài lực để 

xây dựng hạ tầng cơ sở như cầu cống, sân bay, đường sắt, bệnh viện, nhà máy… 

Với định hướng chung đó, Chương trình đã trở thành một trong những kênh đối 

thoại quan trọng để Ấn Độ tăng cường tiếp xúc, quan hệ với một số nước ĐNA sau 

CTTG thứ hai. 

Có thể nói, sự phân chia thế giới với hai cực Liên Xô và Mỹ trong CTL, sự 

đối đầu gay gắt giữa hai hệ tư tưởng TBCN và XHCN, đã có tác động mạnh mẽ đến 

tình hình hình chính trị, kinh tế, xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có 

Ấn Độ và một số nước ĐNA. Với những khó khăn, thách thức nội tại mà Ấn Độ và 

một số nước ĐNA phải trải qua sau CTTG thứ hai, sự hình thành và những diễn 

biến đầy căng thẳng của Trật tự thế giới hai cực trong CTL đã tác động sâu sắc đến 

nhận thức đối ngoại của các nước này. Trong bối cảnh đó, theo logic thông thường 

trong quan hệ quốc tế là đứng về phe TBCN hoặc phe XHCN, những nước đi theo 

mô hình TBCN thường là đứng về phe TBCN và ngược lại. Vì vậy, vấn đề bảo vệ 

chủ quyền quốc gia dân tộc cũng buộc phải lựa chọn theo một trong hai hướng: 

Đóng cửa biệt lập với bên ngoài; hoặc tập hợp lực lượng, thực hiện liên minh liên 

kết theo phe, khối, theo hệ tư tưởng. Trước tình hình trên, Ấn Độ đã nhạy bén nắm 

bắt tình hình, phân tích thời cuộc, đặt trong thế tương quan chiến lược, cân bằng lực 

lượng của các nước lớn trong trận tuyến đối đầu Đông - Tây, lựa chọn con đường đi 

phù hợp với đặc thù xã hội, tránh tình trạng nghiêng về một khối trong Trật tự hai 

cực. Và Ấn Độ đã lựa chọn hướng đi riêng - con đường trung lập, KLK. Đường lối 

đối ngoại hòa bình, độc lập tự chủ, KLK này là nền tảng quan trọng để Ấn Độ triển 

khai quan hệ đối ngoại với các nước, các khu vực trên thế giới, trong đó có với một 

số nước ĐNA.  

2.2.1.2. Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập 

dân tộc  

Khu vực Á - Phi - Mỹ Latinh ngay từ trong CTTG thứ hai đã là nơi tập trung 

mâu thuẫn và trở thành khâu yếu nhất trong hệ thống CNĐQ. Từ những năm cuối 

của CTTG thứ hai, phong trào GPDT ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh đã phát triển 

sang một giai đoạn mới, đầy sôi nổi: Giai đoạn lật đổ nền thống trị của CNĐQ, 

CNTD, giành ĐLDT và chủ quyền quốc gia. Phong trào dâng cao, phát triển mạnh 
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mẽ, liên tục, lôi cuốn hàng triệu người dân khắp các châu lục vào cuộc đấu tranh 

rộng lớn, không ngừng tấn công từ nhiều phía vào CNTD cũ và mới vốn đã chịu 

những thiệt hại nặng nề sau CTTG thứ hai.  

Ngay trong giai đoạn 1945-1954, phong trào đã phát triển với quy mô rộng 

lớn ở nhiều khu vực trên thế giới khiến cho CNTD bước đầu bị sụp đổ. Trước sự 

nổi dậy mạnh mẽ của nhân dân các nước thuộc địa, các nước đế quốc Âu - Mỹ đã 

cấu kết với nhau tìm cách đối phó. Cũng từ đó, phong trào GPDT bước vào thời 

kỳ khó khăn, quyết liệt trước sự phản kích điên cuồng của CNĐQ. Chính trong bối 

cảnh đó, chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân Việt Nam đánh bại đế quốc 

Pháp và can thiệp Mỹ không chỉ là chiến thắng của nhân dân Việt Nam mà còn là 

“cái mốc của lịch sử loài người”, chiến thắng chung của các dân tộc bị áp bức trên 

thế giới. Như một phản ứng dây chuyền, từ nửa sau những năm 1950, phong trào 

GPDT lan rộng, làm sụp đổ từng mảng lớn hệ thống thuộc địa được thiết lập từ 

nhiều thế kỷ của CNĐQ. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào GPDT trong giai 

đoạn này được đánh dấu bằng sự ra đời của phong trào “Không liên kết”6 (Non-

Aligned Movement - NAM). Mặc dù đến năm 1961, Phong trào mới chính thức 

được thành lập ở Belgrade (Nam Tư) nhưng nguồn gốc của Phong trào xuất phát 

từ Hội nghị đoàn kết Á - Phi tổ chức ở Bandung, Indonesia vào tháng 4-1955. 

Trong quá trình hình thành và phát triển, phong trào KLK đã thể hiện được vai trò 

và có những đóng góp quan trọng trong đời sống chính trị thế giới với sự đồng 

tình ủng hộ của Liên Xô và các nước XHCN cũng như của Liên Hiệp Quốc 

(LHQ). Từ đó, các dân tộc Á - Phi - Mỹ Latinh có thể đoàn kết trong cuộc đấu 

tranh chống CNĐQ, CNTD. Quá trình hình thành và phát triển của Phong trào gắn 

liền với vai trò của Ấn Độ cũng như cá nhân Thủ tướng J. Nehru. Đối với các 

nước ĐNA, mặc dù có những định hướng khác nhau, hình thức không giống nhau 

nhưng đã tham gia và xem Phong trào là mặt trận chung chống CNĐQ, thực dân.  

Trong hoàn cảnh đó, là một nước lớn trong khu vực cũng vừa thoát khỏi ách 

thống trị thực dân, xuất phát từ hoàn cảnh thực tiễn của đất nước, những biến 

chuyển sâu sắc của bối cảnh quốc tế sau CTTG thứ hai với sự hình thành Trật tự hai 
                                                           
6 Phong trào là tập hợp bao gồm các quốc gia tự xem là KLK với hay chống lại khối TBCN hay KLK với 

khối XHCN trong CTL. Mục tiêu của Phong trào là bảo đảm độc lập và chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh 

thổ và an ninh của các quốc gia “KLK” trong cuộc đấu tranh chống lại CNĐQ, CNTD cũ và mới, chủ nghĩa 

phân biệt chủng tộc và tất cả các hình thức xâm lược, chiếm đóng, thống trị, can thiệp hay bá quyền nước 

ngoài. 
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cực, Ấn Độ đã có những tính toán chiến lược trong quá trình hoạch định chính sách 

đối ngoại. Ấn Độ nổi lên như một nước đi đầu, cổ vũ và ủng hộ mạnh mẽ phong 

trào GPDT, đấu tranh xóa bỏ CNTD. Vì thế, chính sự lựa chọn ấy đã bước đầu giúp 

Ấn Độ có vai trò, tiếng nói quan trọng với các nước thế giới thứ ba, trong đó có một 

số nước ĐNA. Với việc đưa ra nhiều giải pháp hòa bình thiết thực, Ấn Độ đã góp 

phần làm hòa dịu một số vấn đề QHQT căng thẳng ở khu vực này cũng như trên thế 

giới. 

2.2.1.3. Sự tác động của nhân tố Trung Quốc 

Là quốc gia láng giềng cũng như có những mối liên hệ, gắn bó chặt chẽ về 

lợi ích với cả Ấn Độ và khu vực ĐNA, Trung Quốc luôn đóng vai trò là nhân tố ảnh 

hưởng sâu sắc, tạo nên những diễn biến quan trọng trong quan hệ chính trị - ngoại 

giao giữa hai thực thể này, trong đó có giai đoạn 1947-1964. 

Đối với khu vực Đông Nam Á: Trên cơ sở những liên hệ văn hóa trong lịch 

sử, từ sau khi CNTD phương Tây xâm lược và thống trị các nước ĐNA đến khi 

nước CHND Trung Hoa ra đời (1949), Trung Quốc đã dần mở rộng, tăng cường 

những ảnh hưởng về kinh tế và chính trị, đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích của Ấn 

Độ ở khu vực này. 

Với chính sách thực dân của mình, các nước Anh, Pháp và Hà Lan đều mong 

muốn giành lấy càng nhiều những lợi ích về kinh tế ở các nước thuộc địa càng tốt. 

Đây chính là điều kiện thuận lợi cho người Trung Quốc với lợi thế về khoảng cách 

địa lý và dân số đông, di cư ồ ạt và thiết lập một vị trí kinh tế chi phối ở các quốc 

gia ĐNA, đặc biệt từ cuối thế kỷ XIX: “ĐNA đã trở thành khu vực mà người Trung 

Quốc chiếm ưu thế hơn so với người châu Âu: Tám đến chín triệu người Hoa so với 

300.000 người châu Âu ở khu vực này” [141]. Sự hiện diện của một lượng lớn 

người Trung Quốc ở ĐNA là một trong những lý do quan trọng thúc đẩy sự quan 

tâm của Trung Quốc đối với khu vực này, nhất là sau khi nước CHND Trung Hoa 

ra đời. Vào năm 1951, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai tuyên bố rằng “quyền và 

lợi ích hợp pháp của mười triệu người Hoa ở nước ngoài khơi dậy sự quan tâm 

nghiêm túc và sâu sắc của chính phủ và người dân Trung Quốc” [65]. Trong Điều 

98 của Hiến pháp năm 1954 của Trung Quốc cũng nêu rõ “Nước CHND Trung Hoa 

có trách nhiệm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân Trung Quốc ở 

nước ngoài” [73]. Điều này đồng nghĩa với sự gia tăng lo ngại không chỉ đối với 
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các nước ĐNA mà còn đối với Ấn Độ.  

Bên cạnh đó, mặc dù đang phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế sau 

nội chiến, Trung Quốc vẫn đưa ra những gói viện trợ lớn về kinh tế và kỹ thuật cho 

các nước ĐNA. Năm 1954, Trung Quốc đồng ý mua từ Miến Điện, trong thời hạn 

ba năm (1955-1957), từ 150.000 đến 200.000 tấn gạo hàng năm [72]. Năm 1958, 

Trung Quốc đã cấp cho Miến Điện gói viện trợ kỹ thuật trị giá 4,2 triệu USD. Đến 

năm 1960, nước này tiếp tục cho Miến Điện vay thêm 84 triệu USD (hoàn trả trong 

khoảng thời gian mười năm kể từ năm 1971) mà không có bất kỳ điều kiện chính trị 

hay đặc quyền nào kèm theo [150]. Đối với Indonesia: Năm 1957, bên cạnh viện trợ 

về kinh tế và kỹ thuật, Trung Quốc còn cung cấp cho nước này các gói tín dụng với 

tổng trị giá 20 triệu USD [67]. Đối với Chính phủ VNDCCH: Năm 1954, Trung 

Quốc đã hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng đường sắt, bưu chính viễn thông, dịch vụ hàng 

không dân dụng, khí tượng và thuỷ lợi. Ngoài ra, Trung Quốc còn cung cấp cho 

miền Bắc Việt Nam 10.000 tấn gạo và 4,3 triệu mét vải bông [74]… Các khoản viện 

trợ và định hướng kinh tế của Trung Quốc đến các nước ĐNA đã làm suy giảm 

nghiêm trọng khối lượng hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ sang các nước trong khu 

vực này. Thương mại của Ấn Độ với Bắc Việt Nam gần như bằng không, xuất khẩu 

của Ấn Độ sang Miến Điện bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, xuất khẩu của Ấn 

Độ đến Malaya, đặc biệt là hàng dệt may, phải chịu với sự cạnh tranh khốc liệt từ 

Trung Quốc [135]. Với một quốc gia có những lợi ích quan trọng ở ĐNA như Ấn 

Độ thì việc Trung Quốc xác lập được một vị trí kinh tế ưu thế hơn ở khu vực này sẽ 

tạo nên những ảnh hưởng theo hướng tiêu cực cho Ấn Độ không chỉ trong lĩnh vực 

kinh tế mà còn ở những liên hệ về chính trị, như tờ Eastern Economist chỉ rõ: “Việc 

Trung Quốc tăng cường hiện diện ở ĐNA là một phép trừ cho Ấn Độ” [172].  

Ngoài việc tăng cường vị thế kinh tế, Trung Quốc còn tăng cường ảnh hưởng 

chính trị ở ĐNA như ở miền Bắc Việt Nam; tìm cách tách Miến Điện với Ấn Độ; 

lôi kéo mạnh mẽ Malaya; ở Indonesia, không giống như Ấn Độ, Trung Quốc kịch 

liệt lên án Hà Lan tiếp tục chiếm đóng West Irian và ủng hộ con đường thu hồi lãnh 

thổ này bằng vũ lực của Indonesia.  

Những ảnh hưởng về chính trị và hỗ trợ về kinh tế cho một số nước ĐNA của 

Trung Quốc, đặc biệt là từ sau năm 1949, đã tác động với những mức độ khác nhau 

đến nhu cầu quan hệ của các nước này với Ấn Độ. 
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Trong bối cảnh đó, mối quan hệ giữa hai nước Ấn Độ và Trung Quốc cũng 

tác động không nhỏ đến quan hệ của Ấn Độ với một số nước ĐNA. Trung Quốc và 

Ấn Độ có chung đường biên giới trên 3550 km, được phân cách bởi dãy núi 

Himalaya hiểm trở và vùng cao nguyên Tây Tạng. Trong nhiều thế kỷ, Tây Tạng là 

vùng đệm giữa hai nước. Năm năm đầu tiên sau CTTG thứ hai là khoảng thời gian 

mà quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ diễn ra khá tốt đẹp. Trong thời gian này, 

Trung Quốc đang phải đối mặt với cuộc nội chiến diễn ra hết sức quyết liệt (giữa 

Quốc Dân đảng do Tưởng Giới Thạch đứng đầu và Đảng Cộng sản do Mao Trạch 

Đông lãnh đạo). Tuy nhiên, với sự thất bại của Quốc Dân Đảng và sự ra đời của 

nước CHND Trung Hoa, một Trung Quốc thống nhất xuất hiện và tìm cách tăng 

cường sức mạnh và ảnh hưởng trên toàn châu Á. Với những mục tiêu mong muốn 

đạt được trong công cuộc củng cố ĐLDT, Ấn Độ không thể bỏ qua những toan tính 

của nước láng giềng Trung Quốc liên quan đến an ninh biên giới của chính Ấn Độ. 

Vì vậy, trong hoàn cảnh ấy, dù muốn hay không, Ấn Độ cũng phải quyết định 

những bước đi phù hợp cho chính sách đối ngoại với quốc gia láng giềng vốn đầy 

tham vọng này. Có hai lựa chọn đặt ra cho Ấn Độ trong thời điểm lúc bấy giờ: Một 

là, áp dụng một thái độ ngờ vực và thách thức công khai để giữ vững quyền của Ấn 

Độ, đặc biệt là ở Tây Tạng và khu biên giới chung giữa hai nước; Hai là, tìm cơ sở 

cho thỏa hiệp và hợp tác, cố gắng giảm thiểu sự hiểu lầm và xung đột giữa hai nước. 

Trong đó, để theo đuổi con đường đầu tiên, Ấn Độ phải có những ưu thế cần thiết 

về kinh tế, quân sự. Tuy nhiên, sau chiến tranh, mặc dù là một nước lớn xét về diện 

tích và quy mô dân số song cả tiềm lực quân sự lẫn kinh tế của Ấn Độ lúc bấy giờ 

đều không đủ khả năng đảm bảo sự thành công cho lựa chọn trên. Từ thực tế đó, Ấn 

Độ nhận thức được rằng:  

“Chính sách đối ngoại của mỗi nước, trước hết, có liên quan đến an ninh, 

tiến bộ của nước đó. An ninh có thể được bảo đảm bằng nhiều cách, bằng lực lượng 

quân đội hoặc thông qua con đường chính trị. Và lựa chọn thứ hai sẽ phù hợp cho 

Ấn Độ trong bối cảnh vừa thoát khỏi sự kiểm soát của Anh. Với một nền quân sự 

yếu thì một chính sách hữu nghị với các nước sẽ là lựa chọn phù hợp nhất để đảm 

bảo an ninh hiệu quả hơn” [118]. 

 Do đó, con đường tốt nhất để đảm bảo hòa bình và an ninh trên biên giới 

phía Bắc của Ấn Độ là cố gắng duy trì tình hữu nghị và thiện chí của Trung Quốc là 
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tránh một cuộc đụng độ trực tiếp với quốc gia này: 

 “Chính phủ Ấn Độ rất quan tâm đến việc bảo vệ biên giới liền kề Tây Tạng. 

Và cách tốt nhất để bảo vệ khu vực này là phải có một Trung Quốc thân thiện. Một 

biên giới dài và phức tạp như vậy không thể được bảo vệ tốt nếu Ấn Độ theo đuổi 

chính sách thù địch với quốc gia có chung đường biên giới đó. Do đó, trong việc 

giải quyết vấn đề biên giới phía Bắc, Ấn Độ luôn luôn ý thức rõ ràng rằng một 

Trung Quốc thân thiện là sự đảm bảo quốc phòng tốt nhất cho Ấn Độ” [119]. 

 Trên cơ sở nhận thức đó, Ấn Độ đã đề xuất chính sách chung sống hoà bình - 

Panchsheel với 5 nguyên tắc cơ bản7 như là một phương pháp nhằm thông qua sự 

kiềm chế ngoại giao, tạo nên bầu không khí thân thiện giữa hai nước Ấn Độ và Trung 

Quốc nói chung, ở khu vực biên giới giữa hai nước nói riêng, đồng thời có thể ngăn 

chặn Trung Quốc can thiệp vào công việc của các nước ĐNA. Sau khi được tuyên bố, 

chính sách này đã nhận được sự tán thành của Thủ tướng Trung Quốc8, sự hoan 

nghênh rộng rãi của nhân dân Ấn Độ và nhiều nước ĐNA, đặc biệt là Miến Điện, 

Indonesia... Lựa chọn đó của Ấn Độ và Trung Quốc đã thúc đẩy sự liên kết, phối hợp 

giữa Ấn Độ với nhiều nước ĐNA trong các vấn đề chính trị, đặc biệt là việc triệu tập 

Hội nghị Bandung năm 1955 - cơ sở cho sự ra đời của Phong trào KLK năm 1961. 

Tuy nhiên, từ năm 1957, Trung Quốc ngày càng xa rời Panchsheel để hướng 

tới một chính sách hung hăng hơn với nước láng giềng Ấn Độ. Từ những ràng buộc 

về kinh tế, chính trị mà Trung Quốc thiết lập được ở một số nước ĐNA với những 

mức độ khác nhau, những diễn biến căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong 

giai đoạn này phần nào đưa đến những chuyển biến bất lợi trong quan hệ chính trị - 

ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA.  

Như vậy, có thể thấy, với những ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực ĐNA 

cũng như những diễn biến phức tạp trong quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc liên 

quan đến khu vực biên giới, Trung Quốc trở thành nhân tố thường xuyên tác động 

                                                           
7 1. tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, 2. không xâm lược lẫn nhau, 3. không can thiệp vào 

công việc nội bộ của nhau, 4. bình đẳng và cùng có lợi, 5. cùng chung sống hòa bình. 
8 Trung Quốc chấp nhận Panchsheel vì rõ ràng chính sách này rất có lợi cho Trung Quốc vào thời điểm lúc 

bấy giờ. Đối với Trung Quốc, chung sống hòa bình sẽ loại bỏ được sự can thiệp và ảnh hưởng của phương 

Tây ở ĐNA. Như vậy, Trung Quốc sẽ có nhiều cơ hội hơn để thâm nhập vào khu vực này. Hơn nữa, giống 

như Ấn Độ, Trung Quốc là một quốc gia châu Á. Tại thời điểm đó, phần lớn các nước ĐNA đều chống lại 

CNTD phương Tây, Trung Quốc với lợi thế của tình đoàn kết châu Á, sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho các 

nước này. Mặt khác, Trung Quốc cần một khoảng thời gian hòa bình để tập trung vào công cuộc tái thiết 

đất nước sau nội chiến. Như vậy, theo tính toán của Trung Quốc, Panchsheel chỉ là một bước lùi tạm thời 

mà trên cơ sở đó, Trung Quốc có thể tiến hai bước sau này. 
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đến quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA trong giai đoạn 

1947-1964. 

2.2.2. Tình hình Ấn Độ và tầm quan trọng của các nước Đông Nam Á đối 

với sự phát triển của Ấn Độ 

2.2.2.1. Tình hình Ấn Độ 

* Về an ninh - quân sự 

Từ giữa thế kỷ XIX cho đến thập niên đầu thế kỷ XX, dưới sự che chở của Anh, 

Ấn Độ luôn ở trong một trạng thái khá chủ quan đối với an ninh của đất nước, đặc biệt 

là khu vực biên giới phía Bắc và Đông Bắc Ấn Độ trở thành “biên giới bị lãng quên”9. 

Tuy nhiên, từ sau khi CTTG thứ nhất bùng nổ cho đến khi Ấn Độ thoát khỏi 

sự kiểm soát của Anh, tâm lý chủ quan ấy của Ấn Độ đã dần bị phá vỡ. Đến những 

năm giữa hai cuộc CTTG, sự thay đổi trong tư duy về chiến lược an ninh ở Ấn Độ 

tiếp tục được định hình:  

“Đã có một sự đánh giá lại vị trí chiến lược của Ấn Độ, trong đó nhấn mạnh 

tầm quan trọng của Ấn Độ Dương trong quan hệ quốc tế. Lợi ích chiến lược của Ấn 

Độ được mở rộng đáng kể; và điều này chi phối đến nhận thức cũng như việc hoạch 

định chính sách trong tương lai. Chắc chắn rằng, vị trí địa lý của Ấn Độ sẽ cho 

nhân dân Ấn Độ một cảm giác thân thuộc, gần gũi với những quốc gia nằm trên Ấn 

Độ Dương, một đối trọng với những ảnh hưởng từ môi trường lục địa” [167; tr. 42].  

Trong CTTG thứ hai, cuộc xâm lược ĐNA của Nhật Bản đe dọa trực tiếp 

đến Ấn Độ đã khẳng định tính đúng đắn của tư duy chiến lược này. Lần đầu tiên 

trong lịch sử, Ấn Độ chuyển trọng tâm an ninh từ Tây Bắc sang Đông Bắc cũng như 

về phía Đông Nam, nơi mà sức mạnh của Nhật Bản đã lan rộng đến Singapore, phía 

nam đến Indonesia, và phía Bắc vào Miến Điện qua Thái Lan. Người dân Ấn Độ bắt 

đầu quan tâm đến vấn đề phòng thủ đất nước. Sự chú ý được tập trung cơ bản vào 

thực tế về an ninh của Ấn Độ: Vị trí của Ấn Độ trong khu vực Ấn Độ Dương và sự 

                                                           
9 Lúc này, Trung Quốc, nước láng giềng của Ấn Độ trong khu vực, đang phải đối mặt với sự xâu xé của các 

nước đế quốc cũng như phong trào đấu tranh của nhân dân. Hiệp ước giữa Pháp và Anh (1904) đã trở thành 

vũ khí quan trọng đảm bảo hòa bình trên biên giới phía Đông của Ấn Độ. Mối bận tâm của người Anh chủ 

yếu là ở biên giới Tây Bắc - nơi mà Anh lo sợ sự thâm nhập của Nga. Nhưng chính sách “vùng đệm” của 

Curzon đã bảo đảm an ninh tương đối cho khu vực này. Lúc bấy giờ, trên mặt biển, lực lượng hải quân Anh 

nắm ưu thế nổi trội. Đồng thời, sức mạnh ấy còn được tăng cường bởi hiệp ước hải quân Anh - Nhật (1902-

1920) và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Anh - Mỹ. Sườn Đông Nam của Ấn Độ được che chở bởi sự 

chiếm đóng của Hà Lan ở Indonesia, và sườn Tây Nam được bảo vệ bởi việc Anh kiểm soát Nam Phi. Nga 

mặc dù là một cường quốc nhưng lực lượng hải quân lại yếu. 
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phụ thuộc của an ninh Ấn Độ vào an ninh của các nước dọc theo đại dương này. 

Sau CTTG thứ hai, tiếp tục xuất hiện những yếu tố mới chi phối đến vấn đề an 

ninh của Ấn Độ. Việc rút lui của các cường quốc thực dân để lại một khoảng trống 

quyền lực nhất định ở khu vực ĐNA. Sự nổi lên của Trung Quốc - một nhà nước mạnh 

mẽ và chủ động được khẳng định bởi sự can thiệp quân sự của quốc gia này vào cuộc 

Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), ý định công khai hỗ trợ phong trào GPDT ở ĐNA 

và việc chiếm đóng quân sự ở Tây Tạng. Đồng thời, những thay đổi của một cuộc 

chiến tranh hiện đại đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến vấn đề quốc phòng của Ấn Độ: “Cuộc 

chiến tranh hiện nay đã thay đổi tính chất quốc phòng của Ấn Độ... Nó đã mở rộng 

phạm vi địa lý của quốc phòng đến những nơi mà Ấn Độ có liên quan” [154; tr. 239].  

Trong khi đó, từ năm 1947, cùng với sự ra đời của một Ấn Độ tự trị là sự 

xuất hiện của một nhà nước Pakistan tồn tại những khác biệt về tôn giáo, có thái độ 

thù địch với Ấn Độ - hệ quả của chính sách Mountbatten. Điều này đưa đến những 

lo ngại an ninh nghiêm trọng ở biên giới phía Tây Ấn Độ. Do đó, Ấn Độ cần thiết 

lập quan hệ thân thiện để có một biên giới ổn định ở phía Đông nhằm giúp Ấn Độ 

đối trọng với mối đe dọa ở phía Tây, tránh bị bao vây cùng lúc bởi hai phía thù 

địch. 

Mặt khác, trong thực tế, sau sự suy giảm sức mạnh hải quân của Anh, việc 

Ấn Độ được bao quanh ba phía bởi biển là một trong những vấn đề nghiêm trọng 

mà quốc gia Nam Á này không thể bỏ qua như nhận định của Tướng K. Cariappa, 

cựu Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ: “Đối với Ấn Độ, an ninh của khu vực này 

rất quan trọng, bởi các tuyến đường biển này có thể đảm bảo một lượng lớn ngoại 

thương của Ấn Độ. Nếu những tuyến đường này nằm dưới sự kiểm soát của các 

nước không thân thiện với Ấn Độ sẽ là mối đe dọa rất lớn đối với Ấn Độ” [58]. 

Có thể thấy, dù xét ở khía cạnh nào đi chăng nữa thì vấn đề quốc phòng của Ấn 

Độ cũng đều mang tính chất khu vực rõ nét, phạm vi an ninh Ấn Độ phải bao gồm toàn 

bộ khu vực Ấn Độ Dương, bởi “tầm quan trọng về an ninh của Miến Điện và bờ biển 

Đông Dương cùng với tuyến đường đến Malaya và Singapore là không thể chối cãi đối 

với lợi ích an ninh của Ấn Độ” [155; tr. 86]. Malaya, Singapore, Đông Dương và Miến 

Điện là những nước nằm ở phía Đông của một khu vực có lợi ích thiết yếu cho Ấn Độ 

tương tự như Afghanistan và Iran ở phương Tây” [167; tr. 8-9]. 

Như vậy, khi nằm dưới sự thống trị của người Anh, Ấn Độ thường không 
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phải quan tâm đến vấn đề an ninh của đất nước. Nhưng từ sau khi CTTG thứ nhất 

rồi CTTG thứ hai bùng nổ, đặc biệt là khi Anh chuyển giao quyền lực cho Ấn Độ và 

những diễn biến chính trị phức tạp ở đất nước này từ sau năm 1947 - hệ quả của 

chính sách trao trả độc lập của thực dân Anh ở Ấn Độ, buộc Ấn Độ dưới thời cầm 

quyền của Thủ tướng J. Nehru (1947-1964) phải có những cân nhắc thận trọng 

nhằm đảm bảo cho an ninh quốc gia, không chỉ trên đất liền mà còn cả trên biển. Và 

những toan tính ấy chắc chắn sẽ có liên quan rất mật thiết với các nước láng giềng 

của Ấn Độ ở khu vực ĐNA. Bởi với những đặc thù về vị trí địa lý, tiềm năng về 

kinh tế cũng như những liên hệ về xã hội, các nước trong khu vực này trở thành đối 

tượng không thể bỏ qua trong những tính toán chiến lược của Ấn Độ nhằm tạo ra 

môi trường ổn định, phục vụ hiệu quả cho công cuộc xây dựng và phát triển đất 

nước. 

* Về chính trị nội bộ và tình hình kinh tế - xã hội 

Ấn Độ là một nước lớn, đông dân, tài nguyên dồi dào nhưng chưa được khai 

thác nhiều. Đồng thời, Ấn Độ còn là nước có mật độ dân số cao, trung bình 221 

người/ 1km2 sau CTTG thứ hai [23; tr. 51]. Dân số tăng nhanh gây khó khăn lớn về 

nhiều mặt, nhất là vấn đề lương thực, nhà ở. Bên cạnh đó, sau khi giành được quyền 

tự trị, Ấn Độ còn gặp phải những khó khăn rất lớn do hậu quả của chế độ cai trị 

thực dân để lại và do thiên tai gây ra. 

Việc phân chia Ấn Độ thành hai nước sau kế hoạch Mountbatten làm tăng 

thêm những khó khăn về kinh tế cho Ấn Độ. Sự chia cắt với Pakistan đã làm cho Ấn 

Độ mất đi chỗ dựa chủ yếu về lương thực và công nghiệp. Đó là những vựa lúa mì có 

sản lượng cao, là các khu công nghiệp và hải cảng quan trọng. Cuộc xung đột vũ 

trang (tháng 7-1948) để giải quyết vấn đề Kashmir, tiếp đó là cuộc Chiến tranh lương 

thực (năm 1949-1950) giữa Ấn Độ và Pakistan đã làm cho những mối quan hệ kinh tế 

vốn có truyền thống lâu đời bị gián đoạn. Ấn Độ mất đi 40% diện tích trồng bông, 

85% diện tích trồng đay và 40% diện tích trồng lúa mì, hệ thống thủy lợi và mạng 

lưới giao thông thống nhất bị phá vỡ. Chính phủ Ấn Độ đã phải chi hàng trăm triệu 

rupee để cứu tế, ổn định đời sống cho hàng triệu người di cư từ Pakistan. Thiên tai 

vào những năm 1950 ở Ấn Độ càng làm trầm trọng hơn những khó khăn về kinh tế. 

Lương thực khan hiếm, sản lượng công nghiệp chỉ đạt 40% mức trước chiến tranh. 

Trong những năm đầu sau khi giành được quyền tự trị, Ấn Độ vẫn là một nước nông 
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nghiệp lạc hậu, tàn tích phong kiến - chế độ Zamindar10 vẫn còn ngự trị. Lúc bấy giờ, 

Ấn Độ với gần 90% dân số làm nông nghiệp nhưng sản lượng lương thực không cao 

cộng thêm hậu quả của thiên tai làm cho hàng triệu người chết đói, hàng chục triệu 

người thiếu ăn. Năng suất lao động rất thấp, thu nhập quốc dân tính theo đầu người 

vào năm 1948 chỉ đạt 248 rupee [30; tr. 367]. Bên cạnh đó, năm 1949, tổng sản lượng 

các ngành công nghiệp chủ yếu chỉ đạt 60-70% mức trong chiến tranh. Sản xuất 

ngừng trệ vì thiếu nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, công nhân thất nghiệp. Không ít 

nhà công nghiệp Ấn Độ còn lệ thuộc nhiều vào lực lượng tư bản cũ, tính tự chủ trong 

phát triển kinh tế và định hướng chiến lược độc lập của đất nước chưa cao.  

Về xã hội, do không đủ ăn nên sức khỏe của người dân giảm sút, trong khi trang 

bị và các dịch vụ y tế lại yếu kém, dịch bệnh thường xuyên xảy ra. Trong những năm 

50 của thế kỷ XX, ở Ấn Độ có hơn 100 triệu người bị sốt rét, hơn nửa triệu người bị 

bệnh đậu mùa, hàng chục triệu người bị bệnh lao, 9 triệu người mù, 3,2 triệu người bị 

hủi… Tỷ lệ tử vong ở trẻ em cao, có nơi lên đến 114/1000 trẻ sơ sinh [23; tr. 52]. 

Như vậy, những khó khăn, thách thức nghiêm trọng về chính trị, kinh tế, xã 

hội trên đây đòi hỏi Ấn Độ cần phải hoạch định chính sách đối ngoại theo hướng 

gia tăng quan hệ với một số nước ĐNA nhằm mang lại lợi ích chính trị - ngoại giao 

cho Ấn Độ. Từ đó, tác động mạnh mẽ đến sự ổn định kinh tế, chính trị và xã hội của 

quốc gia Nam Á này. Sự hoạch định này vừa phải có tầm chiến lược lâu dài vừa 

phải đáp ứng yêu cầu ổn định trước mắt cho Ấn Độ. 

* Về ngoại giao  

Bên cạnh việc tiến hành công cuộc củng cố ĐLDT, Ấn Độ cũng rất coi trọng 

việc nâng cao vị thế, hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế. Để góp phần hiện thực 

hóa mục tiêu đó, chính phủ Ấn Độ đã xây dựng cách tiếp cận đối với các vấn đề 

chính trị ở châu Á - khu vực gắn liền với sự tồn vong của Ấn Độ. Cách tiếp cận này 

được xây dựng trên cơ sở sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa 

hiện thực trong tư duy đối ngoại của Thủ tướng Ấn Độ J. Nehru cũng như xuất phát 

từ nhận thức của Ấn Độ về sự trỗi dậy và vai trò của châu Á sau CTTG thứ hai trên 

cơ sở sự gần gũi về mặt địa lý cũng như những liên hệ về mặt tình cảm. 

                                                           
10 Một trong hai hình thức cai trị về nông nghiệp của thực dân Anh ở Ấn Độ. Cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ 

XIX, toàn bộ ruộng đất được tuyên bố là sở hữu của chúa phong kiến Zamidar, từ chỗ chỉ là những người 

thu thuế trên từng khu vực nhất định, Zamidar được quyền sở hữu những mảnh đất mà họ thu thuế và được 

tự do sử dụng đất đai của công xã. Zamidar có nghĩa vụ đóng thuế cho chính quyền thực dân.  
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Chính sách đối ngoại của Ấn Độ với khu vực châu Á nói chung và  ĐNA nói 

riêng (1947-1964) phản ánh tinh thần của chủ nghĩa hiện thực với việc đảm bảo yếu 

tố lợi ích quốc gia, đặc biệt là mong muốn tìm kiếm, khẳng định và nâng cao vị thế 

quốc tế của Ấn Độ. Tuy nhiên, phương thức thực hiện chính sách đối ngoại để đạt 

được lợi ích quốc gia mà Ấn Độ tiến hành lại phản ánh hướng tiếp cận của chủ nghĩa 

lý tưởng. 

Với J. Nehru, Ấn Độ là nước lớn, có lịch sử lâu dài với nền văn hóa - văn 

minh rực rỡ, cổ xưa. Hơn nữa, trong tâm tưởng của Nehru, nền văn hóa - văn minh 

đáng tự hào với tinh thần khoan dung và tinh thần bất bạo động (bất tổn sinh) ấy ít 

nhiều ảnh hưởng đến các quốc gia trên thế giới, trong đó có ĐNA. Do vậy, theo ông, 

Ấn Độ sau ngày độc lập cũng cần theo đuổi một chính sách đối ngoại độc lập - không 

lệ thuộc vào suy nghĩ, quyết định và hành động của các nước lớn - để định vị và tìm 

kiếm cho Ấn Độ một vị trí nhất định trên trường quốc tế cũng như đối với ĐNA.  

Từ sau CTTG thứ hai, tình hình châu Á đã có nhiều đổi thay đáng kể. Từ 

vị trí là các nước thuộc địa, châu Á đã trỗi dậy mạnh mẽ. Chính điều đó đã tạo 

nên sự dịch chuyển trong cán cân lực lượng trên thế giới. Trong một phát biểu tại 

Đại hội đồng LHQ vào năm 1948, J. Nehru tuyên bố: 

 “Các vấn đề của châu Âu, chắc chắn là quan trọng, nhưng với dự đoán 

về những gì sắp diễn ra, sẽ rất sai lầm nếu không dành sự chú ý cần thiết cho 

các vấn đề của một châu Á phát triển, cho những thảo luận của châu Á về các 

vấn đề thế giới”. Các quốc gia châu Á đang thức tỉnh, vận động và không để bị 

bỏ qua hoặc bị khống chế như trước đây” [170; tr. 241]. 

Hơn nữa, Ấn Độ khẳng định rằng sự nổi lên của châu Á và tầm quan trọng 

của khu vực này trong các vấn đề thế giới sẽ có một ảnh hưởng tích cực, là yếu tố 

cần thiết để duy trì và bảo vệ hòa bình ở khu vực cũng như trên thế giới bởi hòa 

bình khó có thể tồn tại nếu không có vai trò của châu Á.  

Bên cạnh đó, trước sự chuyển biến nhanh chóng của tình hình châu Á sau 

CTTG thứ hai, Ấn Độ chắn chắn phải dành cho khu vực này một sự quan tâm đặc 

biệt xét cả từ khía cạnh địa lý lẫn yếu tố tình cảm. 

Xét về góc độ địa lý, Ấn Độ là một quốc gia châu Á. Do đó, trong chính sách 

đối ngoại, Ấn Độ đã có những quan tâm sâu sắc đến tầm quan trọng cũng như các 

vấn đề liên quan đến châu Á:  
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“Một đất nước phát triển thế giới quan hoặc quan điểm của mình về những 

vấn đề chính trị quốc tế, không chỉ dựa trên những yếu tố về lịch sử, truyền thống... 

mà còn bởi yếu tố vị trí địa lý. Do đó, khi xem xét các vấn đề trên thế giới, hiển 

nhiên, trước tiên Ấn Độ phải dành sự quan tâm đến các nước xung quanh Ấn Độ, 

sau đó mới đến các nước xa hơn” [131]. 

Cùng với sự gần gũi về địa lý, Ấn Độ còn luôn cảm nhận được một “tình 

cảm châu Á”. Cảm giác thân thuộc này xuất phát từ những trải nghiệm tương 

đồng trong một thời gian dài, những trải nghiệm của khổ đau vì phải chịu sự 

thống trị của CNTD. Vì lẽ đó, tâm lý và tính cách của các quốc gia châu Á là gần 

nhau, có thể hiểu nhau hơn và dễ dàng giải thích cho những phản ứng của nhau. 

Ấn Độ đấu tranh cho tự do ở châu Á bởi đây là một “sự thôi thúc tự nhiên của sự 

gần gũi về địa lý và mối liên hệ về lịch sử trong tinh thần hợp tác giữa tất cả các 

nước châu Á, dù lớn hay nhỏ” [170; tr. 316].  

Chính vì vậy, các nhà lãnh đạo Ấn Độ, đặc biệt là Thủ tướng J. Nehru, đã 

nhấn mạnh sự nghiệp giải phóng châu Á thoát khỏi sự khai thác, bóc lột của 

phương Tây gắn liền với sự nghiệp GPDT ở Ấn Độ. Trong chuyến thăm Malaya 

vào tháng 3-1946, J. Nehru cam kết “khi Ấn Độ được tự do, toàn bộ năng lượng 

của đất nước này sẽ được sử dụng cho cuộc đấu tranh giành tự do ở tất cả các 

quốc gia bị trị. Một ngày nào đó, mỗi cánh tay Ấn Độ sẽ là một cánh tay mạnh 

mẽ và những cánh tay ấy sẽ chiến đấu cho tự do châu Á” [200]. Trong một tuyên 

bố với báo giới vào ngày 27-9-1946, trước khi Chính phủ lâm thời của Ấn Độ 

được thành lập, J. Nehru nói rằng “Ấn Độ sẽ tôn trọng các nguyên tắc tự do của 

các dân tộc phụ thuộc. Ấn Độ sẽ luôn theo dõi sát sao sự phát triển của các sự 

kiện ở Palestine, Iran, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan và Đông Dương với sự 

đồng cảm trước những khát vọng tự do, hòa bình, có một vị trí xứng đáng của 

các dân tộc ở đây” [169]. Những suy nghĩ tương tự đã được thể hiện trong các 

tuyên bố của Đảng Quốc đại Ấn Độ kể từ năm 1947. Đặc biệt, Đảng Quốc đại 

quan tâm đến “sự tự do của các quốc gia, dân tộc châu Á và châu Phi đã phải 

chịu đựng sự thống trị dưới các hình thức khác nhau của CNTD trong một thời 

gian dài từ thế hệ này sang thế hệ khác” [43]. Với thành tựu to lớn về chính trị 

đối ngoại từ sau khi giành được quyền tự trị (1947), Ấn Độ xác định trách nhiệm 



43 
 

cần phải đòi lại vị trí xứng đáng cho các quốc gia châu Á vẫn còn dưới ách thống 

trị thực dân: “Ấn Độ cam kết chắc chắn phải giành lại tự do cho tất cả các nước 

thuộc địa khác và xem xét với sự cảm thông những gì đang diễn ra ở các nước 

láng giềng của Ấn Độ [170; tr. 319-320].  

Cùng với việc chiến đấu cho tự do của các dân tộc anh em ở châu Á, Ấn 

Độ cũng tìm cách tăng cường sự liên lạc với các nước này, trong đó có các nước 

ĐNA. Ngay khi giành được quyền tự trị, trên nền tảng cách tiếp cận mới và tích 

cực do J. Nehru khởi xướng, Ấn Độ đã tìm cách nối lại sợi dây quan hệ với các 

nước châu Á. Một bước đi cụ thể là việc Ấn Độ triệu tập Hội nghị Liên Á vào 

tháng 3-1947, trước khi Ấn Độ được Anh chuyển giao quyền lực hoàn toàn.  

Trên cơ sở các mối liên hệ về văn hóa, lịch sử, chiến lược và kinh tế, cùng 

với những kết quả đạt được trọng nội tình Ấn Độ trên các lĩnh vực khác nhau sau 

khi giành được quyền tự trị thì việc xây dựng một đất nước dân chủ, hòa bình cũng 

phụ thuộc một phần không nhỏ vào quan hệ đối ngoại của Ấn Độ với các nước xung 

quanh: “Sự phát triển của Ấn Độ được đảm bảo bởi sự ổn định và phát triển của 

các nước xung quanh Ấn Độ” [171; tr. 99]. Rõ ràng là sự bất ổn, hỗn loạn và mất an 

ninh cũng như sự tồn tại của CNTD ở những nước láng giềng của Ấn Độ sẽ nhân 

lên khó khăn cho Ấn Độ trong việc hoàn thành các mục tiêu đối nội và đối ngoại. 

Đây là một trong những yếu tố quan trọng chi phối đến cách tiếp cận của Ấn Độ đối 

với châu Á nói chung và khu vực ĐNA nói riêng sau CTTG thứ hai. 

Có thể nói, sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của Anh, những khó khăn về kinh 

tế - xã hội, chính trị và an ninh đặt ra cho chính phủ Ấn Độ những nhiệm vụ khá 

nặng nề. Việc củng cố ĐLDT trước những biến động phức tạp của tình hình quốc tế 

và khu vực trong thời kỳ CTL đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến quan hệ đối ngoại của 

Ấn Độ. Điều đó buộc các nhà lãnh đạo Ấn Độ phải suy nghĩ, cân nhắc trong việc 

lựa chọn đối tượng quan hệ như thế nào với mức độ ra sao để tạo điều kiện cho Ấn 

Độ giải quyết có hiệu quả những khó khăn sau khi giành được quyền tự trị. Và 

ĐNA với những lợi thế nhiều mặt cũng như sự gắn kết với Ấn Độ về kinh tế - xã 

hội, chính trị, an ninh đã không nằm ngoài những tính toán chiến lược của Ấn Độ 

trong quan hệ đối ngoại dưới thời Thủ tướng J. Nehru (1947-1964). 
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2.2.2.2. Tầm quan trọng của các nước Đông Nam Á đối với sự phát triển của 

Ấn Độ 

* Về an ninh - chính trị 

Đông Nam Á11 là một khu vực có diện tích hơn 4,2 triệu km2, chiếm khoảng 

1/10 diện tích toàn bộ châu Á. Dưới sự thống trị của thực dân phương Tây, ĐNA trở 

thành địa bàn di cư của cả Trung Quốc và Ấn Độ. Dòng người di cư vào khu vực 

này ngày càng tăng lên đã đưa đến cho các nước trong khu vực nhiều vấn đề phức 

tạp, từ trong nội bộ các nước ĐNA đến mối quan hệ của các nước này với Trung 

Quốc và Ấn Độ. 

Trong khi đó, trên bàn cờ chính trị thế giới, ĐNA là một khu vực có tầm 

quan trọng chiến lược đặc biệt. Khu vực này nằm ngang qua những tuyến liên lạc 

đường biển và đường hàng không quan trọng nhất của thế giới cũng như sở hữu một 

số tuyến đường bộ chính yếu ở phía Bắc vào Trung Quốc hoặc phía nam từ Trung 

Quốc đến Ấn Độ Dương.  

Khu vực này cũng nằm trên tuyến đường biển huyết mạch bởi: “Nó nằm ở 

vùng hội tụ của những tuyến đường xuyên đại dương giữa những khu vực dân cư 

đông đúc là Ấn Độ và Trung Quốc cũng như giữa những khu vực này với châu Âu, 

Australia và Bắc Mỹ” [75; tr. 379]. Tuyến đường biển chính từ châu Âu và châu Phi 

chạy qua Ấn Độ Dương hướng đến Thái Bình Dương và Viễn Đông phải đi qua 

Malacca và đặc biệt là Singapore - hải cảng quan trọng về thương mại và là một căn 

cứ hải quân trọng yếu. Một căn cứ hải quân quan trọng khác là vịnh Cam Ranh ở bờ 

biển phía Nam của Việt Nam, có khả năng đảm bảo cho toàn bộ một hạm đội tàu neo 

đậu. Hơn nữa, ở phía Nam thuộc quần đảo Indonesia, Surabaya là một hải cảng quan 

trọng trên tuyến đường biển từ Ấn Độ và lục địa châu Á đến Australia. 

Về mặt hàng không, khu vực này cũng có vai trò hết sức đáng kể: “Sự tập 

trung của các tuyến đường hàng hải đã tạo cơ sở vững chắc cho sự hội tụ của các 

                                                           
11 Ý niệm về ĐNA như một khu vực riêng biệt đã có từ lâu. Song cùng với thời gian, khái niệm này ngày càng 

được hiểu một cách đầy đủ và chính xác hơn. Tên gọi “ĐNA” được các nhà nghiên cứu chính trị và quân sự 

của Hà Lan, Anh, Mỹ đưa ra từ những năm đầu CTTG thứ hai, nhưng chính thức đi vào lịch sử với ý nghĩa là 

một khu vực địa - chính trị, và quân sự được bắt đầu từ khi Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt và Thủ 

tướng Anh Winston Churchill tại Hội nghị Québec lần thứ nhất vào tháng 8-1943 nhất trí thành lập Bộ chỉ 

huy tối cao quân Đồng Minh ở ĐNA. Như thế, có thể thấy rằng, từ sau CTTG thứ hai, “ĐNA” mới xuất hiện 

trên bản đồ chính trị thế giới như một khu vực riêng biệt và có tầm quan trọng đặc biệt. Song nếu như trước 

đây, người ta mới chỉ nhìn thấy tính khu vực ĐNA thể hiện ở vị trí địa lý - chính trị và quân sự của nó thì đến 

nay nhiều người đã khẳng định rằng ít nhất cho đến thế kỷ XVI, ĐNA đã nổi lên như một trong những trung 

tâm văn minh, một khu vực địa lý - lịch sử - văn hóa trước khi trở thành một khu vực địa lý - chính trị. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Lan
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_qu%E1%BB%91c_Li%C3%AAn_hi%E1%BB%87p_Anh_v%C3%A0_B%E1%BA%AFc_Ireland
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%99i_ngh%E1%BB%8B_Qu%C3%A9bec&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Minh
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tuyến đường hàng không - có khả năng hỗ trợ chặt chẽ cho các tuyến đường hàng 

hải, đưa ĐNA trở thành điểm cuối của các căn cứ không quân từ Nam Mỹ đi qua các 

eo biển hẹp dọc Tây Thái Bình Dương, từ châu Âu đến Tây Nam Á cũng như một ngã 

tư cho các tuyến đường đến Australia” [75; tr. 379].  

Về đường bộ, có hai tuyến chính đến Trung Quốc và hai tuyến khác xuất 

phát từ phía Nam Trung Quốc. Hai tuyến đầu tiên là từ Miến Điện và Vân Nam. 

Trong đó, tuyến đường từ Miến Điện nối Lashio (Miến Điện) tới Côn Minh của 

Trung Quốc (Lashio lại được kết nối bởi tuyến đường sắt đến cảng biển Rangoon) 

được xem là “cánh cửa sau đến Trung Quốc”. Tuyến đường Vân Nam, bắt đầu từ 

cảng biển Hải Phòng, chạy qua miền Bắc Việt Nam đến Lào Cai trên tuyến biên 

giới Việt Nam - Trung Quốc, trong đó tuyến đường sắt nối Hải Phòng với Côn 

Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong các tuyến đường chính xuất phát từ 

Trung Quốc xuống phía Nam, tuyến đầu tiên - bằng cả đường sắt và đường bộ - 

chạy dọc duyên hải Việt Nam và tuyến thứ hai đi qua Lào dọc theo thung lũng sông 

Mekong. Các tuyến đường bộ này có tầm quan trọng chiến lược rất lớn.  

Cũng liên quan đến khía cạnh an ninh, tầm quan trọng của mỗi nước ở khu 

vực ĐNA đối với Ấn Độ được thể hiện với những mức độ khác nhau. Trong đó, 

quan trọng nhất đối với an ninh của quốc gia Nam Á này là Miến Điện, sau đó là 

đến Indonesia, Malaya/Malaysia và Việt Nam. 

Miến Điện có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ấn 

Độ ở phần Đông Bắc xa xôi. Sáu bang Đông Bắc của Ấn Độ bị kẹp giữa Bhutan, khu 

tự trị Tây Tạng của Trung Quốc và Miến Điện. Trong khi Miến Điện có chung đường 

biên giới dài 1643 km12 với bốn trong sáu bang Đông Bắc của Ấn Độ13 - những bang 

xa trung tâm Ấn Độ nhất thì Trung Quốc cũng có chung đường biên giới dài 1125km 

với bang Arunachal Pradesh - nơi mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình. Do 

đó, Arunachal Pradesh nằm ở vị trí rất dễ bị tấn công [85; tr. 81]. Nếu Miến Điện 

không có quan hệ thân thiện với Ấn Độ và nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc, 

thì Ấn Độ khó lòng giữ được các bang ở Đông Bắc như một phần trong lãnh thổ của 

mình. Mặt khác, Miến Điện có đường bờ biển dài 1930 km ở vịnh Bengal và chỉ cách 

khu vực chiến lược đảo Andaman của Ấn Độ khoảng 30 km. Vì vậy, Miến Điện đảm 

                                                           
12 Theo tác giả Vũ Quang Thiện trong Lịch sử Myanma, Nxb. Khoa học xã hội (2005), biên giới giữa Ấn Độ 

và Miến Điện là 1338 km.  
13 Đó là Arunachal Pradesh (510 km), Manipur (398 km), Mizoram (520 km) và Nagaland (215 km) 
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bảo những cơ sở liên lạc thuận lợi bằng đường bộ và đường biển từ bên ngoài vào 

khu vực Đông Bắc Ấn Độ [143]. Đồng thời, như đã đề cập ở trên, Miến Điện còn 

kiểm soát một trong những tuyến đường bộ quan trọng nhất từ Trung Quốc về phía 

nam. Việc một thế lực thù địch nắm quyền kiểm soát Miến Điện sẽ đe dọa trực tiếp 

đến an ninh cho cả đất liền, vùng trời và vùng biển của Ấn Độ. Những xung đột liên 

tục nổ ra dọc biên giới Miến Điện và Ấn Độ đã khiến quốc gia Nam Á này phải chú ý 

đến việc củng cố hệ thống phòng thủ của đất nước. Có thể thấy, một lực lượng thù 

địch nào chống lại Ấn Độ mà nắm quyền kiểm soát Miến Điện thì lực lượng đó 

không chỉ có thể điều quân trên bộ qua biên giới nước này, mà còn có thể ném bom 

vào các thành phố, trung tâm công nghiệp ở miền Đông Bắc, các thành phố ven biển 

phía Đông, làm tê liệt các hoạt động hàng hải của Ấn Độ trên vịnh Bengal, đe dọa 

đến sự liên lạc giữa Ấn Độ với Thái Bình Dương qua eo biển Malacca. Ngoài ra, 

trong trường hợp nếu xảy ra cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Ấn Độ, thì việc xâm 

lược Miến Điện sẽ là khúc dạo đầu cho sự xâm nhập vào Ấn Độ của Trung Quốc. 

Mặt khác, có hai yếu tố nữa góp phần tăng cường tầm quan trọng về mặt địa 

chiến lược của Miến Điện trong mắt Ấn Độ. Một là, sự phân chia Ấn Độ (1947) dẫn 

đến việc ra đời của nhà nước Pakistan - một quốc gia có thái độ thù địch với Ấn Độ. 

Điều này đưa đến những lo ngại an ninh nghiêm trọng ở biên giới phía Tây Ấn Độ. Do 

đó, sự tồn tại của một quốc gia thân thiện trên biên giới phía Đông là điều mà Ấn Độ 

rất mong muốn nhằm giúp Ấn Độ chống lại mối đe dọa ở phía Tây, tránh được việc bị 

bao vây cùng lúc từ hai quốc gia thù địch. Hai là, sự xuất hiện của một nước láng giềng 

hùng mạnh ở phía Bắc Ấn Độ (Trung Quốc) đã làm cho khu vực biên giới Đông Bắc 

vốn bị lãng quên của Ấn Độ trở thành một điểm nóng trong quan hệ hai nước. 

Có thể nói, lợi ích an ninh chiến lược của Ấn Độ ở một số nước ĐNA có sự 

thay đổi tỷ lệ thuận với sự gần gũi của các quốc gia này với Ấn Độ. Từ quan điểm 

chiến lược, Miến Điện có tầm quan trọng lớn nhất đối với Ấn Độ. Trong trường 

hợp chiến tranh hải quân hiện đại, sự chiếm đóng Rangoon, Akyab và Andamans 

sẽ làm tê liệt giao thông ven biển của Ấn Độ mà không cần một cuộc không kích 

lớn. Hơn nữa, Calcutta và toàn bộ tàu thuyền phía Đông của Ấn Độ lại nằm trong 

phạm vi ném bom của thế lực chiếm đóng Miến Điện. Vì vậy, phần lớn ngành 

công nghiệp nặng của Ấn Độ tập trung ở phía Đông Bắc cũng bị ảnh hưởng theo. 

Thêm vào đó, chính quyền nước ngoài nào được thành lập ở Miến Điện chắc chắn 
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sẽ mở rộng quyền lực của mình đến Malaya và Singapore nhằm cắt đứt đường dây 

liên lạc của Ấn Độ đến Thái Bình Dương và Viễn Đông. 

Trong khi đó, về mặt địa chiến lược, Indonesia giữ vị trí hết sức cần thiết đối 

với an ninh cũng như sự phát triển trên biển của Ấn Độ. Quốc gia ĐNA này kiểm soát 

vùng biển phía Nam của eo biển Malacca và án ngữ trên tuyến đường biển giữa Ấn Độ 

Dương và Thái Bình Dương. Với vị trí đó, Indonesia có khả năng kiểm soát tuyến 

đường biển từ Ấn Độ đến Philippines và từ Mỹ đến Đông Dương, Thái Lan, Bắc Á và 

Đông Bắc Á cũng như một số khu vực ở Đông và Nam Phi [167]. Đồng thời, với vị trí 

trung gian của mình, Indonesia còn kiểm soát tuyến đường biển và đường hàng không 

từ vùng lục địa châu Á và Ấn Độ đến Australia. Việc Indonesia nằm dưới sự kiểm soát 

của các lực lượng thù địch sẽ có thể đe dọa đến an ninh trên biển của Ấn Độ, ngăn chặn 

việc Ấn Độ tiến vào khu vực Thái Bình Dương và Australia, gây trở ngại rất lớn đối 

với việc liên lạc giữa Ấn Độ với châu Âu và châu Phi, cắt đứt nguồn cung cấp thực 

phẩm và nguyên liệu thô của Ấn Độ, bóp nghẹt thương mại đường biển của Ấn Độ [66; 

tr. 185].  

Còn Malaya/Malaysia đóng vai trò là “vành đai” hay “bức tường” phía Đông 

của Ấn Độ Dương. Malaya/Malaysia có tầm quan trọng chiến lược trong việc kiểm 

soát Ấn Độ Dương và giao thông đường biển của phương Tây với Thái Bình Dương 

và Viễn Đông. Quốc gia nào muốn kiểm soát thương mại của châu Âu với vùng 

Viễn Đông đều phải cố gắng để đạt được một vị trí chắc chắn ở Malaya/Malaysia. 

Chính vì vậy, người Bồ Đào Nha, Hà Lan và Anh đã lần lượt tìm cách chiếm giữ 

Malacca. Tầm quan trọng chiến lược của Malaya/Malaysia cũng vô cùng rõ ràng 

đối với công tác phòng ngự của Ấn Độ. Singapore - cực nam của Malaya - là bến 

cảng và căn cứ hải quân quan trọng nhất ở ĐNA. Đây là hải cảng sở hữu vũng cạn 

duy nhất giữa Hongkong và Sydney, có khả năng chứa cả một hàng không mẫu 

hạm. Nó cũng là trung tâm của các đường bay nối châu Âu, châu Phi và Ấn Độ với 

Thái Bình Dương cũng như nối Đông Bắc Á và Ấn Độ với Australia. Đây là nơi đặt 

trụ sở của Cao ủy Anh ở khu vực ĐNA, các trụ sở chính của lực lượng trên bộ và 

các trạm hải quân Viễn Đông của Anh. Do đó, việc một lực lượng thù địch kiểm 

soát Malaya/Malaysia sẽ tạo nên mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Ấn 

Độ. Vì những lý do quan trọng này, Ấn Độ không bao giờ mong muốn 

Malaya/Malaysia rơi vào tay các thế lực thù địch. 
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Trong khi đó, Việt Nam tạo thành một “vùng đệm bảo vệ” cho khu vực ĐNA 

với việc kiểm soát các tuyến đường biển cũng như các tuyến đường bộ từ Bắc và 

Đông Bắc Á đến ĐNA. Thế lực nào nắm được quyền kiểm soát Việt Nam sẽ có thể 

dễ dàng thọc sâu vào phần còn lại của ĐNA. Do đó, đối với Ấn Độ, Việt Nam đóng 

vai trò là tiền đồn chống lại một cuộc tấn công có thể từ phía Bắc và Đông Bắc Á vào 

Ấn Độ. 

Tóm lại, với những đặc thù về vị trí địa lý, khu vực ĐNA nói chung và một 

số nước ĐNA nói riêng có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh của Ấn Độ. 

Nằm ở phía Đông Nam châu Á, nơi tiếp giáp giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ 

Dương, có vị trí cầu nối giữa lục địa Á - Âu với Australia, giữa phương Đông và 

phương Tây, ĐNA là địa bàn thiết yếu trong những tính toán an ninh hàng hải - 

tuyến đường liên quan trực tiếp đến quốc phòng và kinh tế - của Ấn Độ. Đồng thời 

là một khu vực láng giềng, một số nước ở ĐNA nắm giữ lợi thế rất lớn trong việc 

đảm bảo an ninh trên đất liền của Ấn Độ. Chính tầm quan trọng này là cơ sở để Ấn 

Độ hướng sự quan tâm đến một số nước ĐNA, nhất là từ sau CTTG thứ hai. 

* Về kinh tế - xã hội 

Bên cạnh những xem xét về chiến lược, tầm quan trọng của khu vực ĐNA 

đối với Ấn Độ cũng được thể hiện trên lĩnh vực kinh tế. Sự phụ thuộc của Ấn Độ 

vào ĐNA trong lĩnh vực này được thể hiện rõ nét từ trong lịch sử. 

Khoảng giữa thế kỷ XV, những người châu Âu đầu tiên đã đến ĐNA để tìm 

kiếm các món gia vị cùng với nhiều sản phẩm nhiệt đới khác. Malacca rồi sau đó là 

Singapore trở thành những thị trường lớn ở khu vực này. Với cuộc cách mạng công 

nghiệp ở châu Âu từ giữa thế kỷ XVIII và việc cắt đứt tuyến lưu thông trên kênh đào 

Suez vào cuối thế kỷ XIX, bản chất của thương mại ĐNA đã thay đổi. Từ nhà cung 

cấp chính về gia vị, khu vực này trở thành nơi sản xuất nguyên liệu thô cho châu Âu. 

ĐNA cũng trở thành nguồn cung quan trọng các sản phẩm nông nghiệp và khai 

khoáng, không chỉ cho châu Âu mà còn cho thế giới và nhất là cho Mỹ để tiến hành 

công nghiệp hóa. Tác động tích cực của hiện tượng trên là khu vực ĐNA được kéo 

vào dòng chảy của thương mại thế giới. 

Trước khi nằm dưới sự kiểm soát của người Anh, Ấn Độ đã là một thị trường 

lớn của ĐNA: “Trong suốt thiên niên kỷ đầu tiên sau Công nguyên, thương mại của 

Ấn Độ đã được mở rộng và thương nhân Ấn Độ kiểm soát nhiều thị trường nước 
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ngoài, chiếm ưu thế ở các vùng biển phía đông và đến Địa Trung Hải” [80; tr. 20]. 

Sự chinh phục, chiếm đóng và thống trị của người Anh ở Ấn Độ không những không 

giảm nhẹ vị trí nổi bật mà ngược lại càng nâng cao ý nghĩa quan trọng của thương 

mại Ấn Độ ở ĐNA. Chủ trương đầu tư vốn và mở rộng các doanh nghiệp của Anh ở 

thuộc địa cũng như sự phát triển của CNTB Ấn Độ đã củng cố vị trí của Ấn Độ ở 

ĐNA. Nền kinh tế Ấn Độ phát triển nhanh chóng một phần nhờ vào sự phát triển 

ngoại thương với các nước trong khu vực này. Trong giai đoạn thuộc Anh (từ giữa 

thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX), bên cạnh là một thị trường cho hàng hóa của Anh, 

thì ở một mức độ đáng kể, Ấn Độ cũng là một thị trường cho thực phẩm và nguyên 

liệu thô của khu vực ĐNA. Đặc biệt, trong những năm 1938-1939, các nước ĐNA 

chiếm khoảng 9% tổng giá trị xuất khẩu của Ấn Độ. Những năm đầu tiên sau CTTG 

thứ hai, tỷ trọng xuất khẩu của Ấn Độ đến ĐNA nhìn chung có xu hướng tăng lên: 

Nếu trong năm 1946-1947 là 6%; năm 1947-1948 cũng là 6%; năm 1948-1949 là 5% 

thì năm 1949-1950 tăng lên 8%; đến năm 1950-1951 con số này là 12%. Cùng với 

đó, Ấn Độ còn phụ thuộc rất nhiều vào các nước ĐNA như Miến Điện, Indonesia, 

Malaya và Đông Dương về dầu, thiếc, cao su, gạo và gỗ. Trong những năm 1950-

1951, Ấn Độ nhập khẩu 50% gạo, 17% dầu mỏ, 8% kim loại, 4% gỗ (16% năm 1951-

1952) từ các nước ĐNA này [80; tr. 19, 21]. Một điểm đáng lưu ý nữa đó là ĐNA có 

khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh cho Ấn Độ hơn hẳn các nước khác với sức tiêu thụ 

trong nước khá mạnh lại có khoảng cách địa lý gần gũi với Ấn Độ: “ĐNA, khu vực 

trù phú nhất trên thế giới, là một thể thống nhất. Chúng tôi có những gì họ cần và 

cần những gì họ có. Trong lợi ích của chúng tôi, chúng tôi phải nuôi dưỡng một tình 

bạn thân thiết với tất cả các nước trong khu vực ĐNA” [139; tr. 76]. 

Như vậy, trên cơ sở những quan hệ thương mại đã được thiết lập từ rất sớm, 

những lợi thế về kinh tế mà ĐNA có thể bổ sung cho Ấn Độ để giải quyết có hiệu 

quả những thách thức về kinh tế sau khi nước này thoát khỏi sự kiểm soát của chính 

quyền Anh đã thúc đẩy Ấn Độ hướng sự quan tâm đến các nước láng giềng ĐNA 

trong giai đoạn 1947-1964. 

Ngoài thương mại, sự hiện diện của một lượng lớn dân nhập cư Ấn Độ ở 

ĐNA cũng là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy sự quan tâm của Ấn Độ 

đến khu vực này dưới thời Thủ tướng J. Nehru. Ước tính cộng đồng người Ấn Độ ở 

một số nước ĐNA vào giữa thế kỷ XX dao động trong khoảng 1,3 đến 1,8 triệu 
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người [110]. Công cuộc di dân ở Ấn Độ đã diễn ra với quy mô lớn khi các cường 

quốc châu Âu mở rộng ảnh hưởng ở khu vực ĐNA, nhất là sau khi Anh hoàn thành 

xâm lược và kiểm soát Miến Điện, Malaya vào nửa sau thế kỷ XIX: “Cứ một trăm 

người dân Ấn Độ thì sẽ có một người Ấn Độ tìm sinh kế ở nước ngoài” [159]. Một số 

lượng lớn người Ấn Độ đã được đưa đến các nước trong khu vực ĐNA, tập trung 

chủ yếu ở Miến Điện và Malaya, làm việc trong các đồn điền mía, chè, cà phê, cao 

su, trong các hầm mỏ, bến cảng, đường sắt, hoặc làm giáo sĩ và các nghề phụ trợ. 

Cũng trong quá trình đó, thương nhân và những lao động tự do Ấn Độ với kiến thức, 

sự nhạy bén, năng động đã có được vị trí quan trọng trong đời sống của các nước tiếp 

nhận họ ở ĐNA. Vị trí của họ ở các nước này đặc biệt nổi bật trong các lĩnh vực kinh 

tế và hành chính. 

Đối với những nơi thuộc quyền kiểm soát của đế quốc Anh, người dân bất kể 

nguồn gốc đều được coi là thần dân của Anh. Do đó, người dân Ấn Độ có thể di 

chuyển tự do từ nước này sang nước khác trong phạm vi các thuộc địa của Anh. Lúc 

đầu, sự hiện diện của những di dân Ấn Độ ở ĐNA không thu hút nhiều sự quan tâm 

cũng như lo ngại của cư dân bản địa. Bởi lúc này, nhân dân ở các nước ĐNA đang 

dồn hết tâm trí và sức lực cho cuộc đấu tranh GPDT khỏi ách thống trị của các nước 

phương Tây. Vì vậy, những người nhập cư Ấn Độ có thể sống, làm việc, thậm chí 

làm giàu ở những đất nước này một cách hòa bình và được đảm bảo tương đối tốt 

về an ninh. Tuy nhiên, sau khi giành được độc lập, với mong muốn khôi phục lại 

quyền kiểm soát kinh tế, một số quốc gia ĐNA bắt đầu lo ngại về sự hiện diện của 

một lượng lớn người dân có nguồn gốc Ấn Độ - những người đang chiếm vị trí cực 

kỳ quan trọng trong nền kinh tế cũng như sở hữu một tỷ lệ lớn về tài sản quốc gia ở 

các nước này. Đối với một số quốc gia ĐNA, khi đất nước đã độc lập thì sự nguy 

hiểm không còn chủ yếu đến từ người da trắng, mà là người da vàng, không phải 

chủ yếu là người Anh, mà là người Ấn Độ. Các nhà lãnh đạo Ấn Độ nhận thức rất sâu 

sắc về vấn đề này. Như J. Nehru từng công nhận: “Chúng ta có xu hướng áp đảo người 

khác, bởi cả số lượng và vị trí kinh tế của chúng ta ở đó” [170; tr. 209]. 

Mặc dù vậy, Ấn Độ cũng không thể chối bỏ trách nhiệm bảo vệ người dân 

Ấn Độ ở nước ngoài, đặc biệt là liên quan đến những gì được coi là lợi ích “hợp 

pháp” của họ. Mối quan tâm đối với người Ấn Độ và lợi ích của Ấn Độ ở khu vực 

ĐNA cũng là điều dễ hiểu trong bối cảnh thực tế là các khoản đầu tư của người Ấn 
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ở các nước ĐNA và kiều hối mà Ấn Độ nhận từ những nước này là rất đáng kể. Bên 

cạnh đó, với những phức tạp xã hội ở trong nước, cùng với những cố gắng bảo vệ 

cho người Ấn Độ ở nước ngoài, chính phủ Ấn Độ cũng tìm cách hạn chế tối đa sự 

quay trở về quê hương của số lượng lớn di dân Ấn Độ. Do đó, mặc dù cam kết sẽ 

làm hết sức mình để bảo vệ các lợi ích chính đáng của người Ấn ở nước ngoài, song 

chính phủ Ấn Độ cũng thận trọng trong cách tiếp cận đối với vấn đề này: “Trong 

khi chúng ta rõ ràng có ý định bảo vệ các lợi ích của Ấn Độ ở nước ngoài, chúng ta 

cũng không thể bảo vệ bất kỳ lợi ích riêng nào của người dân chúng ta ở nước 

ngoài mà làm tổn hại đến người dân ở các quốc gia mà họ đang sinh sống” [170; 

tr. 210]. 

Nói tóm lại, với tầm quan trọng chiến lược về an ninh - chính trị, kinh tế, xã 

hội của ĐNA, có thể thấy khu vực này có những ưu thế cần thiết đáp ứng những yêu 

cầu đặt ra cho một Ấn Độ độc lập. Chính vì vậy, Ấn Độ không thể không hướng 

chính sách đối ngoại vào khu vực ĐNA dưới tác động của những biến đổi sâu sắc 

về chính trị, an ninh sau CTTG thứ hai. Trong chính sách đó, nội dung quan trọng là 

Ấn Độ phải quan tâm đến việc đảm bảo sự liên minh, ủng hộ hay tình hữu nghị để 

tạo cơ sở cho việc xây dựng mối quan hệ chính trị - ngoại giao với một số nước 

ĐNA giai đoạn 1947-1964. 

2.2.1.3. Vai trò của Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru 

Sau CTTG thứ hai, với một trật tự mới được thiết lập, bối cảnh quốc tế đã có 

những tác động mạnh mẽ tới chính sách đối nội, quan hệ đối ngoại của các nước trên 

thế giới. CTL “không tạo lập tất cả nhưng lại định hình rất nhiều thứ [79; tr. 44] với 

việc thế giới bị phân chia thành hai cực: Một số nước đi theo con đường XHCN, 

trong khi đa số các quốc gia lựa chọn đi theo con đường TBCN. Tuy nhiên, chính 

trong bối cảnh đó, trước những khó khăn, thách thức đặt ra trong nước, với vai trò 

của kiến trúc sư J. Nehru, Ấn Độ đã lựa chọn chính sách đối ngoại hòa bình, KLK, 

phản đối CTL, chống CNTD nhằm đáp ứng những đòi hỏi của đất nước. Đó chính là 

kim chỉ nam để chính phủ Ấn Độ triển khai quan hệ chính trị - ngoại giao với các 

nước, khu vực trên thế giới, trong đó có với một số nước ĐNA. Hay nói cách khác, 

những diễn biến đa dạng trong quan hệ chính trị - ngoại của Ấn Độ với một số nước 

ĐNA giai đoạn 1947-1964 mang đậm dấu ấn cá nhân của nhà lãnh đạo cấp cao J. 

Nehru. 
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Là người chịu trách nhiệm chính cho việc định hình chính sách đối ngoại của 

Ấn Độ độc lập, ngay từ tháng 9-1946, J. Nehru đã tuyên bố các mục tiêu chính 

trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ: “Chúng tôi sẽ tham gia các hội nghị quốc tế 

như một quốc gia tự do với chính sách của chúng tôi chứ không chỉ đơn thuần là vệ 

tinh của một quốc gia khác. Chúng tôi hy vọng sẽ phát triển các mối quan hệ gần 

gũi và trực tiếp với các quốc gia khác và hợp tác với họ trong việc thúc đẩy hòa 

bình và tự do thế giới. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc giải phóng nhân dân 

và các dân tộc thuộc địa cũng như công nhận trên lý thuyết và trong thực tiễn cơ 

hội công bằng cho tất cả các chủng tộc” [108; tr. 15]. 

Sau khi được Anh trao trả độc lập, trong một phát biểu tại Quốc hội vào ngày 

04-12-1947, J. Nehru nhấn mạnh nguyên tắc chỉ đạo cơ bản cho chính sách đối 

ngoại chính là lợi ích quốc gia của Ấn Độ: “Một chính phủ hoạt động phải vì lợi ích 

quốc gia của đất nước mà mình quản lý và không một chính phủ nào dám làm bất 

cứ điều gì trước mắt hay lâu dài gây bất lợi cho đất nước mình” [108; tr. 49].  

Đồng thời, với vị trí là kiến trúc sư và phát ngôn viên cho chính sách đối 

ngoại của Ấn Độ, J. Nehru khẳng định về cách tiếp cận: “Một chính sách phải phù 

hợp với các nền tảng truyền thống và tính cách của đất nước. Nó cần mang tính lý 

tưởng nhằm hướng tới những mục tiêu nhất định, nhưng đồng thời, nó cũng cần 

phải dựa trên thực tế. Nếu nó không lý tưởng, nó sẽ trở thành một trong những biểu 

hiện cụ thể của chủ nghĩa cơ hội, nếu nó không xuất phát từ thực tế, nó có khả năng 

trở thành chủ nghĩa phiêu lưu và hoàn toàn không hiệu quả [111]. Trên cơ sở nhận 

thức đó, chính sách đối ngoại của Ấn Độ là sự kết hợp giữa yếu tố lý tưởng và hiện 

thực.  

Như vậy, có thể thấy, J. Nehru chính là nhân vật có vai trò quyết định trong 

việc xác định mục tiêu, nguyên tắc và cách tiếp cận cho chính sách đối ngoại của 

Ấn Độ - một chính sách độc lập, tự chủ, hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào 

GPDT, chống CNTD, với một lý tưởng lâu dài kết hợp chặt chẽ với hành động thực 

tiễn, phù hợp với lợi ích cao nhất của dân tộc và thời đại. Những quan điểm đó đã 

trở thành cơ sở pháp lý quan trọng để Ấn Độ tiến hành quan hệ với các nước ĐNA, 

trước hết là trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao trong giai đoạn 1947-1964. 
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2.2.3. Tình hình và chính sách đối ngoại của các nước Đông Nam Á sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai 

Mối quan hệ của Ấn Độ và một số nước ĐNA sẽ thiếu vững chắc và mang 

tính một chiều nếu mối quan hệ này chỉ xuất phát từ việc ĐNA đáp ứng được những 

nhu cầu cho sự phát triển của Ấn Độ. Ngược lại, một số nước ĐNA cũng tìm thấy 

được những thứ mà Ấn Độ có thể cung cấp cho họ để đối phó với những vấn đề đặt 

ra sau CTTG thứ hai.  

2.2.3.1. Tình hình Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai 

Là khu vực ảnh hưởng truyền thống của các nước thực dân phương Tây, 

ĐNA trở thành mối quan tâm đặc biệt của Mỹ, Anh, Pháp, Hà Lan… sau CTTG thứ 

hai. Tại Hội nghị thượng đỉnh Yalta (02-1945), những người đứng đầu ba cường 

quốc Liên Xô, Anh, Mỹ đã đi đến thỏa thuận về việc phân chia phạm vi ảnh hưởng 

trên thế giới sau chiến tranh. Theo đó, khu vực ĐNA vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng 

của các nước phương Tây. Quyết định này đã mở đường cho các nước thực dân 

quay trở lại ĐNA ngay khi chiến tranh còn chưa đến hồi kết thúc. 

Ngày 15-8-1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện. ĐNA 

trở thành khu vực đầu tiên trong hệ thống thuộc địa của CNTD diễn ra cuộc đấu 

tranh GPDT. Sự thắng lợi của các cuộc cách mạng này đã đưa đến việc thành lập các 

quốc gia độc lập vào thời khắc cuối của cuộc CTTG thứ hai. Tuy nhiên, những diễn 

biến phức tạp của tình hình quốc tế sau chiến tranh đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc 

đấu tranh bảo vệ ĐLDT của các quốc gia ĐNA. Những quốc gia đầu tiên tuyên bố 

độc lập đều bị các nước thực dân tái chiếm. Chẳng hạn, Hà Lan quay lại Indonesia, 

Pháp trở lại Việt Nam,… Sau CTTG thứ hai, thế giới lại bước vào cuộc CTL với sự 

đối đầu căng thẳng giữa hai phe: TBCN và XHCN, biến ĐNA trở thành một trong 

những điểm nóng của QHQT cùng với sự xâm nhập của Mỹ vào khu vực này. 

Sau khi nhậm chức tổng thống Mỹ (4-1945), với ý đồ cô lập Liên Xô, chống 

chủ nghĩa cộng sản, tranh thủ quan hệ đồng minh với Anh và Pháp trong những vấn 

đề quốc tế quan trọng, Truman đã bắt đầu điều chỉnh chính sách đối ngoại theo 

hướng cứng rắn hơn so với người tiền nhiệm, trong đó không đề cập đến chế độ ủy 

trị quốc tế ở Đông Dương như người tiền nhiệm Franklin D. Roosevelt đã từng nêu 

trước đó. Sự thay đổi này trong chính sách của Mỹ đã tạo điều kiện cho Pháp quay 

trở lại Đông Dương.  
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Những tác động của CTL và ý đồ chiến lược của các nước lớn đã ảnh hưởng 

sâu sắc đến tình hình khu vực và cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc ở 

ĐNA. Đây cũng là thời điểm mà các nước ĐNA, trong đó có một số nước vừa thoát 

khỏi sự thống trị của CNTD, một số lại đương đầu với sự trở lại của các thế lực 

phương Tây, phải đối mặt với những vấn đề rất nghiêm trọng khi nền kinh tế bị tàn 

phá nặng nề, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, tình hình chính trị không ổn 

định do cuộc nội chiến giữa các nhóm chính trị trong nước cùng những đe dọa an 

ninh từ phía biên giới gây nên. Chính trong hoàn cảnh đó, bên cạnh những nỗ lực 

của hệ thống chính trị, các chính phủ được thành lập ở một số nước ĐNA rất cần 

những sự hỗ trợ từ bên ngoài. Và Ấn Độ với vị trí láng giềng liền kề cùng những 

mối liên hệ ràng buộc trong lịch sử và cách tiếp cận các vấn đề châu Á dưới thời 

Thủ tướng J. Nehru, đã không nằm ngoài những tính toán của chính phủ các nước 

ĐNA để sớm giành lấy ĐLDT cũng như nhanh chóng ổn định và phát triển đất 

nước. 

Một yếu tố khác thúc đẩy việc tăng cường quan hệ chính trị - ngoại giao với 

Ấn Độ của một số nước ĐNA là sự phụ thuộc về kinh tế ở những mức độ khác nhau 

giữa các nước ĐNA với Ấn Độ. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế sau khi giành 

được quyền tự trị, Ấn Độ trở thành nhà tiêu thụ lớn đối với những tài nguyên thiên 

nhiên và các sản phẩm mà một số nước ĐNA có trữ lượng phong phú và sản lượng 

lớn. Chẳng hạn: Gạo, xăng dầu, gỗ, chiếm 60% hàng nhập khẩu của Ấn Độ từ khu 

vực này trước chiến tranh, 50% trong năm 1947-1948, 80% trong năm 1950-1951 

và 71% trong năm 1951-1952 [80; tr. 21]. Sau Chiến tranh, với những khó khăn về 

kinh tế, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, một số nước ĐNA cần nhập khẩu một lượng 

lớn hàng tiêu dùng cũng như các sản phẩm công nghiệp từ Ấn Độ để phục vụ nhu 

cầu trong nước. Họ cho rằng: “Sự phát triển công nghiệp ở Ấn Độ sẽ cung cấp cơ 

hội cho sự phục hồi kinh tế của khu vực này [153; tr. 21]. Do đó, Ấn Độ trở thành 

nhà cung cấp chính các mặt hàng tiêu dùng cho ĐNA. Đặc biệt quốc gia Nam Á này 

là nguồn cung cấp quan trọng hàng dệt may cho khu vực ĐNA, nhất là Miến Điện. 

Trong khi đó, Malaya dựa rất lớn vào hoạt động trung chuyển hàng hóa cho Ấn Độ 

xuất khẩu sang ĐNA và Viễn Đông… 

Như vậy, do nhu cầu hợp tác để giành được những hỗ trợ về chính trị cũng 

như giải quyết những khó khăn về kinh tế, xã hội ngay sau CTTG thứ hai đã thúc 



55 
 

đẩy một số quốc gia ĐNA có những sự quan tâm nhất định đến việc nối lại và duy 

trì quan hệ với Ấn Độ, mà trước hết là trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao. 

2.2.3.2. Chính sách đối ngoại của một số nước Đông Nam Á 

* Không liên kết - sự tương đồng trong chính sách đối ngoại của Indonesia 

và Miến Điện với Ấn Độ 

Indonesia và Miến Điện là những quốc gia có tư tưởng tương đồng với Ấn Độ 

trong chính sách đối ngoại sau CTTG thứ hai. Mặc dù có những tính toán khác nhau 

trong những giai đoạn không giống nhau, nhưng cả hai nước đều khẳng định tư tưởng 

“KLK” trong chính sách đối ngoại sau khi giành độc lập.  

Đối với Indonesia: Sau khi tuyên bố độc lập (8-1945)14, cùng với việc thành 

lập Chính phủ và Quốc hội, các nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của 

Indonesia đã được định hình. Vào ngày 02-9-1948 tại Yogyakarta, miền Trung 

Java, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, 

Mohammad Hatta đã có bài phát biểu được xem là khởi đầu cho chính sách đối 

ngoại “độc lập và chủ động” (bebas dan aktzj) của Indonesia: 

 “Nhân dân Indonesia - những người đang chiến đấu cho nền độc lập của 

nước nhà liệu có nên lựa chọn giữa lập trường ủng hộ Liên Xô hay ủng hộ Mỹ. Bởi 

chúng ta có thể có một lập trường khác để theo đuổi mục tiêu của mình. Indonesia 

không nên trở thành “đối tượng” trong cuộc đấu tranh chính trị quốc tế này. Ngược 

lại, chúng ta phải trở thành một “chủ thể” có quyền quyết định vận mệnh và chiến 

đấu vì mục tiêu của chính mình, đó là giành được sự độc lập hoàn toàn cho 

Indonesia [88].  

Tuyên bố trên là sự mở đầu cho việc triển khai con đường trung lập 

“Mendayung antara Dua Karang” (Chèo thuyền giữa hai dòng nước) mà Indonesia 

sẽ theo đuổi trong QHQT ở giai đoạn này. Từ đó, Hatta vạch ra các yếu tố chính tạo 

nên một chính sách đối ngoại độc lập và chủ động: Độc lập theo nghĩa tránh liên kết 

với bất cứ khối tư tưởng nào và không tham gia bất cứ khối liên minh quân sự nào; 

                                                           
14 Tháng 8-1945, Indonesia tuyên bố độc lập và tiến hành công cuộc củng cố, xây dựng đất nước. Tuy nhiên, 

có ý kiến cho rằng, trước tháng 12-1949, Indonesia không phải là một quốc gia độc lập. Do đó, Indonesia 

không có chính sách đối ngoại trong những năm 1945-1949. Tuy nhiên, các nhà dân tộc chủ nghĩa 

Indonesia khẳng định việc tuyên bố độc lập vào năm 1945 đồng nghĩa với việc Indonesia đã là một quốc 

gia có chủ quyền với đầy đủ các yếu tố cần thiết: Một đất nước với một chính phủ độc lập, một khu vực 

biên giới rõ ràng và có dân số của riêng mình. Trên cơ sở đó, chính phủ Cộng hòa đã sử dụng con đường 

ngoại giao để bảo vệ nền độc lập của Indonesia trước Hà Lan. Hay nói cách khác, từ khi tuyên bố độc lập 

vào năm 1945, “hạt giống” chính sách đối ngoại của Indonesia đã được gieo mầm. 



56 
 

đồng thời, Indonesia mong muốn đóng góp chủ động và tích cực cho một nền hòa 

bình và công lý bền vững trên thế giới. Ngày 16-9-1948, Hatta tiếp tục làm rõ chính 

sách đối ngoại của Indonesia: “Chính sách đối ngoại của Indonesia cần được quyết 

định bởi các lợi ích riêng của Indonesia và được thực hiện phù hợp với tình hình 

thực tế mà Indonesia đang phải đối mặt. Chính sách của Indonesia không thể được 

quyết định bởi chính sách của một quốc gia khác và bị chi phối bởi lợi ích của quốc 

gia đó” [88; tr. 16-17]. 

Sau Hatta, Masyumi (từ tháng 9-1950 đến tháng 4-1951) và Sukiman (từ 

tháng 4-1951 đến tháng 4-1952), nội các Indonesia nằm trong tay Đảng dân tộc 

Indonesia (PNI) dưới sự lãnh đạo của Ali Sastroamidjojo (từ tháng 7-1953 đến tháng 

8-1955, và từ tháng 3-1956 đến tháng 4-1957). Ali là một chính trị gia theo chủ 

nghĩa dân tộc năng động, tuyên bố chống CNTD đế quốc. Dưới sự điều hành của 

Ali, Indonesia đã tổ chức Hội nghị Á - Phi lịch sử năm 1955 ở Bandung và đưa ra 

Mười nguyên tắc (Ten Bandung - Dasa Sila Bandung), trong đó ủng hộ việc không 

can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và thúc đẩy tinh thần đoàn kết Á - 

Phi.  

Sau một thời gian theo đuổi chính sách đối ngoại KLK, từ những năm cuối 

thập niên 50 của thế kỷ XX, chính sách đối ngoại của Indonesia đã có sự thay đổi. 

Lúc này, A. Sukarno đưa Indonesia bước vào giai đoạn Dân chủ có lãnh đạo khi 

tuyên bố từ bỏ Hiến pháp năm 1950 và áp dụng trở lại Hiến pháp năm 1945, trong 

đó tăng cường quyền lực của Tổng thống. Đây là khoảng thời gian mà chính sách 

đối ngoại của Indonesia thể hiện tinh thần cứng rắn hơn trong việc chống CNTD và 

phương Tây. A. Sukarno chủ trương phân chia thế giới thành Nefos (lực lượng mới 

nổi) với các quốc gia mới nổi của châu Á và châu Phi, các nước XHCN, các nước 

cộng sản và Oldefos (lực lượng cũ) trong đó chủ yếu là các nước phương Tây. Đồng 

thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc đưa Nefos chống lại Oldefos, trong đó 

Indonesia sẽ đóng vai trò then chốt [142; tr. 31].  

Bên cạnh đó, A. Sukarno bắt đầu theo đuổi chính sách đối đầu (Konfrontasi) 

nhằm thực hiện một chiến dịch ngăn chặn sự hình thành Liên bang Malaysia vào 

năm 1963. Indonesia tăng cường phản đối sự ra đời của Liên bang Malaysia dưới 

hình thức các cuộc tấn công tuyên truyền với khẩu hiệu “Ganyang (Crush) Malaya”, 

cũng như thông qua các biện pháp quân sự và kinh tế nhằm buộc Malaya giải quyết 
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các yêu cầu mà Indonesia đưa ra [138; tr. 179]. 

Trong khi đó, Mỹ lo ngại về chiều hướng phát triển chính sách đối ngoại của 

Indonesia và muốn A. Sukarno từ bỏ chính sách cứng rắn của mình để đổi lấy viện 

trợ của Mỹ. Tuy nhiên, việc A. Sukarno từ chối điều kiện của Mỹ đã làm căng thẳng 

thêm mối quan hệ Jakarta - Washington. Trong hoàn cảnh đó, Indonesia nghiêng về 

phía khối XHCN và rời khỏi LHQ vào năm 1965 để phản đối việc Malaysia trở 

thành thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ. 

Có thể thấy, nếu trong giai đoạn đầu, Indonesia theo đuổi chính sách đối 

ngoại “chủ động và độc lập” thì ở giai đoạn sau, dưới sự lãnh đạo của A. Sukarno, 

chính sách đối ngoại của Indonesia mang tính cứng rắn hơn. Những nguyên tắc 

chung trong chính sách đối ngoại của Indonesia thời kỳ này đã được định 

hình: “Chính sách đối ngoại của nước Cộng hòa Indonesia phải được dựa trên 

những khát vọng của người dân Indonesia: Quét sạch CNĐQ và CNTD, hướng tới 

hòa bình thế giới” [86; tr. 89]. 

Đối với Miến Điện: Sau khi giành được độc lập (năm 1948), các nhà lãnh 

đạo Miến Điện đã xác định chính sách trung lập là nền tảng quan trọng nhất trong 

quan hệ đối ngoại của quốc gia ĐNA này. Mặc dù trong hai năm đầu tiên (1948-

1949), Miến Điện xa rời với định hướng ban đầu. Nhưng trước thái độ hờ hững của 

Anh, Mỹ - những nước mà trước đó, Miến Điện từng đặt rất nhiều hy vọng có thể 

giúp Miến Điện nhanh chóng giải quyết những khó khăn trong nước, chính phủ 

Miến Điện đã nhanh chóng quay trở về con đường trung lập, KLK trong quan hệ 

đối ngoại. Và chính sách này kéo dài trong suốt thời gian còn lại của chính phủ dân 

sự U Nu.  

Ngay trong bài phát biểu tại Quốc hội Miến Điện (ngày 28-9-1949), Thủ 

tướng U Nu đã bày tỏ quan điểm mới trong chính sách đối ngoại của chính phủ 

Miến Điện - nhấn mạnh chính sách đối ngoại trung lập, KLK với 5 nguyên tắc cơ 

bản: (1) KLK với bất kỳ khối quyền lực nào; (2) duy trì quan hệ hữu nghị với tất cả 

các nước và không trở thành kẻ thù của bất cứ nước nào; (3) chấp nhận những hỗ 

trợ kinh tế mà không có các điều khoản ràng buộc về chính trị; (4) xem xét khách 

quan mọi vấn đề trong chính sách đối ngoại; (5) sẵn sàng đóng góp vào việc xây 

dựng hòa bình thế giới và giúp đỡ bất kỳ quốc gia nào cần được giúp đỡ” [84; tr. 

98]. Tuyên bố trên đồng nghĩa với việc chính phủ Miến Điện không quan tâm đến 
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các hiệp ước chống lại lực lượng cánh tả hay cánh hữu mà chỉ quan tâm đến việc 

duy trì hòa bình và chống xâm lược. Do đó, Miến Điện chủ trương duy trì mối quan 

hệ hữu nghị với tất cả các nước trên thế giới, kể cả Anh, Mỹ hay Liên Xô. 

Mặc dù không loại trừ việc tiếp tục tìm kiếm các nguồn viện trợ từ phương Tây 

để chống lại lực lượng phiến quân cũng như thúc đẩy việc khôi phục và phát triển kinh 

tế trong nước, tuy nhiên, vào ngày 11-12-1949, Thủ tướng Miến Điện U Nu một lần 

nữa vẫn khẳng định chính sách độc lập và KLK với bất kỳ khối quyền lực nào trong 

các vấn đề đối ngoại của Miến Điện: “Hoàn cảnh của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải 

theo đuổi chính sách độc lập và không liên minh với bất cứ khối quyền lực nào. Chỉ có 

một cương lĩnh chính trị mà chúng ta theo đuổi đó là những gì mà chúng ta cho là phù 

hợp nhất đối với sự ổn định và phát triển của Liên bang (Miến Điện) bất kể đó là con 

đường do Anh, Mỹ, Liên Xô hay Trung Quốc theo đuổi” [83; tr. 51]. 

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Miến Điện vào ngày 08-3-1951, sau khi 

Miến Điện cùng với Liên Xô bỏ phiếu chống lại nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn cáo 

buộc Trung Quốc là nước xâm lược Triều Tiên tại Đại hội đồng LHQ, Thủ tướng U 

Nu đã giải thích lập trường của Miến Điện trên cơ sở chính sách đối ngoại trung lập, 

KLK của nước này: “Chính phủ Miến Điện hoàn toàn nhận thức được sự tồn tại 

của hai khối cường quốc, một do Anh - Mỹ và một do Liên Xô đứng đầu. Mặc dù 

Miến Điện là một quốc gia nhỏ bé so với các nước trên nhưng chúng tôi vẫn luôn 

theo đuổi chính sách trung lập để giải quyết các vấn đề quốc tế với mục đích duy 

nhất là giành được hòa bình cho Liên bang và cho nhân loại mà không cần quan 

tâm đến những toan tính của các cường quốc này. Để khẳng định con đường đó, 

Miến Điện sẽ không bao giờ tham gia hay biến mình thành con rối cho bất kỳ khối 

quyền lực nào. Cơ sở duy nhất cho tất cả các quyết định của chúng tôi là nhận thức 

của chính chúng tôi về những gì là đúng đắn và hợp lý” [211]. 

Với những thành quả mà Miến Điện đã đạt được từ cuối năm 1949, chính 

sách đối ngoại trung lập, KLK vẫn tiếp tục được U Nu thực hiện sau khi quay lại 

chiếc ghế thủ tướng vào tháng 3-1957 và trở lại chính phủ từ năm 1960. Đặc biệt, 

khi đảm nhận vị trí lãnh đạo Chính phủ lâm thời Miến Điện trong những năm 1958-

1960, Tướng Ne Win cũng kiên trì chính sách đối ngoại được người tiền nhiệm đưa 

ra với tuyên bố: “Chính phủ của tôi không có bất cứ thay đổi nào về chính sách mà 

Miến Điện đã theo đuổi từ sau khi giành được độc lập. Tôi muốn tuyên bố rằng 
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chính phủ Miến Điện hiện tại vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc chính sách trung 

lập, tránh bị lôi cuốn vào những tình huống phức tạp trên thế giới” [104; tr. 95]. 

Có thể thấy, từ cuối năm 1949, chủ nghĩa trung lập, KLK đã thực sự được 

thiết lập như hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại của Miến Điện. Thủ tướng U 

Nu nhiều lần nhấn mạnh về nội dung này trong chính sách đối ngoại của Miến 

Điện: “Chúng ta cần phải hợp tác với một hoặc những quốc gia có chung mối quan 

tâm với chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không liên minh với một khối quyền lực cụ 

thể nào để đối nghịch với khối còn lại” [83; tr. 86]. 

Tìm hiểu về định hướng đối ngoại của Indonesia và Miến Điện, chúng ta 

thấy được những tương đồng với chính sách đối ngoại của Ấn Độ trong tư tưởng 

KLK. Tư tưởng này được J. Nehru gieo mầm và phát triển thành một cây xanh vững 

chắc ở nhiều nước trên thế giới, nhất là ở các nước vừa thoát khỏi sự thống trị của 

CNTD trong những năm sau CTTG thứ hai, trong đó có Indonesia và Miến Điện.  

Là một nước vừa thoát khỏi sự thống trị của thực dân Anh (1947), do đó, 

Ấn Độ có mục tiêu lớn nhất là tập trung củng cố nội bộ, giữ gìn và bảo vệ nền 

ĐLDT vừa mới giành được, cải tạo, phát triển kinh tế, xây dựng đất nước hùng 

mạnh. Vì vậy, hơn lúc nào hết, để thực hiện mục tiêu trên, bên cạnh chính sách 

đối ngoại hòa bình, phản đối CTL, chống CNTD, CNĐQ, Ấn Độ phải tìm được 

một con đường đi mới giữa hai khối trong trật tự thế giới sau CTTG thứ hai - đó 

chính là con đường KLK. Và đây được coi là nội dung cốt lõi trong chính sách 

đối ngoại của Ấn Độ dưới thời J. Nehru (1947-1964). Ngay trước khi Ấn Độ 

được Anh trao trả độc lập, trong các bài phát biểu của mình, J. Nehru đã tuyên 

bố Ấn Độ sẽ không tham gia bất cứ nhóm quân sự nào, không thụ động trong các 

vấn đề như chiến tranh và hòa bình. Ấn Độ không thể chỉ là một nước “theo đóm 

ăn tàn” của bất cứ nước nào hoặc của bất cứ nhóm quốc gia nào [24; tr. 54].  

Việc lựa chọn con đường “KLK” đã được Thủ tướng Ấn Độ J. Nehru chính 

thức khẳng định lần đầu tiên trong bài phát biểu tại Hội nghị Colombo, Sri Lanka 

vào năm 1954 khi ông miêu tả Năm nguyên tắc trong quan hệ Trung - Ấn - nền tảng 

cho Mười nguyên tắc tại Hội nghị Bandung năm 1955. Từ đây, khái niệm “KLK” 

được định nghĩa rõ ràng hơn. J. Nehru bác bỏ quan niệm rằng KLK là hoàn toàn 

trung lập hay là sự cô lập với thế giới bên ngoài. Trái lại, KLK phải là sự tham gia 

tích cực vào sinh hoạt chính trị quốc tế trên cơ sở tự do và bình đẳng của tất cả các 
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nước vì lợi ích của hòa bình và an ninh trên toàn thế giới [20; tr. 20]. 

“KLK” sẽ giúp Ấn Độ không bị vướng vào cuộc xung đột giữa hai khối 

trong CTL. Đồng thời, “KLK” còn nhấn mạnh đến việc đánh giá từng vấn đề chính 

trị quốc tế mà không quan tâm đến thái độ và hành động của các siêu cường, nâng 

cao sự tự quyết, khả năng và tính linh hoạt mềm dẻo của các nước. Trên cơ sở đó, 

giúp Ấn Độ giành được sự tán thành của cả hai khối đối địch trong CTL.  

Như vậy, từ sự tương đồng đến những đổi thay trong định hướng đối ngoại 

của Indonesia dưới thời gian cầm quyền của Tổng thống A. Sukarno đã tạo nên 

những sắc thái khác nhau trong quan hệ của Ấn Độ với quốc gia ĐNA này trên 

lĩnh vực chính trị - ngoại giao những năm sau độc lập. Trong khi đó, với nền tảng 

quan hệ được xây dựng từ trong quá khứ, cùng sự tương đồng về hoàn cảnh và đặc 

biệt là việc cùng lựa chọn con đường KLK trong chính sách đối ngoại đã tạo điều 

kiện để Ấn Độ thiết lập quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp với Miến Điện trong 

giai đoạn 1947-1964.  

* Thành viên của Khối thịnh vượng chung15 - sự tương đồng trong lựa chọn 

của Malaya và Ấn Độ sau khi giành được độc lập 

Đối với Malaya: Sau khi giành được độc lập (1957), Malaya cũng lựa chọn 

tiếp tục duy trì tư cách thành viên trong Khối thịnh vượng chung16. Với lựa chọn này, 

Malaya có thể giải quyết được những vấn đề nan giải về kinh tế sau khi được độc lập 

mà trước hết là về nguồn vốn để phát triển kinh tế. Theo đó, các chính sách của chính 

phủ Malaya thời điểm sau độc lập luôn hướng tới mục tiêu chung của Khối. Chính 

phủ Malaya nhận thấy cần thiết phải có sự liên kết chặt chẽ với các thành viên trong 

Khối thịnh vượng chung. Bên cạnh nhu cầu về vốn, chính quyền tư sản dân tộc 

Malaya còn nhận thấy rằng lựa chọn ở lại trong Khối thịnh vượng chung sẽ tạo điều 

kiện thuận lợi hơn cho sự ổn định chính trị nội bộ của Malaya. Ngoài ra, trong 

QHQT, Malaya cũng thấy rõ cần phải tập hợp được sự ủng hộ của các thành viên 

                                                           
15 Năm 1949, trước sự gia tăng hoạt động của hai cường quốc Liên Xô và Mỹ cả về quân sự và kinh tế, sự ra 

đời của nước CHND Trung Hoa ở châu Á… Anh nhận thấy nhu cầu cần thiết của việc tăng cường sự liên 

kết giữa Anh với các thành viên trong hệ thống thuộc địa cũ. Trên cơ sở “Khối Liên hiệp Anh”, Tuyên bố 

London năm 1949 đã hình thành “Khối thịnh vượng chung” (Commonwealth). 
16 Với sự chuyển biến của “Khối Liên hiệp Anh” sang chiều hướng liên kết hiện đại hơn - “Khối thịnh vượng 

chung” sau Tuyên bố London (1949), các nước thành viên mong muốn sử dụng mối quan hệ của khối này 

trong các vấn đề quốc tế với mục tiêu vì lợi ích chung của các dân tộc, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau trên 

khắp toàn cầu để cùng gìn giữ hòa bình thế giới. Mặt khác, Khối cũng đặt ra mục tiêu giúp các nước thành 

viên bằng sự nỗ lực của chính họ nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội bền vững và thịnh vượng chứ không phải 

bằng sự tăng trưởng đột biến nhưng kéo theo sau đó là sự khủng hoảng và suy thoái. 
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trong Khối, đặc biệt là Anh, trên diễn đàn LHQ. Giới lãnh đạo Malaya ý thức rằng, 

mối quan hệ với nước Anh sẽ có lợi cho cả đôi bên và cần thiết phải duy trì và phát 

triển nó. Có thể thấy, lợi ích mà tổ chức này mang lại cho Malaya ngoài những khoản 

viện trợ khổng lồ, còn là bệ đỡ để Malaya có thể gây dựng hình ảnh quốc gia đối với 

thế giới. Khối thịnh vượng chung được coi là phương thức hỗ trợ kỹ năng; là tiếng 

nói ủng hộ có trọng lượng trên trường quốc tế, là cơ hội tiếp cận và nhận được sự 

quan tâm từ các nước lớn, tạo điều kiện cho Malaya thực hiện được mục tiêu củng cố 

ĐLDT. 

Lựa chọn trên của Malaya sau khi giành được độc lập cũng tương đồng với 

những tính toán đối ngoại của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng J. Nehru. Ngay sau khi trở 

thành một nước cộng hòa độc lập có chủ quyền vào năm 1950, Ấn Độ đã quyết định 

vẫn duy trì tư cách thành viên trong Khối thịnh vượng chung. Mục đích chính của 

quyết định này là giúp Ấn Độ có cơ hội liên hệ, hợp tác với các nước tiên tiến khác 

vốn có truyền thống hợp tác và hòa bình trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, giáo dục 

và thương mại một cách không chính thức. Theo J. Nehru, chủ nghĩa dân tộc và chủ 

nghĩa quốc tế cộng hưởng và làm phong phú cho nhau. Mỗi thực thể quốc tế thúc 

đẩy hợp tác sẽ tăng cường khả năng mở rộng các thỏa thuận và thu hẹp các bất đồng 

trong một thế giới vẫn còn bị phân chia. Trong khi đó, Khối thịnh vượng chung đã 

hình thành và phát triển một mạng lưới các mối quan hệ giữa tất cả các thành viên 

của nó, từ đó mở ra nhiều con đường mới cho các nước thành viên bằng cách cung 

cấp một không gian hành động và tương tác, giúp đỡ và được giúp đỡ, lắng nghe và 

thấu hiểu. Do đó, Khối thịnh vượng chung có khả năng đáp ứng tốt nhất và đầy đủ 

nhất những nguyện vọng của Ấn Độ độc lập, trong đó thừa nhận các giá trị đạo đức 

quan trọng hơn sức mạnh quyền lực. Các hội nghị của Khối thịnh vượng chung 

chính là cơ hội để Ấn Độ phát biểu ý kiến của mình về các vấn đề khác nhau trong 

QHQT. Với môi trường và sự tác động toàn cầu, Khối thịnh vượng chung dễ dàng 

cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về thế giới và do đó giúp Ấn Độ duy trì những tiếp 

xúc tích cực và có giá trị với nhiều quốc gia khác nhau, từ châu Á, châu Phi, Caribê 

đến châu Âu. Các nước thành viên có thể biểu quyết về nhiều vấn đề đặt ra trên thế 

giới. Đặc biệt, một lý do quan trọng nữa để Ấn Độ quyết định vẫn ở trong Khối thịnh 

vượng chung sau khi nước này giành được độc lập là việc các thành viên còn lại 

trong Khối đều thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa của phương pháp đàm phán hòa 
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bình trong việc giải quyết tranh chấp. Trong một tổ chức gồm các quốc gia độc lập 

có chủ quyền, với hơn 20 nước cộng hòa, Ấn Độ trở thành cầu nối trung gian giúp 

chuyển đổi Khối thịnh vượng chung của Anh thành Khối thịnh vượng chung của các 

quốc gia thành viên. Việc Ấn Độ quyết định vẫn ở lại trong Khối thịnh vượng chung 

nhằm duy trì và phát triển hợp tác để phục vụ cho lợi ích và hòa bình của quốc gia 

Nam Á này.  

Như vậy, sau khi giành được độc lập, hai nước Malaya và Ấn Độ đã cùng 

gặp nhau với quyết định duy trì tư cách thành viên trong Khối thịnh vượng chung. 

Bên cạnh những ràng buộc nhất định thì sự lựa chọn ấy giúp chính phủ và nhân dân 

hai nước có thể tận dụng những hỗ trợ từ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của 

Khối để giải quyết những vấn đề đang đặt ra cấp thiết cho mỗi nước sau khi giành 

được độc lập. Do đó, trên cơ sở những liên hệ lâu đời trong quá khứ, chính sự tương 

đồng trong đường lối đối ngoại của Ấn Độ và Malaya đã thúc đẩy hai nước có 

những liên kết gần gũi hơn về chính trị - ngoại giao trong giai đoạn J. Nehru làm 

thủ tướng Ấn Độ (1947-1964). 

* Đối với Việt Nam, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, thực dân 

Pháp quay trở lại xâm lược với âm mưu xâm chiếm, thống trị lâu dài Việt Nam. 

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và trong nước, chính phủ 

VNDCCH đã sớm ban hành chính sách ngoại giao. Một tháng sau khi tuyên bố độc 

lập (03-10-1945), chính sách ngoại giao của nước VNDCCH được công bố dưới dạng 

một văn kiện nhà nước: “Thông cáo về chính sách ngoại giao của nước Cộng hòa dân 

chủ Việt Nam”, đăng trên báo Cứu quốc. Mục tiêu của chính sách là: Bảo vệ thành 

quả của cuộc Cách mạng tháng Tám mà trước hết là duy trì và củng cố chính quyền 

nhân dân vừa được thành lập trên cả nước. Tiếp đó, đưa đất nước Việt Nam đến độc 

lập hoàn toàn và vĩnh viễn: “Nước Việt Nam còn đương ở giai đoạn đấu tranh kịch 

liệt, tất chính sách ngoại giao phải có mục đích cốt yếu là giúp cho sự đấu tranh 

thắng lợi bằng mọi phương pháp êm dịu hay cương quyết” [16; tr. 39]. Đồng thời, 

nước VNDCCH ra đời trong tình thế “không đồng minh, không tiền, hầu như không 

vũ khí” [160] và chưa giành được một địa vị nhất định trên trường quốc tế. Vì thế, sau 

khi tuyên bố độc lập, chính phủ nước VNDCCH mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã chú trọng đề cao thế hợp pháp và sức mạnh của chính quyền cách mạng, 

tranh thủ sự công nhận của quốc tế: “Kẻ thù trước mắt của dân tộc ta là bọn phản 
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động Pháp, mục đích của ta lúc này là tự do, độc lập. Ý chí của ta lúc này là dân chủ, 

hòa bình. Bạn của ta trong giai đoạn này là tất cả những nước nào, những dân tộc 

hay lực lượng nào trên thế giới tán thành mục đích ấy, cùng ta chung một ý chí ấy” 

[3; tr. 434]. Với nhận thức đó, đối với các nước trên thế giới, chính phủ VNDCCH 

chủ trương quan hệ hợp tác, bình đẳng, tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ từ bên ngoài. 

Chính sách cũng chỉ rõ chính phủ VNDCCH sẽ “sẵn sàng thân thiện, hợp tác chặt 

chẽ trên nguyên tắc bình đẳng để ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp xây đắp và giữ 

vững nền độc lập” [35]. Trong bối cảnh cùng một lúc phải đối phó với nhiều lực 

lượng khác nhau, chính phủ nước VNDCCH đã đề ra những nhiệm vụ ưu tiên, xác 

định kẻ thù chính là thực dân Pháp xâm lược với chủ trương: “Phải đặt riêng bọn 

thực dân Pháp xâm lược ra mà đánh, đừng bỏ cả Pháp, Anh, Ấn (lính Ấn Độ trong 

hàng ngũ quân Anh) vào một bị mà đánh và đừng coi họ là kẻ thù ngang hàng…” [8; 

tr. 24]. Do đó, dù trong hoàn cảnh phải tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp chưa cho phép chính phủ VNDCCH đặt quan hệ ngoại giao ngay với các nước 

khác trên thế giới, nhưng Thông cáo trên vẫn là định hướng cơ bản và nền tảng tư 

tưởng cho những mối quan hệ của chính phủ này với các nước trên thế giới, trong đó 

có Ấn Độ ở những chặng đường tiếp theo. Đến ngày 14-01-1950, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh thay mặt chính phủ nước VNDCCH tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao 

với các nước trên thế giới. Đây chính là nhân tố quan trọng có tác động tích cực đến 

quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Ấn Độ với Việt Nam trong giai đoạn đầu J. Nehru 

giữ chức thủ tướng Ấn Độ. Từ sau Hiệp định Geneva (1954), chính sách đối ngoại 

của chính phủ nước VNDCCH nhằm phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược: Kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước và xây dựng CNXH ở miền Bắc; đánh vào hậu phương quốc tế 

của Mỹ, mở rộng hậu phương quốc tế của Việt Nam, hình thành Mặt trận nhân dân 

thế giới rộng lớn, mà nòng cốt là Liên Xô, Trung Quốc, các nước XHCN, các nước 

Đông Dương ủng hộ Việt Nam chống Mỹ cứu nước. Từ chủ trương xích lại gần hơn 

với khối các nước XHCN trong giai đoạn này, định hướng đối ngoại của chính phủ 

VNDCCH đã có những ảnh hưởng nhất định đến quan hệ chính trị - ngoại giao với 

Ấn Độ.  

Một thực thể khác không thể không kể đến trên lãnh thổ Việt Nam từ sau 

Hiệp định Geneva là chính quyền VNCH. Chế độ VNCH chính thức được thành lập 

vào năm 1955 dưới sự lãnh đạo của Ngô Đình Diệm. Trong giai đoạn 1955-1960, 
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đường lối ngoại giao của chính quyền VNCH tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ chống 

cộng với tư cách là một quốc gia tiên phong trong liên minh chống cộng do Mỹ đứng 

sau hỗ trợ. Trong quá trình triển khai, chính quyền Ngô Đình Diệm bước đầu đã đạt 

được những kết quả nhất định trong hoạt động ngoại giao, xây dựng được mối liên 

kết với nhiều quốc gia trong phe TBCN. Nhìn một cách tổng quát, mặc dù là một 

chính quyền thuộc địa kiểu mới ở miền Nam Việt Nam, ở một chừng mực nào đó, 

chính sách đối ngoại của chính quyền này vẫn có sự “linh động”, “tích cực”, vẫn mở 

rộng các mối quan hệ thân hữu với các quốc gia trong khối tự do và các quốc gia 

trung lập nhằm hướng đến phát triển đất nước cường thịnh. Chính đặc điểm này đã 

tạo nên tính đa chiều trong quan hệ chính trị - ngoại giao giữa chính quyền VNCH 

với Ấn Độ. 

 

Tiểu kết chương 2 

Quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA giai đoạn 

1947-1964 chịu tác động của nhiều nhân tố khách quan và những cơ sở nền tảng 

chủ quan. Giữa Ấn Độ và một số nước ĐNA vốn đã có những mối liên hệ lâu đời về 

văn hóa cùng những tương đồng về lịch sử trong thời kỳ cận hiện đại. Đây là nền 

tảng quan trọng để các bên củng cố và phát triển mối quan hệ, nhất là trên lĩnh vực 

chính trị - ngoại giao sau CTTG thứ hai. Cùng với những liên hệ về văn hóa lịch sử, 

là những thực thể không thể tách rời trong guồng quay của nền chính trị thế giới, 

quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA trong giai đoạn 

1947-1964 chịu tác động sâu sắc của bối cảnh quốc tế, nhất là sự hình thành Trật tự 

hai cực trong CTL và sự phát triển của phong trào GPDT trên thế giới cũng như tình 

hình nội tại của mỗi bên sau CTTG thứ hai. Cùng với đó, những tương đồng và 

khác biệt về định hướng đối ngoại giữa một số nước ĐNA với Ấn Độ đóng vai trò 

là chất xúc tác tạo nên những sắc thái khác nhau cho mối quan hệ chính trị - ngoại 

giao của Ấn Độ với từng nước ĐNA. Và có lẽ sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đến 

vai trò của Thủ tướng J. Nehru và sự tác động của nhân tố Trung Quốc đối với quan 

hệ của Ấn Độ với một số nước ĐNA trong lịch sử nói chung và trong giai đoạn 

1947-1964 nói riêng. Tất cả những cơ sở ấy đã kết hợp, cộng hưởng với nhau, là 

nền tảng để tạo nên một bức tranh đậm nhạt đa màu sắc trong quan hệ chính trị - 

ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA giai đoạn 1947-1964. 
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CHƯƠNG 3. 

NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG QUAN HỆ CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO 

CỦA ẤN ĐỘ VỚI MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á (1947-1964) 

 

Giai đoạn 1947-1964 là khoảng thời gian Ấn Độ vừa giành được quyền tự trị 

từ tay thực dân Anh, cũng là thời gian mà một số nước ĐNA đang trên con đường 

tiến hành cuộc đấu tranh giành ĐLDT, bước đầu ổn định và phát triển đất nước. 

Đồng thời, với những liên hệ, gắn bó, ràng buộc trong lịch sử, Ấn Độ và một số 

nước ĐNA là những thực thể có nhiều lợi thế so sánh có thể đáp ứng, hỗ trợ và bổ 

sung cho nhau, đặc biệt là trước những khó khăn, thách thức mà các bên gặp phải 

sau CTTG thứ hai. Trong hoàn cảnh đó, với vai trò quan trọng của J. Nehru, Ấn Độ 

đã định hình một chính sách đối ngoại với những nội dung cơ bản là: hòa bình - 

nhấn mạnh đàm phán sẽ là cách thức giải quyết hiệu quả nhất trước những bế tắc 

trong một thế giới đầy căng thẳng của Trật tự hai cực sau CTTG thứ hai; chống 

chiến tranh, CNTD, CNĐQ - phản đối việc sử dụng chiến tranh để giải quyết căng 

thẳng bởi nó chỉ duy trì một bầu không khí hận thù, nguy hiểm và sợ hãi; không liên 

kết  - nhấn mạnh đến việc đánh giá từng vấn đề chính trị quốc tế mà không quan 

tâm đến thái độ và hành động của các nước lớn, nâng cao sự tự quyết, khả năng và 

tính linh hoạt mềm dẻo của các nước, qua đó, không phải để xây dựng các rào cản 

mới, mà để làm suy yếu những rào cản hiện có. Với những nội dung mang tính định 

hướng đó trong chính sách đối ngoại sau khi Ấn Độ giành được quyền tự trị, quan 

hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA dưới thời J. Nehru được 

biểu hiện sinh động trên nhiều khía cạnh: Từ sự hỗ trợ của Ấn Độ đối với cuộc đấu 

tranh giành, bảo vệ và củng cố ĐLDT; quan hệ ngoại giao về mặt nhà nước với một 

số nước ĐNA như Indonesia, Việt Nam, Miến Điện và Malaya/Malaysia; sự phối 

hợp của Ấn Độ trong việc giải quyết vấn đề người Ấn ở Miến Điện và Malaya đến 

hợp tác an ninh giữa Ấn Độ với Miến Điện và Indonesia. 

3.1. Ấn Độ với cuộc đấu tranh giành, bảo vệ và củng cố độc lập dân tộc ở 

một số nước Đông Nam Á  

3.1.1. Đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc 

Sau CTTG thứ hai (1945) tình hình thế giới và khu vực ĐNA đã có những 

chuyển biến căn bản. Thắng lợi của lực lượng Đồng minh trong chiến tranh đã tạo 
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cơ hội có một không hai để các dân tộc ở ĐNA có thể thay đổi số phận của mình. 

Trải qua quá trình đấu tranh gay go, quyết liệt, từ những cuộc chiến tranh đẫm máu 

đến những cuộc thương thuyết hòa bình kéo dài hàng thập kỷ, một số quốc gia 

ĐNA đã lần lượt đi đến cái đích chung là giành độc lập và bước vào thời kỳ củng cố 

nền ĐLDT. Trong chặng đường đầy gian nan ấy, một số nước ĐNA như Indonesia, 

Việt Nam (VNDCCH), Miến Điện và Malaya/Malaysia đã luôn nhận được sự hỗ 

trợ, giúp đỡ của Ấn Độ với nhiều hình thức và biện pháp khác nhau. 

* Với Indonesia 

Nếu như trước khi được người Anh chuyển giao quyền lực, Ấn Độ rất ít 

có cơ hội giúp đỡ Indonesia trong phong trào GPDT thì từ sau tháng 9-1946, 

chính phủ Ấn Độ đã có thể giúp đỡ sự nghiệp đấu tranh GPDT của Indonesia 

hiệu quả hơn. 

Ngay sau Thỏa thuận Linggadjati17 được ký kết giữa Hà Lan với chính phủ 

Cộng hòa Indonesia (15-11-1946), chính phủ Lâm thời Ấn Độ (được thành lập vào 

giữa năm 1946) đã công nhận nước Cộng hòa Indonesia và mời đại diện của chính 

phủ Indonesia đến tham dự Hội nghị Liên Á tổ chức tại Delhi vào tháng 3-1947. 

Đến tháng 11-1948, Ấn Độ bổ nhiệm một Tổng lãnh sự tại Jakarta (Indonesia). 

Sau đó, những khác biệt trong cách hiểu về Thỏa thuận Linggadjati giữa các 

bên và việc chính phủ Hà Lan từ chối công nhận chính phủ mới ở Indonesia dẫn đến 

tình trạng căng thẳng ở quốc gia ĐNA này. Vào ngày 21-7-1947, chính phủ Hà Lan 

đã tiến hành “Hành động cảnh vệ” (Police Action) lần thứ nhất ở Indonesia, gây nên 

những phản ứng mạnh mẽ từ phía Ấn Độ. Chính phủ Lâm thời Ấn Độ tỏ thái độ 

quan ngại sâu sắc với tình hình căng thẳng ở Indonesia, đồng thời yêu cầu các chính 

phủ Anh, Mỹ kêu gọi Hà Lan chấm dứt các cuộc xung đột quân sự và nối lại thỏa 

thuận với nước Cộng hòa Indonesia nhằm giải quyết những bất đồng giữa các bên 

[190].  

Tiếp đó, ngày 29-7-1947, chính phủ Lâm thời Ấn Độ thông báo quyết định 

chấm dứt cấp phép cho dịch vụ hàng không của Hà Lan hoạt động trên không phận 

Ấn Độ. Giải thích cho quyết định này, J. Nehru cho rằng vũ khí và quân đội nước 

                                                           
17 Theo nội dung Thỏa thuận, Hà Lan công nhận quyền lực thực tế của chính phủ Indonesia ở Java, Madura 

và Sumatra; nước Cộng hòa Indonesia phải gia nhập Liên bang Indonesia do Hà Lan lập nên (bao gồm cả 

khu vực Hà Lan chiếm đóng), đồng thời là thành viên của Liên hiệp Hà Lan - Indonesia do Nữ hoàng Hà 

Lan đứng đầu. 
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ngoài sẽ được đưa vào Indonesia một cách nhanh chóng bằng đường hàng không. 

Cùng với đó, Ấn Độ tuyên bố với báo chí bác bỏ quan điểm của Hà Lan (được Anh 

ủng hộ) cho rằng hành động của Ấn Độ là trái với thỏa thuận Chicago về hàng không 

dân dụng: “Cái gọi là hành động cảnh vệ của Hà Lan ở Indonesia cấu thành hành 

động chiến tranh chống lại chính phủ nước Cộng hòa Indonesia, mà chính phủ Lâm 

thời Ấn Độ đã công nhận trên thực tế. Do đó, chúng tôi hoàn toàn có lý do chính đáng 

để từ chối tạo điều kiện cho các máy bay Hà Lan hạ cánh hoặc bay qua không phận 

Ấn Độ [97]. 

Cùng với đó, Ấn Độ cũng công khai thể hiện tinh thần đoàn kết và ủng hộ đối 

với nhân dân Indonesia bằng nhiều cách thức khác nhau. Chẳng hạn, ngày 22-7-1947, 

B. Patnaik, thành viên của Hội đồng lập pháp Orissa, đã thả Hatta về với Indonesia và 

giúp đỡ Sjahrir, Thủ tướng Indonesia, thoát khỏi sự bao vây của Hà Lan18. Đặc biệt, 

vào ngày 24-8-1947, trước yêu cầu khẩn cấp của Hội chữ thập đỏ Indonesia, Hội chữ 

thập đỏ Ấn Độ đã cử một phái đoàn y tế gồm 3 bác sĩ, 3 y tá mang theo nửa tấn thuốc 

men ủng hộ cho Indonesia [191]. Tiếp đó, Hội chữ thập đỏ Ấn Độ đã cử rất nhiều 

nhân viên y tế và đầy đủ trang thiết bị cho 1000 giường bệnh đến Indonesia [198]. 

Song song với những hành động ủng hộ nước Cộng hòa Indonesia ở trong 

nước, chính phủ Ấn Độ đã đưa vấn đề Indonesia ra LHQ. Trước đó, tại cuộc họp 

báo của LHQ ngày 28-7-1947, Ấn Độ đã yêu cầu LHQ phải đưa ra cách giải quyết 

chính thức về việc Hà Lan xâm lược Indonesia. Và hai ngày sau (ngày 30-7-1947), 

chính phủ Ấn Độ đã chỉ đạo trực tiếp cho phái đoàn thường trực của Ấn Độ tại New 

York nhanh chóng đưa vấn đề Indonesia lên Hội đồng Bảo an và yêu cầu cơ quan 

này “có những biện pháp cần thiết”, phù hợp quy định của Hiến chương LHQ để 

chấm dứt tình trạng căng thẳng ở Indonesia [204; tr. 50]. 

Tại cuộc họp lần thứ 171 của Hội đồng Bảo an, Ấn Độ được mời tham gia 

vào các cuộc tranh luận của Hội đồng. Đại biểu của Ấn Độ, ngay lập tức đưa ra Hội 

đồng trường hợp nước Cộng hòa Indonesia, đề xuất Hội đồng Bảo an cần yêu cầu 

các chính phủ liên quan (Hà Lan và Indonesia) quay trở lại tình trạng ban đầu trước 

khi nổ ra chiến sự. Đại biểu Ấn Độ nhấn mạnh sự lo ngại những hoạt động quân sự 

mà Hà Lan tiến hành sẽ tạo ưu thế cho Hà Lan trước Indonesia khi diễn ra các cuộc 

                                                           
18 Trong khi đó, ngày 31-7-1947, các phu khuân vác Ấn Độ đã la ó phản đối tàu chở hàng Lombak của Hà 

Lan đang neo đậu ở cảng Bombay để chở 300 xe quân sự đến Indonesia. 
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đàm phán, đồng thời yêu cầu một buổi điều trần về vấn đề Indonesia của các bên 

liên quan [205; tr. 1621].  

Với những nỗ lực của Australia và Ấn Độ, tại cuộc họp lần thứ 173 ngày 01-

8-1947, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua một nghị quyết kêu gọi các bên: a) 

chấm dứt ngay tình trạng chiến tranh; b) giải quyết tranh chấp bằng thương lượng 

hoặc bằng biện pháp hòa bình và thông báo cho Hội đồng Bảo an về quá trình giải 

quyết vấn đề này [209; tr. 362]. Tại cuộc họp lần thứ 192 của Hội đồng, ngày 22-8-

1947, khi vấn đề về thẩm quyền của Hội đồng Bảo an trong việc giải quyết tình 

hình ở Indonesia được chính phủ Hà Lan đưa ra, đại diện Ấn Độ, ông Pillai, tố cáo 

những ham muốn của Hà Lan trong việc trì hoãn hành động và phớt lờ phán quyết 

của Hội đồng: “Với vị trí của mình, Ấn Độ không thể để bất cứ một quốc gia châu 

Âu nào có quyền sử dụng quân đội của họ ở châu Á. Việc quân đội nước ngoài đang 

hoạt động trên đất châu Á là một sự sỉ nhục đối với nhân dân châu Á. Việc họ đang 

ném bom những người không có khả năng tự vệ là một điều đáng hổ thẹn. Nếu các 

thành viên khác của LHQ vẫn cứ để tình trạng này tiếp tục diễn ra mà không có 

những hành động ngăn chặn kịp thời, thì LHQ sẽ không còn tồn tại. Đây là cảm 

nhận chung, không chỉ ở Ấn Độ, mà trên khắp châu Á” [206; tr. 2154].  

Ấn Độ cũng ủng hộ hầu hết những kiến nghị của Indonesia về việc ngừng bắn 

và giải quyết tranh chấp cũng như ngăn chặn việc Hà Lan sẽ hậu thuẫn để thiết lập 

một chính phủ liên hiệp phá hoại độc lập thực sự của Indonesia tại Hội đồng Bảo an. 

Ngày 23-7-1948, cuộc đàm phán giữa chính phủ Hà Lan và chính phủ Cộng 

hòa Indonesia có nguy cơ bị phá vỡ. Ngày 15-11-1948, Ủy ban điều giải đã nhận 

định: 1) bất chấp những nỗ lực của Ủy ban để tìm một cơ sở cho việc giải quyết vấn 

đề giữa Indonesia và Hà Lan, đã không có bất kỳ sự tiến triển nào; 2) không có thỏa 

thuận chính trị nào được đưa ra; 3) việc phục hồi kinh tế diễn ra hết sức chậm chạp; 

4) tình hình chính trị trong nước của Indonesia ngày càng khó khăn; và 5) thỏa thuận 

ngừng bắn trở nên căng thẳng và có nguy cơ bị phá vỡ [207; tr. 2628]. Tiếp đó, cuộc 

đàm phán trực tiếp giữa đại diện của Hà Lan và Indonesia đã không được tiến hành. 

Sự thất bại này làm tăng thêm căng thẳng của tình hình vốn đã rất nghiêm trọng. 

Trong khi đó, chính phủ Hà Lan đơn phương dự định thiết lập một chính phủ 

liên bang ở Indonesia trước ngày 01-01-1949. Chính phủ Cộng hòa Indonesia đã 

kiên quyết phản đối và nhận được sự hỗ trợ tích cực của Ấn Độ. Đại biểu Ấn Độ, 
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ông Pillai cho rằng: “Việc chính phủ Hà Lan đơn phương thành lập một chính phủ 

liên bang ở Indonesia mà không có chính phủ Cộng hòa sẽ làm phức tạp cho một 

nghị quyết đàm phán về tranh chấp ở Indonesia và có thể tạo ra tình trạng bất ổn 

nghiêm trọng ở nước này” [209; tr. 213]. Ngoài ra, đại diện Ấn Độ còn nhấn mạnh 

quyết định giải quyết vấn đề Indonesia bằng vũ lực (với Hành động cảnh vệ lần hai) 

và các cuộc tấn công do Hà Lan thực hiện là “một sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận 

ngừng bắn”. Ông cảnh báo: “Vấn đề đó đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ Hội đồng. 

Cuộc đấu tranh cho tự do của nhân dân Indonesia đã khuấy động toàn bộ châu Á. 

Nếu vấn đề này không được giải quyết một cách hiệu quả và nhanh chóng, nó sẽ có 

ảnh hưởng sâu rộng trong toàn châu Á. Chúng tôi không tham gia trực tiếp vào vấn 

đề này. Chúng tôi không có động cơ cá nhân, nhưng không có nước nào ở châu Á 

có thể ngồi yên và thờ ơ chứng kiến những gì diễn ra ở Indonesia. Chính phủ Ấn Độ 

rất quan tâm đến tình hình của Indonesia” [208; tr. 24]. Từ đó, ông kêu gọi Hội 

đồng Bảo an LHQ hành động “ngay lập tức, dứt khoát và hiệu quả” đồng thời kêu 

gọi Hà Lan ngừng bắn, rút quân theo quy định, phóng thích các nhà lãnh đạo và dân 

thường Indonesia bị bắt làm tù binh từ khi chiến sự nổ ra. 

Với nỗ lực của Ấn Độ và đoàn đại biểu của một số nước khác, Hội đồng Bảo 

an đã thông qua một nghị quyết vào ngày 24-12-1948, trong đó kêu gọi các bên chấm 

dứt tình trạng thù địch, phóng thích ngay Tổng thống Indonesia A. Sukarno và các tù 

nhân chính trị bị bắt giữ kể từ ngày 18-12-1948. Hội đồng còn chỉ thị cho Ủy ban 

điều giải báo cáo đầy đủ và kịp thời cho Hội đồng Bảo an về diễn biến tình hình ở 

Indonesia kể từ ngày 12-12-1948. Tiếp đó, vào ngày 28-01-1949, Hội đồng đã thông 

qua thêm một nghị quyết kêu gọi chính phủ Hà Lan ngừng ngay các hoạt động quân 

sự; phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện tất cả tù nhân chính trị bị bắt giữ kể từ 

ngày 17-12-1948, tạo điều kiện cho họ trở về Jakarta; tổ chức đàm phán giữa Hà Lan 

và Cộng hòa Indonesia để thành lập một nước liên bang, độc lập, có chủ quyền ở 

Indonesia; tổ chức cuộc bầu cử trước ngày 01-10-1949 để thiết lập Quốc hội lập hiến 

và thực hiện việc chuyển giao chủ quyền vào tháng 7-1950 [209; tr. 212]. 

Bên cạnh những tuyên bố ủng hộ Indonesia tại Ấn Độ cũng như trên trường 

quốc tế, sự hỗ trợ của Ấn Độ đối với công cuộc đấu tranh GPDT của Indonesia còn 

được thể hiện rõ nét trong Hội nghị về Indonesia. 

Ấn Độ đã triệu tập một hội nghị ở Delhi, từ ngày 20 đến 23-01-1949, để thảo 
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luận về cách thức và phương tiện giúp đỡ cuộc đấu tranh của Indonesia. Hội nghị 

được tổ chức với sự tham gia của đại diện đến từ 15 nước là Ấn Độ, Afghanistan, 

Australia, Miến Điện, Sri Lanka, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Iraq, Lebanon, Pakistan, 

Philippines, Ả-rập Saudi, Syria, Yemen. Thái Lan và New Zealand gửi quan sát 

viên. Mục đích của hội nghị: Thứ nhất, trình Hội đồng Bảo an đề xuất khôi phục 

hòa bình cho Indonesia và tự do cho người dân Indonesia; thứ hai, đề nghị Hội đồng 

Bảo an có những biện pháp cần thiết nếu một trong hai bên có hành động vi phạm 

nghị quyết của Hội đồng; thứ ba, đưa ra cơ chế và quy trình để các chính phủ đại 

diện có thể giữ liên lạc với nhau nhằm tham khảo ý kiến và phối hợp hành động. J. 

Nehru nhấn mạnh mục đích của Hội nghị không phải để tạo nên sự thù địch với bất 

kỳ quốc gia nào mà là một nỗ lực để thúc đẩy hòa bình thông qua việc mở rộng tự 

do bởi tự do và hòa bình là không thể tách rời. 

Qua ba ngày thảo luận và làm việc không mệt mỏi, đến ngày 23-01-1949, 

Hội nghị đã thông qua ba nghị quyết quan trọng về vấn đề Indonesia. Trong đó, 

nghị quyết đưa ra các kiến nghị đến Hội đồng Bảo an có các nội dung chủ yếu là: 

1) Trả tự do cho các nhà lãnh đạo của nước Cộng hòa Indonesia và tất cả 

các tù nhân chính trị; 2) Thành lập một chính phủ lâm thời gồm đại diện của nước 

Cộng hòa Indonesia và đại diện của các vùng lãnh thổ ở Indonesia trước ngày 15-

3-1949; 3) Tạo điều kiện để chính quyền Cộng hòa Indonesia được hoạt động tự 

do; 4) Chính phủ lâm thời sẽ được hưởng những quyền đầy đủ của một chính phủ 

thực sự và Hà Lan phải rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Indonesia; 5) Công tác 

đối ngoại của chính phủ lâm thời cần được tiến hành trên cơ sở tham khảo ý kiến 

của chính phủ Indonesia, chính phủ Hà Lan, Ủy ban của Hội đồng điều giải và các 

cơ quan, cá nhân do Hội đồng Bảo an chỉ định; 6) Cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến 

của Indonesia sẽ được tổ chức trước ngày 01-10-1949; 7) Quyền lực phải được 

chuyển hoàn toàn sang chính phủ liên bang Indonesia trước tháng 01-1950; các 

mối quan hệ của Indonesia với Hà Lan được xác định bởi các cuộc đàm phán giữa 

hai bên [97]. 

Các nghị quyết của Hội nghị đã phản đối hành động của Hà Lan ở Indonesia 

và yêu cầu Hội đồng Bảo an cần tăng sức nặng cho các nghị quyết này.  

Trước tác động của Hội đồng Bảo an, áp lực mạnh mẽ của Hội nghị về 

Indonesia ở Delhi cũng như áp lực từ phía các nước Anh, Mỹ, chính phủ Hà Lan 
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phải tuyên bố dừng các hành động quân sự chống lại nước Cộng hòa Indonesia, 

thực hiện đàm phán từ tháng 4-1949. Các sự kiện trên đưa đến việc tổ chức Hội 

nghị bàn tròn tại Hague (tháng 8-1949), thỏa thuận Hà Lan - Indonesia (ngày 01-11) 

và việc chuyển giao chủ quyền cho chính phủ Indonesia (ngày 29-12-1949). 

Như vậy, với những hoạt động cụ thể từ sự ủng hộ trong nước, sự lên tiếng 

mạnh mẽ ở diễn đàn LHQ cũng như việc tổ chức có hiệu quả Hội nghị quốc tế về 

Indonesia, Ấn Độ đã có mối quan hệ khăng khít với Indonesia ngay sau ngày nước 

này mới giành được độc lập thể hiện trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao và có những 

đóng góp hết sức quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của 

Indonesia trước Hà Lan. Đây chính là bước tạo đà quan trọng cho mối quan hệ tốt 

đẹp giữa hai nước trong giai đoạn tiếp theo. 

* Với Việt Nam (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) 

Sau khi giành được quyền tự trị (năm 1947), bên cạnh những thuận lợi về 

chính trị đối ngoại, Ấn Độ phải đối phó với vô vàn khó khăn, từ chính trị đối nội, 

kinh tế, xã hội đến an ninh. Tuy nhiên, với khát vọng ĐLDT, KLK lại là một nước 

lớn có nhãn quan chiến lược, tinh thần ĐLDT cao và tinh thần quốc tế thể hiện ở 

quyết tâm chống CNĐQ, thực dân, Ấn Độ luôn bảo vệ và ủng hộ sự nghiệp đấu 

tranh GPDT ở châu Á, ĐNA, trong đó có Việt Nam. 

Với quan điểm đấu tranh chống CNTD, đế quốc, giải quyết tranh chấp bằng 

con đường hòa bình, trong giai đoạn 1947-1964, Ấn Độ đã sát cánh cùng nhân dân 

Việt Nam trong cuộc đấu tranh GPDT. Đặc biệt, sự ủng hộ và vai trò của Ấn Độ 

được thể hiện rõ nét trong tiến trình của Hội nghị Geneva, thúc đẩy việc ký kết hiệp 

định để giải quyết vấn đề Đông Dương, trong đó có Việt Nam bằng con đường hòa 

bình. 

Nước VNDCCH ra đời năm 1945. Tiếp đó, những năm từ 1945 đến 1954 là 

giai đoạn Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kì gian 

khổ. Mặc dù đây là giai đoạn mà Ấn Độ gặp không ít những khó khăn do mới giành 

được quyền tự trị, nhưng Ấn Độ đã luôn ủng hộ, cổ vũ cho sự nghiệp đấu tranh 

GPDT của nhân dân Việt Nam. 

Đặc biệt, từ năm 1947, quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với chính phủ 

VNDCCH đã được thể hiện một cách sinh động hơn. Trước hết, Ấn Độ có những 

động thái cụ thể để sát cánh và ủng hộ Việt Nam đấu tranh chống CNTD Pháp, giành 
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ĐLDT. Ngày 18-02-1947, J. Nehru tuyên bố tại Hội đồng lập pháp rằng chính phủ Ấn 

Độ chia sẻ những cảm xúc của dư luận Ấn Độ ủng hộ Việt Nam và sự tự do của nhân 

dân Đông Dương cũng như không để một lực lượng nào có hành động gây phương hại 

đến lợi ích của họ. Ông còn tiết lộ rằng chính phủ Ấn Độ đã tiến hành hạn chế số 

lượng máy bay của Pháp bay trên khắp lãnh thổ Ấn Độ và thực hiện kiểm soát chặt 

chẽ hơn trong thời gian tới. Cũng trong thời gian này, Mahatma Gandhi đã viết thư gửi 

nhân dân Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ. Chính phủ Ấn Độ còn lấy ngày 21-01-1947 là 

“Ngày Việt Nam”. Tại nhiều thành phố, Ấn Độ đã tổ chức các cuộc mít tinh với sự 

tham gia đông đảo của sinh viên, công nhân, kêu gọi ủng hộ cuộc kháng chiến của 

nhân dân Việt Nam. Tại Hội nghị Liên Á năm 1947, chính phủ Ấn Độ đã bày tỏ sự 

đồng tình đối với cuộc đấu tranh vì ĐLDT của nhân dân Đông Dương, trong đó có 

Việt Nam. 

Từ năm 1950 trở đi, Mỹ có những hành động can thiệp ngày càng sâu hơn 

vào tình hình Đông Dương, có nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện ở khu 

vực này. Trước tình hình đó, trong một bài phát biểu tại Quốc hội ngày 22-02-1954, 

J. Nehru đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn và lập lại hòa bình ở Đông Dương. Theo 

ông, “Sự thừa nhận tình cảm của các quốc gia tự do, độc lập và bảo vệ họ chống lại 

áp lực bên ngoài sẽ là cơ sở cho một khu vực ổn định và hòa bình” [105; tr. 396].  

Với quan điểm mong muốn giải quyết căng thẳng, tranh chấp bằng phương 

pháp hòa bình, Ấn Độ đã có vai trò rất quan trọng trong việc tạo tiền đề cũng như 

đưa hội nghị Geneva về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương, 

trong đó có Việt Nam, đi đến thắng lợi cuối cùng. Tháng 4-1954, trong khi chiến 

dịch Điện Biên Phủ ở Việt Nam đang diễn ra ác liệt, theo sáng kiến của Ấn Độ, một 

hội nghị 5 nước gồm Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka, Miến Điện và Indonesia, được tổ 

chức tại Colombo (Sri Lanka) bàn về việc giải quyết hòa bình vấn đề chiến tranh 

Đông Dương. Hội nghị đã ra Tuyên bố về chiến tranh Đông Dương do Ấn Độ soạn 

thảo gồm 6 điểm:  

1) Kêu gọi các bên kiềm chế, không dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực; 2) 

Ngừng bắn và lập Uỷ ban ngừng bắn gồm Pháp, ba Quốc gia liên kết (tức ba chính 

phủ bù nhìn do Pháp dựng lên: Bảo Đại, Shihanuk, Phouma) và Việt Minh; 3) Đòi 

Pháp cam kết tôn trọng độc lập hoàn toàn của Đông Dương; 4) Tổ chức ngay cuộc 

đàm phán trực tiếp với thành phần như Uỷ ban ngừng bắn; 5) Kêu gọi các nước, 
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trước hết là Mỹ, Liên Xô, Anh và Trung Quốc không được giúp đỡ các bên vì mục 

đích chiến tranh; 6) LHQ giúp dàn xếp, thực hiện thoả thuận đạt được giữa các bên 

[105; tr. 396].  

Đến tháng 5-1954, Hội nghị Geneva nhằm tìm giải pháp cho cuộc chiến 

tranh Đông Dương bắt đầu. Mặc dù không phải là thành viên của Hội nghị, nhưng 

Ấn Độ đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết vấn đề Đông Dương bằng 

phương pháp hòa bình thông qua những hoạt động ngoại giao của đặc phái viên là 

Quốc vụ khanh K. Menon. Tiếp sau đó, Ấn Độ đã tham gia tích cực với cương vị là 

Chủ tịch Ủy ban giám sát và kiểm soát quốc tế (ICSC) về việc thi hành Hiệp định 

Geneva. Ấn Độ đã tích cực để hiệp định này được thực hiện tốt, từ đó đem lại hòa 

bình cho Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng.  

Sau thắng lợi quan trọng về mặt chính trị - ngoại giao khi hiệp định Geneva 

về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết, cùng với việc 

nghiêm túc thi hành các điều khoản của hiệp định, chính phủ VNDCCH lại tiếp tục 

lãnh đạo nhân dân trong một đấu tranh mới - cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. 

Từ 1954-1959, những năm sau khi miền Bắc Việt Nam mới hoàn toàn giải phóng và 

cách mạng miền Nam đang gặp nhiều khó khăn do chính sách đàn áp lực lượng 

cách mạng vô cùng tàn bạo của kẻ thù, chính phủ và nhân dân Ấn Độ ngày càng thể 

hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 

dân Việt Nam. Nhiều cuộc biểu tình, mít tinh đã được tổ chức khắp Ấn Độ để ủng 

hộ Việt Nam, tố cáo và lên án cuộc chiến tranh chống miền Bắc Việt Nam của đế 

quốc Mỹ, đòi Mỹ rút khỏi Việt Nam, đòi công nhận chính phủ Lâm thời Cộng hoà 

miền Nam Việt Nam (được thành lập ở miền Nam Việt Nam từ năm 1960 sau thắng 

lợi của phong trào Đồng Khởi của nhân dân Việt Nam). Đặc biệt, thái độ của Ấn Độ 

trong việc thi hành hiệp định Geneva về Việt Nam ở giai đoạn này rất tích cực. 

Trong chuyến thăm Ấn Độ tháng 02-1958 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính phủ và 

nhân dân Ấn Độ một lần nữa khẳng định thái độ ủng hộ đối với sự nghiệp kháng 

chiến chống đế quốc Mỹ của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, những biến động phức 

tạp của tình hình thế giới, đặc biệt là quan hệ phức tạp, căng thẳng giữa Ấn Độ và 

Trung Quốc từ cuối những năm 50 của thế kỷ XX đã tác động tiêu cực tới quan hệ 

Việt Nam - Ấn Độ cũng như sự ủng hộ của Ấn Độ đối với cuộc kháng chiến chống 

Mỹ của nhân dân Việt Nam, đặc biệt là khi Việt Nam ủng hộ Trung Quốc trong 
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cuộc Chiến tranh biên giới Trung Quốc - Ấn Độ nổ ra vào tháng 10-1962. Nhưng từ 

giữa năm 1964, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam đang trong giai đoạn 

ác liệt, trên đất nước Ấn Độ vẫn luôn diễn ra các cuộc tuần hành, mít tinh rầm rộ 

với đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và vang lên khẩu hiệu: “Tên anh, tên 

tôi đều là Việt Nam!”, đòi Mỹ rút khỏi Việt Nam.  

Như vậy, giai đoạn 1947-1964 là khoảng thời gian Ấn Độ vừa giành được 

quyền tự trị và bước vào công cuộc đấu tranh giành và củng cố ĐLDT, xây dựng và 

phát triển đất nước sau thời gian dài nằm dưới sự cai trị của Anh. Mặc dù đang phải 

tập trung giải quyết những khó khăn trong nước, nhưng chính phủ và nhân dân Ấn 

Độ vẫn luôn dành sự quan tâm, ủng hộ đối với sự nghiệp đấu tranh của nhân dân 

Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ xâm lược. 

Từ sự ủng hộ về tinh thần đến những hành động cụ thể về ngoại giao góp phần ngăn 

chặn việc mở rộng xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam, có tiếng nói quyết định 

trong việc ký kết hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt 

Nam đến những sự giúp đỡ trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước của Việt Nam. Những biểu hiện ấy trong quan hệ chính trị - ngoại giao 

giữa Ấn Độ và Việt Nam là một trong những minh chứng đầy sinh động cho sự 

tương đồng trong quan điểm, đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập của chính phủ 

Ấn Độ và chính phủ VNDCCH từ sau CTTG thứ hai. 

* Với Miến Điện 

Với mối quan hệ lâu đời trong lịch sử, đặc biệt là những tương đồng về thân 

phận dân tộc cũng như bộ máy hành chính thuộc địa, sau khi Miến Điện tách ra 

khỏi Ấn Độ thuộc Anh (1937), các nhà lãnh đạo Ấn Độ đã tiếp tục ủng hộ phong 

trào đấu tranh chống thực dân, giành ĐLDT của nhân dân Miến Điện. 

Các nhà lãnh đạo Ấn Độ theo dõi chặt chẽ phong trào đấu tranh giành độc 

lập của Miến Điện, đặc biệt là trong giai đoạn cuối cùng. Khi Aung San được bổ 

nhiệm làm Phó Chủ tịch của Hội đồng điều hành (Executive Council) ở Miến Điện, 

J. Nehru cũng giữ vị trí tương tự ở Ấn Độ. Vào thời điểm Aung San cùng với sáu 

đồng sự trong Hội đồng điều hành bị ám sát ngày 19-7-1947 tại Miến Điện, J. 

Nehru đã bày tỏ sự thương tiếc đối với Aung San và các đồng chí của ông, Miến 

Điện và châu Á “đã mất đi một trong những người con can đảm và có tầm nhìn xa 

trông rộng” và khẳng định với người dân Miến Điện rằng, Ấn Độ sẽ “đứng về phía 
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họ trong những ngày khó khăn phía trước” [202; tr. 88]. 

Khi Miến Điện tuyên bố độc lập, Thủ tướng Ấn Độ J. Nehru tuyên bố: 

“Trong quá khứ cũng như trong tương lai, người dân Ấn Độ sẽ kề vai sát cánh với 

nhân dân Miến Điện. Chúng ta cũng sẽ chia sẻ cùng nhau bất kể là may mắn hay bất 

hạnh. Đây là một ngày tuyệt vời và long trọng không chỉ đối với Miến Điện, mà còn 

đối với Ấn Độ và cả châu Á” [202; tr. 89]. Ngay sau đó, theo lời đề nghị của chính 

phủ Miến Điện, chính phủ Ấn Độ đã cử B. N. Rau, một trong những chuyên gia 

hàng đầu của Ấn Độ về lĩnh vực lập pháp, đến thăm và giúp đỡ Miến Điện soạn thảo 

hiến pháp. 

Với những hỗ trợ về tinh thần cũng như những hành động giúp đỡ cụ thể trên 

đây, Ấn Độ đã sát cánh với chính phủ và nhân dân Miến Điện trong chặng đường 

cuối cùng của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc từ tay thực dân Anh (1947-

1948). 

* Với Malaya 

Sau CTTG thứ hai, thực dân Anh quay trở lại Malaya và thực hiện các biện 

pháp nhằm liên kết các xứ thuộc địa ở đây thành một tổ chức nhà nước thống nhất 

để dễ bề cai quản, vừa phù hợp với tình hình mới vừa đảm bảo được quyền lợi kinh 

tế và sách lược của Anh tại Malaya. Sự quay trở lại thống trị của chính quyền thực 

dân vấp phải sự phản đối của hàng vạn người dân Malaya. Cuộc đấu tranh của nhân 

dân Malaya đã buộc chính quyền Anh phải điều chỉnh, chấp nhận một cơ chế chính 

trị - hành chính mới vào đầu năm 1948: Từ Liên hiệp Malaya - một cơ cấu chính trị 

hành chính tập trung tuyệt đối, các quốc vương (sultan) chỉ đóng vai trò là thủ lĩnh 

tôn giáo sang cơ chế Liên bang Malaya - một tổ chức liên bang thực sự bởi sự phân 

chia quyền lực rõ ràng giữa chính quyền Liên bang với các vương quốc thành viên. 

Đến ngày 31-8-1957, Liên bang Malaya tuyên bố độc lập trong khuôn khổ của Khối 

thịnh vượng chung.  

Trong chặng đường hơn một thập kỷ của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập 

dân tộc ở Malaya sau CTTG thứ hai ấy, các tổ chức chính trị Ấn Độ đã có những 

đóng góp rất quan trọng. Trong đó phải kể đến vai trò của Đại hội người Ấn ở 

Malaya (MIC) thành lập năm 1946. Ban đầu, các cuộc đấu tranh của họ nhằm bảo 

vệ quyền lợi chính trị của giai cấp tư sản Ấn ở Malaya trước chính sách phân biệt 

sắc tộc của chính quyền thực dân Anh. Từ cuộc đấu tranh mang tính giai cấp đó, 
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dần dần Đại hội người Ấn ở Malaya đóng vai trò tích cực trong cuộc đấu tranh 

giành độc lập dân tộc ở Malaya. Điểm đáng lưu ý là Đại hội người Ấn ở Malaya là 

một tổ chức chính trị có quan hệ mật thiết với Đảng Quốc đại Ấn Độ. Do đó, ở một 

mức độ nhất định, thông qua sự liên hệ với tổ chức này, Ấn Độ đã thể hiện quan 

điểm ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc từ tay chính quyền Anh của 

Malaya. Tháng 4-1955, Hội nghị Á - Phi được triệu tập ở Bandung. Với tư cách là 

một trong những nước triệu tập và tổ chức hội nghị, Ấn Độ đã có vai trò quan trọng 

trong việc đoàn kết các dân tộc thuộc địa, hỗ trợ, thúc đẩy phong trào GPDT ở các 

nước thuộc địa nói chung, ở Malaya nói riêng càng phát triển hơn. Bên cạnh đó, 

từng là một nước nằm dưới ách thống trị của Anh, với phương pháp đấu tranh hòa 

bình, Ấn Độ đã được chính quyền Anh trao quyền tự trị (1947). Chính từ thực tiễn 

đó của đất nước, Ấn Độ tin tưởng bằng cuộc đấu tranh hợp pháp, hòa bình, Malaya 

cũng sẽ đạt được kết quả tương tự như Ấn Độ. Và sự kiện Malaya được Anh công 

nhận độc lập vào tháng 8-1957 cũng như việc nước này đồng ý duy trì tư cách thành 

viên trong Khối thịnh vượng chung đã nhận được sự hoan nghênh từ chính phủ và 

nhân dân Ấn Độ. Bởi theo Ấn Độ, đây là cơ sở để Malaya tiếp tục đấu tranh củng 

cố nền ĐLDT trên nguyên tắc đảm bảo cơ cấu hoạt động của Liên bang. 

Như vậy, từ những hỗ trợ gián tiếp thông qua tổ chức chính trị của người Ấn 

ở Malaya đến vai trò trực tiếp trong việc kêu gọi sự giúp đỡ của các nước khác, Ấn 

Độ đã có những đóng góp nhất định vào tiến trình đấu tranh giành độc lập dân tộc 

của nhân dân Malaya trong những năm 1947-1957. 

3.1.2. Đấu tranh củng cố độc lập dân tộc 

* Với Miến Điện 

Những ảnh hưởng văn hóa từ Ấn Độ cũng như sự hiểu biết và mối liên hệ 

chặt chẽ giữa các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Miến Điện trong cuộc đấu tranh giành độc 

lập, đặc biệt là trong những năm 1947-1948, đã góp phần tạo nên quan hệ ngoại 

giao thân thiện giữa hai nước trong chặng đường củng cố ĐLDT của Miến Điện.  

Trên cơ sở chính sách đối ngoại chú trọng xu thế hòa bình, ĐLDT ở châu Á, 

với sự hiện diện đông đảo của người Ấn Độ ở Miến Điện sau ngày giành được độc 

lập19 cũng như để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước, trước tình hình đầy khó 

                                                           
19 Tính đến ngày 04-01-1948, khi Miến Điện giành được độc lập, ở đất nước này có khoảng hơn nửa triệu 

người Ấn Độ sinh sống. 
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khăn của Miến Điện từ sau năm 1948, Ấn Độ đã đẩy mạnh quan hệ chính trị - ngoại 

giao với Miến Điện. Đặc biệt, Ấn Độ đã có những hành động kịp thời như thu mua 

gạo từ Miến Điện, hỗ trợ tài chính và vũ khí cho Miến Điện, giải quyết vấn đề nợ 

của Miến Điện,... để giúp đỡ cho quốc gia này ổn định đất nước, củng cố ĐLDT, 

nhất là trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của Ấn 

Độ đối với Miến Điện cũng như trên thế giới. 

Sau khi giành được độc lập năm 1948, khi mà những thiệt hại do chiến tranh 

gây ra vẫn chưa được giải quyết thì Miến Điện lại còn phải đối mặt với những khó 

khăn rất lớn phát sinh từ cuộc nội chiến trong nước. Trong ba tháng kể từ khi Anh 

chuyển giao quyền kiểm soát cho chính phủ dân tộc chủ nghĩa Miến Điện, những 

người cộng sản Miến Điện với sự ủng hộ của Tổ chức phòng thủ dân tộc Karen 

(KNDO) và Tổ chức tình nguyện nhân dân (PVO) đã tiến hành cuộc khởi nghĩa vũ 

trang chống lại chính quyền hợp pháp do U Nu làm thủ tướng ở Miến Điện. Cuộc 

nội chiến đã gây ra gánh nặng về nhiều mặt cho chính phủ Miến Điện. Một mặt là 

tình trạng sản xuất bị đình trệ và liên lạc bị gián đoạn. Mặt khác, việc tiến hành các 

hoạt động quân sự chống lại lực lượng phiến quân rất tốn kém. Thêm vào đó, chính 

phủ Miến Điện vừa mới lên nắm quyền lực nên chưa thể sắp xếp, ổn định công việc 

của đất nước, từ hành chính đến tài chính. Do vậy, chính phủ mới không có đủ ngân 

sách vận hành chính quyền cũng như mua vũ khí và trang thiết bị cần thiết để khôi 

phục trật tự, luật pháp và trả nợ cho các nước, trong đó có Ấn Độ. 

Đối với Ấn Độ, năm 1947, khi được Anh chuyển giao quyền lực, tình hình 

nội tại của Ấn Độ cũng đương đầu với những khó khăn toàn diện trong các lĩnh vực 

đời sống xã hội. Tuy nhiên, với nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng mang tính 

chiến lược của Miến Điện trong việc đảm bảo an ninh trên biển, trên đất liền (đặc 

biệt là ở khu vực biên giới phía Đông Bắc) của Ấn Độ cũng như những lợi thế bổ 

sung mà Miến Điện có thể đáp ứng cho sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, 

chính phủ Ấn Độ đã luôn tổ chức những hoạt động có hiệu quả nhằm giúp Miến 

Điện nhanh chóng vượt qua khó khăn sau khi giành được độc lập (1948). 

Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn sau khi giành độc lập nhưng không 

giống như các ngành sản xuất khác, sản lượng gạo của Miến Điện không chỉ cung 

cấp đủ yêu cầu tiêu dùng trong nước mà còn đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu, nhất 

là hướng về Ấn Độ, vốn là nước nhập khẩu gạo chủ yếu của Miến Điện; ngoài ra 
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còn nhiều mặt hàng khác. Trước chiến tranh, Ấn Độ chiếm 80% hàng nhập khẩu và 

66% hàng xuất khẩu của Miến Điện. Tỷ lệ này trong những năm 1947-1948 lần lượt 

là 56% và 60% [80; tr. 21]. 

Từ năm 1948, chính phủ Miến Điện đã thực hiện nhiều chính sách không có 

lợi cho người nhập cư Ấn Độ ở Miến Điện nhưng chính phủ Ấn Độ vẫn tỏ ra rất 

thiện chí trong việc gia tăng quan hệ ngoại giao và có những biện pháp kịp thời, 

hiệu quả giúp Miến Điện vượt qua khó khăn, ổn định tình hình trong nước sau khi 

mới giành được độc lập. 

Chẳng hạn, Ấn Độ tiếp tục mua gạo với mức giá có lợi cho Miến Điện. Từ 

ngày 18-8-1950 đến ngày 30-6-1951, Ấn Độ mua 170.000 tấn gạo từ Miến Điện với 

mức giá tương đối cao 40 bảng Anh/tấn [52]. Đặc biệt, đến ngày 21-9-1951, Ấn Độ 

đã ký một thỏa thuận thương mại 5 năm với Miến Điện. Theo đó, Ấn Độ cam kết sẽ 

mua 240.000 tấn gạo từ Miến Điện trong thời gian từ ngày 01-5-1951 đến ngày 31-

12-1951 và những năm sau sẽ thu mua bình quân 350.000 tấn/năm cho đến ngày 3l-

12-1955; Ấn Độ còn đồng ý cung cấp những hàng hóa cần thiết cho Miến Điện theo 

thỏa thuận. Nói một cách khác, Miến Điện có thể mua được các sản phẩm thiết yếu từ 

Ấn Độ trong 5 năm. Điều này sẽ giúp Miến Điện giải quyết được những nhu cầu cấp 

bách, phục vụ đời sống của nhân dân, đồng thời giảm nhẹ những lo lắng về việc phải 

giải quyết một lượng lớn gạo dư thừa trong nước. Từ ngày 08-4-1954, chính phủ Ấn 

Độ lại tiếp tục ký kết với chính phủ Miến Điện một bản thỏa thuận khác với nội dung 

sẽ mua từ Miến Điện 900.000 tấn gạo trong ba năm để dự trữ với mức giá tương đối 

cao là 48 bảng Anh/tấn. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp Miến Điện thanh 

toán các khoản nợ đối với Ấn Độ [210; tr. 71]. Tờ The Hindu số ra ngày 13-3-1954 

đã nhận xét những thỏa thuận trên giữa hai nước đã thể hiện quan hệ chính trị tốt đẹp 

giữa hai bên, nó “không chỉ hoàn toàn thuần túy thương mại, mà nó còn thể hiện sự 

thiện chí của Ấn Độ đối với quốc gia ĐNA này” [180]. 

Việc chính phủ Ấn Độ mua gạo tồn kho từ hai năm trước của Miến Điện với 

giá cao đã gây nên làn sóng chỉ trích ở Ấn Độ, nhất là khi mà tại Ấn Độ lại không 

phải khan hiếm mặt hàng này. Tuy nhiên, đến tháng 5-1956, chính phủ Ấn Độ vẫn 

tiếp tục ký kết một thỏa thuận thương mại khác với Miến Điện. Theo đó, Ấn Độ 

cam kết sẽ mua từ Miến Điện hai triệu tấn gạo trong thời hạn 5 năm, bắt đầu từ 

ngày 01-6-1956 với mục đích duy trì cán cân thương mại có lợi cho Miến Điện. 
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Một thỏa thuận khác giữa hai nước cũng được ký vào ngày 30-12-1959, trong đó, 

Ấn Độ đồng ý mua của Miến Điện 150.000 tấn gạo và yêu cầu các nhà máy của Ấn 

Độ có trách nhiệm thu mua 350.000 tấn khác của Miến Điện trong vụ mùa năm 

1960 [95]. Bên cạnh đó, ngày 05-12-1960, Bộ trưởng lương thực Ấn Độ, S. K. Patil 

thông báo với Quốc hội Ấn Độ rằng chính phủ nước này sẽ ký tắt với Miến Điện 

một thỏa thuận thương mại 5 năm về việc nhập khẩu gạo tương tự như thỏa thuận 

đầu tiên khi thỏa thuận đó hết hiệu lực [96]. 

Ấn Độ nhận thức sâu sắc rằng việc ổn định tình hình chính trị, kinh tế của 

Miến Điện là một trong những cơ sở quan trọng để Ấn Độ và Miến Điện gia tăng 

quan hệ chính trị - ngoại giao, giữ vững ĐLDT, bảo vệ hòa bình biên giới hai nước 

và khu vực. Do đó, ngoài hỗ trợ thu mua gạo với giá cao, Ấn Độ còn tiếp tục cung 

cấp vũ khí và đưa ra các biện pháp hỗ trợ tài chính cho Miến Điện. 

Ngày 12-4-1949, Thủ tướng Miến Điện, U Nu đã đến Delhi hội kiến với 

người đồng cấp Ấn Độ, J. Nehru để yêu cầu được hỗ trợ về vũ khí, đạn dược, máy 

bay và tài chính. Sau đó bốn ngày, chính phủ Ấn Độ thông báo đồng ý với những 

yêu cầu mà Thủ tướng Miến Điện, U Nu đưa ra. Đặc biệt, vào ngày 06-3-1950, Thủ 

tướng J. Nehru nhấn mạnh trong một bài phát biểu tại Delhi: “Ấn Độ sẵn sàng hỗ 

trợ vũ khí bất cứ khi nào Miến Điện yêu cầu” [52]. Bên cạnh vũ khí hạng nhẹ và 

đạn dược, chính phủ Ấn Độ còn chấp thuận cho chính phủ Miến Điện mua của Ấn 

Độ 6 máy bay Dakotas [124]. 

Cùng với những hỗ trợ về vũ khí, đạn dược và các loại máy bay chuyên chở, 

chính phủ Ấn Độ còn cung cấp cho Miến Điện các khoản vay song phương lẫn đa 

phương để giúp chính phủ nước này có thể hoạt động hiệu quả hơn. Được sự đồng ý 

của Anh, Ấn Độ đã mời đại diện chính phủ các nước trong Khối thịnh vượng chung 

là Anh, Australia, Sri Lanka và Pakistan tham dự cuộc họp không chính thức tại 

Dehli vào ngày 28-02-1949 để xem xét tình hình Miến Điện. Sau đó hai tháng, vào 

tháng 4-1949, đại diện chính phủ các nước nói trên một lần nữa nhóm họp tại 

London nhằm thảo luận và thống nhất việc Khối thịnh vượng chung sẽ “cung cấp 

những phương tiện cần thiết cho Chính phủ Thakin Nu (U Nu) để kết thúc căng 

thẳng, nhanh chóng tái lập hòa bình tại Miến Điện” [203; tr. 90]. Các nước tham dự 

đồng ý cung cấp cho chính phủ Miến Điện một khoản vay trị giá 7,5 triệu bảng Anh 
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để mua vũ khí và nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng cần thiết20. Rõ ràng, “chính phủ Ấn 

Độ đã phối hợp với chính phủ của các nước thuộc Khối thịnh vượng chung trong 

việc tăng cường sức mạnh cho chính phủ Miến Điện để chống lại lực lượng nổi dậy 

trong nước” [106; tr. 43]. 

Cùng với các quốc gia khác trong Khối thịnh vượng chung, bên cạnh sự hỗ 

trợ về tài chính, năm 1955, Ấn Độ còn quyết định cấp cho Miến Điện một khoản 

vay song phương lên tới 200 triệu rupee, lãi suất 4,75% với thời hạn thanh toán 

trong vòng ba năm, bắt đầu từ tháng 4-1960 bất chấp những lời chỉ trích từ Quốc 

hội Ấn Độ cho rằng đó là “một sự bòn rút nguồn tài nguyên tiền bạc của Ấn Độ” 

[130; tr. 131]. 

Hơn nữa, nhằm giúp Miến Điện có điều kiện khôi phục kinh tế, giảm bớt 

gánh nặng tài chính sau khi giành độc lập, bên cạnh những thỏa thuận hỗ trợ về tài 

chính song phương và đa phương, chính phủ Ấn Độ còn quyết định không thúc ép 

Miến Điện phải trả các khoản nợ khi đến hạn theo thỏa thuận năm 1937. Thậm chí 

vào năm 1954, Ấn Độ còn xóa một số khoản nợ cho Miến Điện. 

Trước đó, theo thỏa thuận phân chia năm 1937, khi Miến Điện tách khỏi Ấn 

Độ, chính phủ Miến Điện sẽ phải trả cho Ấn Độ 507.500.000 rupee trong vòng 45 

năm với lãi suất 3,5 % mỗi năm. Tính đến ngày 31-3-1946, Miến Điện vẫn còn nợ 

Ấn Độ 481.455.147 rupee tiền gốc và 28.390.295 rupee tiền lãi, tổng cộng là 

501.390.925 rupee [68; tr. 165]. 

Tuy nhiên, sau khi giành độc lập năm 1948, chính phủ Miến Điện vẫn cho 

rằng việc phải trả cho Ấn Độ một khoản tiền lớn như vậy là không phù hợp. Trước 

tình hình đó, mặc dù Quốc hội Ấn Độ gây sức ép buộc Miến Điện phải trả khoản nợ 

trên, nhưng chính phủ Ấn Độ vẫn không có những biện pháp quyết liệt thúc ép 

Miến Điện thanh toán các khoản nợ này, nhất là trong lúc mà chính phủ Miến Điện 

còn đang phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng trong nước. 

Trong phiên họp của Quốc hội Ấn Độ ngày 23-12-1949, nhiều đại biểu đã 

đưa ra vấn đề chính phủ Miến Điện chậm trễ thanh toán các khoản nợ theo thỏa 

thuận. Hai năm sau, vào ngày 07-9-1951, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ lúc đó là Shri 

C. D. Deshmukh, đã đưa ra câu trả lời cho vấn đề này. Ông nói rằng vấn đề đang 

                                                           
20 Agreement between the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

Australia, India, Pakistan, Ceylon and the Government of the Union of Burma regarding a Loan to 

Burma, June 28, 1950. 
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được “đánh giá liên tục” và sẽ thông báo cho chính phủ Miến Điện “khi Miến Điện 

có điều kiện để trả nợ” [126]. 

Sau những nỗ lực liên tục, đến tháng 11-1953, chính phủ Ấn Độ đã đạt được 

kết quả về vấn đề giải quyết các khoản nợ của Miến Điện theo hướng có lợi cho 

Miến Điện. Công bố tại Quốc hội Ấn Độ (ngày 08-4-1954), tuyên bố của Ấn Độ 

nêu rõ mong muốn duy trì mối quan hệ gần gũi và thân thiện với Miến Điện, chính 

phủ Ấn Độ quyết định chỉ yêu cầu Miến Điện thanh toán 50% số nợ gốc cùng với 

toàn bộ số lãi là 200 triệu rupee theo hình thức Miến Điện bán cho Ấn Độ 900.000 

tấn gạo với mức giá 48 bảng mỗi tấn, cao hơn 13 bảng/tấn so với mức giá hiện 

hành. Như vậy, tổng số tiền thu được là 156 triệu rupee, vẫn còn thiếu 44 triệu 

rupee. Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế, tài chính của Miến Điện trong giai 

đoạn này, chính phủ Ấn Độ đã quyết định xóa hết số nợ trên cho Miến Điện bằng 

cách chuyển số nợ còn lại này thành một phần trong khoản viện trợ tài chính cho 

Miến Điện với lãi suất 4,75%/năm theo nội dung Kế hoạch Colombo (có hiệu lực từ 

năm 1955) [70]. Theo kế hoạch này, phải đến tháng 4-1960, Miến Điện mới bắt đầu 

thanh toán khoản vay trên cho Ấn Độ. Thời gian thanh toán kéo dài trong vòng 3 

năm. Như vậy, với việc kéo dài thời hạn thanh toán nợ đến tháng 4-1963, Ấn Độ đã 

tạo điều kiện hết sức thuận lợi để Miến Điện có thể thanh toán toàn bộ số tiền mà 

Miến Điện nợ Ấn Độ từ khi tách ra khỏi Ấn Độ thuộc Anh năm 1937.  

Có thể nói, những tính toán chiến lược cho hòa bình và vị thế dân tộc với 

những quyết định nhanh chóng và hào phóng, Ấn Độ đã xóa cho Miến Điện một 

khoản nợ lớn. Đó là hành động có ý nghĩa và đầy thiện chí mà Ấn Độ dành cho 

Miến Điện, góp phần đáng kể giúp Miến Điện vượt qua khó khăn, góp phần củng cố 

nền độc lập vừa giành được. Như tờ Hindu bình luận: thỏa thuận trên cho thấy “Ấn 

Độ đã đối xử với Miến Điện không chỉ như là một người hàng xóm tốt, mà còn là 

một quý nhân” [181]. 

* Với Malaya/Malaysia 

Ngày 31-8-1957, chính phủ mới được thành lập ở Malaya – Chính phủ Liên 

bang Malaya do Tunku Abdul Rahman làm thủ tướng. Sự kiện trên chấm dứt thời 

kỳ thống trị kéo dài hơn 170 năm của thực dân Anh đối với đất nước này. Từ đây, 

lịch sử Malaya bước sang một trang mới - củng cố độc lập dân tộc. Trong chặng 

đường này, Malaya đã nhận được sự ủng hộ quý báu của Ấn Độ, nhất là trên lĩnh 



82 
 

vực chính trị - ngoại giao.  

Một trong những nội dung quan trọng nhất trong công cuộc củng cố độc lập 

dân tộc của Malaya đó là đảm bảo quyền tối cao của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ 

của mình. Quyền tối cao này thể hiện ở việc Nhà nước đó tự do lựa chọn con đường 

và định hướng phát triển quốc gia, có thể tự do phân lập thành quốc gia độc lập hay 

tự nguyện liên hiệp lại giữa các quốc gia dân tộc trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và 

đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của dân tộc vì mục tiêu hòa bình, phát triển và hữu 

nghị. 

Trong tiến trình đó, với những vấn đề đặt ra của Liên bang Malaya sau khi 

tuyên bố độc lập (1957)21, tháng 5-1961, Thủ tướng chính phủ Malaya Tunku 

Abdul Rahman đề cập đến ý tưởng xây dựng Liên bang Malaysia bao gồm các vùng 

lãnh thổ Singapore, Brunei đang nằm dưới sự bảo hộ của Anh và Sarawak, Sabah 

(Bắc Borneo) vốn đang là thuộc địa của Anh. Tháng 8-1961, Lord Selkirk, Toàn 

quyền Anh ở ĐNA, đã đến thăm Jakarta để bàn kế hoạch cho việc hình thành một 

liên bang của 5 thực thể trên - Liên bang Malaysia.  

Với những nỗ lực không ngừng của chính phủ Malaya, Liên bang Malaysia 

được chính thức thành lập vào ngày 16-9-1963 và trở thành một thành viên của 

LHQ. Trừ Indonesia và Philippines, hầu hết các nước, trong đó đặc biệt là Ấn Độ, 

đều ủng hộ Malaya. Ngay từ đầu, Ấn Độ đã hoan nghênh đề xuất về sự hình thành 

của Liên bang Malaysia. Ấn Độ cho rằng động thái này là đúng hướng và tạo nên 

những bước đi tốt nhất đối với việc giải phóng vùng lãnh thổ Borneo. 

Có thể thấy, Ấn Độ và Malaya là hai nước chia sẻ những tương đồng trong 

lịch sử khi cùng nằm dưới ách thống trị của thực dân Anh và trong việc lựa chọn 

cùng duy trì tư cách thành viên trong Khối thịnh vượng chung. Để hiện thực hóa 

mong muốn củng cố hòa bình không chỉ cho riêng Ấn Độ mà còn mở rộng ra các 

khu vực trên thế giới, trước hết là ở những khu vực láng giềng, Ấn Độ nhận thức rõ 

sự cần thiết của việc thúc đẩy, ủng hộ sự nghiệp củng cố độc lập dân tộc của 

Malaya bằng con đường hợp pháp, hòa bình. 

Như vậy, trên cơ sở chính sách đối ngoại sau khi giành được quyền tự trị, Ấn 

                                                           
21 Liên bang Malaya được thành lập sau Tuyên bố độc lập ngày 31-8-1957 của Thủ tướng Malaya Tunku 

Abdul Rahman chỉ bao gồm 11 bang với tính độc lập tương đối của mỗi bang: Johore, Pahang, Negri 

Semblian, Selangor, Kedah, Perlis, Kelantan, Trengganu, Perak, Malacca và Penang; đồng thời một số bang 

quan trọng vẫn thuộc quyền quản lý của Anh. 



83 
 

Độ dưới thời Thủ tướng J. Nehru đã có những hành động thiết thực, cụ thể, xuất phát 

từ nhu cầu, hoàn cảnh thực tế của mỗi nước ĐNA để hỗ trợ, giúp đỡ các nước này 

trong công cuộc đấu tranh giành, bảo vệ và củng cố ĐLDT sau CTTG thứ hai với 

những mức độ và hình thức khác nhau. 

3.2. Quan hệ ngoại giao của Ấn Độ với một số nước Đông Nam Á  

3.2.1. Ủng hộ lẫn nhau về những vấn đề song trùng trong quan hệ song 

phương 

* Với Miến Điện 

Trong một thông điệp gửi tới Miến Điện tháng 12-1949, J. Nehru nhấn mạnh 

“Ấn Độ và Miến Điện hợp tác với nhau vì lợi thế lẫn nhau giữa hai nước và chúng 

ta không được quên điều đó mặc dù giữa chúng ta thường xuyên có những sự khác 

biệt” [98]. Điều này cho thấy mặc dù các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Miến Điện thừa 

nhận giữa hai nước vẫn còn có những khác biệt song vì lợi ích quốc gia và vị trí địa 

chiến lược của mỗi nước mà hợp tác đã trở thành xu thế chủ đạo trong mối quan hệ 

giữa hai bên. Đồng thời chứng tỏ rằng khi trở thành các quốc gia độc lập thì hai 

nước đã nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của nhau trong chiến lược đối ngoại của 

mình. 

Ngày 07-7-1951, hiệp ước hữu nghị giữa Ấn Độ và Miến Điện đã được ký 

kết. Hiệp ước này có hiệu lực trong năm năm và sau đó sẽ tiếp tục được duy trì nếu 

sáu tháng trước khi hiệp ước hết hiệu lực không có bên nào thông báo ý định chấm 

dứt hiệp ước. Điều (2) của Hiệp ước quy định “hòa bình và hữu nghị sẽ là vĩnh cửu” 

giữa Ấn Độ và Miến Điện, và theo Điều (4), hai quốc gia đồng ý về việc các đại 

diện của hai nước sẽ gặp nhau thường xuyên khi tình hình đòi hỏi để trao đổi quan 

điểm về các vấn đề cùng quan tâm, xem xét cách thức và phương tiện để hợp tác lẫn 

nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích của hai nước [156; tr. 59]. Phát biểu 

trong lễ ký kết hiệp ước, Đại sứ Ấn Độ tại Miến Điện, M. A. Rauf, khẳng định hiệp 

ước không đơn giản chỉ là biểu hiện cho thiện chí đã tồn tại giữa Ấn Độ và Miến 

Điện bởi: “Tình hữu nghị giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ ngay từ khi chưa có 

một hiệp ước chính thức” [54]. 

Mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Ấn Độ và Miến Điện đã được J. Nehru 

nhấn mạnh trong một phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô New Delhi vào ngày 28-

02-1952: “Chính phủ Ấn Độ thường xuyên liên lạc với chính phủ Miến Điện về 
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nhiều vấn đề. Chúng tôi không chỉ thân thiện theo nghĩa thông thường của từ này 

mà còn hơn như vậy” [158; tr. 4-5]. Trong phiên họp Quốc hội Ấn Độ ngày 17-3-

1953, J. Nehru đã so sánh quan hệ Ấn Độ - Miến Điện với mối quan hệ của quốc 

gia Nam Á này với các nước láng giềng khác và với các quốc gia trong Khối thịnh 

vượng chung: “Chúng tôi đã có những tiếp xúc thân thiện với Miến Điện hơn là với 

các nước láng giềng khác của chúng tôi. Miến Điện không nằm trong Khối thịnh 

vượng chung. Không có một sự ràng buộc nào giữa hai nước. Nhưng chúng tôi 

đang có những liên hệ mật thiết với Miến Điện hơn cả với các quốc gia trong Khối 

thịnh vượng chung” [124].  

Lập trường của Ấn Độ cũng được thể hiện rõ trước đó trong tuyên bố của J. 

Nehru vào tháng 3-1950: 

 “Miến Điện đã phải giải quyết rất nhiều rắc rối nội bộ và đang phải đối mặt 

với những khó khăn rất lớn. Rõ ràng, chính phủ và nhân dân Ấn Độ cần quan tâm 

đến hiện tại và tương lai của Miến Điện. Mục đích của chúng ta không phải muốn 

can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, trong đó có Miến Điện. Nhưng, 

bất cứ khi nào có thể, chúng ta đều sẽ giúp đỡ bạn bè của chúng ta. Chúng ta đã 

mạo hiểm khi làm như vậy với Miến Điện mà không hề có ý định can thiệp vào nội 

bộ của quốc gia này” [50;  tr. 292]. 

Một nội dung khác trong quan hệ ngoại giao về mặt nhà nước giữa Ấn Độ và 

Miến Điện là trong bất cứ hoàn cảnh nào, chính phủ Ấn Độ cũng đều sẵn sàng tỏ rõ 

thiện chí đối với chính phủ và người dân Miến Điện. Ngay từ tháng 3-1948, chính 

phủ Ấn Độ đã trả lại cho Miến Điện những đồ vật quý mà người Anh lấy mang về 

Ấn Độ từ năm 1885 như: Vương miện của vua Thibaw, một bảng trang trí và một 

tấm vải được Nữ hoàng Supayalat dệt [201]. Từ năm 1951, theo yêu cầu của Miến 

Điện, Ấn Độ đã đào tạo cho Miến Điện một số quân của lực lượng vũ trang. Năm 

1953, chính phủ Ấn Độ đồng ý với yêu cầu của Miến Điện cho phép tuyển dụng kỹ 

sư và bác sĩ Ấn Độ sang làm việc tại Miến Điện. Đến tháng 7-1958, Ấn Độ trả về 

Miến Điện 6 tay súng bị người Anh bắt giữ trong cuộc chiến tranh ở Miến Điện.  

Bên cạnh đó, Ấn Độ còn cử đại diện tham gia vào các cuộc hội đàm thường 

xuyên với chính phủ Miến Điện về những vấn đề ảnh hưởng đến an ninh của Miến 

Điện. Biểu hiện rõ ràng nhất là việc trước khi tham dự Hội nghị các thủ tướng của 

Khối thịnh vượng chung diễn ra vào tháng 5-1948, J. Nehru đã tham vấn ý kiến với 
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Thủ tướng U Nu cũng như thảo luận về các vấn đề của Miến Điện với các thủ tướng 

khác. Năm 1951, J. Nehru tiến hành trao đổi với U Nu về các vấn đề liên quan đến 

hội nghị do Mỹ triệu tập vào tháng 9-1951 tại San Francisco để ký hiệp ước hòa 

bình với Nhật Bản. Tháng 10-1954, trên đường đến Bắc Kinh, J. Nehru cũng đã 

dừng chân tại Rangoon để hội kiến với Thủ tướng U Nu. Tháng 12-1955, trước khi 

đến Bogor, Indonesia, để thảo luận với Thủ tướng Indonesia, Sri Lanka và Pakistan 

về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị Bandung, J. Nehru cũng đã hội đàm với U Nu. 

Mối liên hệ chặt chẽ giữa hai nước Ấn Độ và Miến Điện được củng cố bởi 

tình cảm và sự tôn trọng mà Thủ tướng U Nu dành cho J. Nehru. Đồng thời, Thủ 

tướng U Nu cũng có những ảnh hưởng nhất định đến người đồng cấp Ấn Độ. Tháng 

11-1960, tại buổi tiệc đón tiếp thủ tướng Miến Điện, J. Nehru chào đón U Nu (sau 

khi trở lại giữ chức thủ tướng Miến Điện trong những năm 1960-1962) với tư cách 

là “người đại diện của một quốc gia thân thiết và gần gũi với Ấn Độ” [50; tr. 293]. 

Có thể thấy, từ việc nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Miến Điện trong 

việc đảm bảo những lợi ích sống còn cũng như góp phần tăng cường vị thế quốc tế 

của Ấn Độ sau khi giành được quyền tự trị (1947), Ấn Độ đã rất chú trọng đến việc 

duy trì mối quan hệ chính trị - ngoại giao thân thiện, tôn trọng lẫn nhau với quốc gia 

láng giềng ĐNA. 

* Với Indonesia 

Chính sách ủng hộ hoàn toàn trong công cuộc đấu tranh vì ĐLDT của 

Indonesia của chính phủ Ấn Độ giai đoạn 1947-1949 làm cho các nhà lãnh đạo và 

người dân Indonesia cảm kích và luôn dành sự thiện chí cho Ấn Độ và Thủ tướng J. 

Nehru. Đây chính là tiền đề quan trọng để chính phủ hai nước tiếp tục có những liên 

hệ mật thiết với tiếng nói chung trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế trong những 

năm 1949-1955. 

Trong ngày tuyên bố sự ra đời của nước Cộng hòa Indonesia sau Hội nghị 

Hague (1949), Tổng thống A. Sukarno nhấn mạnh Indonesia đã nhận được sự ủng 

hộ quý giá cả về tinh thần lẫn vật chất của Ấn Độ và cá nhân Thủ tướng J. Nehru: 

“Để đất nước của chúng ta được hồi sinh, tôi không thể diễn tả hay đo đếm được 

lòng biết ơn của người dân Indonesia đối với sự ủng hộ máu thịt và không do dự 

của nhân dân Ấn Độ và với cá nhân Thủ tướng J. Nehru trong cuộc đấu tranh của 

chúng ta trong quá khứ” [176].  



86 
 

Năm 1950, Thủ tướng J. Nehru đã sang thăm Indonesia và được nhân dân 

Indonesia chào đón nồng nhiệt. Bà Vijaya Lakshmi Pandit - em gái của J. Nehru với 

tư cách là Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ (1953-1954) khi đến thăm Indonesia vào 

năm 1954, cũng vô cùng ấn tượng khi cảm nhận được “Indonesia là đất nước mang 

lại cảm giác gần gũi nhất trong tất cả các nước bà đã đến thăm” [182]. 

Sau khi Indonesia giành được độc lập, J. Nehru tiếp tục chính sách đối ngoại 

hữu nghị và hợp tác chặt chẽ với quốc gia này. Trong chuyến thăm Indonesia (tháng 

6-1950) của J. Nehru, những nội dung về một hiệp ước hữu nghị giữa hai nước đã 

được thảo luận. Trải qua các cuộc thảo luận, hội đàm của các đoàn lãnh đạo cấp cao 

giữa hai nước, hiệp ước hữu nghị giữa Ấn Độ và Indonesia đã được ký kết vào ngày 

03-3-1951, giữa Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, M. Roem và đại sứ Ấn Độ tại 

Indonesia P. Subbaroyan. Theo Điều (1) của hiệp ước thì “tình bạn giữa hai nước là 

vĩnh viễn và không gì có thể thay đổi được”. Điều (3) quy định rằng “chính phủ hai 

nước đồng ý về việc các đại diện của họ phải thường xuyên liên lạc, trao đổi quan 

điểm và xem xét cách thức, phương tiện để cùng nhau hợp tác trong các vấn đề 

cùng quan tâm” [156; tr. 55-56]. Đây là hiệp ước hữu nghị đầu tiên mà Indonesia 

ký kết với một chính phủ nước ngoài. 

Nhân chuyến thăm Indonesia của J. Nehru, một hiệp định thương mại giữa 

hai nước cũng đã được thảo luận. Tháng 9-1950, một phái đoàn thương mại của Ấn 

Độ do P. A. Narielwala dẫn đầu đã đến thăm Indonesia và ngày 20-01-1951, một 

thỏa thuận thương mại đã được ký kết giữa Ấn Độ và Indonesia. Theo thỏa thuận 

này, thương mại giữa hai nước sẽ tăng gấp ba lần trong ba năm tiếp theo [177].  

Trong lĩnh vực văn hóa, Ấn Độ và Indonesia cũng rất quan tâm trong quan 

hệ về mặt nhà nước với nhiều biện pháp đã được thực hiện để tăng cường quan hệ 

giữa hai nước. Ngày 29-12-1955, một thỏa thuận văn hóa đã được ký kết giữa Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục Ấn Độ Maulana Azad và Đại sứ Indonesia tại Ấn Độ L. N. 

Palar. Thỏa thuận này có giá trị mười năm (1955-1964), quy định khuyến khích và 

tạo điều kiện hợp tác giữa hai quốc gia “trong tất cả các lĩnh vực” bao gồm khoa 

học, văn học, nghệ thuật, trao đổi giảng viên đại học, thành viên của các tổ chức 

khoa học và văn hóa, học bổng và đào tạo đội ngũ trong các viện khoa học, kỹ thuật 

và công nghiệp [185]. Có thể coi đây là thỏa thuận văn hóa song phương đầu tiên 

mà Ấn Độ độc lập ký kết với chính phủ nước ngoài. 
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Sự gắn kết mật thiết giữa Ấn Độ và Indonesia trong giai đoạn này còn được 

thể hiện qua sự tương đồng về quan điểm giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Như J. 

Nehru chia sẻ: “Chúng ta càng trở nên thân thiết hơn không phải bởi các hiệp ước 

chính thức và liên minh bởi các hiệp ước, mà bằng những ràng buộc vững chắc và 

gắn kết hơn nhiều - những ràng buộc của sự hiểu biết và quan tâm lẫn nhau và 

thậm chí cả tình cảm yêu mến lẫn nhau” [50; tr. 410]. 

Ấn Độ và Indonesia thường xuyên tham khảo ý kiến lẫn nhau về các vấn đề 

lớn của thế giới cũng như châu Á và gần như luôn cùng áp dụng một thái độ tương 

tự nhau. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến phong trào KLK, hòa bình ở Đông 

Dương, CNTD (điển hình là trong Hội nghị 5 cường quốc ở Colombo), về tổ chức 

SEATO hay cách tiếp cận đến châu Á và châu Phi (tại Hội nghị Bogor và 

Bandung), Panchsheel, cách tiếp cận với Trung Quốc, sự kiện kênh đào Suez, vấn 

đề thử nghiệm hạt nhân,... Những quan điểm giữa Ấn Độ và Indonesia rất giống 

nhau đến mức mà Thủ tướng Sastroamidjojo của Indonesia (1953-1955) cũng khẳng 

định chính sách đối ngoại của Indonesia trong giai đoạn này “song trùng” với chính 

sách đối ngoại của Ấn Độ và một người Indonesia khi nói về vấn đề của Indonesia 

cho người Ấn Độ giống như “nói với chính mình” [78].  

Một điểm nhấn quan trọng nữa trong quan hệ giữa Ấn Độ và Indonesia sau 

khi hai nước giành được độc lập là việc các nhà lãnh đạo hai nước cùng phối hợp tổ 

chức và có vai trò tích cực đối với thành công của Hội nghị Á - Phi hay còn gọi là 

Hội nghị Bandung (1955). Hội nghị là cuộc gặp gỡ quy mô lớn đầu tiên của các 

nước châu Á và châu Phi, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24-4-1955 tại Bandung, 

Indonesia. Thành phần tham dự phần lớn là những nước mới giành được độc lập. 

Cùng với Miến Điện, Pakistan và Sri Lanka, Ấn Độ và Indonesia là những nước có 

vai trò xuyên suốt trong việc khởi xướng, tổ chức và triển khai có kết quả sự kiện 

này. Trên cơ sở sự tương đồng về quan điểm đối về các vấn đề khu vực và quốc tế 

trong bối cảnh Trật tự hai cực, Ấn Độ và Indonesia đã có những đóng góp tích cực 

cho thành công của Hội nghị Bandung với tuyên bố duy trì một lập trường trung lập 

trong bối cảnh CTL, tin rằng những lợi ích của họ sẽ không đi cùng một mối liên 

minh với Mỹ hoặc Liên Xô, lên án CNTD, CNĐQ và kêu gọi cho sự tự do của tất 

cả các nước đang bị đô hộ.  

Có thể nói, những năm 1947-1955 được xem là giai đoạn đỉnh cao trong tình 
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hữu nghị giữa Ấn Độ và Indonesia. Điều này được thể hiện rất rõ trong quan hệ hai 

nước với những quan điểm ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề đối nội lẫn đối ngoại. 

Đặc biệt, sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước đã góp phần quan trọng đưa đến thành 

công của Hội nghị Bandung vào năm 1955. 

* Với Malaya 

Cùng với sự tán thành của Ấn Độ về việc Malaya tiếp tục duy trì tư cách 

thành viên của Khối thịnh vượng chung và thiết lập liên minh quân sự của Malaya 

với Anh, quan hệ ngoại giao giữa hai nước Ấn Độ - Malaya rất nồng ấm. Tháng 7-

1947, Ấn Độ đã bổ nhiệm một đại diện của Ấn Độ, John A. Thivy, ở Malaya. Đến 

tháng 02-1948, vị đại diện này được nâng lên thành Ủy viên hội đồng và sau đó vào 

tháng 8-1957, là Cao ủy Ấn Độ tại Malaya. Ngày 30-8-1957, khi Liên bang Malaya 

chuẩn bị tuyên bố độc lập, J. Nehru đã ca ngợi đây sẽ là “một sự kiện vô cùng có ý 

nghĩa không chỉ đối với Malaya mà còn đối với châu Á” [92].  

Trong lĩnh vực văn hóa, vào tháng 12-1954, R. K. Tandon, Ủy viên văn hóa 

Ấn Độ đã đến Malaya, giới thiệu cho chính phủ Malaya một bộ sưu tập 15 cổ vật 

của nước này. Tiếp đó, vào tháng 02-1955, thay mặt chính phủ Ấn Độ, ông đã tặng 

170 cuốn sách tiếng Phạn và 86 bản đồ cho trường Đại học Malaya [82].  

Ngày 02-9-1957, J. Nehru đã phát biểu tại quốc hội Ấn Độ nhân sự kiện 

Malaya trở thành một nước độc lập: “Chúng tôi hoan nghênh vì Malaya là một 

quốc gia có hàng ngàn năm gắn bó với Ấn Độ. Ngay cả bây giờ, nếu bạn đi đến 

Malaya, bạn sẽ tìm thấy hình ảnh của Ấn Độ và văn hóa Ấn Độ khắp mọi nơi. Và 

trong những năm qua, tình hữu nghị và hợp tác của chúng tôi trong một số vấn đề 

về quân sự, văn hóa, thương mại vẫn phát triển” [131]. Cũng trong khoảng thời 

gian này, Phó Tổng thống Ấn Độ, S. Radhakrishnan, đã có chuyến thăm đến 

Malaya. Đến tháng 12-1958, ông đã cùng với Tổng thống đầu tiên của Ấn Độ, R. 

Prasad, đến thăm Malaya. 

Về phần mình, các nhà lãnh đạo Malaya thừa nhận đã nhận được rất nhiều sự 

giúp đỡ chân tình của Ấn Độ. Trong bài phát biểu nhân chuyến thăm của Tổng thống 

R. Prasad vào ngày 08-12-1958, Tungku Abdul Rahman, Thủ tướng Malaya, nhấn 

mạnh “trong nền độc lập mới giành được, người dân Malaya tự hào với những gì mà 

chúng tôi và tất cả người dân châu Á yêu chuộng tự do khác nợ nhà lãnh đạo tuyệt 

vời của Ấn Độ”. Đồng thời, Thủ tướng Malaya cũng nêu rõ: Mặc dù Malaya và Ấn 
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Độ đã chia sẻ nhiều ý tưởng, nhưng cũng có nhiều vấn đề khác nhau mà hai nước 

phải đối mặt và “tốt nhất là để mỗi bên giải quyết theo cách riêng của mình bằng 

phương tiện tốt nhất, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh hiện tại của mỗi nước” 

[184].  

Vào tháng 4-1959, theo yêu cầu của chính phủ Malaya, chính phủ Ấn Độ đã 

cử Tướng E. Habidullah tham gia trong chính phủ Malaya với tư cách là Phó chỉ 

huy quân đội Malaya trong hai năm (1959-1961). Trong mỗi năm, Ấn Độ đều đào 

tạo cho Malaya một số nhân viên quân sự. Viện trợ của Ấn Độ cho Malaya cũng 

diễn ra dưới nhiều hình thức: Trao học bổng cho người Malaya đến nghiên cứu ở 

Ấn Độ; cho phép chính phủ Malaya tuyển dụng các bác sĩ ở Ấn Độ để phục vụ tại 

Malaya và đào tạo nhân viên kỹ thuật Malaya ở Ấn Độ như một phần của kế hoạch 

Colombo.  

Sự ủng hộ lẫn nhau về chính trị - ngoại giao giữa Ấn Độ và Malaya trong 

những năm đầu của thập niên 60 còn thể hiện qua phản ứng của Malaya đối với 

cuộc chiến tranh biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc năm 1962. Sau khi chiến 

tranh bùng nổ, Malaya là một trong những quốc gia đầu tiên ở ĐNA thể hiện sự ủng 

hộ đối với Ấn Độ. Tại thời điểm này, Thủ tướng Malaya, Tengku Abdul Rahman 

đang có chuyến thăm Ấn Độ. Theo quan điểm của Thủ tướng Malaya, Trung Quốc 

là kẻ xâm lược. Do đó, ông kêu gọi ủng hộ cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền 

quốc gia của Ấn Độ. Trong nhận thức của chính phủ Malaya, những vấn đề tồn tại 

giữa Ấn Độ và Trung Quốc được xem là những xung đột giữa một Trung Quốc 

cộng sản và một Ấn Độ dân chủ [168; tr. 80]. 

Có thể nói, Malaya - quốc gia cùng nằm trong Khối thịnh vượng chung, với 

những lợi ích to lớn có thể mang lại cho Ấn Độ trong công cuộc củng cố ĐLDT, lại có 

những nét tương đồng trong định hướng đối ngoại, đã không nằm ngoài mong muốn 

tăng cường quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng J. Nehru. 

Nhìn chung, mối quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn này diễn ra khá thuận chiều 

với những chính sách, bước đi linh hoạt, mềm dẻo của chính phủ Ấn Độ, tạo nên sự 

ủng hộ lẫn nhau trong nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến lợi ích của các bên. 

* Với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

Ngay sau khi Ấn Độ được Anh chuyển giao quyền lực, chính phủ VNDCCH 

đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiệt liệt chúc mừng chính phủ và nhân dân 
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Ấn Độ. Từ thời gian này, chính phủ VNDCCH đã có những mối liên hệ ngoại giao 

với Ấn Độ: Đặt cơ quan đại diện tại Ấn Độ, tổ chức phòng thông tin tuyên truyền 

cho cuộc kháng chiến của Việt Nam tại New Delhi. 

Khi đại diện của chính phủ VNDCCH là Phạm Ngọc Thạch đến Delhi vào 

tháng 4-l948, ông đã được các nhà lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ đón tiếp, trong đó 

có Tổng thống R. Prasad, Thủ tướng J. Nehru và Phó thủ tướng V. Patel. Tháng 10-

1949, Ấn Độ đã ủng hộ chính phủ VNDCCH khi chấp nhận cho chính phủ này 

tham gia vào Ủy ban kinh tế về châu Á và Viễn Đông (ECAFE) của LHQ. 

Đến tháng 10-1954, chỉ một tuần sau khi thủ đô Hà Nội được giải phóng, thủ 

tướng Ấn Độ và con gái đã sang thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên của 

nguyên thủ nước ngoài đến Việt Nam sau khi Việt Nam được giải phóng. Sự kiện 

này có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc cổ vũ, động viên nhân dân Việt Nam, thể 

hiện sự thân thiết của hai lãnh tụ J. Nehru và Hồ Chí Minh, đồng thời chứng tỏ sự 

coi trọng quan hệ giữa hai nước của các nhà lãnh đạo hai chính phủ. Đáp lại sự kiện 

trên, tháng 4-1955, Thủ tướng chính phủ VNDCCH Phạm Văn Đồng đã đến thăm 

Ấn Độ. Trên cơ sở mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Ấn Độ và Việt Nam, 

tháng 02-1956, hai bên đã thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp Tổng lãnh sự. Việc 

thiết lập quan hệ ngoại giao với Ấn Độ là sự động viên, cổ vũ to lớn đối với Việt 

Nam. Bởi lẽ, một mặt, Ấn Độ là một nước lớn ở khu vực, có uy tín lớn trong phong 

trào GPDT ở các nước Á - Phi - Mỹ Latinh; mặt khác, khi đó cách mạng Việt Nam 

đang ở giai đoạn hết sức khó khăn do Mỹ đã thay chân Pháp nhảy vào miền Nam, 

âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam và chính quyền Ngô Đình Diệm tiến hành đàn áp 

khốc liệt lực lượng yêu nước và cách mạng ở miền Nam bằng chính sách “tố cộng, 

diệt cộng”.  

Từ những năm 1956-1959, sau khi miền Bắc Việt Nam vừa được hoàn toàn giải 

phóng và cách mạng miền Nam đang gặp nhiều khó khăn do chính sách đàn áp lực 

lượng cách mạng vô cùng tàn bạo của kẻ thù, quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ với chính 

phủ VNDCCH có bước phát triển mới. Chuyến thăm của Phó tổng thống Ấn Độ S. 

Radhakrishnan đến Việt Nam tháng 9-1957 đã được chào đón nồng hậu [93]. Vào 

tháng 11-1957, khi Ấn Độ lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, chính phủ 

VNDCCH đã ký một thỏa thuận thương mại cung cấp cho Ấn Độ 7.000 tấn gạo, mặc 

dù tại thời điểm đó, Việt Nam cũng đang khan hiếm mặt hàng này [94]. 
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Quan hệ ngoại giao giữa hai nước tiếp tục được tăng cường, củng cố bằng 

các chuyến thăm lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Ấn Độ. Đặc 

biệt là chuyến thăm Ấn Độ tháng 02-1958 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được chính 

phủ và nhân dân Ấn Độ đón tiếp rất trọng thị và thân mật. Các chuyến viếng thăm 

tiếp sau của các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước đã góp phần vun đắp thêm tình đoàn 

kết hữu nghị vốn có giữa hai bên.  

Có thể thấy, trong quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước 

ĐNA trong những thập niên đầu sau CTTG thứ hai, chính những song trùng về 

quan điểm và lợi ích trong một số vấn đề trong nước cũng như quốc tế đã tạo nên 

mối quan hệ thân thiện, hữu nghị, ủng hộ và tôn trọng lẫn nhau giữa các bên. 

3.2.2. Quan hệ của Ấn Độ với một số nước Đông Nam Á: Những vấn đề 

trái chiều 

Bên cạnh mối quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp với một số nước ĐNA 

dưới thời Thủ tướng J. Nehru trên cơ sở những vấn đề song trùng về lợi ích thì giữa 

Ấn Độ với một số nước trong khu vực này cũng tồn tại những quan điểm khác biệt 

liên quan đến con đường phát triển đất nước, xây dựng hình ảnh, vị thế cũng như 

duy trì và đảm bảo lợi ích quốc gia của mỗi nước. 

*Về vấn đề vai trò trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đoàn kết 

các nước: Quan hệ Ấn Độ - Indonesia 

Nếu như hội nghị Bandung năm 1955 là biểu hiện đỉnh cao của sự hợp tác 

chặt chẽ giữa Indonesia và Ấn Độ trong giai đoạn 1947-1955 thì những năm sau 

Hội nghị đã chứng kiến sự rạn nứt trong quan hệ giữa hai nước với những quan 

điểm trái chiều trên nhiều vấn đề, đặc biệt là về vấn đề liên quan đến phong trào 

đoàn kết các nước trong cuộc đấu tranh GPDT.  

Sự rời xa nhau giữa Ấn Độ với Indonesia trước hết được bộc lộ rõ qua việc 

Thủ tướng Ấn Độ J. Nehru không chấp nhận lời kêu gọi của Tổng thống Indonesia 

A. Sukarno về việc tổ chức một Hội nghị Bandung thứ hai. Thành công từ Hội nghị 

Bandung đầu tiên đã nâng cao vị thế cho Indonesia nói chung và uy tín quốc tế to 

lớn cho Sukarno nói riêng. Do đó, sau Bandung, A. Sukarno một lần nữa quan tâm 

đến việc trở thành chủ nhà của một hội nghị tương tự. Nhưng theo quan điểm của J. 

Nehru thì Hội nghị Bandung, bên cạnh những thành công nhất định còn có một số 

hạn chế do mâu thuẫn giữa một số nước theo đường lối KLK. Do đó, nếu tổ chức 
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thêm một hội nghị tương tự thì sẽ có hại nhiều hơn là có lợi cho các nước châu Á và 

châu Phi. Những căng thẳng trong nội bộ các quốc gia Á - Phi vốn đã tiềm tàng 

trong hội nghị lần thứ nhất sẽ dễ dàng bùng phát trong hội nghị lần hai.  

Từ nửa sau những năm 1950, lập trường dùng vũ lực chống thực dân ngày 

càng được Indonesia thể hiện mạnh mẽ. Trong bài phát biểu trước LHQ, A. Sukarno 

đã thể hiện quan điểm của Indonesia rằng CNĐQ, CNTD và việc tiếp tục phân chia 

các quốc gia bằng vũ lực là nguyên nhân của tất cả các căng thẳng quốc tế. Quan 

điểm này tiếp tục được khẳng định trong bài phát biểu của A. Sukarno tại Hội nghị 

của người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước KLK vào ngày 01-9-1961 tại 

Belgrade: “độc lập và công bằng không thể cùng tồn tại với CNĐQ thực dân” [99; 

tr. 6]. 

Việc ngày càng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tạo nên một sự đoàn 

kết mạnh mẽ giữa các lực lượng mới nổi tiếp tục đưa Indonesia vào một con đường 

khác, rời xa Ấn Độ. Từ năm 1960, Tổng thống A. Sukarno đã nhiều lần thúc giục 

các quốc gia KLK nên xích lại gần nhau hơn và nên thể hiện ảnh hưởng của họ để 

duy trì hòa bình thế giới (Trước đó, trong những năm 1950, Indonesia giống như 

nhiều quốc gia KLK khác, không ủng hộ việc các nước KLK hình thành một khối). 

Trong bài phát biểu tiếp theo tại Belgrade, A. Sukarno đưa ra đề nghị xây dựng một 

liên minh chặt chẽ hơn giữa các quốc gia Á - Phi để tạo thành một khối mạnh mẽ và 

thống nhất chống lại “Trật tự cũ”. Vào ngày 17-8-1963, ông tiếp tục tuyên bố về ý 

tưởng xây dựng “lực lượng mới nổi”: “Lực lượng mới nổi là một lực lượng hùng 

mạnh bao gồm các dân tộc bị áp bức và các quốc gia tiến bộ. Lực lượng mới nổi 

gồm các quốc gia châu Á, châu Phi, Mỹ La tinh, các nước XHCN và các nhóm tiến 

bộ trong các nước tư bản” [148; tr. 16]. 

Có thể thấy, những quan điểm khác nhau giữa các nhà lãnh đạo Ấn Độ và 

Indonesia liên quan đến việc đoàn kết các nước trên thế giới trong cuộc đấu tranh 

GPDT, xóa bỏ ách thống trị của CNTD đã đưa hai nước đi theo hai con đường khác 

nhau. Sự cách biệt ấy đã ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ tốt đẹp mà hai 

nước đã dày công xây dựng trong chặng đường trước đó. 

*Về vấn đề Trung Quốc trong quan hệ của Ấn Độ với Miến Điện, Indonesia 

và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

Cả Ấn Độ, một số nước ĐNA và Trung Quốc là các thực thể có những mối 
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liên hệ, ràng buộc lẫn nhau trong nhiều vấn đề, từ lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, 

xã hội cho đến những diễn biến phức tạp liên quan đến biên giới chung giữa các bên. 

Sự phụ thuộc ở mức độ sâu rộng đó đã tác động đáng kể đến mối quan hệ của từng 

cặp thực thể. Trong tổng thể những ràng buộc phức tạp ấy, quan hệ chính trị - ngoại 

giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng của 

nhân tố Trung Quốc. 

Với Miến Điện: Quan hệ của chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với Miến Điện 

trong gần hai thập niên sau khi Ấn Độ giành được quyền tự trị (1947-1962) chủ yếu 

mang màu sắc thân thiện, hữu nghị. Điều đó xuất phát từ nhận thức sâu sắc của các 

nhà lãnh đạo Ấn Độ về tầm quan trọng của Miến Điện đối với sự ổn định và phát 

triển của quốc gia Nam Á này. Từ đó, chính phủ Ấn Độ dưới thời J. Nehru luôn có 

những bước đi mềm dẻo, linh hoạt nhằm điều hòa những vấn đề khúc mắc trong 

quan hệ hai nước. Và một lý do quan trọng nữa liên quan đến mối quan hệ tốt đẹp 

giữa hai nước giai đoạn này là bởi những những vấn đề đó chủ yếu liên quan đến bản 

thân quan hệ hai nước. Tuy nhiên, khi phải đứng trước sự lựa chọn liệu sẽ đứng về 

phía nào khi xuất hiện mối quan hệ giữa ba bên thì Ấn Độ thường không phải là ưu 

tiên hàng đầu của Miến Điện. 

Điều này được thể hiện rõ trong cuộc Chiến tranh biên giới giữa Trung Quốc 

với Ấn Độ năm 1962. Cùng với Indonesia, Miến Điện vẫn tiếp tục duy trì mối quan 

hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Bên cạnh đó, Miến Điện cũng không có bất kỳ động thái 

nào trước những xung đột biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Thái độ trên có thể 

coi là sự lựa chọn hợp lý của chính phủ Miến Điện bởi hai lý do: Về mặt pháp lý, 

trước đó, giữa Miến Điện (Ne Win) và Trung Quốc (Chu Ân Lai) đã ký kết thỏa 

thuận biên giới vào năm 1960. Thỏa thuận này đề cập đến việc thành lập một ủy ban 

kết hợp để thực hiện việc phân chia đường biên giới giữa Trung Quốc và Miến Điện 

đi kèm với Hiệp ước không tấn công lẫn nhau (Non-agression Treaty). Hơn nữa, vào 

thời điểm lúc bấy giờ, Miến Điện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị 

trong nước hết sức nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh đó, Miến Điện không muốn dính 

líu vào những tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ - vấn đề không liên 

quan trực tiếp đến lợi ích của Miến Điện. Rõ ràng, khi mà mối quan hệ giữa Ấn Độ 

và Miến Điện đang diễn ra hết sức tốt đẹp thì thái độ im lặng trước sự xung đột giữa 

hai nước lớn láng giềng của Miến Điện làm cho Ấn Độ hết sức thất vọng. 
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Như vậy, đứng trước những vấn đề giữa nhiều bên có liên quan đến lợi ích 

quốc gia, Miến Điện thường có những tính toán riêng để đảm bảo những điều kiện 

cần thiết cho công cuộc củng cố ĐLDT. Chính sự lựa chọn đó ít nhiều tạo ra khoảng 

trầm trong quan hệ giữa Ấn Độ và Miến Điện, đặc biệt trong những năm cuối dưới 

thời cầm quyền của Thủ tướng Ấn Độ J. Nehru. 

Với Indonesia: Những bất đồng trong quan điểm giữa Indonesia và Ấn Độ về 

Trung Quốc là một biểu hiện cho sự xấu đi trong quan hệ New Delhi - Jakarta. Vào 

đầu những năm 1950, cả Ấn Độ và Indonesia đều xem Trung Quốc như một người 

hàng xóm lớn, đang cố gắng xây dựng một trật tự xã hội và chính trị công bằng 

tương tự như Ấn Độ và Indonesia. Nhưng những sự kiện diễn ra sau đó đã chứng 

minh suy nghĩ của các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Indonesia hoàn toàn không thực tế. 

Trong những năm 1958-1959, J. Nehru bắt đầu nhận thấy rằng Năm nguyên tắc 

chung sống hòa bình vốn được Ấn Độ và Trung Quốc ký kết trước đây đã không 

được Trung Quốc tôn trọng. Tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở Tây 

Tạng nổ ra năm 1959 và sự ủng hộ tinh thần của Ấn Độ đối với Tây Tạng đã cho 

thấy những rạn nứt trong quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ. Trong khi đó, đối với các 

lãnh đạo Indonesia, Trung Quốc vẫn là một quốc gia có cùng chung quan điểm 

chống CNĐQ mà Indonesia nên hợp tác. Chính vì vậy, trong cuộc Chiến tranh biên 

giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ năm 1962, cũng giống như Miến Điện, Indonesia 

thể hiện quan điểm không đứng về bên nào trong cuộc xung đột này. Ngày 05-11-

1962, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Subandrio tuyên bố: “Chúng tôi nhấn mạnh 

rằng Indonesia không muốn là trung gian hòa giải cho vấn đề này khi mà cả Ấn Độ 

và Trung Quốc đều không chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán” [173]. Trước phản 

ứng của Indonesia, Ấn Độ không hài lòng cả về thái độ trung lập của Indonesia liên 

quan đến xung đột biên giới Trung - Ấn cũng như việc chính phủ Indonesia không 

có bất cứ biện pháp mạnh mẽ nào để định hướng dư luận trong việc ủng hộ Ấn Độ 

và phản đối Trung Quốc. 

Như vậy, sau thời gian sát cánh cùng nhau trong cuộc đấu tranh giành ĐLDT 

và những quan điểm tương đồng về đối nội cũng như đối ngoại trong những năm 

1947-1955, thì đến giai đoạn 1955-1964, quan hệ giữa Ấn Độ và Indonesia lại 

chứng kiến những rạn nứt nghiêm trọng. Những rạn nứt ấy xuất phát từ những bất 

đồng quan điểm giữa hai bên về những vấn đề không chỉ liên quan đến bản thân 
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mỗi nước mà còn liên quan đến những vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt là với 

Trung Quốc. 

Với chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Sau thời gian Ấn Độ sát cánh 

cùng chính phủ và nhân dân Việt Nam, nhất là với nhiều hoạt động thiết thực trên 

lĩnh vực chính trị - ngoại giao trong những thập niên đầu đấu tranh GPDT sau CTTG 

thứ hai, những biến động đa chiều của tình hình thế giới, đặc biệt là quan hệ phức tạp, 

căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc từ cuối những năm 1950 đã tác động không 

nhỏ tới quan hệ giữa chính phủ Ấn Độ và chính phủ VNDCCH. Khi cuộc Chiến tranh 

biên giới Trung Quốc - Ấn Độ nổ ra vào tháng 10-1962, từ chỗ né tránh và kêu gọi 

hai nước giải quyết vấn đề bằng biện pháp thương lượng, hoà bình, chính phủ 

VNDCCH đã chuyển sang ủng hộ Trung Quốc và phê phán Ấn Độ trong cuộc chiến 

tranh này trên báo Nhân dân số ra ngày 24-10-1962: “Việt Nam ủng hộ các biện pháp 

hợp pháp mà chính phủ và nhân dân Trung Quốc anh em tiến hành để bảo vệ chủ 

quyền quốc gia. Ấn Độ đã sai lầm khi cáo buộc Trung Quốc xâm lược lãnh thổ của 

họ” [151; tr. 219].  

Với quan điểm trên, quan hệ giữa chính phủ VNDCCH và Ấn Độ vào thời 

gian này xấu đi, xuống tới mức thấp nhất trong lịch sử quan hệ hai nước.  

* Về vấn đề thi hành Hiệp định Geneva và trách nhiệm của Ủy ban giám sát 

và kiểm soát quốc tế: Quan hệ của Ấn Độ với VNDCCH và VNCH 

Từ sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, trên lãnh thổ Việt Nam, bên cạnh 

chính phủ VNDCCH còn có sự xuất hiện của một thực thể mới kế thừa vai trò của 

Cao ủy Pháp ở miền Nam Việt Nam - chính quyền VNCH. Cũng từ đây, quan hệ 

chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với chính quyền này trở thành mảnh ghép không thể 

thiếu trong quan hệ đối ngoại giữa Ấn Độ với Việt Nam nói chung. 

Trước hết, quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với chính quyền VNCH 

liên quan đến thái độ của chính quyền này đối với Hiệp định Geneva và việc thi hành 

Hiệp định ở Việt Nam. 

Tại Geneva, chính quyền VNCH đã từ chối ký cũng như thừa nhận giá trị của 

Hiệp định Geneva. Thay vào đó, chính quyền VNCH tự coi mình là một thành viên 

của thế giới tự do và hành động trong sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ. Điều này đã tạo 
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nên làn sóng bất bình lớn ở Ấn Độ vào thời điểm đó22. Thái độ căng thẳng của Ấn Độ 

đối với chính quyền VNCH đã lên đỉnh điểm vào ngày 20-7-1955, khi một cuộc biểu 

tình chống lại Hiệp định Geneva ở Sài Gòn biến thành một cuộc bạo động chống lại 

Ủy ban giám sát và kiểm soát quốc tế (cơ quan mà Ấn Độ đóng vai trò quan trọng). 

Trước khi cuộc náo loạn diễn ra, J. Nehru cũng đã tuyên bố tại một cuộc họp báo 

rằng chính quyền VNCH phải nhận trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ của một chính 

phủ kế nhiệm: “Việc một chính phủ kế nhiệm từ chối một thỏa thuận được ký kết bởi 

người tiền nhiệm là điều không thể chấp nhận được” [91].  

Tuy nhiên, cùng với những chỉ trích gay gắt từ chính phủ và dư luận Ấn Độ 

đối với chính quyền VNCH thì sự cố trên đã có những tác động mạnh mẽ đến nhận 

thức của Ấn Độ. Từ sau sự kiện ngày 20-7, Ấn Độ phải chấp nhận chính quyền 

VNCH và đối phó với họ, nhất là khi Cao ủy Pháp - cơ quan mà Ấn Độ coi là phía có 

trách nhiệm hợp pháp và chịu trách nhiệm thực hiện Hiệp định Geneva ở miền Nam 

Việt Nam, bị giải tán vào tháng 7-1955 và quyền hạn được chuyển giao cho chính 

quyền VNCH.  

Những thay đổi trong nhận thức của Ấn Độ đối với chính quyền VNCH sau sự 

cố diễn ra vào tháng 7-1955 đã đưa đến những đổi thay quan trọng về thái độ của Ấn 

Độ đối với chính quyền VNCH trong giai đoạn tiếp theo. Chính phủ Ấn Độ ngày 

càng tránh sử dụng những từ ngữ gay gắt khi đề cập đến thực thể này; đồng thời ít 

nhấn mạnh hơn lập luận rằng chính quyền VNCH có sự ràng buộc pháp lý với Hiệp 

định Geneva. Bên cạnh đó, một trong những nội dung cơ bản của Hiệp định Geneva 

về Việt Nam là duy trì lệnh ngừng bắn và thống nhất đất nước thông qua cuộc bầu cử 

toàn quốc vào tháng 7-1956. Ấn Độ quan tâm đến nội dung nêu trên bởi nếu cuộc bầu 

cử không được tổ chức sẽ tạo nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột mới và trở thành 

một mối đe dọa đối với hòa bình ở khu vực. Tuy nhiên, trong khi vẫn hy vọng rằng 

cuộc bầu cử có thể được sắp xếp trong thời điểm thuận tiện, J. Nehru bác bỏ ý kiến 

dùng áp lực ngoại giao để buộc chính quyền VNCH tổ chức bầu cử. Khi trong Quốc 

hội Ấn Độ đề xuất ông C. Pineau, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, người đang có chuyến 

thăm đến Delhi vào thời điểm này, thuyết phục chính quyền VNCH chấp nhận những 

nghĩa vụ liên quan theo Hiệp định Geneva, J. Nehru trả lời rằng mối quan hệ giữa 

                                                           
22 Bởi lúc bấy giờ, Mỹ đã tiến hành viện trợ quân sự cho Pakistan (nước đang tiến hành các hoạt động quân 

sự chống lại Ấn Độ) và vì vai trò của Mỹ trong việc thiết lập SEATO (tổ chức mà Ấn Độ cho là một biểu 

hiện cho sự tồn tại của CNTD, đế quốc) bất chấp sự phản đối của Ấn Độ. 
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chính quyền VNCH và chính phủ Pháp “không phải là quá thân mật” và do đó “khó 

có khả năng” để đề nghị bên này thuyết phục bên kia [129]. Đồng thời, J. Nehru tránh 

đổ lỗi cho chính quyền VNCH liên quan đến việc thi hành Hiệp định Geneva. Trong 

chuyến thăm Liên Xô vào tháng 12-1955, ông đã thảo luận tình hình Đông Dương 

với chính phủ Liên Xô. Các thông cáo chung đưa ra sau khi kết thúc cuộc hội đàm 

giữa các nhà lãnh đạo hai nước Liên Xô và Ấn Độ đều “lấy làm tiếc” trước những trở 

ngại trong quá trình thực hiện Hiệp định Geneve về Việt Nam và Lào cũng như nhận 

ra rằng những vi phạm đó sẽ gây nên “những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” cho 

Đông Dương và toàn thế giới. Tuy nhiên, ngoài một lời kêu gọi “tất cả các bên tham 

gia hiệp định và các bên liên quan cần hạn chế những khó khăn cản trở việc thực 

hiện có hiệu quả thỏa thuận”, các thông cáo nói trên đều không lên án những hành 

động của chính quyền VNCH  [149]. 

Bên cạnh những nhận thức mới về tình hình ở Việt Nam, thái độ của Ấn Độ 

đối với chính quyền VNCH tiếp tục được củng cố một phần xuất phát từ những nỗ 

lực của chính quyền này trong việc cải thiện quan hệ với các nước trung lập, đặc biệt, 

với Ấn Độ. Mối quan tâm chính của Ấn Độ là duy trì hòa bình ở Việt Nam, sự hợp 

tác của chính quyền VNCH với Ủy ban giám sát và kiểm soát quốc tế và việc đảm 

bảo an ninh cho Ủy ban này. Về điểm này, chính quyền Sài Gòn đã đáp ứng được yêu 

cầu của Ấn Độ. 

Từ thái độ cứng rắn trong khoảng hai năm đầu sau khi Hiệp định Geneva được 

ký kết, trong một tuyên bố ngày 06-4-1956, chính quyền VNCH coi Ủy ban giám sát 

và kiểm soát quốc tế là “một cơ quan vì hòa bình”, sẽ tiếp tục cung cấp cho Ủy ban 

“sự hợp tác hiệu quả”, để đảm bảo sự an toàn của các thành viên và để tạo điều kiện 

cho việc thực hiện “sứ mệnh hòa bình” của Ủy ban. 

Trước những cử chỉ tỏ ra thiện chí của chính quyền VNCH, chính phủ Ấn Độ 

đã có những phản ứng tích cực trở lại. Biểu hiện cụ thể đầu tiên là việc Ấn Độ đồng ý 

mở ở Delhi một Tổng lãnh sự quán của chính quyền VNCH vào tháng 02-1957. 

Tháng 9-1957, Phó Tổng thống Ấn Độ, S. Radhakrishnan, đã có chuyến thăm chính 

thức đến Sài Gòn với tuyên bố rằng ông “rất ấn tượng với sự quan tâm của chính phủ 

này đối với các phúc lợi của nhân dân ở đây” [162, tr. 153-154]. Tổng thống VNCH 

(Ngô Đình Diệm) đã được mời đến thăm chính thức Ấn Độ vào tháng 11-1957. 

Trong chuyến thăm này, Ngô Đình Diệm đã ca ngợi những việc làm của Ủy ban giám 
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sát và kiểm soát quốc tế và đánh giá cao sự đóng góp tài chính của Ấn Độ để chia sẻ 

gánh nặng trong việc duy trì hòa bình ở Việt Nam. Bên cạnh việc khẳng định chính 

quyền VNCH không công nhận Hiệp định Geneva thì Ngô Đình Diệm vẫn đảm bảo 

với Ấn Độ rằng chính quyền VNCH sẽ làm tất cả trong khả năng để tạo điều kiện cho 

các “sứ mệnh cao cả” mà Ấn Độ thực hiện ở Nam Việt Nam.  

Mặt khác, quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Ấn Độ và chính quyền Ngô Đình 

Diệm còn được thể hiện trong những vấn đề liên quan đến hai chính quyền trên lãnh 

thổ Việt Nam. Sự thay đổi trong thái độ của Ấn Độ đối với chính phủ VNDCCH và 

chính quyền VNCH giai đoạn này trở nên rõ ràng trong hành động của các thành viên 

Ấn Độ tại Ủy ban giám sát và kiểm soát quốc tế. Nếu như trong những năm 1954-

1957, đại biểu Ấn Độ trong Ủy ban thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ VNDCCH, 

thì thái độ của Ấn Độ từ năm 1957 trở đi trung lập hơn, thậm chí có phần nghiêng về 

phía chính quyền VNCH. 

Ủy ban cũng có những phản ứng mềm dẻo hơn trước cáo buộc liên quan đến 

chính quyền VNCH. Trước khiếu nại của chính phủ VNDCCH về sự hiện diện của 

đại diện chính quyền VNCH vào năm 1957 và 1958 tại một hội nghị hải quân của 

SEATO, Ủy ban chỉ trả lời rằng vấn đề đang được “xem xét” [102; tr. 18]. Sự hững 

hờ trong câu trả lời của Ủy ban đối với chính phủ VNDCCH trùng hợp với sự im lặng 

của J. Nehru đối với SEATO từ thời điểm Tổng thống Ngô Đình Diệm có chuyến 

thăm Delhi [103; tr. 17]. Một vấn đề khác mà chính phủ VNDCCH khiếu nại đến Ủy 

ban là sự gia tăng nhân viên quân sự Mỹ tại miền Nam Việt Nam23. Ủy ban “lưu ý” 

các nội dung trong lá thư của chính phủ VNDCCH và cho biết vấn đề khiếu nại về 

các cố vấn quân sự Mỹ sẽ không được giải quyết “bởi hành động của chính quyền 

VNCH phù hợp với những quy định được nêu tại Điều 16 (f) và (g) của Hiệp định 

Geneva” [103; tr. 18]. Câu trả lời của Ủy ban ngụ ý rằng chính quyền VNCH được 

quyền tăng số lượng cố vấn người Mỹ, chỉ cần con số này không vượt quá mức 

thường trực tại thời điểm hiệp định đình chiến được ký kết và với điều kiện là sự có 

mặt của các cố vấn được thực hiện theo quy định của Hiệp định Geneva. Tuy nhiên, 

chính phủ VNDCCH không hài lòng với câu trả lời nói trên và yêu cầu các đồng chủ 

                                                           
23 Năm 1960, chính quyền VNCH thông báo với Ủy ban rằng chính phủ này đã tiếp cận với chính phủ Mỹ 

nhằm nâng số lượng cố vấn Mỹ từ 342 lên 635 người. Chính quyền Ngô Đình Diệm cũng chỉ ra rằng con 

số này vẫn còn thấp hơn tổng số 888 cố vấn người Mỹ và người Pháp có mặt tại Việt Nam trước khi Hiệp 

định Geneva được ký kết. 
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tịch của Ủy ban phải “xem xét lại và hủy bỏ các quyết định ủy quyền cho nhân viên 

quân sự Mỹ xâm nhập vào miền Nam Việt Nam thay thế quân nhân Pháp”. Về điều 

này, Ủy ban trả lời rằng những quyết định nêu trên hoàn toàn thuộc thẩm quyền của 

Ủy ban và rằng “không có quy định nào trong Hiệp định cho phép kháng cáo đến 

đồng Chủ tịch đối với quyết định của Ủy ban” [103; tr. 19-21]. Thái độ này của Ấn 

Độ đương nhiên giành được sự hài lòng của chính quyền VNCH.  

Như vậy, sự thay đổi trong quan điểm của chính quyền VNCH liên quan đến 

Hiệp định Geneva cũng như vai trò, trách nhiệm của Ủy ban giám sát và kiểm soát 

quốc tế (mà Ấn Độ là thành viên quan trọng) đã đưa đến những thay đổi đáng kể 

trong quan hệ của Ấn Độ với chính quyền này. Từ những chỉ trích gay gắt đến thái độ 

có phần nghiêng về chính quyền VNCH vào những năm cuối của thập niên 1950.  

* Về vấn đề tham gia Khối thịnh vượng chung, SEATO trong quan hệ của Ấn 

Độ với Miến Điện, Malaya và Việt Nam Cộng hòa 

Với Miến Điện: Sau khi giành được quyền tự trị năm 1947, Ấn Độ vẫn lựa 

chọn duy trì tư cách thành viên trong Khối thịnh vượng chung. Tuy nhiên, trước 

quyết định rời khỏi Khối thịnh vượng chung của Miến Điện năm 1948, Ấn Độ vẫn 

bày tỏ quan điểm tôn trọng, ủng hộ sự lựa chọn của chính phủ này. Bởi theo Ấn Độ, 

sự lựa chọn đó phù hợp với quan điểm của giới cầm quyền cũng như tình hình nội 

tại của Miến Điện sau khi giành được độc lập từ tay thực dân Anh. Đồng thời, chính 

phủ Ấn Độ cũng như cá nhân Thủ tướng J. Nehru cũng rất khôn khéo khi tránh can 

thiệp trực tiếp vào những quyết định của Miến Điện liên quan đến Khối thịnh vượng 

chung. Chẳng hạn vào tháng 02-1949, khi Miến Điện từ chối đề nghị do Khối thịnh 

vượng chung (trong đó Ấn Độ là thành viên) đưa ra về con đường hòa giải giữa 

quân đội Karens và chính phủ Miến Điện, thì J. Nehru vẫn tôn trọng quan điểm của 

Miến Điện và không cố thuyết phục người đồng cấp U Nu. 

Với Malaya: Xuất phát từ việc đánh giá cao vai trò của Khối thịnh vượng 

chung trong việc tạo ra những hỗ trợ hiệu quả cho công cuộc củng cố ĐLDT của 

Malaya, Ấn Độ ủng hộ quyết định duy trì tư cách thành viên của Malaya trong Khối 

thịnh vượng chung và tán thành một liên minh quân sự của nước này với Anh. Mặt 

khác, trong quan điểm của Ấn Độ, SEATO là một công cụ của CNTD, vì vậy, Ấn 

Độ không khuyến khích Malaya gia nhập SEATO. Vào tháng 02-1958, Thứ trưởng 

Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Lakshmi Menon, tuyên bố rằng “Malaya đã rất khôn ngoan 
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khi không gia nhập SEATO” [186]. 

Với chính quyền Việt Nam Cộng hòa: Một nội dung nữa liên quan đến quan 

hệ giữa Ấn Độ với chính phủ VNCH là sự liên hệ của chính phủ này đối với các tổ 

chức quân sự do Mỹ hậu thuẫn, đặc biệt là tổ chức SEATO. Với nguyên tắc đối 

ngoại cơ bản là chung sống hòa bình, không can thiệp vào công việc nội bộ của các 

nước, Ấn Độ vốn rất nhạy cảm với các hiệp ước quân sự và bất cứ điều gì đe dọa 

đến việc thực hiện Năm nguyên tắc chung sống hòa bình - Panchsheel. Vì lẽ đó, 

chính phủ Ấn Độ đã nhiều lần lên án mạnh mẽ SEATO và nghi ngờ chính quyền 

VNCH trong việc ủng hộ hiệp ước quốc phòng với Mỹ, Hàn Quốc và Đài Loan 

[187]. Và những lo ngại đó của Ấn Độ đã phần nào được giải quyết trong bài phát 

biểu của Ngô Đình Diệm khi ông tuyên bố rằng chính phủ VNCH không phải là 

thành viên của SEATO24, rằng “chính phủ này không chấp nhận các căn cứ quân sự 

và quân đội nước ngoài trên lãnh thổ của mình cũng như không có ý định tham gia 

vào bất kỳ liên minh quân sự nào” [157]. 

* Vấn đề thu hồi lãnh thổ West Irian trong quan hệ Ấn Độ - Indonesia 

Một trong những vấn đề nổi bật trong quan hệ giữa Ấn Độ và Indonesia là 

cách thức kiểm soát West Irian. Sau khi Indonesia giành được độc lập từ Hà Lan 

năm 1949 thì vấn đề quyền kiểm soát West Irian vẫn chưa được giải quyết. Từ năm 

1954 đến năm 1957, Indonesia luôn cố gắng giải quyết vấn đề tranh chấp West Irian 

thông qua LHQ. Tuy nhiên, khi cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 12 của LHQ không 

đạt kết quả như mong muốn, thì Indonesia không tiếp tục giải quyết vấn đề trên 

thông qua LHQ. Trong giai đoạn 1957-1961, tình hình trên vẫn không được cải 

thiện. Do đó, Indonesia đã triển khai “chính sách sức mạnh” và bắt đầu chuẩn bị 

một cuộc đối đầu vũ trang với Hà Lan. Phát biểu nhân dịp thành lập Mặt trận Dân 

tộc giải phóng West Irian ngày 15-8-1958, Tổng thống Indonesia, Sukarno đã nhấn 

mạnh, để giành quyền kiểm soát West Irian từ tay Hà Lan, Indonesia không thể tiếp 

tục một “chính sách dựa trên sự thuyết phục và đàm phán”. Cuộc đấu tranh để 

giành lại quyền kiểm soát West Irian cần được thực hiện bằng vũ lực [199].  

Những động thái trên của chính phủ Indonesia đã được Ấn Độ xem xét một 

cách thận trọng. Tháng 7-1958, Sukarno sang thăm Ấn Độ với mục đích thuyết 

phục J. Nehru chấp nhận về chủ trương chiếm đóng West Irian bằng vũ lực của 

                                                           
24 Address at Indian Council of World Affairs. 
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Indonesia. Nhưng J. Nehru đã phản đối chính sách của Indonesia. Trong một thông 

cáo báo chí, J. Nehru nhấn mạnh lại quan điểm phản đối sự tồn tại của CNTD, 

nhưng đồng thời, ông cũng hy vọng rằng vấn đề West Irian sẽ được Indonesia giải 

quyết bằng con đường hòa bình. 

Tuy nhiên, Indonesia đã phớt lờ quan điểm của Ấn Độ về cách thức giải 

quyết vấn đề West Irian và tuyên bố sẽ dùng mọi cách để có được lãnh thổ này, 

không loại trừ việc sử dụng lực lượng quân sự. Thậm chí, Indonesia còn cảnh báo 

nếu Ấn Độ không hỗ trợ cho Indonesia trong việc tranh chấp với Hà Lan thì Ấn Độ 

cũng sẽ không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ Indonesia trong việc tranh chấp 

với Pakistan. 

* Vấn đề thành lập Liên bang Malaysia trong quan hệ ba bên Ấn Độ - 

Indonesia - Malaya 

Sự bất đồng giữa Ấn Độ và Indonesia một lần nữa được thể hiện trước việc 

Ấn Độ ủng hộ Malaya với quyết định thành lập Liên bang Malaysia25. Ban đầu, 

Indonesia thể hiện quan điểm ủng hộ kế hoạch nói trên của Malaya. Thái độ ủng hộ 

đó của chính phủ Indonesia vẫn tiếp tục cho đến năm 1962. Tuy nhiên, đến tháng 

01-1963, A. Sukarno dứt khoát từ chối việc thành lập “liên bang Malaysia”. Vào 

ngày 21-01-1963, Subandrio - Bộ trưởng Bộ Ngoại gia Indonesia (1957-1963) 

tuyên bố chính sách “konfrantasi” (đối đầu) đối với Malaya. Đồng thời, các chiến 

dịch chống lại Malaya leo thang ở Jakarta.  

Bất chấp thái độ của Indonesia, “Liên bang Malaysia” vẫn được chính thức 

thành lập vào ngày 16-9-1963 và sau đó trở thành thành viên của LHQ. Trừ 

Indonesia và Philippines, hầu hết các nước, trong đó có Ấn Độ, đều ủng hộ Malaya. 

Ngay sau đó, vào ngày 17-9-1963, Kuala Lumpur thiết lập quan hệ ngoại giao với 

Philippines mà không phải là với Indonesia. Để trả đũa, Indonesia đã cắt đứt quan 

hệ kinh tế với Malaya.  

Ngược lại, Ấn Độ hoan nghênh đề xuất thành lập Liên bang Malaysia. Sự hỗ 

trợ của Ấn Độ dành cho Malaya trong cuộc đối đầu với Indonesia đã làm cho 

Indonesia vô cùng tức giận. Từ thời điểm đó trở đi, Indonesia ngày càng có quan 

                                                           
25 Tháng 5-1961, Thủ tướng Chính phủ Malaya Tunku Abdul Rahman đề cập đến ý tưởng xây dựng một “Liên 

bang” gồm Malaya, Singapore, Brunei dưới sự bảo hộ của Anh, và các thuộc địa của Anh ở Sarawak và 

Sabah (Bắc Borneo). Tháng 8-1961, Lord Selkirk, Toàn quyền của Anh ở ĐNA, đã đến thăm Jakarta để bàn 

kế hoạch cho việc thành lập một liên bang với 5 thực thể trên - Liên bang Malaysia.  
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điểm đánh đồng Ấn Độ với CNTD cũ: “Đáng tiếc nhất, một nước phi thực dân hóa 

(Ấn Độ) lại đóng một vai trò tích cực trong các hành vi kiêu ngạo này, vô tình hay 

miễn cưỡng trở thành tay sai của CNTD cũng như CNĐQ và tiếp tục chịu sự thống 

trị của các thế lực này” [148;  tr. 56]. 

3.3. Ấn Độ với việc giải quyết vấn đề kiều dân và hợp tác an ninh với 

một số nước Đông Nam Á  

3.3.1. Giải quyết vấn đề người Ấn Độ ở Miến Điện 

Đối với những vấn đề liên quan đến người nhập cư Ấn Độ ở Miến Điện, 

chính phủ Ấn Độ và Miến Điện đã nỗ lực cùng giải quyết. Tuy nhiên, do là vấn đề 

liên quan rất lớn đến lợi ích quốc gia của mỗi nước nên mặc dù hai bên đều nỗ lực 

tích cực nhưng đây vẫn là một trong những vấn đề nổi cộm trong quan hệ chính trị - 

ngoại giao giữa hai nước và là vấn đề lịch sử khó giải quyết một cách triệt để. 

Khi người Anh dần chuyển giao quyền lực cho nhân dân Miến Điện, với 

vai trò chi phối trong đời sống kinh tế Miến Điện của người Ấn Độ thì việc Miến 

Điện chống CNĐQ với khẩu hiệu “Miến Điện của người Miến Điện” chủ yếu là 

nhằm vào cộng đồng người Ấn Độ đang sinh sống và làm việc tại Miến Điện. 

Mặc dù người Ấn Độ đã có một cuộc di cư lớn trở về quê hương trước khi Nhật 

Bản tấn công Miến Điện nhưng đến giữa năm 1947 lại có thêm 140.000 người 

Ấn Độ quay trở lại Miến Điện [189]. Đây rõ ràng là con số đủ để người Miến 

cảm thấy lo lắng.  

Ngay sau năm 1947, chính phủ Ấn Độ lại càng quan tâm hơn đến việc giải 

quyết vấn đề người Ấn trên đất Miến Điện bởi những chính sách khá chặt chẽ của 

chính phủ Miến Điện. Ngay trong Hiến pháp 1947 của Miến Điện cũng đã quy định 

về những đối tượng có quyền ở lại làm việc trong chính phủ hoặc tham gia vào các 

doanh nghiệp ở Miến Điện. Theo đó, như Khoản 4, mục II của Hiến pháp thì những 

người sinh ra bên ngoài Miến Điện chỉ trở thành công dân của Miến Điện khi họ 

phải cư trú trên lãnh thổ Miến Điện tối thiểu là tám năm trước ngày 04-01-1948 và 

có ý định cư trú vĩnh viễn ở Miến Điện [71]. Tiếp theo đó, Luật Công dân của Liên 

bang năm 1948 cũng quy định các thủ tục để được hưởng quyền công dân ở Miến 

Điện: Người nộp đơn phải có giấy chứng nhận công dân với một thủ tục phức tạp, 

tốn kém và phải hoàn thành trước ngày 07-5-1948 [211; tr. 64]. 

Trước tình hình đó, chính phủ Ấn Độ đã tích cực đề xuất nhiều hướng giải 
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quyết tạo thuận lợi cho người Ấn Độ ở Miến Điện. Nhờ sự can thiệp của chính phủ 

Ấn Độ, hạn cuối để hoàn thành các giấy tờ chứng nhận của chính phủ Miến Điện đã 

được hoãn lại và kéo dài đến ngày 31-12-1950. Tuy nhiên, hết thời gian kéo dài 

nhưng vẫn còn một số lượng rất lớn người Ấn Độ chưa thể có được quyền công dân 

ở Miến Điện vì không có những giấy tờ cần thiết. Thậm chí có nhiều người Ấn cũng 

không thể có các giấy tờ này theo đúng thời gian quy định. Tính đến tháng 3-1958, 

mới chỉ có 7.994 người Ấn Độ có được quyền công dân Miến Điện, tức là chỉ chiếm 

hơn 1% tổng số dân Ấn Độ ở Miến Điện [133]. Tình hình đó kéo theo hệ lụy một số 

lượng lớn người Ấn Độ đã bị mất việc làm, số lượng thất nghiệp tăng lên nhanh 

chóng. Tính đến tháng 02-1953, phần lớn trong số 11.500 người Ấn Độ làm việc 

trong các cơ quan chính phủ và ngành đường sắt của Miến Điện đã bị sa thải [123]. 

Đến tháng 6-1947, Quốc hội Miến Điện thông qua Đạo luật hỗ trợ di cư, 

trong đó áp đặt các hạn chế tái nhập cảnh của người Ấn Độ vào Miến Điện. Theo 

đạo luật này, người Ấn Độ phải có giấy chứng nhận xuất cảnh do đại diện của chính 

phủ Miến Điện ở Ấn Độ cấp và giấy chứng nhận nhập cảnh do cán bộ xuất nhập 

cảnh tại Rangoon hoặc lực lượng bảo vệ tại các hải cảng của Miến Điện cấp. Những 

thuyền trưởng hoặc cơ trưởng vi phạm đưa bất kỳ người Ấn Độ nào không được 

phép vào Miến Điện sẽ phải chịu phạt tù từ chính phủ Miến Điện tối thiểu là 3 

tháng hoặc phạt tiền từ 100 rupee cho mỗi trường hợp. Ngay sau khi đạo luật trên 

được thông qua, tàu S.S. Karagola chở 33 người Ấn Độ từ Bombay đến Rangoon đã 

không được phép cập cảng Miến Điện. Đối với nhà chức trách Miến Điện, những 

trường hợp này được xem là cố ý coi thường chủ quyền của Miến Điện. Do đó, số 

người trên buộc phải quay trở về Calcutta để có được giấy tờ từ cơ quan phụ trách 

của Miến Điện. Có thể nói, “khi đạo luật này được thi hành, thủ tục quy định xin 

giấy phép nhập cảnh kéo theo rất nhiều khó khăn về chi phí và chậm trễ về thời 

gian. Do đó, nó này gần như đóng lại cơ hội nhập cảnh vào Miến Điện của hàng 

nghìn người Ấn Độ [110; tr. 62]. Thêm vào đó, kể từ sau ngày 01-7-1950, việc 

chính phủ Miến Điện yêu cầu những người xuất nhập cảnh Ấn Độ vào Miến Điện 

phải có hộ chiếu đã gây rất nhiều khó khăn cho công dân Ấn Độ. Theo số liệu thống 

kê cho thấy, từ ngày 01-8 đến ngày 31-12-1950, nhà chức trách Miến Điện đã truy 

tố 249 người và trục xuất 144 người Ấn Độ do vi phạm luật di cư của Miến Điện 

[119]. 
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Trước việc chính phủ Miến Điện áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt về giấy 

phép lưu trú và quyền công dân, tính phí cấp giấy phép lưu trú 50 rupee/1 người, Ấn 

Độ cũng thấy rằng rất khó cho Ấn Độ khi phản đối một vấn đề mang tính nội bộ bởi 

rõ ràng quy định này được áp dụng cho tất cả những người nước ngoài ở Miến 

Điện chứ không riêng gì đối với người Ấn Độ” [136].  

Việc giải quyết vấn đề sở hữu đất đai của người Ấn Độ ở Miến Điện cũng là 

một trong những nội dung quan trọng của quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Ấn Độ 

và Miến Điện từ sau khi Ấn Độ giành được quyền tự trị cho đến đầu những năm 

1960. 

Trong lĩnh vực sở hữu đất đai, việc thực hiện pháp luật của Miến Điện đã 

gây tổn hại về lợi ích, nhất là đối với các nhà tư bản, chủ sở hữu bất động sản và 

doanh nhân người Ấn Độ. Chính quyền Miến Điện không chấp nhận chủ sở hữu tài 

sản ở Miến Điện là người nước ngoài. Trong khi đó, bất động sản mà người Ấn Độ 

sở hữu ở Miến Điện có giá trị khoảng 700 triệu rupee và các tài sản khác cũng 

khoảng 250 triệu rupee. Các nhà lãnh đạo và dư luận báo chí Miến Điện cho rằng sự 

thâm nhập kinh tế của người Ấn Độ vào Miến Điện như là “một sự bóc lột”. Do đó, 

chính phủ Miến Điện công khai ủng hộ việc nhanh chóng ngăn chặn những “lợi ích 

TBCN” để tự do kinh tế có thể đi kèm với giải phóng chính trị ở quốc gia ĐNA này 

[192]. 

Tại Hội nghị Liên Á tháng 3-1947, một cảnh báo đã được đưa ra khi các đại 

biểu Miến Điện lên tiếng lo sợ sự thống trị của Ấn Độ và Trung Quốc. Các đại biểu 

Miến Điện tại hội nghị này nhấn mạnh, chính sách quốc gia của Miến Điện trong 

tương lai phải quan tâm đúng mức đến việc người Miến Điện có thể bị người Ấn Độ 

hoặc Trung Quốc “nhấn chìm” ngay trên chính quê hương của mình: “Miến Điện đã 

trải qua giai đoạn đầy khó khăn dưới sự cai trị của cường quốc phương Tây, nhưng 

Miến Điện sẽ còn phải chịu đựng nhiều hơn như thế nếu nằm dưới sự cai trị của 

một cường quốc châu Á. Miến Điện do nằm giữa hai nước lớn ở châu Á đương 

nhiên là phải lo sợ khả năng CNĐQ Anh có thể được thay thế bằng CNĐQ Ấn Độ 

hoặc CNĐQ Trung Quốc” [47; tr. 96]. 

Ngày 12-5-1947, M.A. Raschid, phát ngôn viên của Aung Sang - người đứng 

đầu chính phủ Miến Điện (từ tháng 9-1946 đến tháng 7-1947), cũng cảnh báo: “Tư 

bản và các doanh nghiệp Ấn Độ bây giờ nên đưa ra quyết định của họ. Hoặc là 
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phải rời khỏi Miến Điện hoặc là phải thích nghi với một xã hội Miến Điện trong 

tương lai. Thanh niên Ấn Độ không nên hy vọng quá nhiều vào việc được bảo đảm 

công ăn việc làm từ chính phủ Miến Điện. Lực lượng lao động Ấn Độ cũng vậy. Họ 

sẽ không có tương lai ở Miến Điện. Rõ ràng, nếu Miến Điện không có nhu cầu về 

nguồn lao động Ấn Độ, không có lý do gì để người Ấn Độ vẫn tiếp tục đổ xô đến 

Miến Điện trong thời gian tới” [188]. 

Đặc biệt, đạo luật gây tổn hại nhiều nhất đến lợi ích của người Ấn Độ ở Miến 

Điện là Đạo luật quốc hữu hóa ruộng đất. Sau khi đạo luật này được ban hành đã dấy 

lên sự bất bình sâu sắc và phản đối mạnh mẽ không chỉ của người Ấn Độ trên đất 

Miến Điện mà còn ngay cả ở Ấn Độ. Theo đạo luật này, mỗi người chỉ có thể giữ lại 

tối đa 10 mẫu Anh26 ruộng đất và mỗi gia đình chỉ được giữ lại tối đa 50 mẫu Anh. 

Chính phủ Miến Điện sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ sở hữu đất đó và có 

quyền chia phần còn lại cho nông dân không có đất. Đồng thời, chính phủ Miến Điện 

cũng xác định tỷ lệ bồi thường chỉ với ý nghĩa tượng trưng. Năm 1954, Luật quốc 

hữu hóa đất đai (sửa đổi) xác định tỷ lệ bồi thường gấp 12 lần giá trị đất đai. Tuy 

nhiên, các chủ sở hữu đất Ấn Độ cho rằng theo giá thị trường thì đất đai mà họ sở 

hữu phải cao hơn con số đó nhiều lần. Do đó, trong khi chủ đất Ấn Độ ước tính giá trị 

đất đai của họ là 900 triệu rupee thì chính phủ Miến Điện chỉ chịu trả cho họ 100 triệu 

rupee. Chính phủ Ấn Độ cho rằng số tiền bồi thường như vậy là không thỏa đáng 

[130]. 

Ngoài mức giá đền bù đất đai cho người Ấn Độ tại Miến Điện rất thấp thì 

việc thanh toán số tiền trên cũng diễn ra hết sức chậm chạp. Ngày 27-4-1955, tại 

Quốc hội, thư ký Bộ Ngoại giao Ấn Độ, D. C. Sharma cho biết các khoản bồi 

thường cho chủ sở hữu người Ấn Độ vẫn chưa được chính phủ Miến Điện thanh 

toán và trên thực tế, chính phủ Miến Điện vẫn chưa tuyên bố đền bù. Tính đến 

tháng 8-1957, có 3.000-4.000 đơn yêu cầu bồi thường đã được người Ấn Độ nộp 

đến Cục quốc hữu hóa đất đai Miến Điện. Tuy nhiên, đến tháng 4-1958, chỉ mới có 

168 chủ đất người Ấn Độ được chính phủ Miến Điện trả tiền bồi thường với số tiền 

rất nhỏ là 272.526 kyat27 [132]. 

Trước tình hình trên, chính phủ Ấn Độ cho rằng việc giải quyết quyền sở hữu 

                                                           
26 1 mẫu Anh (acre) = 4046.86 m2 

27 Đơn vị tiền tệ của Miến Điện, 1 kyat = 0,048 rupee 
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đất đai của người Ấn ở Miến Điện là một trong những vấn đề quan trọng cần phải 

được chú trọng trong quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước. Chính phủ Ấn 

Độ biết rất rõ những ảnh hưởng do tác động của các đạo luật mà chính phủ Miến 

Điện ban hành đến đời sống sinh hoạt cũng như quyền sở hữu tài sản của những 

người nhập cư Ấn Độ ở Miến Điện. Chính phủ Ấn Độ đã liên tục làm việc với Miến 

Điện về vấn đề này. Tháng 01-1949, một phái đoàn của Ấn Độ đã đến Miến Điện để 

thảo luận các vấn đề liên quan đến lợi ích của người Ấn Độ ở Miến Điện. Tuy 

nhiên, phái đoàn này đã không thể hoàn thành nhiệm vụ vì sự bất ổn diễn ra ở Miến 

Điện vào thời điểm đó. Đến tháng 6-1950, một phái đoàn khác gồm năm thành viên 

do Bakthavatsalam, Bộ trưởng Công trình công cộng của Ấn Độ dẫn đầu đã đến 

Rangoon để thảo luận về Luật quốc hữu hóa đất đai và các vấn đề liên quan với 

chính phủ Miến Điện. Kết quả mà phái đoàn giành được rất hạn chế, chỉ là một bảo 

đảm khi các đạo luật này được thực thi sẽ không có sự phân biệt đối xử hay chống 

lại bất kỳ một dân tộc hoặc một tôn giáo nào ở Miến Điện [196]. 

Do thấu hiểu những khó khăn mà Miến Điện gặp phải, Ấn Độ đã phối hợp 

cùng với Miến Điện để giải quyết. Ấn Độ cũng cho rằng các đạo luật này là không 

có sự phân biệt đối xử với người Ấn Độ. Thái độ trên của chính phủ Ấn Độ tạo điều 

kiện thuận lợi cho hai nước tăng cường hợp tác hữu nghị về chính trị - ngoại giao. 

Tại Quốc hội, J. Nehru và các thành viên trong chính phủ Ấn Độ cũng lên 

tiếng bảo vệ việc làm trên của chính phủ Miến Điện. Ngày 26-11-1954, trả lời cho 

vấn đề liệu chính phủ đã tiến hành các bước đi cần thiết nào để đảm bảo cho các chủ 

đất Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ A. K. Chanda, trả lời: “Đó là một đạo 

luật chung và không có sự phân biệt đối xử chống lại chủ đất Ấn Độ như đã nêu 

[126]. Và ngày 08-4-1958, trước câu hỏi liệu chính phủ Ấn Độ đã tiến hành các bước 

cần thiết để yêu cầu chính phủ Miến Điện thanh toán các khoản bồi thường cho các 

chủ đất Ấn Độ trong thời gian sớm hơn hay không? J. Nehru đã trả lời “điều duy nhất 

mà chúng ta có thể thực hiện là thông báo vấn đề này đến chính phủ Miến Điện một 

cách nhã nhặn và lịch sự” [132]. Ngày 25-8-1960, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ 

Lakshmi Menon cũng phát biểu: “Chính phủ Miến Điện áp dụng Luật quốc hữu hóa 

đất đai và nhiều văn bản pháp luật khác không chỉ cho công dân Ấn Độ, những công 

dân không mang quốc tịch Miến Điện khác và ngay cả cho công dân Miến Điện. Vì 

những văn bản pháp luật kể trên không có sự phân biệt về đối tượng áp dụng, do đó, 
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không có lý do gì để chúng ta đưa vấn đề này đến chính phủ Miến Điện. Nhưng nơi 

nào thực sự có khó khăn thì nơi đó phái đoàn của chúng ta có thể can thiệp, chúng ta 

sẽ đưa ra các trường hợp cụ thể với chính phủ Miến Điện, để giúp đỡ cho nhân dân 

chúng ta” [137]. 

Sau khi ban hành Đạo luật kiểm soát nhập khẩu vào năm 1948, đến năm 

1954, chính phủ Miến Điện tiếp tục ban hành Đạo luật Công ty Miến Điện (sửa đổi) 

và Đạo luật Quy định đăng ký (nhà nhập khẩu và xuất khẩu)28. Các đạo luật trên đã 

gây rất nhiều khó khăn cho các công ty kinh doanh của người Ấn Độ vì trong thực 

tế, có rất ít người Miến Điện được đào tạo trong lĩnh vực này cũng như có rất nhiều 

cá nhân và công ty của người Ấn Độ chỉ mới bắt đầu kinh doanh sau ngày Miến 

Điện giành được độc lập. Do đó, nhiều hoạt động kinh doanh của người Ấn Độ trên 

đất nước Miến Điện đã phải đối mặt trước nguy cơ phải đóng cửa. 

Mặc dù vấn đề kinh doanh của người Ấn Độ ở Miến Điện còn có nhiều khúc 

mắc khó giải quyết, tuy nhiên, Ấn Độ vẫn luôn giữ thái độ thân thiện với Miến 

Điện, cảm thông với những khó khăn của chính phủ Miến Điện vì lợi ích của Ấn 

Độ. Do vậy, trong suốt giai đoạn cầm quyền của Thủ tướng J. Nehru (1947-1964), 

dù đã nhiều lần cử các đại diện trao đổi với chính phủ Miến Điện về vấn đề quyền 

lợi của người Ấn Độ ở Miến Điện nhưng chính phủ Ấn Độ không quá nhấn mạnh 

đến vấn đề này. Thậm chí, chính phủ Ấn Độ còn có những động thái bảo vệ cho 

chính phủ Miến Điện. Thái độ mềm dẻo này của chính phủ Ấn Độ còn kéo dài cho 

đến những năm cuối cùng trong giai đoạn J. Nehru giữ chức thủ tướng Ấn Độ. Đại 

diện Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã phát biểu ngày 01-5-1962 tại Quốc hội Ấn Độ rằng 

“không có bước tiến rõ ràng nào được chính phủ Miến Điện thực hiện đối với việc 

thanh toán bồi thường cho những người Ấn Độ bị thiệt hại ở Miến Điện khi chiến 

tranh kết thúc” [173].  

3.3.2. Giải quyết vấn đề người Ấn Độ ở Malaya 

Khi người Anh thiết lập được quyền kiểm soát ở Malaya, một lượng lớn 

người Ấn Độ đã di cư sang nước này và đa số họ đều làm việc trong các đồn điền 

cao su. Dưới tác động của CTTG thứ hai và sự chiếm đóng của Nhật Bản, ý thức 
                                                           
28 Với đạo luật thứ nhất, cá nhân hoặc các công ty nước ngoài chỉ được phép đăng ký hoạt động khi họ đã 

tham gia vào hoạt động kinh doanh nhập khẩu trước ngày 04-01-1948. Trong khi đó, theo đạo luật thứ 

hai, các công ty xuất nhập khẩu chỉ được phép đăng ký khi có trên 75% nhân viên của công ty là người 

Miến Điện có mức lương là 500 kyat/tháng, và từ 50% người lao động trở lên nhận được mức lương 750 

kyat/tháng. 
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dân tộc của Malaya đã được khơi dậy. Họ lo lắng về tương lai của đất nước đồng 

thời cũng nhận ra dưới sự thống trị của người nước ngoài thì các nguy cơ phân biệt 

chủng tộc đã tràn ngập ở đất nước họ. Tại Hội nghị Liên Á ở Delhi tháng 3-1947, 

các đại biểu Malaya cũng đã trao đổi, thảo luận thẳng thắn nguy cơ về người Trung 

Quốc và Ấn Độ với các đại biểu Miến Điện. 

Trong khi đó, người Ấn Độ ở Malaya trong những năm chiến tranh không 

được quan tâm và thậm chí trở thành đối tượng của chính quyền quân sự Anh với 

việc hàng trăm người Ấn Độ đã bị chính quyền quân sự Anh bắt giữ khi chưa có lý 

do chính đáng hoặc có nhiều người chưa điều tra kỹ đã bị bắt giữ [109; tr. 55]. 

Trước tình hình đó, đặc biệt là từ tháng 9-1946, khi chính phủ Lâm thời được 

thành lập, Ấn Độ đã tích cực hơn trong việc ủng hộ người nhập cư Ấn Độ ở Malaya 

nhằm thay đổi tình hình cho công dân của mình theo ba hướng: Lợi ích kinh tế của 

những người nhập cư Ấn Độ; các trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là liên quan đến 

việc các nhà chức trách của Malaya bắt và giam giữ người Ấn Độ; tình trạng của 

người Ấn Độ, điều kiện lao động và vấn đề quyền công dân. 

Vấn đề đầu tiên về tình trạng của người nhập cư Ấn Độ trong quan hệ chính 

trị - ngoại giao giữa Ấn Độ và Malaya thời kỳ này liên quan đến lợi ích kinh tế của 

người Ấn Độ ở Malaya, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai và lĩnh vực tài chính. Năm 

1947, chính phủ Malaya công bố hai dự thảo. Một là, Sắc lệnh về quyền đất đai 

(trong thời gian bị Nhật Bản chiếm đóng); hai là, Sắc lệnh về con nợ và chủ nợ 

(cũng vào thời gian nói trên). Sắc lệnh đầu tiên đề cập đến các quy định công nhận 

tất cả các giao dịch đất đai trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng đều có hiệu lực và 

cho phép các công ty điều chỉnh sổ đăng ký cho tất cả các giao dịch không phù hợp 

với pháp luật trước thời gian chiếm đóng. Với sắc lệnh này, các giao dịch đất đai 

diễn ra trong thời gian Nhật Bản chiếm đóng được chính phủ Malaya thừa nhận. Sắc 

lệnh thứ hai quy định các khoản thanh toán trong thời gian chiếm đóng được xác 

nhận, ngoại trừ những khoản thanh toán có liên quan đến những người đã trốn khỏi 

Malaya trước cuộc xâm lược của Nhật Bản. Những quy định của luật pháp liên quan 

đến vấn đề này có sự phân biệt đối xử chống lại người Ấn Độ và có lợi cho những 

người châu Âu, vì những người châu Âu đã trốn khỏi Malaya trước khi người Nhật 

có mặt ở đây và do đó không phải gánh chịu những bất lợi như người Ấn Độ ở lại 

Malaya. 
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Trước những sắc lệnh bất lợi cho người Ấn Độ, Ấn Độ đã đề nghị Malaya 

phải đối xử công bằng với người Ấn Độ ở Malaya và đề nghị cần đánh giá lại tất cả 

các giao dịch trong thời gian Malaya bị Nhật Bản chiếm đóng. Trước tình hình đó, 

chính phủ Malaya đã hoãn việc thực hiện hai sắc lệnh này trong thời gian 2 năm. 

Tuy nhiên, ngày 01-10-1949, sau khi hết thời gian nói trên, hai sắc lệnh này đã được 

Hội đồng lập pháp liên bang Malaya thông qua và có hiệu lực. 

Ngoài ra, người Ấn Độ ở Malaya còn bị ảnh hưởng bởi một tác động khác. 

Do diễn biến phức tạp của các cuộc nổi dậy từ năm 1948, chính phủ Malaya đã 

tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Theo đó, những người tham gia vào các hoạt động 

khủng bố hoặc bị nghi ngờ giúp đỡ những kẻ khủng bố sẽ bị bắt giữ và kết án. Từ 

năm 1948 đến năm 1952 đã có 1.363 người Ấn Độ bị các nhà chức trách Liên bang 

bắt giữ, khoảng 40 chettyar - những người cho vay của Ấn Độ - cũng bị bắt về tội 

danh hỗ trợ tài chính cho những kẻ khủng bố. Trước tình hình đó, Ấn Độ đã cử đại 

diện sang đàm phán với chính phủ Malaya và kết quả 23 người được phóng thích vô 

điều kiện, 15 người hồi hương về Ấn Độ [69; tr. 454]. Cũng từ sự can thiệp của 

chính phủ Ấn Độ, 600 người Ấn Độ đã được trả tự do, 830 người bị bắt giữ ở 

Malaya đã được hồi hương về nước trong tháng 6-1948 và tháng 4-1954 [115; tr. 

2190]. 

Vấn đề quan trọng nhất và cũng là vấn đề khó khăn nhất đối với chính phủ 

Ấn Độ trong việc tăng cường quan hệ chính trị - ngoại giao để giải quyết vấn đề 

người Ấn Độ ở Malaya chính là tiếng nói chính trị của người Ấn Độ ở nước này. 

Mặc dù số người dân Ấn Độ tại Malaya là rất nhỏ so với tổng số dân Malaya và 

Trung Quốc (10,3% so với 43,5% và 44,7%) nhưng đây vẫn là một tỷ lệ đáng kể so 

với dân số của các nước khác ở Malaya. Năm 1948, quy định về quyền công dân 

của Liên bang Malaya rất nghiêm ngặt. Để hội đủ điều kiện thì người nước ngoài 

sinh ra tại Liên bang phải cư trú tối thiểu là 8 năm trước khi đề án Liên bang có hiệu 

lực, còn những người khác (không sinh ra ở Liên bang) thì phải cư trú ít nhất là 15 

năm trước khi đề án Liên bang có hiệu lực. Quan điểm của Ấn Độ cho rằng việc xác 

định quyền công dân không nên dựa vào nơi sinh ra. Đại diện Ấn Độ nhiều lần đề 

nghị chính phủ Malaya sửa đổi các quy định trên, nhưng không có kết quả bởi hiến 

pháp này vẫn được thực hiện tại Malaya từ ngày 01-02-1948 [81; tr. 330]. Với 

những điều kiện khắt khe trong việc được công nhận quyền công dân đã làm cho 
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nhiều người Ấn Độ tại Malaya có nguy cơ trở thành không quốc tịch và thậm chí 

không có quyền được đối xử như một người nước ngoài. 

Một vấn đề khác liên quan đến quyền lợi chính trị của người Ấn Độ ở 

Malaya cũng thu hút sự chú ý của chính phủ Ấn Độ là số lượng đại diện của Ấn Độ 

trong các hội đồng của Liên bang Malaya. Trước CTTG thứ hai, đại diện của Ấn Độ 

trong các hội đồng của Malaya là không đáng kể. Chẳng hạn, năm 1938, dân số Ấn 

Độ chiếm đến 26 % dân số của Liên bang Malaya, nhưng chỉ có một đại diện của 

Ấn Độ trong Hội đồng Liên bang. Trong giai đoạn từ sau năm 1948 cũng chỉ có một 

đại diện của Ấn Độ trong các hội đồng: Hội đồng Liên bang, Hội đồng Lập pháp 

Straits Settlements và Hội đồng Johore. Điều đó có nghĩa là chỉ có ba người Ấn Độ 

đại diện cho hơn 10% tổng dân số Ấn Độ ở Malaya [40; tr. 98]. 

Trước tình hình đó, Ấn Độ đã gia tăng các hoạt động chính trị - ngoại giao như 

hội đàm, cử phái đoàn đại diện, gửi công hàm ngoại giao… cho Malaya đề nghị bảo 

đảm quyền bình đẳng cho mọi công dân ở Malaya không phân biệt nguồn gốc của họ. 

Ấn Độ khẳng định đó là nguyên tắc nhất quán trong chính sách của Ấn Độ về người 

Ấn Độ ở nước ngoài. Những người đó không thể trở thành nạn nhân của những quy 

định phân biệt đối xử. Kết quả của các hoạt động chính trị - ngoại giao này là có 

200.000 người Ấn Độ được bảo đảm quyền công dân Malaya tính đến ngày 31-12-

1952 [89]. Trong các hội đồng của Liên bang Malaya, số lượng các đại diện là người 

Ấn Độ được cải thiện đáng kể. Năm 1948, trong số 50 thành viên Cao ủy đại diện cho 

lợi ích, các nhóm và các hoạt động khác nhau ở Malaya có 5 người là Ấn Độ (22 

người Malaya, 14 người Trung Quốc, 7 người châu Âu, 1 người Sirilanka và 1 người 

lai Á - Âu) [110; tr. 418]. Kết quả bước đầu trong việc nâng cao quyền lợi chính trị 

cho người Ấn Độ ở Malaya mặc dù vẫn chưa làm thỏa mãn mong muốn của chính 

phủ Ấn Độ, nhưng những nỗ lực, cố gắng từ Ấn Độ đã tạo nên một bước tiến đáng kể 

so với trước đó. Cũng trên cơ sở những nỗ lực của chính phủ Ấn Độ, đến cuối năm 

1959 đầu năm 1960, trong Hội đồng quốc gia của Liên bang Malaya đã có 6 đại diện 

người Ấn (Đại hội người Ấn ở Malaya - MIC) so với 16 đại diện người Malaya (Tổ 

chức dân tộc thống nhất Malaya - UMNO) và 16 đại diện người Trung Quốc (Hiệp 

hội người Hoa ở Malaya - MCA). Đặc biệt, trong Ban chấp hành của Hội đồng có 

đến 3 đại diện của MIC so với 3 đại diện của UMNO và 5 đại diện của MCA [38]. 

Vào năm 1953, Ấn Độ lại tiếp tục các hoạt động chính trị - ngoại giao với 
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Malaya để phối hợp giải quyết một khó khăn khác. Lúc bấy giờ, chính phủ Malaya 

ban hành Pháp lệnh nhập cảnh (có hiệu lực từ ngày 01-8-1953). Theo đó, những 

người được nhập cảnh vào Malaya tìm kiếm việc làm phải là những đối tượng có 

trình độ chuyên môn cao hoặc phải có một công việc với số tiền công là 775 rupee 

hoặc 164 USD/tháng trở lên (trong thời gian tối thiểu là hai năm) thì mới được cấp 

giấy phép nhập cảnh. Yêu cầu này là rào cản không nhỏ đối với những người nhập 

cư Ấn Độ, bởi phần lớn họ là những người lao động giản đơn hoặc có thu nhập 

thấp. Do đó, yêu cầu trên là điều kiện mà rất ít người nhập cư Ấn Độ có thể đáp ứng 

được. Vấn đề này cũng mang lại hệ lụy tương tự như trường hợp của Miến Điện và 

các công ty Ấn Độ tại Malaya sẽ phải đối mặt với việc thiếu lao động trong tương 

lai. Ấn Độ đã cử đại diện đến diện kiến chính phủ Malaya. Kết quả là, dù Malaya 

chưa thể sửa đổi pháp lệnh nói trên, tuy nhiên, họ cũng đã cam kết với Ấn Độ sẽ 

xem xét, nghiên cứu đầy đủ về vấn đề này. Mặc dù Ấn Độ đã thảo luận nhiều lần 

với chính phủ Malaya nhưng thực tế Ấn Độ cũng không muốn quá quan tâm vấn đề 

trên. Tại Quốc hội Ấn Độ vào tháng 11-1953, J. Nehru cũng thừa nhận không thể 

kêu gọi các cơ quan di trú của Malaya chấp nhận cho tất cả những người Ấn Độ yêu 

cầu nhập cảnh [113]. Tháng 3-1954, khi thảo luận vấn đề người nhập cư Ấn Độ tại 

Quốc hội, A. K. Chanda, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cũng đã phát biểu rằng 

việc nhập cư vào Malaya chỉ được thực hiện theo các điều kiện nhất định, cho dù 

các tiêu chí di cư như thế chủ yếu là phục vụ cho lợi ích của người Malaya” [114]. 

Sau nhiều lần gặp gỡ giữa hai bên nhưng không đạt được kết quả, tháng 12-1959, 

Sadath All Khan, Thư ký Bộ Ngoại giao Ấn Độ, một lần nữa tuyên bố rằng “Ấn Độ 

không thể yêu cầu có bất cứ ngoại lệ nào trước các quy định của chính phủ có chủ 

quyền (Malaya) để điều chỉnh sự xâm nhập của người nước ngoài vào lãnh thổ của 

họ, đặc biệt là nếu các quy định đó được áp dụng chung cho tất cả người nước 

ngoài [116]. Các tuyên bố trên là sự thể hiện rõ ràng về thái độ của chính phủ Ấn 

Độ đối với vấn đề người nhập cư Ấn Độ ở Malaya cũng như ở các nước khác. 

Ngoài ra, ngay từ khi giành được quyền tự trị từ Anh (1947), dưới ảnh hưởng 

quan điểm của J. Nehru, chính phủ Ấn Độ đã chỉ đạo cơ quan ngoại giao Ấn Độ quán 

triệt tinh thần tôn trọng Malaya trong quan điểm phải tuân thủ luật pháp Malaya đặt 

ra đối với người Ấn Độ. Người Ấn Độ di cư sang Malaya phải chú ý không làm 

phương hại đến lợi ích của người Malaya. Với quan điểm người Ấn Độ khi sinh sống 
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ở một nước nào cũng như ở Malaya đều phải xem nước đó là quê hương của mình, 

Tổng thống Ấn Độ, R. Prasad, cũng đã chỉ rõ tại Quốc hội (năm 1950): “Ấn Độ có số 

lượng lớn người dân sống ở nước ngoài và chính phủ Ấn Độ luôn khuyên họ rằng họ 

nên hòa mình với những người dân bản địa và xem đó là ngôi nhà thực sự của họ” 

[112]. 

Các phát biểu và quan điểm trên của Ấn Độ phù hợp với chính sách mà chính 

phủ Ấn Độ thực hiện là tìm biện pháp hạn chế xu hướng người Ấn Độ tại Malaya 

thường dựa vào sự bảo vệ của chính phủ Ấn Độ dù họ đang sống và làm việc tại 

Malaya. J. Nehru ngay từ đầu đã không ủng hộ quan điểm này của người Ấn Độ ở 

Malaya trong chuyến thăm đến Malaya vào năm 1946 vì bản chất đa chủng tộc của 

Malaya, người Ấn Độ phải hợp tác với các phần khác của cộng đồng này vì lợi ích 

trong tương lai của châu Á” [200]. Ông nhấn mạnh việc người Ấn Độ tại Malaya phải 

lựa chọn là công dân của Ấn Độ hoặc Malaya và rằng nếu họ tuyên bố là công dân với 

những đặc quyền Malaya thì họ không thể đồng thời tuyên bố là công dân Ấn Độ. 

Tháng 6-1950, trong một phát biểu khác, J. Nehru khuyên những người Ấn 

Độ ở Malaya phải trung thành với đất nước mà họ đang sinh sống cũng như cần hòa 

nhập với các cộng đồng khác. Tháng 12-1954, trong chuyến viếng thăm Penang, J. 

Nerhu đã tuyên bố: “Nếu các bạn quyết định trở thành công dân Malaya thì các bạn 

cần yêu đất nước này như chính quê hương của các bạn” [90]. Chính sách nhất quán 

trên cũng được Ấn Độ khẳng định một cách mạnh mẽ tại Quốc hội vào tháng 9- 

1963: “Chúng tôi để cho người Ấn Độ ở nước ngoài tự lựa chọn liệu họ có tiếp tục 

giữ quốc tịch Ấn Độ hay chấp nhận quốc tịch của quốc gia mà họ đang sống. Điều 

này là hoàn toàn do họ quyết định. Nếu họ vẫn còn giữ quốc tịch Ấn Độ thì họ có 

quyền yêu cầu được đối xử như người nước ngoài ở những đất nước đó. Họ trở 

thành người nước ngoài và sẽ nhận được sự đối xử tốt mà bất cứ người ngoài nào 

khác có được… Mặt khác, nếu họ lựa chọn quốc tịch của đất nước mà họ đang sống 

thì họ phải được đối xử như công dân nước sở tại với tất cả các quyền và nghĩa vụ 

của công dân. Trong trường hợp đó, chúng tôi dành cho họ sự quan tâm về mặt tình 

cảm còn về chính trị thì không bởi họ không còn là công dân Ấn Độ nữa” [105; tr. 

401].  

Có thể nói, với thái độ mềm dẻo, khéo léo trong việc giải quyết các vấn đề 

liên quan đến người nhập cư Ấn Độ ở Malaya trong giai đoạn J. Nehru giữ chức thủ 
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tướng Ấn Độ (1947-1964), tình trạng của người nhập cư Ấn Độ ở Malaya đã có 

những cải thiện nhất định trên các lĩnh vực. Đồng thời, cách thức giải quyết của 

chính phủ Ấn Độ về những vấn đề liên quan đến người Ấn Độ ở Malaya cũng thể 

hiện rõ quan điểm, chính sách của chính phủ Ấn Độ đối với người Ấn Độ ở nước 

ngoài nói chung và người Ấn Độ ở Malaya nói riêng, là tránh những bất lợi có thể 

gây phương hại đến hòa bình và ổn định trong quan hệ chính trị - ngoại giao giữa 

hai nước này, nhằm bảo vệ cho công cuộc củng cố ĐLDT của Ấn Độ sau khi nước 

này giành được quyền tự trị. 

3.3.3. Hợp tác an ninh với Miến Điện và Indonesia 

3.3.3.1. Với Miến Điện 

Ấn Độ và Miến Điện có chung đường biên giới dài 1463 km. Bốn bang ở vị 

trí biên giới Đông Bắc Ấn Độ giáp với Miến Điện có vị trí chiến lược quan trọng là 

Mizoram, Manipur, Nagaland và Arunachal Pradesh. Miến Điện còn có đường bờ 

biển dài 1930 km ở vịnh Bengal và chỉ cách khu vực chiến lược đảo Andaman của 

Ấn Độ khoảng 30 km. Với vị trí địa chiến lược đó, Miến Điện đóng vai trò thiết yếu 

trong lợi ích an ninh và đảm bảo nền ĐLDT cho Ấn Độ. Do đó, đảm bảo khu vực 

biên giới chung hòa bình, ổn định là một trong những nội dung cơ bản của quan hệ 

chính trị - ngoại giao giữa Ấn Độ và Miến Điện. 

Ngay trong chuyến thăm Ấn Độ vào tháng 12-1947 của Thủ tướng Miến Điện 

U Nu, chính phủ hai nước đã ra thông cáo chung, trong đó đề cập đến việc “giữa Ấn 

Độ và Miến Điện có những lợi ích song trùng trong việc thúc đẩy sự hợp tác an ninh từ 

trong quá khứ” [193]. Có thể thấy, chính phủ Ấn Độ và Miến Điện đã thể hiện rõ 

những mong muốn gia tăng quan hệ chính trị - ngoại giao vì lợi ích chung giữa hai 

nước. 

Trong cuộc nội chiến ở Trung Quốc, tính đến đầu năm 1949, một bộ phận 

lực lượng của Quốc dân Đảng đã chạy sang vùng Đông Bắc Miến Điện, kéo theo đó 

là sự truy kích của quân đội Trung Quốc (đến năm 1953, số lượng này đã lên đến 

12.000 người). Sự hiện diện của lực lượng này đã không được Miến Điện chào đón. 

Miến Điện cho rằng quân đội cộng sản Trung Quốc sẽ lấy cớ đó để dễ dàng xâm 

nhập vào lãnh thổ Miến Điện, nhất là tại thời điểm này, trong nội bộ Miến Điện, 

những người cộng sản cũng đang tiến hành các cuộc nổi dậy chống chính quyền và 

mối quan hệ giữa Miến Điện và cộng sản Trung Quốc không quá thân mật [56].  
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Trước tình hình trên, khi tranh luận tại Ủy ban Chính trị của Đại hội đồng 

LHQ ngày 17-4-1949, V. K. Krishna Menon, đại diện chính phủ Ấn Độ, đã bày tỏ sự 

“quan ngại sâu sắc” của Ấn Độ bởi “bất kỳ hành động sai trái nào gây ảnh hưởng 

đến Miến Điện cũng đồng nghĩa với việc gây ảnh hưởng đến Ấn Độ”. Tiếp đó, ngày 

22-4-1949, ông cũng nhấn mạnh sự xâm nhập của quân đội Trung Quốc là sự xâm 

lược “trắng trợn”, đồng thời khẳng định sự chiếm đóng của quân đội nước ngoài trên 

phạm vi lãnh thổ 50.000 dặm vuông của Miến Điện là một “hành động hoàn toàn bất 

hợp pháp” [210; tr. 653, 659]. Ngày 14-10-1949, cùng với 8 quốc gia khác, Ấn Độ đã 

ủng hộ nghị quyết kêu gọi quân đội nước ngoài ở Miến Điện hạ vũ khí.  

Bên cạnh đó, trong tháng 12-1949, Thủ tướng U Nu cũng đã cử U. E. Maung 

trực tiếp đến Delhi để thảo luận những vấn đề liên quan đến an ninh của Miến Điện 

với J. Nehru và chính phủ Ấn Độ. Trong dịp này, trả lời các câu hỏi liên quan đến 

hoạt động của quân đội Trung Quốc trên biên giới Đông Bắc Miến Điện, U. E. 

Maung cho biết đây là một vấn đề chính trị, đồng thời Miến Điện mong muốn tham 

vấn với Ấn Độ về quan điểm của Ấn Độ liên quan đến tình hình đang diễn ra ở 

Miến Điện. Đại diện hai chính phủ Ấn Độ và Miến Điện đã thảo luận nhiều vấn đề 

chính trị - ngoại giao liên quan đến biên giới của hai nước. Chẳng hạn như Miến 

Điện - Trung Quốc, Miến Điện - Đông Dương, Miến Điện - Assam và các vấn đề 

nội bộ của Miến Điện.  

Ấn Độ và Miến Điện là những quốc gia láng giềng, mọi biến động của Miến 

Điện đều tác động mạnh đến Ấn Độ và ngược lại. Lợi ích và an ninh của hai nước 

phụ thuộc chặt chẽ vào nhau. An ninh của Ấn Độ phụ thuộc vào sự hòa bình của 

Miến Điện. Trong khi Miến Điện lại đang hết sức lo ngại về sự can thiệp của Trung 

Quốc vào Miến Điện. Thủ tướng U Nu đã nhấn mạnh tại Quốc hội ngày 05-9-1950: 

“Sự xâm lược đã diễn ra một cách âm thầm và tinh vi. Sự hiện diện của quân đội 

nước ngoài có liên quan đến cuộc nổi dậy vũ trang ở Miến Điện sẽ có thể đặt dấu 

chấm hết cho sự tự do của Miến Điện” [53]. Trước tình hình gay cấn của Miến 

Điện, Ấn Độ đã công khai phản đối hành động đó của quân Quốc dân Đảng Trung 

Quốc, nghiên cứu và đưa ra nhiều biện pháp nhằm giúp chính phủ Miến Điện khôi 

phục luật pháp và trật tự một cách nhanh chóng. 

Tại cuộc họp báo ở Delhi ngày 28-02-1952, Thủ tướng J. Nehru một lần nữa 

thể hiện thái độ cứng rắn về sự có mặt của quân đội Quốc dân Đảng Trung Quốc ở 
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Miến Điện: “Việc quân đội Quốc dân Đảng Trung Quốc hiện diện trên lãnh thổ 

Miến Điện là không thể chấp nhận được. Do đó, cần nhanh chóng đẩy lực lượng 

này ra khỏi lãnh thổ Miến Điện” [158; tr. 4-5]. 

Tháng 3-1953, sau khi không thể thuyết phục được Mỹ can thiệp chính phủ 

Trung Quốc nhằm rút quân đội của họ ra khỏi khu vực Đông Bắc Miến Điện, Miến 

Điện đã quyết định đưa vấn đề này ra LHQ. Ấn Độ lúc bấy giờ đã ủng hộ mạnh mẽ 

nghị quyết giải trừ quân bị và di tản quân đội nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Miến Điện. 

Ấn Độ tuyên bố đứng về phía Miến Điện cả trong và ngoài LHQ. Sau chuyến thị sát 

biên giới Miến Điện - Ấn Độ của Thủ tướng U Nu và Thủ tướng J. Nehru, tại cuộc 

họp báo ngày 28-3-1953, Thủ tướng J. Nehru đã tuyên bố khẳng định Ấn Độ sẽ ủng 

hộ quan điểm của Miến Điện tại LHQ. Mối quan tâm về an ninh ở Miến Điện của Ấn 

Độ và tầm quan trọng của Miến Điện đối với Ấn Độ không chỉ được quốc hội, chính 

phủ và các nhà lãnh đạo Ấn Độ mà ngay cả giới báo chí Ấn Độ cũng hết sức quan 

tâm. Trong một bài viết ngày 18-3-1953, khi Thủ tướng J. Nehru đến thăm vùng 

Assam, tờ Hindu cho biết: “Sự quan tâm của Ấn Độ về những gì xảy ra ở Miến Điện 

không chỉ là sự tư vấn cho một người hàng xóm tốt. Chúng tôi cực kỳ quan tâm đến 

những vấn đề liên quan đến sự an toàn của Miến Điện. Bởi chỉ khi chính quyền ở 

Miến Điện ổn định, mạnh mẽ thì biên giới Đông Bắc của chúng tôi mới được an 

toàn” [179].  

Tiếp đó, ngày 05-11-1953, tại một cuộc tranh luận ở LHQ về việc Miến Điện 

chống lại sự hiện diện của quân đội Trung Quốc trên lãnh thổ Miến Điện, V. K. 

Krishna Menon, đại diện của Ấn Độ tại LHQ ủng hộ mạnh mẽ hành động của quốc 

gia láng giềng ĐNA với cảnh báo: “Những gì gây tổn hại đến Miến Điện cũng có 

nghĩa là làm tổn hại đến chúng tôi (Ấn Độ). Giữa hai nước không có bất kỳ liên 

minh quân sự nào nhưng Miến Điện có liên quan chặt chẽ với chúng tôi và tất nhiên 

tình hình ở Miến Điện là mối quan tâm lớn đối với chúng tôi” [101; tr. 90].  

Tháng 8-1955, Pandit Kunzru, một thành viên chủ chốt của Quốc hội Ấn Độ, 

trong buổi nói chuyện với Hội công chức Ấn Độ ở Madras cho biết: “Không ai có 

thể phủ nhận rằng sự độc lập của Miến Điện là vấn đề liên quan mật thiết đến Ấn 

Độ. Mặc dù chúng ta có thể tin vào một chính sách hòa bình và chúng ta sẵn sàng 

hy sinh để đạt được điều đó, chúng ta cũng không thể giữ im lặng khi quân đội nước 

ngoài đang chiếm đóng Miến Điện. Cho dù có hay không sự thỏa thuận giữa Ấn Độ 
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và Miến Điện, rõ ràng là lợi ích và an ninh của Ấn Độ phụ thuộc vào sự tự do và 

độc lập của Miến Điện” [183]. 

Đến năm 1956, khi quân đội Trung Quốc một lần nữa xâm nhập vào lãnh thổ 

Miến Điện, Thủ tướng U Nu lại tiếp tục tìm đến sự hỗ trợ của Ấn Độ. Vai trò trung 

gian của J. Nehru đã góp phần quan trọng thúc đẩy hai nước xích lại gần hơn để giải 

quyết vấn đề này, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã có chuyến thăm đầu tiên 

đến Miến Điện và đồng ý thảo luận về các vấn đề biên giới với Thủ tướng U Nu của 

Miến Điện [144; tr. 6]. 

Có thể nói, lợi ích an ninh của Ấn Độ phụ thuộc vào an ninh và độc lập của 

Miến Điện. Vấn đề giữ vững ĐLDT của Miến Điện có liên quan mật thiết đến Ấn 

Độ, là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự quan tâm của chính phủ Ấn Độ sau khi hai 

nước giành được độc lập. Vì lẽ đó, Ấn Độ đã có những động thái hết sức cụ thể để 

phối hợp với Miến Điện trong việc đảm bảo an ninh biên giới, qua đó tăng cường 

quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước. 

3.3.3.2. Với Indonesia 

Nằm giữa lục địa châu Á và châu Đại Dương, nối liền Ấn Độ Dương với 

Thái Bình Dương, Indonesia có tầm quan trọng chiến lược đối với sự phát triển của 

Ấn Độ. Do đó, Indonesia cũng thu hút sự quan tâm của Ấn Độ. Hiệp ước hữu nghị 

Ấn Độ - Indonesia ký kết vào năm 1951, gần như giống hiệp ước mà New Delhi đã 

ký với Miến Điện vài tháng sau đó. Điều I của hiệp ước cho thấy sự xem xét giữa 

chính phủ hai nước để xây dựng tiêu chuẩn về đảm bảo an ninh “hòa bình vĩnh viễn 

và tình bạn không thay đổi” giữa hai nước. Điều III đưa ra các quy định tham vấn 

và cung cấp cơ sở cho hợp tác an ninh - chính trị giữa hai nước: “Chính phủ hai bên 

thống nhất với nhau là đại diện của họ sẽ gặp nhau thường xuyên để trao đổi quan 

điểm về các vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt là trong vấn đề đảm bảo an ninh và 

xem xét cách thức, phương tiện để cùng hợp tác trong các vấn đề đó” [156; tr. 55-

56]. Trên cơ sở quan điểm của hai nước về vấn đề này các hiệp ước hữu nghị sau đó 

là sự hợp tác riêng giữa các lực lượng vũ trang của hai phía dưới hình thức là những 

thoả thuận riêng trong mỗi lực lượng tương ứng. Chẳng hạn như trong lực lượng hải 

quân (1956), không quân (1958) và trong lực lượng quân đội vào năm 1960... Các 

hiệp ước này nhấn mạnh đến những trao đổi quân sự, cán bộ cấp cao, đào tạo, cung 

cấp thiết bị và Ấn Độ cấp các khoản vay để tạo điều kiện cho những hoạt động này 
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giữa hai nước. Indonesia là quốc gia duy nhất ngoài Khối thịnh vượng chung mà Ấn 

Độ tiến hành tập trận hải quân. Năm 1950, Ấn Độ cũng đã hỗ trợ cho Indonesia 

những viện trợ quân sự nhằm hạn chế các cuộc nổi dậy và phong trào đòi ly khai ở 

Indonesia. 

Hợp tác giữa Ấn Độ và Indonesia nhằm đảm bảo an ninh trong lĩnh vực quân 

sự cũng rất chặt chẽ. Từ khi Indonesia giành được độc lập, lực lượng không quân 

hai nước vẫn tiếp tục duy trì liên lạc với nhau và “giữa hai nước luôn tồn tại một sự 

hợp tác chặt chẽ, một tình bạn thân thiết và ấm áp” [182]. Vào tháng 7-1951, một 

số quân nhân Indonesia đã được gửi đi đào tạo tại Ấn Độ. Ngày 08-02-1955, văn 

kiện hợp tác hàng không giữa hai nước được ký kết. Theo thỏa thuận này, nhân viên 

hàng không của Ấn Độ sẽ làm việc cho lĩnh vực không quân Indonesia và ngược lại, 

đồng thời Ấn Độ và Indonesia sẽ cung cấp cho nhau dịch vụ hướng dẫn du lịch của 

mỗi nước.  

Có thể thấy, trong giai đoạn này, giữa Ấn Độ và Indonesia đã có những hợp 

tác an ninh tích cực trên nhiều lĩnh vực. Chính điều này là biểu hiện góp phần thúc 

đẩy quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ và Indonesia sau khi hai nước giành 

được độc lập. 

Tiểu kết chương 3 

Quan hệ của Ấn Độ với một số nước ĐNA trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao 

giai đoạn 1947-1964 bao gồm những nội dung chủ yếu: Ấn Độ với cuộc đấu tranh 

giành, bảo vệ và củng cố ĐLDT ở một số nước ĐNA; quan hệ ngoại giao về mặt nhà 

nước hay việc phối hợp giải quyết vấn đề kiều dân và hợp tác an ninh của Ấn Độ với 

một số nước ĐNA.  

* Một trong những nội dung quan trọng nhất trong quan hệ của Ấn Độ với một 

số nước ĐNA trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao trong giai đoạn này là sự ủng hộ của 

Ấn Độ đối với công cuộc đấu tranh giành, bảo vệ và củng cố ĐLDT ở một số nước 

ĐNA. Sau khi giành được quyền tự trị từ tay thực dân Anh năm 1947, Ấn Độ thấu hiểu 

sâu sắc thân phận bị CNTD cai trị và có những nhận thức chiến lược về cuộc đấu tranh 

giành, bảo vệ và củng cố ĐLDT của Ấn Độ và của các nước ĐNA. Chính vì vậy, dưới 

thời cầm quyền của Thủ tướng J. Nehru, Ấn Độ đã gia tăng sự ủng hộ đối với công 

cuộc GPDT, củng cố và xây dựng đất nước của một số nước ĐNA như Indonesia, Việt 

Nam (VNDCCH), Miến Điện, Malaya với những hình thức hết sức đa dạng, từ tinh 
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thần đến vật chất, tùy thuộc vào hoàn cảnh lịch sử của mỗi nước cũng như những cân 

nhắc mang tính lợi ích quốc gia của chính phủ Ấn Độ. Đối với Indonesia, Việt Nam và 

Malaya, sự hỗ trợ của Ấn Độ tập trung phần lớn ở những chia sẻ về tinh thần – ngoại 

giao với những cấp độ khác nhau, từ những tuyên bố ủng hộ đến những hành động 

thiết thực kêu gọi sự đồng tình của dư luận quốc tế. Trong khi đó, với tầm quan trọng 

chiến lược đối với Ấn Độ của Miến Điện, Ấn Độ đã có những hỗ trợ toàn diện không 

chỉ về tinh thần mà còn tăng cường những viện trợ về vật chất cho công cuộc củng cố 

ĐLDT của Miến Điện. 

* Quan hệ ngoại giao về mặt nhà nước là nội dung quan trọng thứ hai trong 

quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA trong giai đoạn nói 

trên. Dưới sự lãnh đạo của J. Nehru, trên cơ sở sự thống nhất trong chính sách đối 

ngoại hòa bình, không liên kết, ủng hộ phong trào GPDT, chống CNTD, bên cạnh một 

số vấn đề trái chiều với những khúc mắc nhất định thì mối quan hệ này thể hiện những 

lợi ích song trùng là chủ yếu. Đó là những lợi ích mang tầm quốc gia, dân tộc liên quan 

đến nội bộ Ấn Độ và một số nước ĐNA cũng như những vấn đề có tác động sâu rộng 

trên bình diện quốc tế, mà Ấn Độ và một số nước ĐNA là những thực thể không thể 

tách rời. Chính những sắc thái đa dạng đó đã tạo nên bức tranh đa sắc màu trong quan 

hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA (1947-1964), đặt nền tảng 

cho chính sách đối ngoại của Ấn Độ sau này. 

* Phối hợp giải quyết vấn đề kiều dân và hợp tác an ninh với một số nước ĐNA 

cũng là một nội dung quan trọng mà chính phủ Ấn Độ thời kỳ này hết sức quan tâm. 

Do những nhận thức chiến lược về tầm quan trọng của vấn đề người dân Ấn Độ ở nước 

ngoài và an ninh biên giới góp phần ổn định tình hình nội tại và nâng cao vị thế quốc 

gia sau khi giành được quyền tự trị, Ấn Độ đã có những chính sách hết sức khôn 

ngoan, mềm dẻo với những bước đi, hình thức, biện pháp linh hoạt trong việc giải 

quyết các vấn đề nói trên nhằm đảo bảo lợi ích cao nhất không chỉ cho người dân, đất 

nước Ấn Độ mà còn tính đến lợi ích của các nước ĐNA, không tạo ra những bất lợi 

làm phương hại đến hòa bình, ổn định chính trị và an ninh quốc gia trong công cuộc 

củng cố ĐLDT của Ấn Độ.  
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CHƯƠNG 4. 

NHẬN XÉT VỀ QUAN HỆ CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO CỦA ẤN ĐỘ VỚI 

MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á  (1947-1964) 

 

Quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA trong giai 

đoạn 1947-1964 diễn ra trong bối cảnh CTL diễn biến hết sức căng thẳng, phong trào 

GPDT và bảo vệ ĐLDT lên cao cũng như những thách thức không nhỏ đặt ra cho Ấn 

Độ và bản thân mỗi nước ở khu vực ĐNA. Trên cái nền chung ấy, quan hệ chính trị - 

ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA đã biểu hiện những sắc thái vô cùng đa 

dạng, mang lại những thành tựu và hạn chế nhất định với những đặc điểm riêng biệt 

và có tác động sâu sắc không chỉ đến Ấn Độ, một số nước ĐNA mà còn cả khu vực. 

Nhìn tổng thể về mối quan hệ này, chúng ta có thể rút ra một số nhận xét sau đây:  

4.1. Thành tựu và hạn chế trong quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn 

Độ với một số nước ĐNA (1947-1964) 

4.1.1. Thành tựu 

4.1.1.1. Đối với Ấn Độ 

Quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA dưới thời 

Thủ tướng J. Nehru đã góp phần quan trọng giúp Ấn Độ giải quyết được những 

thách thức an ninh sau khi giành được quyền tự trị. 

Sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của Anh (1947), cùng với những khó khăn 

về chính trị, kinh tế, xã hội… Ấn Độ còn phải đối phó với những vấn đề nghiêm 

trọng về an ninh, đặc biệt là sự xuất hiện của một quốc gia có thái độ thù địch với 

Ấn Độ ở biên giới phía Tây là Pakistan. Bên cạnh đó, từ sau năm 1949, Trung Quốc 

cũng nổi lên như một nhân tố có nguy cơ đe dọa đến an ninh của Ấn Độ ở mặt phía 

Bắc.  

Sau khi Pakistan tách khỏi Ấn Độ thành quốc gia độc lập vào tháng 8-1947 

theo Kế hoạch Mounbatten của Anh, giữa Ấn Độ và Pakistan luôn tồn tại những 

hiềm khích về vấn đề tôn giáo. Từ đó, Pakistan luôn tìm cách thôn tính tiểu vương 

quốc Jammu và Kashmir (nơi có 70% dân số theo đạo Hồi), phế truất Đại 

vương (Maharaja) của Jammu và Kashmir Hari Singh (người theo Ấn Độ giáo). 

Trải qua hàng thập kỷ, những cuộc giao tranh giữa hai nước vẫn liên tục diễn ra. Và 

vấn đề Jammu - Kashmir - khu vực duy nhất có người Hồi giáo chiếm đa số còn 
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thuộc về Ấn Độ - vẫn là nguyên nhân làm bùng nổ chiến tranh giữa Ấn Độ và 

Pakistan, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh biên giới phía Tây Ấn Độ. 

Cùng với đó, sau khi nước CHND Trung Hoa được thành lập (1949) cho đến 

năm 1958, quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Trung Quốc có những dấu ấn đáng 

kể. Ấn Độ là nước có quan hệ ngoại giao ngoài hệ thống các nước XHCN đầu 

tiên của Trung Quốc. Vì vậy, Trung Quốc đã coi Ấn Độ là trọng điểm ngoại giao 

láng giềng của mình. Thời kỳ này, hai nước đã cùng phối hợp trong mục tiêu chống 

đế quốc, chống chiến tranh, đoàn kết các nước Á Phi, bảo vệ hòa hình thế 

giới. Nhưng bắt đầu từ năm 1959, hàng loạt động thái của hai bên có liên quan 

đến khu vực biên giới chung đã làm cho mối quan hệ giữa hai nước ngày càng 

xấu đi mà đỉnh điểm là cuộc xung đột biên giới năm 1962, đe dọa nghiêm trọng đến 

an ninh biên giới phía Bắc Ấn Độ.  

Những diễn biến trên đây đã tác động nhất định đến trục quan hệ Ấn Độ - 

Pakistan – Trung Quốc. Pakistan có đường biên giới chung với cả Ấn Độ và Trung 

Quốc, bản thân Pakistan cũng có tranh chấp biên giới với Ấn Độ ở vùng Kashmir. 

Và mối quan hệ Ấn Độ - Pakistan chưa bao giờ tốt lên kể từ khi hai quốc gia này 

thoát khỏi ách thống trị thực dân vào năm 1947. Trong khi đó, Pakistan lại có mối 

quan hệ cực kỳ nồng ấm với Bắc Kinh. 

Đứng trước tình thế phải đối mặt với hai gọng kìm an ninh từ biên giới phía 

Tây và phía Bắc thì việc xây dựng được mối quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp 

với các nước láng giềng ĐNA, đặc biệt là với Miến Điện, Indonesia…, giúp Ấn Độ 

yên ổn được mặt phía Đông, có điều kiện tập trung nhân lực và vật lực đối phó với 

những đe dọa từ hai phía biên giới còn lại. 

Đồng thời, từ những sự chia cắt với thế giới bên ngoài trong thời kỳ cai trị 

của thực dân phương Tây, mối quan hệ chính trị - ngoại giao mà Ấn Độ thiết lập 

được với các nước láng giềng ĐNA trong những năm 1947-1964 đã tạo cơ hội 

thuận lợi cho Ấn Độ mở tầm ra thế giới sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của thực 

dân Anh, cũng như mở đường sang phía Đông (Thái Bình Dương, Đông Nam Á) – 

những khu vực tiềm năng về phát triển kinh tế từ cuối thế kỷ XX; giải quyết được 

vấn đề Ấn kiều, hợp tác an ninh để đối phó với Pakistan và Trung Quốc.  

Mặt khác, với vai trò quan trọng trong việc tổ chức thành công hội nghị 

Bandung – hội nghị đoàn kết các nước Á – Phi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân 
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tộc cũng như những hoạt động tích cực trong phong trào KLK (mà nhiều nước 

ĐNA tham gia) ảnh hưởng chính trị trên trường quốc tế của Ấn Độ ngày càng tăng. 

Ngoài ra, quan hệ với một số nước ĐNA, đặc biệt là những nước có dân số khá lớn, 

dồi dào về tài nguyên thiên nhiên như Miến Điện, Indonesia, Việt Nam…, giúp Ấn 

Độ tận dụng được địa bàn, tài nguyên… ở các nước này để phát triển kinh tế. 

4.1.1.2. Đối với một số nước Đông Nam Á:  

Sắc thái hữu nghị, thân thiện trong quan hệ chính trị - ngoại giao với Ấn Độ 

giai đoạn 1947-1964 tạo điều kiện giúp các nước ĐNA giành được thắng lợi ở 

những mức độ khác nhau trong công cuộc đấu tranh giành, bảo vệ và củng cố 

ĐLDT. 

Từ thân phận là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây, sau CTTG thứ 

hai, các nước ĐNA bước vào một thời kỳ lịch sử mới. Trong chặng đường ấy, các 

nước ĐNA phải trải qua vô vàn những khó khăn, thách thức, từ việc phải đối mặt 

với sự quay trở lại của các nước thực dân đến việc phải gánh chịu những hậu quả 

hết sức nặng nề về chính trị, kinh tế, xã hội… 

Trong hoàn cảnh đó, việc nối lại và duy trì mối quan hệ chính trị - ngoại giao 

tốt đẹp với Ấn Độ trước hết đã giúp các nước ĐNA, mà cụ thể là Indonesia, Việt 

Nam, Miến Điện, Malaya nhận được sự ủng hộ từ chính phủ và nhân dân Ấn Độ. 

Đó là nguồn sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn. Bên cạnh đó, thông qua cầu nối 

trung gian là Ấn Độ - một nước vừa thoát khỏi ách thống trị thực dân sau gần cả thế 

kỷ, một số nước ĐNA đã nhận được sự đồng tình rộng rãi của dư luận trên thế giới 

thông qua các hội nghị quốc tế như Hội nghị 15 nước về vấn đề Indonesia (1949), 

Hội nghị Geneva về giải quyết chiến tranh ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam 

(1954) cùng sự xuất hiện của Ủy ban giám sát và kiểm soát quốc tế, Hội nghị 

Bandung (1955), Hội nghị thành lập phong trào KLK (1961). Có thể nói, việc có 

được sự đồng tình, ủng hộ trên những phạm vi lớn nhỏ khác nhau – kết quả từ mối 

quan hệ chính trị - ngoại giao với Ấn Độ dưới thời Thủ tướng J. Nehru đã góp phần 

đáng kể giúp một số nước ĐNA từng bước hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giành, 

bảo vệ và củng cố ĐLDT sau CTTG thứ hai.  

Đồng thời, việc cùng quan tâm xây dựng mối quan hệ chính trị - ngoại giao 

với Ấn Độ trong những năm 1947-1964 đã mở ra một hướng đi mới trong quan hệ 

đối ngoại của các nước ĐNA. Đó là đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, 
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KLK với một nước láng giềng có vai trò ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế 

giới. Sự lựa chọn ấy đã giúp các nước ở ĐNA tránh hoặc giảm bớt sự lệ thuộc vào 

các nước lớn khác đặc biệt là từ nước láng giềng Trung Quốc cũng như một số nước 

phương Tây. 

Bên cạnh đó, ở mức độ nhất định, mối quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp 

với Ấn Độ được cụ thể hóa qua sự hình thành trục các nước KLK ở châu Á là Ấn 

Độ - Indonesia – Miến Điện, sự tham gia của các nước ĐNA với Ấn Độ trong các 

hội nghị và phong trào đoàn kết Á - Phi từ những năm sau CTTG thứ hai góp phần 

ổn định hòa bình, an ninh khu vực, nhất là đối với khu vực ĐNA.  

4.1.1. Hạn chế  

Mặc dù quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA giai 

đoạn 1947-1964 về cơ bản là thân thiện, tốt đẹp và đạt được nhiều thành tựu đối với 

cả Ấn Độ và một số nước ĐNA. Tuy nhiên, trong một số vấn đề mang tính tổng thể 

và cụ thể, mối quan hệ của Ấn Độ với một số nước trong khu vực này vẫn tồn tại 

những khúc mắc và hạn chế nhất định.  

Xét về mối quan hệ giữa Ấn Độ với một số nước Đông Nam Á nói chung, 

xuất phát từ những khó khăn nội tại sau khi giành được quyền tự trị cũng như trên 

cơ sở định hướng đối ngoại hòa bình, không liên kết, Ấn Độ dường như nghiêng về 

yếu tố tinh thần – ngoại giao nhiều hơn trong những giúp đỡ, ủng hộ đối với một số 

nước Đông Nam Á sau CTTG thứ hai nhưng lại cần khá nhiều từ các nước này để 

hỗ trợ cho công cuộc củng cố độc lập dân tộc của Ấn Độ, nhất là trên lĩnh vực kinh 

tế - xã hội và an ninh. Nếu chỉ xét trong khuôn khổ mối quan hệ giữa Ấn Độ với 

một số nước ĐNA thì đây là mối quan hệ tốt đẹp, góp phần duy trì và củng cố môi 

trường hòa bình ở khu vực trong bối cảnh chạy đua vũ trang giữa hai khối TBCN và 

XHCN thời CTL. Song, nếu xuất hiện bên thứ ba trong mối quan hệ giữa hai thực 

thể này (chẳng hạn như quan hệ Ấn Độ - một số nước ĐNA – Trung Quốc) thì sự 

mất cân bằng ấy trở thành nguyên nhân tạo nên mối quan hệ khá lỏng lẻo giữa Ấn 

Độ và một số nước ĐNA. Bởi trong những vấn đề liên quan mật thiết đến lợi ích 

quốc gia, một số nước ĐNA thường đặt niềm tin nhiều hơn vào những nước sẵn 

sàng đáp ứng những nhu cầu của họ về kinh tế chứ không chỉ đơn thuần là sự ủng 

hộ về mặt tinh thần. Đó cũng là lý do giải thích cho sự chững lại trong quan hệ giữa 

Ấn Độ với một số nước ĐNA từ những năm cuối giai đoạn cầm quyền của Thủ 
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tướng Ấn Độ, J. Nehru đến thập niên 1980.  

Bên cạnh đó, khi mà mỗi nước đều có những tính toán, cân nhắc thận trọng 

trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của mỗi quốc gia, thì những hạn chế trong mối 

quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Ấn Độ với từng nước trong khu vực ĐNA dưới 

thời Thủ tướng J. Nehru là không thể tránh khỏi. 

Với Miến Điện và Malaya: Trong khi Ấn Độ có quan hệ rất mật thiết trong 

việc đảm bảo về an ninh trên biển, trên đất liền cũng như trong công cuộc đấu tranh 

giành, bảo vệ và củng cố ĐLDT của Miến Điện thì vấn đề Ấn kiều được xem là nút 

thắt khó tháo gỡ trong quan hệ giữa hai nước láng giềng này. Chính phủ Ấn Độ đã 

hết sức linh hoạt, mềm dẻo trong việc phối hợp giải quyết vấn đề Ấn kiều với chính 

phủ Miến Điện để đảm bảo sự hợp tác của chính phủ này, đặc biệt là vấn đề an ninh 

biên giới đất liền. Tuy nhiên, cùng với kết quả mà chính phủ hai nước đạt được về 

việc giải quyết vấn đề người Ấn ở Miến Điện thì bản thân bộ phận Ấn kiều ở Miến 

Điện lại chưa thật sự được chính phủ Ấn Độ bảo vệ một cách có hiệu quả. Những 

đạo luật mà chính phủ Miến Điện ban hành sau khi nước này giành được độc lập 

năm 1948 liên quan đến người nhập cư (trong đó có một bộ phận không nhỏ người 

Ấn Độ) đã ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống cũng như hoạt động sản xuất kinh 

doanh của người Ấn tại quốc gia ĐNA này. Trong khi đó, vấn đề Ấn kiều trong 

quan hệ Ấn Độ - Malaya mặc dù không quá gay gắt như giữa Ấn Độ với Miến Điện, 

song với bản chất đây là một khía cạnh rất khó dung hòa để tìm được tiếng nói 

chung trong việc đảm bảo lợi ích đồng thời cho cả người nhập cư Ấn Độ lẫn người 

dân bản địa Malaya (đồng nghĩa với đảm bảo lợi ích quốc gia Malaya). Vì vậy, hai 

nước chỉ có thể giải quyết ở một mức độ nhất định chứ không thể giải quyết triệt để 

vấn đề này. Việc quá nghiêng về quyền lợi của bên nào cũng sẽ tạo nên những ảnh 

hưởng tiêu cực đến quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ với Malaya. 

Trong quan hệ với Indonesia: Ngay khi giành được độc lập, Ấn Độ và 

Indonesia đều lựa chọn chính sách đối ngoại không liên kết, đẩy mạnh và tăng 

cường tình đoàn kết giữa các nước Á -  Phi – Mỹ latinh trong sự nghiệp đấu tranh 

giải phóng dân tộc. Nếu sự lựa chọn ấy là cơ sở quan trọng để hai nước có những 

hợp tác chặt chẽ vì sự nghiệp chung của các nước đang gánh chịu ách thống trị thực 

dân, đặc biệt là sự thành công của Hội nghị Bandung 1955. Tuy nhiên, trong giai 

đoạn sau, sự lựa chọn đó lại chính là một trong những nguyên nhân quan trọng đưa 
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hai nước rời xa nhau trong quan hệ chính trị - ngoại giao. Nếu như Ấn Độ là một 

nước lớn xét về diện tích và quy mô dân số ở châu Á thì Indonesia cũng giữ vị trí 

tương tự ở khu vực ĐNA. Với thế mạnh đó, mỗi nước đều mong muốn trở thành lá 

cờ đầu trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.  

Với chính phủ VNDCCH, với những hỗ trợ nghiêng về yếu tố tinh thần trong 

cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc, Ấn Độ không giành được niềm tin 

và sự ủng hộ hoàn toàn từ chính phủ VNDCCH so với Trung Quốc. Trước một đối 

thủ luôn có những hành động giúp đỡ thiết thực, nhất là về kinh tế như Trung Quốc 

lại có vị trí liền kề với đường biên giới dài, thì Ấn Độ thường không phải là ưu tiên 

lựa chọn hàng đầu của chính phủ VNDCCH khi nảy sinh những vấn đề gay cấn liên 

quan đến mối quan hệ ba bên. Điều này được thể hiện rất rõ trong lập trường ủng hộ 

Trung Quốc trước cuộc chiến tranh biên giới Trung Quốc - Ấn Độ năm 1962 của 

chính phủ VNDCCH. 

4.2. Một số đặc điểm chủ yếu trong quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn 

Độ với một số nước ĐNA (1947-1964) 

Thứ nhất, mối quan hệ này thể hiện sự tính toán chiến lược trong nhận 

thức và chính sách đối ngoại của Ấn Độ - một nước lớn, có tầm quan trọng ở 

châu Á vừa giành được quyền tự trị, độc lập với một số nước láng giềng Đông 

Nam Á mới giành độc lập, có tầm quan trọng chiến lược trọng yếu 

Ấn Độ là một đất nước rộng lớn, “một tiểu lục địa” ở khu vực Nam Á, một 

trong những nền văn minh đa dạng, độc đáo vào loại bậc nhất trên thế giới, với 

những ảnh hưởng lan tỏa sâu sắc đến các khu vực lân cận.  

Có thể nói, sau cả thế kỷ là thuộc địa của Anh, việc giành được quyền tự trị 

năm 1947 là một thành tựu vô cùng to lớn của nhân dân Ấn Độ. Tuy nhiên, cùng 

với thắng lợi về mặt chính trị đối ngoại, Ấn Độ ngay lập tức gặp phải những thách 

thức hết sức nặng nề: Sự đe dọa từ nhiều phía về vấn đề an ninh sau khi Ấn Độ 

thoát khỏi sự kiểm soát của thực dân Anh, nền kinh tế khủng hoảng với những tàn 

dư dai dẳng mang tính chất thuộc địa; chế độ chính trị xã hội phức tạp do những 

mâu thuẫn về dân tộc, những bất hòa về tín ngưỡng, tôn giáo cũng như hệ quả của 

việc chia tách Ấn Độ và Pakistan…  

Trong bối cảnh diễn biến căng thẳng của CTL lại vừa thoát khỏi sự thống trị 

nước ngoài, vấn đề quan tâm đầu tiên và quan trọng nhất của Ấn Độ dưới thời Thủ 
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tướng J. Nehru (1947-1964) là việc đảm bảo an ninh quốc gia. Từ năm 1947 trở đi, 

Ấn Độ phải đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng từ cả trên đất liền ở 

các khu vực biên giới, đặc biệt là trên biên giới Trung Quốc - Ấn Độ đến trên biển, 

với những khu vực có tầm quan trọng chiến lược cho sự ổn định và phát triển của 

Ấn Độ ở khu vực Ấn Độ Dương. 

Cũng từ sau thắng lợi lớn trên lĩnh vực chính trị đối ngoại, Ấn Độ vấp phải 

những tồn tại trong các vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị nội bộ - hệ quả của việc 

nằm dưới sự thống trị nước ngoài trong một thời gian dài: Tăng trưởng kinh tế chậm 

cùng nhiều vấn đề nảy sinh từ việc chia tách Ấn Độ thành hai quốc gia với sự khác 

biệt về tôn giáo: Ấn Độ của những người Ấn Độ giáo và Pakistan của những người 

Hồi giáo: “Tất cả các nguồn năng lượng cần phải dành cho việc xây dựng, cải thiện 

kinh tế, đột nhiên phải được áp dụng cho việc giải quyết những vấn đề mới” [100, 

tr. 593-594]. Khi CTTG thứ hai kết thúc, Ấn Độ, mặc dù là một đất nước rộng lớn 

với diện tích lớn thứ tư và dân số lớn thứ hai thế giới nhưng lại là một nước kém 

phát triển về kinh tế và lạc hậu về xã hội29. Theo tính toán của các chiến lược gia 

Ấn Độ, nếu muốn nâng cao thu nhập bình quân đầu người của Ấn Độ từ 255 rupee 

lên 330 rupee (tức là tăng khoảng 15,9 USD), nước này phải mất mười năm, tức là 

phải sau khi hoàn thành hai kế hoạch năm năm đầu tiên [77; tr. 75]. 

Tình hình khó khăn trên của Ấn Độ càng trở nên nghiêm trọng hơn với sự 

chia cắt đất nước theo Kế hoạch Mounbatten của Anh. Ngay sau khi J. Nehru thành 

lập chính phủ lâm thời ở Ấn Độ, các cuộc bạo loạn đẫm máu liên tiếp bùng phát. Từ 

việc phân chia đất nước, một đợt di cư với quy mô lớn đã diễn ra. Mặc dù rất nỗ lực 

giải quyết nhưng đến tháng 3-1960, chi phí mà chính phủ Ấn Độ phải bỏ ra để tái 

định cư cho những người tị nạn này vẫn lên tới 3.520 triệu rupee (264 triệu bảng 

Anh). Sự sáp nhập của gần 600 công quốc vào lãnh thổ Ấn Độ đã dẫn đến cuộc 

Chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan ở Kashmir vào tháng 10-1947, sự chống đối 

của nhân dân vùng Hyderabad, Bengal và Assam vào năm 1948. Trước tình hình 

                                                           
29 Đến năm 1951, 82,7% dân số Ấn Độ vẫn còn nằm trong khu vực này. Nông thôn Ấn Độ với 558.089 ngôi 

làng, nơi định cư của đại bộ phận dân số Ấn Độ, lại không có bất cứ dịch vụ chăm sóc y tế chuyên dụng nào. 

Tình trạng thiếu lương thực trở thành căn bệnh kinh niên. Tỷ lệ biết chữ chỉ chiếm 15% dân số. Về điều kiện 

khám chữa bệnh: Ấn Độ chỉ có 1 bác sĩ trên 6.300 dân, 1 y tá cho 43.000 dân, 1 bà đỡ cho 60.000 dân, 1 nha 

sĩ cho 300.000 dân và 1 dược sĩ cho 400.000 dân. Hằng năm có 200.000 trí thức trẻ ra trường tìm kiếm việc 

làm nhưng có đến 50% thất nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người của Ấn Độ năm 1949 là 81 USD so với 

833 USD của Anh, 1.453 USD của Mỹ. Về sản xuất lương thực: Ấn Độ thậm chí còn thấp hơn cả Liên Xô 

(năm 1928) và Trung Quốc vào năm 1950. 



126 
 

đó, những chi tiêu quốc phòng, thay vì bị hạn chế, buộc phải nâng lên, từ 1.460 triệu 

rupee vào năm 1948-1949 đã tăng lên 3.171 triệu rupee trong năm 1949-1950 và 

tiếp tục tăng lên nhanh chóng trong thời gian tiếp theo [140; tr. 259-261]. Từ những 

bất ổn này, giá cả cũng leo thang nhanh chóng, lạm phát lan tràn.  

Trong quá trình chia cắt, Pakistan vẫn tiếp tục dựa vào Anh để đấu tranh giành 

giật lãnh thổ và cùng với Anh thực hiện những âm mưu chống lại chính phủ Ấn Độ. 

Điểm mấu chốt tạo nên sự căng thẳng trong mối quan hệ này chính là vấn đề 

Kashmir30. Vùng đất này trở thành nơi nhạy cảm nhất trong quan hệ Ấn Độ - Pakistan 

đến tận ngày nay. Đúng như J. Nehru tuyên bố ngày 06-12-1950: “Trong các vấn đề 

quan hệ quốc tế thì quan hệ với Pakistan là vấn đề quan trọng nhất” [9; tr. 76]. 

Những thách thức đó đã đặt ra nhiệm vụ lịch sử hết sức to lớn cho chính phủ 

Ấn Độ dưới thời Thủ tướng J. Nehru, đó là: Lựa chọn con đường đi đến tương lai, 

tiến theo kịp sự phát triển của thế giới văn minh. Ấn Độ là một quốc gia rộng lớn, 

đông dân, vừa trải qua ách thống trị của CNTD lại phải đối mặt với những căng 

thẳng từ cuộc chạy đua vũ trang giữa hai khối TBCN và XHCN trong CTL. Để đưa 

đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức to lớn, từng bước đi lên sau ngày 

giành được quyền tự trị và tạo được vị thế nhất định trên trường quốc tế, dưới sự 

lãnh đạo của J. Nehru (1947-1964), chính phủ Ấn Độ đã đưa ra nhiều quyết sách 

trên các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hóa xã hội, đặc biệt là việc hoạch định 

chính sách ngoại giao phù hợp. Đó là chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, trung 

lập, KLK. Trên cơ sở đó, Ấn Độ chủ trương quan tâm đến việc giải phóng các nước 

và các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc, công nhận trên lý thuyết cũng như trong thực tế 

cơ hội bình đẳng cho tất cả các dân tộc: “Chúng tôi tiếp cận thế giới một cách thân 

thiện. Chúng tôi muốn làm bạn với tất cả các nước” [108; tr. 15]. Chính lập trường 
                                                           
30 Cuối tháng 8-1947, Mountbatten trực tiếp thuyết phục lãnh vương về khả năng thể hiện ý nguyện của nhân 

dân, tổ chức trưng cầu dân ý nhằm quyết định tương lai của Kashmir. Thực chất đề nghị này chẳng khác gì 

việc yêu cầu Kashmir sáp nhập vào Pakistan vì 70% cư dân xứ này là tín đồ Hồi giáo. Hành động của 

Mountbatten thúc đẩy ban lãnh đạo Đảng Quốc đại cố gắng hơn trong cuộc đấu tranh giành quyền quản lý 

Kashmir. Tháng 9-1947, Gandhi đến Kashmir và giải thoát cho trưởng giáo đạo Hồi Abdulla khỏi nhà tù, tạo 

uy tín lớn trong cư dân Hồi giáo. Điều này đã kích động Pakistan tiến xa hơn trong mưu đồ lật đổ chính 

quyền ở Kashmir. Ngày 22-10-1947, chính phủ Pakistan hậu thuẫn cho 4.500 quân tấn công Kashmir, buộc 

lãnh vương Kashmir phải bỏ chạy về Jammu và kêu gọi sự giúp đỡ từ phía Ấn Độ. Ngay lập tức, ngày 27-10-

1947, quân đội Ấn Độ đã được đưa tới, giao tranh xảy ra một ngày sau đó. Trước áp lực của Anh và nhiều lý 

do khác, chính phủ Ấn Độ tạm dừng tiến quân và đưa vấn đề Kashmir lên LHQ. Kết quả là Hiệp định ngừng 

bắn được ký kết và có hiệu lực từ ngày 01-01-1949 theo đường biên giới mà hai bên chấp nhận. Ranh giới 

tạm thời đó đã trở thành ranh giới lâu dài giữa hai nước khi những động thái chính trị tiếp theo kế hoạch của 

LHQ không thực hiện được do sự nhùng nhằng trong lập trường của hai phía, đặc biệt là âm mưu của Anh - 

Mỹ ở khu vực này. 
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ấy là nền tảng cơ bản cho quan hệ đối ngoại của Ấn Độ với các nước trên thế giới, 

trong đó có một số nước ĐNA trong giai đoạn 1947 - 1964 cũng như giúp Ấn Độ có 

vai trò quan trọng đối với phong trào đoàn kết các dân tộc Á – Phi, phong trào 

KLK.  

Trong khi đó, một số nước ĐNA với những lợi thế riêng có đã trở thành địa 

bàn lý tưởng mà Ấn Độ hướng tới nhằm đối phó hiệu quả với những thách thức đặt 

ra ở trong nước sau khi giành quyền tự trị. Các nước ĐNA với vị trí chiến lược 

trọng yếu giữ vai trò quan trọng cả về đảm bảo an ninh cũng như có những bổ sung 

nhất định cho công cuộc khôi phục kinh tế, ổn định xã hội của Ấn Độ. Khu vực này 

nằm ở ngã tư đường, là giao điểm của con đường giao thông quốc tế, từ Bắc xuống 

Nam, từ Đông sang Tây, là cầu nối giữa Trung Quốc, Nhật Bản với Ấn Độ, Tây Á 

và Địa Trung Hải. Đồng thời, ĐNA còn nằm án ngữ trên con đường hàng hải nối 

liền giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, nơi giao thương giữa các nền kinh tế 

lớn, có tầm quan trọng hàng đầu trên thế giới về an ninh chiến lược cũng như kinh 

tế, trong đó nổi bật là thương mại hàng hải. Giao thương đường biển của Ấn Độ phụ 

thuộc rất lớn vào eo biển Malacca, nơi có lượng tàu thuyền qua lại mỗi năm gần gấp 

đôi lượng tàu thuyền của kênh đào Suez và gấp 3 lần kênh đào Panama [100]. Trực 

tiếp hơn, an ninh cũng như thương mại trên biển của Ấn Độ với các nước ở châu Á 

- Thái Bình Dương gắn liền với eo biển này. Có thể nói, ĐNA là khu vực nằm trên 

tuyến đường biển huyết mạch có ý nghĩa then chốt đối với sự ổn định và phát triển 

của Ấn Độ cả về an ninh lẫn kinh tế. Bên cạnh đó, ĐNA còn là khu vực rộng lớn, 

giàu tài nguyên như: Lúa gạo, cây hương liệu, động vật, khoáng sản…; là nơi có 

nguồn tài nguyên biển quan trọng phục vụ cho đời sống và sự phát triển kinh tế của 

Ấn Độ, đặc biệt là nguồn tài nguyên dầu khí. Không những thế, đây còn là miền đất 

lý tưởng, thu hút một lượng lớn dòng người di cư từ Ấn Độ vào thế kỷ XIX, nhất là 

Miến Điện và Malaya. Vì lẽ đó, sau khi giành được quyền tự trị từ tay thực dân 

Anh, trước những khó khăn rất lớn về kinh tế, an ninh, chính trị, xã hội, Ấn Độ 

mong muốn gia tăng quan hệ với ĐNA nói chung và một số nước ĐNA nói riêng 

nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp thiết của Ấn Độ.  

Cũng từ sau CTTG thứ hai, một số nước ĐNA sau khi vừa giành được độc 

lập lại ngay lập tức phải đối mặt với sự quay trở lại của CNTD; trong khi một số 

nước khác đang trên con đường củng cố ĐLDT với rất nhiều khó khăn, thách thức. 
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Nhiều nước ĐNA tận dụng thời cơ CTTG thứ hai sắp kết thúc đã nổi lên đấu tranh 

giành thắng lợi, thiết lập nên các nhà nước độc lập như Việt Nam (thành lập nước 

VNDCCH), Indonesia (thành lập nước Cộng hòa Indonesia), Lào. Nhiều nước khác 

như Miến Điện, Malaya đã giải phóng được phần lớn lãnh thổ. Tuy nhiên, sau 

CTTG thứ hai, thực dân Âu - Mỹ quay trở lại tái chiếm ĐNA, nhân dân ĐNA lại 

phải tiếp tục cuộc đấu tranh chống xâm lược như Miến Điện, Malaya, Indonesia, 

các nước Đông Dương (trong đó có Việt Nam), củng cố nền ĐLDT. Trong chặng 

đường đầy gian khổ đó, các nước ĐNA luôn hướng về những nước vốn nằm dưới 

ách thống trị thực dân, vươn lên đấu tranh giành lại ĐLDT, trong đó có Ấn Độ, để 

tìm kiếm sự giúp đỡ, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần. 

Như vậy, là khu vực láng giềng của Ấn Độ với những ưu thế riêng có, ĐNA 

trở thành khu vực có tầm quan trọng chiến lược trong việc đảm bảo an ninh đường 

bộ, đường biển, phát triển kinh tế và ổn định xã hội cho Ấn Độ, đặc biệt là từ sau khi 

nước này giành được quyền tự trị. Chính tầm quan trọng ấy của ĐNA đối với sự 

nghiệp củng cố ĐLDT của Ấn Độ (1947-1964), mà quan hệ với một số nước ĐNA 

trở thành một bộ phận không thể thiếu trong tổng thể mối quan hệ đối ngoại của Ấn 

Độ với các nước, các khu vực trên thế giới. Trong khi đó, sau CTTG thứ hai, nhiều 

nước ở ĐNA lại đang trên con đường đấu tranh GPDT, củng cố và xây dựng đất 

nước. Trong hoàn cảnh ấy, những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại mà 

Ấn Độ theo đuổi trong giai đoạn cầm quyền của J. Nehru (1947-1964) như chất xúc 

tác hiệu quả đưa một số nước ĐNA xích lại gần hơn với Ấn Độ. Tất cả những yếu tố 

ấy đã cùng cộng hưởng để tạo nên một mối quan hệ mang dấu ấn riêng của Ấn Độ 

với một số nước ĐNA - một mối quan hệ không phải là điển hình trong quan hệ đối 

ngoại của Ấn Độ nhưng lại là mối quan hệ mang những nét riêng có của các chủ thể 

trên. 

Thứ hai, mối quan hệ này thể hiện sự thống nhất trong chính sách hòa 

bình, độc lập, trung lập, không liên kết nhưng hết sức đa dạng với bức tranh đa 

sắc màu của Ấn Độ với một số nước Đông Nam Á 

Là một bộ phận không thể thiếu cấu thành tổng thể bức tranh quan hệ đối 

ngoại của Ấn Độ sau khi nước này giành được quyền tự trị, quan hệ chính trị - 

ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA dưới thời cầm quyền của J. Nehru 

(1947-1964) thể hiện một cách nhất quán những nội dung cơ bản trong chính sách 
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đối ngoại của Ấn Độ - chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, trung lập, KLK. 

Thúc đẩy hòa bình và an ninh là một trong những nội dung cơ bản trong 

chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Thông điệp Ấn Độ gửi đến thế giới nhấn mạnh: 

“Hòa bình mà Ấn Độ quan niệm không phải dựa trên sự sắp xếp chính trị của các 

chính phủ khác. Bởi một hòa bình như vậy sẽ không đảm bảo sự hỗ trợ đồng lòng, 

vững chắc và chân thành của các dân tộc trên thế giới. Hòa bình cần được dựa trên 

tình đoàn kết, trí tuệ và đạo đức của nhân loại” [171].  

Đồng thời, dưới thời J. Nehru, Ấn Độ cho rằng việc đàn áp nguyện vọng 

chính trị của các dân tộc thuộc địa là hành động vi phạm quyền cơ bản của con 

người và là nguồn gốc dai dẳng của các cuộc xung đột quốc tế. Do đó, Ấn Độ quyết 

tâm đấu tranh giành độc lập, quyền tự quyết cho các dân tộc thuộc địa. Theo J. 

Nehru, hòa bình và tự do là không thể tách rời và việc từ chối hòa bình ở bất cứ nơi 

nào đều sẽ gây nguy hiểm cho tự do ở những nơi khác cũng như dẫn đến xung đột 

và chiến tranh. Vì vậy, Ấn Độ đặc biệt quan tâm đến việc giải phóng các nước và 

các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc.  

Để thực hiện được điều đó, trong chính sách đối ngoại của mình, Ấn Độ chủ 

trương giải quyết các tranh chấp, xung đột quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Ấn Độ 

không ủng hộ chính sách và thái độ của một số quốc gia trong việc giải quyết các 

vấn đề tồn tại bằng sức mạnh bởi điều đó hoàn toàn không có lợi cho tất cả các bên 

tham gia [145]. Hơn nữa, trong thời đại của vũ khí nguyên tử và vũ khí hóa học, 

không thể nói chính xác ai mạnh hơn ai: “Thế giới đã đến giai đoạn mà một khi 

ngay cả nếu một bên là yếu hơn, ảnh hưởng của nó đối với bên còn lại cũng là như 

nhau. Bởi cả hai đã đạt tới một điểm bão hòa liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt” [146]. Sau khi giành được quyền tự trị, Ấn Độ trở thành nước kiên định ủng 

hộ và theo đuổi nguyên tắc giải quyết tranh chấp quốc tế thông qua biện pháp hòa 

bình. 

Đặc biệt, cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ là chính sách KLK. 

Đối với Ấn Độ, KLK nhấn mạnh đến việc đánh giá từng vấn đề chính trị quốc tế mà 

không quan tâm đến thái độ và hành động của các siêu cường, nâng cao sự tự quyết, 

khả năng và tính linh hoạt mềm dẻo của các nước. Trên cơ sở đó, những quốc gia 

này giành được sự tán thành của cả hai khối đối địch trong CTL. Các nước KLK có 

thể tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế và phát triển các mối quan hệ gần gũi hơn 
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nữa với các nước khác. Nỗ lực KLK của Ấn Độ không phải là để loại bỏ các nước 

khác mà quan trọng là Ấn Độ tìm cách mang lại lợi ích cho họ trong các mối quan 

hệ quốc tế.  

Những nội dung cơ bản trong chính sách đối ngoại ấy của Ấn Độ đã được 

triển khai một cách thống nhất trong quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với 

một số nước ĐNA giai đoạn 1947-1964.  

Đối với Indonesia, trước hoàn cảnh nước này phải đấu tranh chống lại sự 

quay trở lại của Hà Lan, Ấn Độ đã có những giúp đỡ và ủng hộ to lớn đối với phong 

trào GPDT của Indonesia bằng các biện pháp hòa bình. Trước hết, Ấn Độ phản đối 

chính quyền Anh gửi lính Ấn Độ tới Indonesia. Thủ tướng Ấn Độ, J. Nehru đã huy 

động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế dành cho Indonesia, ủng hộ việc thừa nhận 

nước Cộng hòa Indonesia trong cuộc họp của Uỷ ban Kinh tế châu Á - Viễn đông 

(ECAFE) LHQ tổ chức tại Ootocamund, Ấn Độ vào tháng 6-1948 [50; tr. 268]. 

Đồng thời, Ấn Độ còn mở kênh phát thanh riêng cho vấn đề độc lập của Indonesia 

cùng với những hỗ trợ y tế cho nước này. Trước những hành động gây hấn của Hà 

Lan đối với Indonesia, Ấn Độ liên tiếp gây sức ép với LHQ để cơ quan này nhanh 

chóng ban hành lệnh ngừng bắn đối với Indonesia với cảnh báo:  

“Người dân đang rất đau khổ, hoang mang và bất mãn, đặc biệt, ĐNA đang 

trở thành một trong những điểm nóng của thế giới. Những sự kiện diễn ra ở 

Indonesia - trung tâm của khu vực ĐNA, đang được phần còn lại của châu Á lo 

lắng theo dõi. Việc không công nhận sự hợp pháp của Indonesia sẽ làm giảm uy tín 

và sức mạnh của LHQ” [205; tr. 2157].  

Đặc biệt, Ấn Độ đã đứng ra tổ chức Hội nghị gồm 15 nước để bàn về độc lập 

cho Indonesia. Trong diễn văn khai mạc hội nghị ngày 20-01-1949, J. Nehru khẳng 

định thái độ của Ấn Độ đối với vấn đề Indonesia nói riêng cũng như đối với sự tự 

do của nhân dân châu Á nói chung: 

“Chúng ta gặp nhau hôm nay vì sự tự do của một quốc gia anh em đang 

trong tình trạng hiểm nghèo và CNTD đang hấp hối trong quá khứ đã ngóc đầu dậy 

một lần nữa, thách thức tất cả các lực lượng đang đấu tranh để xây dựng một trật 

tự thế giới mới. Thách thức đó có ý nghĩa sâu sắc bởi nó là thách thức đối với một 

châu Á mới được đánh thức sau thời gian quá dài phải chịu đựng ách thống trị dưới 

các hình thức khác nhau của CNTD. Một điều chắc chắn là không có việc đầu hàng 
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sự xâm lược hoặc chấp nhận quay trở lại nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền 

thực dân” [50; tr. 409].  

Những nỗ lực ngoại giao của Ấn Độ đã góp phần đưa đến việc tổ chức Hội 

nghị bàn tròn tại Hague vào tháng 8-1949, thỏa thuận Hà Lan - Indonesia vào ngày 

01-11. Với những kết quả đó, một trong những điểm nóng về xung đột lãnh thổ sau 

CTTG thứ hai giữa một bên là một nước vừa thoát khỏi ách thống trị thực dân 

(Indonesia) với một bên là sự trở lại của CNTD (Hà Lan) đã được giải quyết bằng 

con đường thương lượng, hòa bình.  

Đối với Việt Nam: Từ những ủng hộ về tinh thần cho cuộc đấu tranh giành 

ĐLDT của nhân dân Việt Nam sau CTTG thứ hai, đến đầu những năm 50 của thế 

kỷ XX, chính phủ Ấn Độ bắt đầu có những hoạt động tích cực, đánh dấu bước 

chuyển biến đáng kể của Ấn Độ trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Việt 

Nam cũng như ở Đông Dương. J. Nehru và chính phủ Ấn Độ đã tiến hành một loạt 

hoạt động, kiên trì đấu tranh ngoại giao nhằm lập lại hòa bình ở Đông Dương với đề 

nghị hòa bình 6 điểm. Tại Hội nghị Geneva (1954), cùng với đoàn Liên Xô, phái 

viên của chính phủ Ấn Độ - K. Menon đã tiến hành nhiều cuộc gặp gỡ không chính 

thức với các đoàn tham gia hội nghị, góp phần thúc đẩy việc ký kết Hiệp nghị 

Geneva lập lại hòa bình ở Đông Dương vào đêm ngày 20-7-1954. Về hình thức, Ấn 

Độ không tham gia, song đã có đóng góp to lớn vào thành công của hội nghị. Thái 

độ của chính phủ Ấn Độ với vấn đề Đông Dương được J. Nehru khẳng định trong 

tuyên bố ngày 27-9-1954: “Phương châm, chính sách của chúng tôi là nỗ lực cho 

hoà bình ở Đông Dương. Chúng tôi sẽ dùng tất cả trí tuệ, lòng kiên nhẫn và tinh 

thần cương quyết để thực hiện nhiệm vụ đó” [105; tr. 401].  

Đối với Malaya: Độc lập dân tộc bao hàm hai nội dung cơ bản gắn bó chặt chẽ 

với nhau, đó là quyền tối cao của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của mình và độc 

lập trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, sau khi giành được độc lập, một trong những 

vấn đề bức thiết đầu tiên đặt ra đối với chính phủ Liên bang Malaya là sự thống nhất 

cao về cơ cấu tổ chức Liên bang. Trên thực tế, nhà nước độc lập mới vẫn giữ nguyên 

tên cũ là Liên bang Malaya. Năm 1957, toàn bộ 11 thành viên của Liên bang vẫn duy 

trì tính độc lập tương đối của mình. Trong khi đó, một số bang vẫn đang thuộc quyền 

quản lý của người Anh. Vì vậy, việc cần làm lúc này là hướng tới liên kết các miền 

đất của người Melayu với nhau, tức là sáp nhập các vùng thuộc địa của Anh là 



132 
 

Singapore, Sarawak, Sabah và Brunei vào Liên bang Malaya. Mong muốn đó của 

nhân dân Malaya đã nhận được sự ủng hộ của chính phủ Ấn Độ. Mặc dù vấp phải sự 

tức giận của Indonesia - nước đang thực hiện chính sách đối đầu với Malaya, nhưng 

Ấn Độ vẫn giữ nguyên quan điểm ủng hộ này bởi theo Ấn Độ, đây là sự lựa chọn phù 

hợp với khát vọng thống nhất của nhân dân Malaya: “Khi Malaya nói với chúng tôi 

về ý định hợp nhất với ba thuộc địa của Anh là Sarawak, Brunei, và Bắc Borneo 

thành một liên bang, chúng tôi tán thành và chúc công cuộc sáp nhập thành công để 

tất cả mọi người dân có thể sống trong hòa bình và tự do” [142; tr. 16]. 

Cùng với đó, Malaya và Miến Điện là hai nước có liên hệ với Ấn Độ không 

chỉ trong quá khứ mà còn ở sự hiện diện của một số lượng đáng kể Ấn kiều ở đây (ở 

Miến Điện là khoảng 640.000 người và ở Malaya là 599.616 người vào năm 1947). 

Với vai trò và vị trí chi phối về kinh tế của người nhập cư Ấn Độ, chính phủ Miến 

Điện và Malaya đã có những chính sách gây ảnh hưởng đến quyền lợi của bộ phận 

này. Song với phương châm tôn trọng quyền tự quyết, không can thiệp vào công việc 

nội bộ của các nước, Ấn Độ đã có những bước đi ngoại giao mềm dẻo, khéo léo, linh 

hoạt để vừa đảm bảo ở một mức độ nhất định quyền lợi của người dân Ấn Độ ở Miến 

Điện và Malaya đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ thân thiện, hữu nghị với hai nước 

này. 

Sự thống nhất trong quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số 

nước ĐNA còn thể hiện ở cấp độ quan hệ về mặt nhà nước. Chính phủ Ấn Độ chủ 

trương gia tăng quan hệ về mặt nhà nước với chính phủ một số nước ĐNA, từ Miến 

Điện, Indonesia, Malaya đến Việt Nam, không chỉ trong khuôn khổ song phương 

mà còn trên bình diện đa phương với các hội nghị quốc tế như: Hội nghị Liên Á 

(1947), hội nghị về Indonesia (1949), hội nghị Baguio (1950), hội nghị Bandung 

(1955), hội nghị Belgrade (1961)… Những cuộc tiếp xúc, hội đàm, trao đổi giữa các 

nhân vật, phái đoàn cấp cao của Ấn Độ và một số nước ĐNA trong giai đoạn này đã 

tạo nên một môi trường thân thiện, gần gũi để các bên hiểu nhau hơn, tăng cường sự 

ủng hộ, thu hẹp tiến tới xóa bỏ những bất đồng tồn tại giữa các bên liên quan đến 

mỗi chủ thể cũng như khu vực và thế giới.  

Tuy nhiên, trong sự thống nhất ấy, mối quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn 

Độ với một số nước ĐNA giai đoạn này còn thể hiện tính đa dạng với một bức tranh 

đa sắc màu. 
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Trước hết, về tổng thể, Ấn Độ chủ trương gia tăng quan hệ với một số nước 

ĐNA vốn theo đuổi những định hướng đối nội và đối ngoại khác nhau, cụ thể là: 

Quan hệ với các nước lựa chọn chính sách KLK tương tự Ấn Độ như Miến Điện, 

Indonesia; quan hệ với quốc gia cùng có quyết định duy trì tư cách thành viên trong 

Khối thịnh vượng chung sau khi giành được độc lập như Ấn Độ là Malaya đến quan 

hệ với các nước lựa chọn đi theo con đường XHCN như Việt Nam. 

Về cụ thể, quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với mỗi nước ĐNA cũng 

chứa đựng nhiều cung bậc, tầng nấc khác nhau.  

Đối với Miến Điện: Với vị trí địa chiến lược trọng yếu của mình, Miến Điện 

có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ấn Độ ở phần Đông 

Bắc xa xôi, là cầu nối trên bộ để Ấn Độ tiến sâu vào khu vực ĐNA cũng như đảm 

bảo những cơ sở liên lạc thuận tiện giữa vùng Đông Bắc Ấn Độ với bên ngoài. 

Nhận thức được tầm quan trọng của Miến Điện đối với lợi ích sống còn của Ấn Độ, 

các nhà lãnh đạo Ấn Độ đã đặt quan hệ chính trị - ngoại giao với Miến Điện vào vị 

trí trung tâm trong tổng thể mối quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với các 

nước ĐNA. Ấn Độ luôn chủ động, tích cực ủng hộ Miến Điện về mọi mặt nhằm 

giúp quốc gia láng giềng có đủ nội lực vượt qua những khó khăn, thách thức trong 

công cuộc củng cố ĐLDT. Trên cơ sở đó, mối quan hệ giữa Ấn Độ và Miến Điện 

trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao được biểu hiện khá đa dạng với nhiều khía cạnh 

khác nhau: Ấn Độ cực kỳ kiên nhẫn và hạn chế đưa ra sự phản ứng quyết liệt trước 

các biện pháp mà chính phủ Miến Điện thông qua đối với những người nhập cư Ấn 

Độ; Ấn Độ quan tâm sâu sắc đến công cuộc củng cố ĐLDT của Miến Điện và mong 

muốn giúp nước này thoát ra khỏi những khó khăn nội tại bằng những hành động cụ 

thể và kịp thời như hỗ trợ vũ khí, tài chính, thu mua gạo với giá cao, xóa nợ… cho 

Miến Điện; Ấn Độ hợp tác mật thiết và hỗ trợ mạnh mẽ cho Miến Điện trong lĩnh 

vực ngoại giao với nhiều chuyến thăm lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo cấp cao hai 

nước. Rõ ràng, với những lợi ích sống còn mà Miến Điện mang lại cho Ấn Độ, 

chính phủ Ấn Độ quyết tâm duy trì sự tự do và ổn định của Miến Điện để giành 

được niềm tin, thiện chí và tình bạn của quốc gia ĐNA này. Qua đó, phục vụ hiệu 

quả cho sự nghiệp củng cố ĐLDT và nâng cao vị thế của Ấn Độ trên trường quốc 

tế. 

Đối với Indonesia: Quan hệ hai nước trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao trong 
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giai đoạn 1947-1964 trải qua nhiều cung bậc thăng trầm. Trong giai đoạn đầu tiên 

(1947-1955), Indonesia là nơi cung cấp cơ hội đầu tiên để Ấn Độ thể hiện vai trò trên 

trường quốc tế cũng như kiểm tra chính sách đối ngoại với các nội dung cơ bản là 

chống CNTD, mở rộng quyền tự do của con người và tình đoàn kết châu Á sau khi 

Ấn Độ giành quyền tự trị. Trong bài diễn văn phát biểu tại Dehli ngày 28-7, J. Nehru 

nhấn mạnh: “Ấn Độ đã và đang quan tâm sâu sắc đến sự tự do của người dân châu 

Á. Châu Á trong quá khứ đã gánh chịu sự thống trị và bóc lột từ bên ngoài. Vì vậy, 

lúc này, chúng tôi kiên quyết chấm dứt tình trạng đó. Bất cứ hành động nào tấn công 

sự tự do của nhân dân ở bất cứ nơi nào ở châu Á sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phần còn 

lại của lục địa rộng lớn này. Sự hiện diện dù chỉ là chế độ thuộc địa hay quân đội 

nước ngoài ở bất cứ quốc gia châu Á nào đều là sự xúc phạm và thách thức đối với 

toàn bộ châu Á” [190]. Indonesia cũng là trường hợp đầu tiên mà Ấn Độ thể hiện 

chính sách ủng hộ hoàn toàn cho phong trào đấu tranh GPDT khỏi ách thống trị của 

CNTD, được lãnh đạo bởi các nhà dân tộc chủ nghĩa. Hai ngày sau khi Hà Lan đưa ra 

“Hành động cảnh vệ” lần thứ hai chống lại nước Cộng hòa Indonesia (ngày 20-12-

1948), tại phiên họp bế mạc của Đảng Quốc đại Ấn Độ ở Jaipur, J. Nehru tuyên bố: 

“Hành động cảnh vệ của Hà Lan sẽ gây nên những phản ứng mạnh mẽ từ Ấn Độ, 

châu Á cũng như một số nước khác. Dù cho bất cứ điều gì xảy ra, chúng tôi vẫn giữ 

lý tưởng của mình. Chính sách đối ngoại của chúng tôi là kiên quyết không để một 

lực lượng nước ngoài nào có quyền cai trị bất kỳ quốc gia nào ở châu Á… Chúng tôi 

sẽ xem xét những gì cần làm trong hoàn cảnh này” [194]. Cùng với Miến Điện, 

Indonesia và Ấn Độ hình thành một trục nòng cốt của các quốc gia KLK ở châu Á, 

của một khu vực ĐNA hòa bình và là một trụ cột của Panchsheel. Do đó, Ấn Độ 

không chỉ dành sự ủng hộ toàn diện cả về vật chất và tinh thần, trong nước cũng như 

trên trường quốc tế đối với sự nghiệp GPDT của nhân dân Indonesia mà còn thường 

xuyên có những cuộc gặp gỡ, trao đổi về những quan điểm, những vấn đề liên quan 

đến tương lai mỗi nước cũng như khu vực và thế giới. Đặc biệt, dấu ấn đậm nét nhất 

trong mối quan hệ tốt đẹp giữa Ấn Độ và Indonesia thời gian này là sự kiện Thủ 

tướng Ấn Độ J. Nehru và Tổng thống Indonesia A. Sukarno đã đi đầu trong việc 

thành lập cộng đồng Á - Phi, tạo nền tảng cho phong trào KLK từ Hội nghị Bandung 

năm 1955.  

Tuy nhiên, từ sự tương đồng đến sự đối lập hoàn toàn trong định hướng đối 
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ngoại của giới lãnh đạo Indonesia và Ấn Độ trước và sau nửa cuối những năm 1950, 

bức tranh quan hệ hai nước đã dần xuất hiện những gam màu tương phản trong giai 

đoạn tiếp theo (1955-1964). Những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị nội tại 

ở Indonesia với việc tăng cường quyền lực của Tổng thống A. Sukarno đã đưa 

Indonesia đi theo một định hướng đối ngoại khác biệt với sự lựa chọn trong giai 

đoạn đầu. Từ đó, khoảng trầm trong quan hệ Ấn Độ - Indonesia cũng xuất hiện với 

những bất đồng về quan điểm giữa hai nước trong các vấn đề liên quan đến bản thân 

hai nước cũng như một số vấn đề mang tính quốc tế trong những năm 1955-1964: 

từ con đường đấu tranh để thu hồi vùng lãnh thổ West Irian, thái độ trung lập của 

Indonesia trong cuộc chiến tranh biên giới Ấn - Trung năm 1962 đến vai trò của 

Indonesia và Ấn Độ trong phong trào đoàn kết các nước Á – Phi.... Với những căng 

thẳng trong quan hệ Ấn Độ - Indonesia ở giai đoạn này, có thể thấy, khi có sự tương 

đồng về quan điểm và mục tiêu thì hai nước có sự hợp tác sâu sắc trong các lĩnh 

vực, đặc biệt là về chính trị - ngoại giao; tuy nhiên, trong các vấn đề liên quan đến 

những lợi ích cốt lõi của Indonesia, Ấn Độ không thể đưa Indonesia đứng về phía 

mình nếu những lợi ích của Ấn Độ không song trùng với những lợi ích của 

Indonesia. 

Đối với Malaya/Malaysia: Với những tương đồng trong đường lối đối ngoại 

cùng những liên hệ được thiết lập trong quá khứ, quan hệ chính trị - ngoại giao của 

Ấn Độ với Malaya/Malaysia trong giai đoạn 1947-1964 thể hiện xu hướng thuận 

chiều qua việc Ấn Độ mở rộng các hoạt động bảo vệ cho những người nhập cư Ấn 

Độ cũng như bảo vệ quyền lợi dân tộc, nhưng chỉ trong giới hạn những gì mà chính 

phủ Ấn Độ coi là hợp pháp; ủng hộ chính sách và sự hợp tác với các nhà chức trách 

Anh của Malaya; hỗ trợ cho nền độc lập Malaya bởi mong muốn nhìn thấy sự độc 

lập này đạt được một cách có trật tự; thông cảm và chia sẻ với chính phủ Malaya.  

Đối với Việt Nam: Với sự nhất quán về chính sách đối ngoại dưới thời J. 

Nehru, nét xuyên suốt trong quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ và Việt Nam 

trong những năm 1947-1964 là sự ủng hộ của Ấn Độ đối với sự nghiệp đấu tranh 

GPDT của nhân dân Việt Nam. Nhưng trong chặng đường ấy, mối quan hệ giữa Ấn 

Độ và Việt Nam thể hiện những sắc thái khác nhau với ba giai đoạn chính: Trong 

giai đoạn đầu tiên (từ năm 1947 đến năm 1949), Ấn Độ phản đối mạnh mẽ những 

hành động xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và có cảm tình với phong trào 
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đấu tranh GPDT của nhân dân Việt Nam mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. J. 

Nehru khẳng định với Pháp rằng: “Trái tim của chúng tôi hướng về nhân dân Đông 

Dương. Các nỗ lực để đè bẹp tinh thần tự do ở Đông Dương đã tác động sâu sắc 

đến người dân Ấn Độ... Mặc dù khó có thể hiểu rõ hết cuộc xung đột này, nhưng 

chúng tôi nhận thức rõ một điều rằng lực lượng vũ trang nước ngoài đang cố gắng 

để áp đặt trở lại chế độ cai trị thực dân ở Việt Nam” [40; tr. 131-132]. Tuy nhiên, 

Ấn Độ không cụ thể hóa những cảm tình ấy đến mức thực sự tăng cường cho phong 

trào này với những sự hỗ trợ về vật chất và ngoại giao. Trong giai đoạn thứ hai (từ 

năm 1950 đến năm 1958), Ấn Độ vẫn dành tình cảm cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

có những hỗ trợ ngoại giao quan trọng cho việc ký kết Hiệp định Geneva về chấm 

dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (7-1954). Đến giai đoạn thứ ba (từ năm 

1959 đến năm 1964), Ấn Độ dần dần di chuyển gần hơn về phía chính quyền 

VNCH gây bất lợi cho chính phủ VNDCCH. Điều này được thể hiện cụ thể qua các 

chuyến thăm cấp nhà nước giữa các nhà lãnh đạo Ấn Độ và chính quyền VNCH 

cũng như thái độ mềm dẻo của Ủy ban giám sát và kiểm soát quốc tế đối với chính 

quyền này. Có thể nói, sự ủng hộ của Ấn Độ đối với chính phủ VNDCCH hay chính 

quyền VNCH trong thời gian J. Nehru giữ chức thủ tướng Ấn Độ đều chủ yếu chỉ 

dừng lại ở những chia sẻ về mặt tinh thần và ngoại giao trong một chừng mực nhất 

định nhằm đảm bảo những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của Ấn 

Độ. 

Thứ ba, mối quan hệ này thể hiện sự linh hoạt, mềm dẻo của chính phủ 

Ấn Độ trên cơ sở tác động tổng hòa với những tầng nấc khác nhau của các yếu 

tố: Hoàn cảnh lịch sử, định hướng đối ngoại, tầm quan trọng của mỗi nước 

Đông Nam Á đối với Ấn Độ cũng như mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo Ấn Độ với 

các nước Đông Nam Á 

Trong quan hệ của Ấn Độ với Miến Điện: Từ sau khi giành được quyền tự 

trị, Ấn Độ đã thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, trung lập, KLK. 

Những nguyên tắc ấy trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của 

Ấn Độ. Trong giai đoạn 1947-1964, dưới sự lãnh đạo của J. Nehru, chính sách này 

càng trở nên nổi bật hơn, nhất là đối với Miến Điện - một quốc gia láng giềng gần 

gũi. Quan hệ giữa Ấn Độ với Miến Điện trong giai đoạn 1947-1964 càng được tăng 

cường khi chính phủ Miến Điện dưới thời U Nu (1948-1962) và Ne Win (1962-
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1964) đều cùng theo đuổi chính sách đối ngoại trung lập, KLK. Những lợi ích về 

kinh tế - xã hội, địa chiến lược, chính trị quan trọng của Miến Điện có tác động trực 

tiếp trên một phạm vi rộng lớn đối với sự sống còn của Ấn Độ. Miến Điện đóng vai 

trò rất quan trọng đối với an ninh của Ấn Độ. “Ấn Độ không thể thờ ơ trước việc 

một cường quốc trên thế giới chiếm đóng Miến Điện mà không có những biện pháp 

cần thiết để ngăn chặn” [203; tr. 356].  

Bên cạnh yếu tố an ninh thì nhân tố kinh tế cũng góp phần chi phối sự tính 

toán của chính phủ Ấn Độ trong quan hệ với Miến Điện. Lợi ích kinh tế cũng như 

sự ổn định chính trị của Ấn Độ cũng sẽ bị đe dọa và ảnh hưởng nếu tồn tại sát sườn 

một Miến Điện luôn trong tình trạng bất ổn. Đồng thời, số phận của người dân Ấn 

Độ ở Miến Điện cũng quyết định rất lớn đến cách tiếp cận ngoại giao hòa bình, 

kiềm chế của chính phủ Ấn Độ đối với các biện pháp mà chính phủ Miến Điện đưa 

ra sau khi nước này giành được độc lập. Tại một cuộc họp báo ở Delhi vào tháng 3-

1949, J. Nehru nhấn mạnh “ngoài sự tự do của Miến Điện, hòa bình nói chung và 

trật tự trong khu vực ĐNA, Ấn Độ còn quan tâm đến sự an toàn của người Ấn Độ ở 

Miến Điện” [97]. Cũng trong thời gian này, đề cập đến khoản viện trợ của Khối 

thịnh vượng chung dành cho Miến Điện, tờ The Statesman chỉ ra rằng: “Chắc chắn 

Anh hay Ấn Độ không hoàn toàn vô tư. Số tiền đầu tư ở Miến Điện không phải là 

nhỏ. Nhưng dân số Ấn Độ trong nước hiện quá đông và chính phủ Ấn Độ sẽ phải 

đối mặt với rất nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội và chính trị khi đón nhận về nước 

một số lượng lớn người Ấn Độ từ Miến Điện” [195].  

Trong quan hệ với Miến Điện, J. Nehru cũng như chính phủ Ấn Độ xác định 

rõ cần phải hết sức nỗ lực, tích cực, chủ động giúp Miến Điện với những chính sách 

hỗ trợ về kinh tế, vũ khí, tài chính, ngoại giao…, thậm chí có thời điểm chấp nhận 

bỏ qua phần nào lợi ích của người Ấn Độ ở Miến Điện. Có thể thấy, chính sách đối 

ngoại chung của Ấn Độ là thiết lập và duy trì quan hệ thân thiện với tất cả các nước, 

đặc biệt là với các nước láng giềng của mình. Nhưng rõ ràng, so với các nước láng 

giềng khác, quan hệ giữa Ấn Độ với Miến Điện gần gũi và thân thiết hơn rất nhiều. 

Đồng thời, J. Nehru sớm nhận thức được sự cần thiết phải kiên nhẫn trong 

việc xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với quốc gia láng giềng phía Đông này. Do 

đó, bên cạnh thái độ kiên quyết về việc yêu cầu chính phủ Miến Điện phải bồi 

thường đầy đủ cho những tổn thất mà các đạo luật do chính phủ Miến Điện ban 
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hành gây ra đối với người Ấn Độ ở Miến Điện, J. Nehru vẫn chia sẻ, cảm thông và 

phần nào còn bảo vệ chính phủ Miến Điện khi cho rằng dù các đạo luật đó có ảnh 

hưởng rất lớn đến người Ấn Độ ở Miến Điện nhưng nó không mang tính phân biệt 

đối xử, mà được áp dụng chung cho mọi đối tượng người nước ngoài khác.  

Quan hệ tốt đẹp giữa Ấn Độ và Miến Điện ngay sau ngày độc lập, tình cảm 

thân thiết của J. Nehru và U Nu cũng như vị trí địa chiến lược quan trọng của Miến 

Điện đối với Ấn Độ đã tạo nên thái độ hết sức ôn hòa và độ lượng về các vấn đề liên 

quan trực tiếp đến Ấn Độ, như việc hàng trăm ngàn người Ấn Độ bị trục xuất trong 

nhiều đợt sau khi Miến Điện giành được độc lập và tài sản của họ bị quốc hữu hóa; 

việc giải quyết vấn đề nợ của Miến Điện đối với Ấn Độ (khi Miến Điện còn là một 

phần trong lãnh thổ Ấn Độ thuộc Anh) bằng cách Ấn Độ hầu như miễn trừ thanh 

toán cho Miến Điện. Thái độ mềm dẻo đó của chính phủ Ấn Độ đã được thể hiện rõ 

nét trong một thông điệp gửi tới Quốc hội Ấn Độ ngày 27-12-1948 của Tổng đốc Ấn 

Độ, C. Raja Gopalachari: “Mặc dù các biện pháp mà chính phủ Miến Điện triển khai 

làm gia tăng sự bất mãn của những người Ấn Độ đang nắm giữ tài sản cũng như 

kinh doanh ở Miến Điện, nhưng chúng ta phải thừa nhận một thực tế rằng, chính 

phủ Miến Điện đang phải đối mặt với những khó khăn trong đất nước. Họ phải cam 

kết tiến hành những chính sách mạnh mẽ trong việc bảo vệ lợi ích của người Miến 

để không làm suy yếu vị thế của mình với người dân Miến Điện” [195]. 

Những động thái cực kỳ kiềm chế, linh hoạt của chính phủ Ấn Độ đã nhận 

được phản ứng rất tích cực từ chính phủ Miến Điện. Dưới thời U Nu, Miến Điện đã 

hết sức cố gắng để tránh có những biện pháp cứng rắn đối với người nhập cư Ấn Độ. 

Thái độ của J. Nehru và các nhà lãnh đạo Ấn Độ khẳng định nếu Thankin Nu vẫn 

còn là thủ tướng Miến Điện, thì mối quan hệ thân thiết giữa Ấn Độ và Miến Điện 

vẫn sẽ được duy trì [197]. Trong khi đó, U Nu đã nhiều lần kêu gọi người dân Miến 

Điện không phủ nhận quyền lợi chính đáng của người Ấn Độ. Phát biểu tại Quốc hội 

Miến Điện vào tháng 9-1955, ông thừa nhận: “Không ai phủ nhận Liên bang Miến 

Điện là của nhân dân Miến Điện. Nhưng tôi hy vọng các thành viên chính phủ sẽ 

không phủ nhận các quyền hợp pháp của bất kỳ người nước ngoài nào, dù người đó 

thuộc nước lớn hay nhỏ trên lãnh thổ Miến Điện. Khi chúng ta cố gắng xây dựng 

Liên bang Miến Điện, thì người Ấn Độ cũng nên được trao quyền hợp pháp tại đây” 

[55].  
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Có thể thấy, từ vị trí địa chiến lược trong việc đảm bảo an ninh cũng như tầm 

quan trọng về chính trị xã hội của Miến Điện đối với công cuộc củng cố ĐLDT của 

Ấn Độ, J. Nehru và chính phủ Ấn Độ đã rất linh hoạt, khéo léo bằng con đường 

chính trị - ngoại giao với các biện pháp giúp Miến Điện củng cố, xây dựng đất 

nước, nâng cao đời sống nhân dân. Sự quan tâm cũng như giúp đỡ nhiệt tình của 

chính phủ và nhân dân Ấn Độ trước những khó khăn của Miến Điện là sự lựa chọn 

vô cùng khôn khéo, tạo môi trường thuận lợi để Ấn Độ và Miến Điện giải quyết 

hiệu quả những vấn đề tồn tại giữa hai nước cũng như đảm bảo sự ổn định, hòa bình 

cho Miến Điện. Qua đó, góp phần vào sự ổn định và phát triển của Ấn Độ. 

Trong quan hệ của Ấn Độ với Indonesia: Sau CTTG thứ hai, ngay khi tuyên 

bố độc lập, nhân dân Indonesia lập tức phải đối mặt với sự xâm lược trở lại của thực 

dân Hà Lan. Trong khi đó, Indonesia lại có vị trí rất quan trọng đối với sự phát triển 

của Ấn Độ, đặc biệt là về thương mại đường biển. Với tầm quan trọng đó cùng mối 

liên hệ được hình thành trong lịch sử, tình cảm cá nhân hết sức tốt đẹp giữa hai nhà 

lãnh đạo là J. Nehru và A. Sukarno, sự tương đồng trong định hướng đối ngoại 

trung lập, KLK giữa Ấn Độ với Indonesia trong thập niên đầu sau CTTG thứ hai, 

chính phủ Ấn Độ xác định cần phải quan tâm đến hoàn cảnh mà chính phủ và nhân 

dân Indonesia đang phải trải qua. Ấn Độ đã thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn đối với 

cuộc đấu tranh giành ĐLDT của chính phủ và nhân dân Indonesia trước sự chiếm 

đóng của Hà Lan. Chính phủ và nhân dân Ấn Độ luôn kề vai sát cánh, ủng hộ về vật 

chất và tinh thần cho cuộc đấu tranh bảo vệ nền ĐLDT của nước Cộng hòa 

Indonesia: “Với vị trí của mình, Ấn Độ không thể để bất cứ một quốc gia châu Âu 

nào có quyền sử dụng quân đội của nó ở châu Á. Việc quân đội nước ngoài đang 

hoạt động trên đất châu Á là một sự sỉ nhục đối với nhân dân châu Á [206; tr. 

2154]. Sự ủng hộ đó không chỉ gói gọn trong phạm vi Ấn Độ mà còn mở rộng ra 

với những giúp đỡ của quốc gia Nam Á này tại Hội nghị về Indonesia và LHQ. 

Chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh “chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại nếu chúng ta trì hoãn 

đưa vấn đề này lên Hội đồng, tranh chấp mà chúng ta đang đối diện hiện nay sẽ đe 

dọa hòa bình và an ninh của cả khu vực ĐNA” [205; tr. 1628]. 

Trong quan hệ của Ấn Độ với Malaya: Với những liên hệ khá mật thiết khi 

cùng là thành viên trong Khối thịnh vượng chung của Anh lại có những liên hệ chặt 

chẽ với một lượng lớn người nhập cư Ấn Độ hiện diện ở Malaya, Ấn Độ chủ trương 
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tôn trọng những liên hệ, hợp tác giữa Malaya với Anh cũng như theo đuổi con 

đường đối thoại, đàm phán, trao đổi để giải quyết vấn đề người nhập cư Ấn Độ ở 

Malaya. Năm 1947, J. Nehru tuyên bố tại Hội đồng lập pháp Ấn Độ rằng “chính 

phủ Ấn Độ chỉ có thể thực hiện các biện pháp bảo vệ liên quan đến người Ấn Độ ở 

Malaya mà không làm phương hại đến các quyền lợi thiết yếu của bản thân người 

Malaya. Chúng ta xác định rõ ràng một chính sách đó là, chúng ta không nên tuyên 

bố bất cứ quyền gì ở bất cứ nước nào cho người Ấn Độ mà đi ngược lại quyền lợi 

của người dân ở nước đó” [46; tr. 1441]. Sự linh hoạt, mềm dẻo đó của chính phủ 

Ấn Độ không chỉ giúp đảm bảo quyền lợi của người Ấn Độ ở Malaya mà còn duy 

trì được mối quan hệ thân thiện, hữu nghị với Malaya nói riêng và với Anh cũng 

như Khối thịnh vượng nói chung. 

Trong quan hệ của Ấn Độ với Việt Nam: Với vai trò quan trọng là vùng đệm 

bảo vệ cho an ninh Ấn Độ cũng như những liên hệ tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo Hồ 

Chí Minh và J. Nehru trong thời gian hai nước cùng đấu tranh thoát khỏi sự thống 

trị của phương Tây, Ấn Độ đã dành sự quan tâm nhất định đối với sự nghiệp đấu 

tranh GPDT của nhân dân Việt Nam sau CTTG thứ hai. Ngay từ những năm đầu 

tiên đầy gian khó trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Việt Nam 

đã luôn nhận được sự ủng hộ từ Thủ tướng J. Nehru nói riêng, đất nước Ấn Độ nói 

chung, từ lời kêu gọi sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành 

độc lập tháng 01-1947 đến chuyến thăm chính thức Việt Nam sau khi thủ đô Hà Nội 

được giải phóng (17-10-1954). Đó chính là minh chứng sinh động cho tình hữu 

nghị, sự tin tưởng, chia sẻ của Ấn Độ. Phát biểu trong buổi tiệc đón mừng Thủ 

tướng Ấn Độ J. Nehru, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Nhân dân và Chính phủ nước 

VNDCCH rất vui mừng được đón tiếp Thủ tướng J. Nehru, vị lãnh tụ yêu quý của 

nước Ấn Độ vĩ đại, vị chiến sĩ tận tụy cho hòa bình châu Á và thế giới, vị bạn tốt 

của nhân dân Việt Nam” [18; tr. 92].  

Đến năm 1954, với chiến thắng vang dội của nhân dân Việt Nam trong chiến 

dịch Điện Biên Phủ, hội nghị Geneva về vấn đề khôi phục hòa bình ở Đông Dương 

được nhóm họp. Với chiến dịch ngoại giao con thoi, phái viên của chính phủ Ấn Độ 

đã góp phần thúc đẩy việc ký kết Hiệp nghị Geneva lập lại hoà bình ở Đông Dương 

vào tháng 7-1954. Tuy nhiên, có thể thấy, trong giai đoạn 1947-1954, sự ủng hộ của 

Ấn Độ dành cho chính phủ VNDCCH đơn thuần chỉ nằm trong giới hạn về mặt tinh 
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thần. Điều này có thể được lý giải một phần xuất phát từ sự khác biệt trong định 

hướng chính trị của các nhà lãnh đạo hai nước. Trong khi Ấn Độ lựa chọn con 

đường trung lập, KLK thì các nhà lãnh đạo của chính phủ VNDCCH lại lựa chọn 

con đường cộng sản chủ nghĩa trong sự nghiệp đấu tranh GPDT. Đồng thời, tầm 

quan trọng của Việt Nam đối với sự ổn định và phát triển của Ấn Độ sau khi giành 

được quyền tự trị cũng góp phần không nhỏ đến mức độ hỗ trợ của Ấn Độ đối với 

sự nghiệp GPDT của nhân dân Việt Nam. 

Để giám sát việc thực thi Hiệp định Geneva tại Việt Nam, Ấn Độ được bầu 

làm Chủ tịch Ủy ban giám sát và kiểm soát quốc tế (1954). Trong giai đoạn 5 năm 

sau ngày Hiệp định Geneva được ký kết, từ vai trò là thành viên đàm phán quan 

trọng tại hội nghị (mặc dù không phải chính thức) đến tư cách là tác nhân thúc đẩy 

các nguyên tắc được nhấn mạnh trong việc lập lại hòa bình, đồng thời giám sát các 

hiệp định ngừng bắn tại Đông Dương nói chung, tại Việt Nam nói riêng, về cơ bản, 

Ấn Độ duy trì quan điểm ủng hộ chính phủ VNDCCH hơn so với chính quyền 

VNCH (chính quyền do Ngô Đình Diệm thành lập thay chân chính phủ Pháp ở 

miền Nam Việt Nam sau khi hiệp định Geneva được ký kết dưới sự hậu thuẫn của 

Mỹ). Sự ủng hộ này phù hợp với định hướng đối ngoại hòa bình mà Ấn Độ xác định 

sau khi giành được quyền tự trị. Giới lãnh đạo Ấn Độ mà đứng đầu là J. Nehru cho 

rằng Hiệp định chính là những ý tưởng mang màu sắc của 5 nguyên tắc Panchsheel 

đã được nhấn mạnh trong Hiệp định giữa Ấn Độ và Trung Quốc về vấn đề Tây 

Tạng (4-1954). Thế nên việc thực thi Hiệp định Geneva thiếu hiệu quả cũng đồng 

nghĩa với thất bại của nguyên tắc Panchsheel, thất bại của hệ tư tưởng trong chính 

sách đối ngoại của Ấn Độ tại Việt Nam, Đông Dương và rộng hơn sẽ là châu Á. 

Mong muốn thi hành có hiệu quả Hiệp định Geneva của Ấn Độ lại trùng hợp với 

quan điểm tôn trọng và đề cao việc thực hiện Hiệp định nói chung, các nguyên tắc 

cùng tồn tại hòa bình nói riêng của chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. 

Trong khi đó, trong thời gian này, chính quyền VNCH lại tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ 

ơ, thậm chí đối đầu với Ủy ban giám sát và kiểm soát quốc tế ở miền Nam Việt 

Nam. Vì lẽ đó, việc Ấn Độ ủng hộ chính phủ VNDCCH trong 5 năm đầu tiên sau 

khi Hiệp định Geneva được ký kết là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trong những năm 

cuối thời kỳ cầm quyền của J. Nehru (1959-1964), lập trường ủng hộ của Ấn Độ 

dần nghiêng sang chính quyền VNCH khi chính phủ VNDCCH ngày càng thể hiện 
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quan điểm ủng hộ Trung Quốc, đặc biệt là trong cuộc Chiến tranh biên giới giữa 

Trung Quốc và Ấn Độ năm 1962 cũng như những nỗ lực xích lại gần hơn với Ấn 

Độ của chính quyền Ngô Đình Diệm. 

Thứ tư, mối quan hệ của Ấn Độ với một số nước Đông Nam Á trên lĩnh 

vực chính trị - ngoại giao (1947-1964) mang đậm dấu ấn cá nhân của Thủ tướng 

Ấn Độ - Jawaharlal Nehru 

Một trong những cơ sở được xem là quan trọng nhất, có vai trò định hướng 

xuyên suốt cho quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA 

trong những năm 1947-1964 là chính sách đối ngoại của Ấn Độ sau khi nước này 

giành được quyền tự trị. Cơ sở pháp lý đó được xây dựng bằng tài năng và nhãn 

quan chính trị của nhà kiến trúc vĩ đại - Jawaharlal Nehru. 

Nền tảng của đường lối đối ngoại J. Nehru là nguyên tắc hòa bình, hữu nghị, 

không liên kết, là sự không nhân nhượng trong cuộc đấu tranh chống CNĐQ, 

CNTD, kết hợp nhuần nhuyễn giữa bảo vệ ĐLDT, lợi ích quốc gia với củng cố nền 

hòa bình của khu vực cũng như trên thế giới.  

J. Nehru nhận thấy được sự cần thiết của việc các quốc gia trên thế giới 

(trong đó có Ấn Độ và các nước ĐNA) cùng chấp nhận một số quy tắc ứng xử trong 

quan hệ quốc tế: “Chúng ta đều nhận thấy được sự vô ích của chiến tranh bởi nó 

chẳng những không giải quyết được vấn đề gì mà còn làm cho những vấn đề ấy 

càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Ngược lại, dù những vấn đề đó có khó 

khăn, phức tạp đến đâu cũng đều có thể được giải quyết một cách hòa bình. Do đó, 

phương pháp tiếp cận hòa bình nên được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới” [147; 

tr. 99]. Sự quyết tâm của ông đối với việc thiết lập hòa bình trên thế giới được cụ 

thể hóa trước hết bằng những hỗ trợ tinh thần và vật chất của Ấn Độ cho các nước 

láng giềng ĐNA trong việc đấu tranh giành và củng cố ĐLDT. J. Nehru và chính 

phủ Ấn Độ phải vượt qua nhiều cuộc đấu tranh đầy áp lực từ mọi phía để kiên định 

đường lối đúng đắn của mình. Từ thủ đô New Delhi đã vang lên tiếng nói đồng cảm 

của chính phủ và nhân dân Ấn Độ đối với các cuộc kháng chiến của Indonesia 

chống thực dân Hà Lan, của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp và đế quốc 

Mỹ. Đầu năm 1954, J. Nehru đã đưa ra lời kêu gọi ngừng bắn và dự thảo chương 

trình 6 điểm về việc thiết lập hòa bình ở Đông Dương trên nguyên tắc Pháp phải 

trao trả độc lập và cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước Đông 
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Dương, trong đó có Việt Nam. Hoạt động của Ấn Độ trên cương vị Chủ tịch Ủy ban 

giám sát và kiểm soát quốc tế ở Đông Dương đã làm cho Ấn Độ có vai trò nhất định 

trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp trên bán đảo này. Vượt qua mọi sức ép, 

Ấn Độ kiên quyết không tham gia vào khối SEATO, công cụ xâm lược của đế quốc 

ở khu vực ĐNA. Sự tin tưởng ấy của J. Nehru cũng đã được cụ thể hóa qua 

Panchsheel - Năm nguyên tắc cùng chung sống hòa bình - được tuyên bố chính thức 

trong Thỏa thuận Trung Quốc - Ấn Độ vào ngày 29-4-1954 về thương mại và giao 

lưu giữa vùng Tây Tạng của Trung Quốc với nước Cộng hòa Ấn Độ. Đây là cơ sở 

quan trọng để Ấn Độ mở rộng khu vực hòa bình trên thế giới, mà trước hết là ở khu 

vực ĐNA. 

Một trong những quan điểm đối ngoại nữa của J. Nehru đóng vai trò then 

chốt trong quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA sau khi 

Ấn Độ giành được quyền tự trị là nguyên tắc KLK. Dưới sự lãnh đạo của J. Nehru, 

Ấn Độ trở thành nước đầu tiên thông qua chính sách KLK. Với chính sách này, Ấn 

Độ nhấn mạnh tính độc lập và khả năng tự quyết của quốc gia đối với từng vấn đề 

trong nước, khu vực cũng như thế giới. Không liên kết theo quan điểm của J. Nehru 

không phải là sự trung lập hoàn toàn hay sự cô lập với thế giới bên ngoài. Trái lại, 

phải là sự tham gia tích cực vào sinh hoạt chính trị quốc tế trên cơ sở tự do và bình 

đẳng của tất cả các nước vì lợi ích của hòa bình và an ninh thế giới. Điều đó có 

nghĩa rằng: “Khi tự do, công lý bị đe dọa hoặc chiến tranh xảy ra, Ấn Độ không thể 

và sẽ không trung lập, chính sách của Ấn Độ không phải là nền tảng vững chắc của 

chủ nghĩa trung lập” [51; tr. 564-565]. Nói cách khác, KLK theo J. Nehru là sự 

khẳng định tích cực về độc lập và xóa bỏ sự phụ thuộc tiêu cực vào nước khác. Với 

quan điểm về chính sách đối ngoại KLK, J. Nehru đã đặt những nền móng vững 

chắc tạo điều kiện để thúc đẩy quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số 

nước ĐNA như Indonesia, Miến Điện… trên nền tảng tương đồng về định hướng 

đối ngoại cũng như không ngần ngại có những hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho 

các nước Indonesia, Miến Điện, Việt Nam, Malaya trong cuộc đấu tranh giành và 

củng cố ĐLDT. 

Một lựa chọn khác không kém phần quan trọng của J. Nehru góp phần thúc 

đẩy Ấn Độ với Malaya xích lại gần nhau trong quan hệ chính trị - ngoại giao giai 

đoạn 1947-1964 là việc tiếp tục duy trì tư cách thành viên của Ấn Độ trong Khối 
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thịnh vượng chung vào năm 1949. Quyết định này đã gây nhiều ngạc nhiên đối với 

dư luận quốc tế31. Tuy nhiên, với vai trò là người hoạch định chính sách đối ngoại 

của Ấn Độ độc lập, J. Nehru đã quyết định vẫn duy trì quan hệ hữu nghị với Anh và 

Khối thịnh vượng chung khi Ấn Độ được chuyển giao quyền lực (ngày 15-8-1947). 

Theo J. Nehru, mặc dù các quốc gia trong Khối thịnh vượng chung vẫn còn một số 

khác biệt, nhưng các nước này có điều kiện gặp gỡ và thảo luận tất cả các vấn đề 

một cách thân thiện, luôn luôn nhấn mạnh những điểm thống nhất. Mặt khác, Ấn 

Độ cũng có thể có cơ hội tận dụng được những hỗ trợ về kinh tế, kỹ thuật của nước 

Anh hiện đại để phục hồi, xây dựng và phát triển đất nước. Có thể nói, việc Ấn Độ 

vẫn duy trì tư cách thành viên của Khối thịnh vượng chung - cầu nối giữa phương 

Đông và phương Tây là một cơ hội rất thuận lợi đối với Ấn Độ. Vai trò của J. Nehru 

trong việc quyết định Ấn Độ vẫn ở trong Khối thịnh vượng chung được coi là quan 

trọng nhất và là dấu ấn trong lịch sử chính sách đối ngoại của quốc gia Nam Á này. 

Thứ năm, với mức độ đậm nhạt khác nhau, Trung Quốc trở thành một 

nhân tố quan trọng, thường xuyên ảnh hưởng đến mối quan hệ chính trị - ngoại 

giao của Ấn Độ với một số nước Đông Nam Á giai đoạn 1947-1964 

Đối với Ấn Độ và một số nước ĐNA, Trung Quốc có một mối liên hệ vô 

cùng đặc biệt. Giống như Ấn Độ, Trung Quốc là một nước có quy mô dân số đông 

cũng như diện tích lớn trên thế giới. Trung Quốc lại có vị trí liền kề với cả Ấn Độ 

và một số nước ĐNA. Với tư tưởng, tham vọng mở rộng ảnh hưởng ra các nước, 

khu vực ở châu Á, Trung Quốc đã có những bước đi cụ thể để đưa một số nước 

ĐNA dần dần phụ thuộc vào Trung Quốc cả về kinh tế lẫn chính trị, nhất là sau khi 

nước CHND Trung Hoa ra đời (1949). Chính điều này đã gây nên một mối đe dọa 

lớn đối với Ấn Độ trong việc triển khai chính sách đối ngoại hòa bình ở một số 

nước ĐNA sau khi nước này giành được quyền tự trị. Bên cạnh đó, Trung Quốc 

cũng là nước vốn có những vấn đề khúc mắc với Ấn Độ liên quan đến đường biên 

giới dài giữa hai nước. Do vậy, với những liên hệ chằng chéo đó, Trung Quốc trở 

thành một nhân tố quan trọng thường xuyên ảnh hưởng đến mối quan hệ của Ấn Độ 

với một số nước ĐNA, đặc biệt là trong những thập niên đầu sau CTTG thứ hai. Sự 
                                                           
31 Vì ngay từ cuối những năm 1920, J. Nehru đã phản đối tình trạng một nước này đi thống trị một nước khác 

và kiên quyết đấu tranh để giành độc lập hoàn toàn cho Ấn Độ. Trước phản ứng từ J. Nehru và Đảng Quốc 

đại Ấn Độ, Thủ tướng Attlee và các thành viên trong chính phủ Anh bắt đầu thực hiện kế hoạch trao trả độc 

lập cho Ấn Độ vào năm 1945. Với những động thái đó của Anh, J. Nehru đã có những đổi thay trong nhận 

thức nhằm đảm bảo cho lợi ích cao nhất của Ấn Độ phù hợp với bối cảnh mới. 
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ảnh hưởng đó có thể được nhìn nhận trên hai khía cạnh: Một là, khi quan hệ Trung 

Quốc - Ấn Độ tốt đẹp thì quan hệ của Ấn Độ với một số nước ĐNA diễn ra khá 

thuận chiều; Nhưng ngược lại, khi quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ căng thẳng, thì 

quan hệ của Ấn Độ với một số nước ĐNA lại chứng kiến những sự phân cực khá rõ 

nét. Những diễn biến ấy được thể hiện sinh động với những sự kiện nổi bật dưới 

thời Thủ tướng J. Nehru (1947-1964) trong tam giác quan hệ Ấn Độ - một số nước 

ĐNA - Trung Quốc. 

Sự kiện nổi bật nhất minh chứng cho khía cạnh đầu tiên trong sự tác động 

của Trung Quốc đến quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước 

ĐNA dưới thời J. Nehru là việc hai nước Ấn Độ và Trung Quốc ra tuyên bố chung 

về 5 nguyên tắc chung sống hòa bình (five principles of peaceful co-existence). Đây 

là năm nguyên tắc quan trọng điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia được thừa nhận 

một cách rộng rãi như những chuẩn tắc trong quan hệ quốc tế.  

Năm nguyên tắc chung sống hòa bình, được biết đến ở Ấn Độ dưới cái tên 

Panchsheel, được pháp điển hóa lần đầu tiên thông qua một hiệp định ký ngày 29-4-

1954 giữa Trung Quốc và Ấn Độ về thương mại và quan hệ giữa khu vực Tây 

Tạng thuộc Trung Quốc và Ấn Độ. Những năm 1953-1954, Trung Quốc và Ấn Độ 

trải qua những thương thuyết phức tạp sau khi Trung Quốc đưa quân chiếm đóng 

vùng Tây Tạng vào năm 1950, một hành động làm xấu thêm các tranh chấp dai 

dẳng về lãnh thổ giữa hai nước lớn ở châu Á liên quan đến các vùng đất Aksai Chin 

và Nam Tây Tạng. Ấn Độ là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận nước 

CHND Trung Hoa sau năm 1949 và lúc này Bắc Kinh muốn có được sự công nhận 

của Ấn Độ về chủ quyền của mình đối với Tây Tạng. Chính vì vậy, năm nguyên tắc 

chung sống hòa bình đã được chính thức viết ở phần đề dẫn của Hiệp định nêu trên 

nhằm làm nền tảng cho mối quan hệ hòa bình giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh 

những tranh chấp biên giới giữa hai nước vẫn còn tồn tại. 

Đến tháng 6-1954, Năm nguyên tắc này cũng được đề cập trong Thông cáo 

chung giữa Thủ tướng Chu Ân Lai và Thủ tướng J. Nehru. Năm nguyên tắc chung 

sống hòa bình - kết quả của mối quan hệ tốt đẹp giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã trở 

thành một trong những cơ sở gắn kết Ấn Độ với một số nước ĐNA, đặc biệt là tại 

hội nghị Bandung (1955) và hội nghị Belgrade (1961). 

Hội nghị Bandung được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 24-4-1955 với 29 nước 
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đại diện cho gần 55% dân số thế giới, trong đó có Ấn Độ và 7 nước ĐNA gồm: 

Miến Điện, Indonesia, Campuchia, Lào, Thái Lan, Philippines và VNDCCH. Hội 

nghị đã thông qua “Tuyên ngôn Xúc tiến hòa bình và hợp tác thế giới” và đề xuất 

10 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, sau này được gọi là 10 nguyên tắc 

Bandung (trên thực tế là sự mở rộng của 5 nguyên tắc chung sống hòa bình được 

Ấn Độ và Trung Quốc xây dựng trước đó)32.  

Tiếp theo đó, tinh thần Bandung mà các chính trị gia phương Tây sau này gọi 

là “Chủ nghĩa Á - Phi” đã trở thành một trào lưu chính trị mới và dần dần phát triển 

thành phong trào KLK tại hội nghị Belgrade (1961). Phong trào KLK ngày càng 

phát triển thành một tổ chức chính trị rộng lớn xét về số lượng đông đảo các nước 

thành viên gia tăng hàng năm, trong đó có sự tham gia của Ấn Độ và hầu hết các 

nước ĐNA33. Có thể nói, phong trào KLK đã trở thành một diễn đàn chính trị của 

các nước đang phát triển hướng đến việc xây dựng một trật tự quốc tế công bằng, 

bình đẳng. Việc cùng chấp nhận và theo đuổi những nguyên tắc trong phong trào 

KLK (trên cơ sở 5 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình giữa Ấn Độ và Trung Quốc) đã 

chứng tỏ sự tương đồng trong quan điểm về nhiều vấn đề mang tầm quốc tế, đưa Ấn 

Độ và một số nước ĐNA xích lại gần nhau trong quan hệ chính trị - ngoại giao dưới 

thời Thủ tướng J. Nehru (1947-1964). 

Như vậy, sắc thái hữu nghị, hòa dịu trong quan hệ giữa Ấn Độ và Trung 

Quốc với tuyên bố chung về Năm nguyên tắc hòa bình đã trở thành cầu nối để đưa 

Ấn Độ và một số nước ĐNA xích lại gần nhau hơn trong phong trào đoàn kết Á - 

Phi tại hội nghị Bandung cũng như trong phong trào KLK. Việc cùng lựa chọn 

chung con đường đối ngoại KLK, đấu tranh GPDT, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

                                                           
32 Mười nguyên tắc gồm: 1. Tôn trọng các quyền cơ bản của con người, tôn trọng tôn chỉ và các nguyên tắc 

Hiến chương LHQ; 2. Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia; 3. Thừa nhận bình 

đẳng giữa các dân tộc và bình đẳng giữa các quốc gia lớn nhỏ; 4. Không can dự hoặc can thiệp vào công việc 

nội bộ của nước khác; 5. Tôn trọng quyền của mỗi quốc gia được tự vệ riêng rẽ hay tập thể theo đúng Hiến 

chương LHQ; 6. Không sử dụng các dàn xếp phòng thủ tập thể nhằm phục vụ các lợi ích riêng của bất kỳ 

nước lớn nào. Mỗi quốc gia bất kể là nước nào không được gây sức ép với các nước khác; 7. Không sử dụng 

hành vi xâm lược hay đe dọa xâm lược hoặc dùng vũ lực để xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ hay độc lập 

chính trị của bất cứ nước nào; 8. Giải quyết mọi xung đột quốc tế bằng phương thức hòa bình theo đúng Hiến 

chương LHQ; 9. Thúc đẩy hợp tác; 10. Tôn trọng công lý và các nghĩa vụ quốc tế. 
33 Các nguyên tắc cơ bản của Phong trào KLK là: Các nước thành viên không tham gia khối, nhóm quân sự 

chính trị nào, có chính sách đối ngoại độc lập dựa trên những nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình và phải ủng 

hộ phong trào ĐLDT, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước mình. Các nước KLK 

phấn đấu vì trật tự thế giới mới, chống CNTD, CNĐQ, chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chạy đua vũ 

trang, đấu tranh củng cố nền độc lập chính trị và kinh tế bằng sức mạnh tập thể, đòi các quyền lợi chính đáng 

của mình trong hệ thống kinh tế quốc tế mới và nâng cao vị thế quốc tế. 
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trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của 

nhau là một trong những nội dung quan trọng trong quan hệ chính trị - ngoại giao 

của Ấn Độ với một số nước ĐNA trong giai đoạn này. 

Tuy nhiên, nếu Tuyên bố chung về Năm nguyên tắc hòa bình (1954) - biểu 

hiện cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Ấn Độ và Trung Quốc - góp phần tạo nên mối 

quan hệ khăng khít của Ấn Độ với một số nước ĐNA thì từ đầu những năm 1960, 

đặc biệt với sự bùng nổ của cuộc Chiến tranh biên giới Trung - Ấn năm 1962, quan 

hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA lại có sự đổi thay đáng 

kể với những diễn biến hết sức đa chiều.  

Các nước ĐNA có sự phản ứng khác nhau trước cuộc chiến tranh biên giới 

giữa Trung Quốc và Ấn Độ, từ thái độ ủng hộ Ấn Độ, phản đối Trung Quốc; trung 

lập với cả hai bên đến thể hiện rõ thái độ phản đối Ấn Độ, ủng hộ Trung Quốc.  

Malaya là một trong những nước đầu tiên ở ĐNA công khai thể hiện sự ủng 

hộ hoàn toàn đối với Ấn Độ và lên tiếng cáo buộc Trung Quốc là kẻ gây hấn trong 

cuộc chiến tranh này. Thái độ đó của Malaya xuất phát từ nhiều lý do khác nhau. 

Thứ nhất, Malaya được biết đến là quốc gia chống lại sự mở rộng của chủ nghĩa 

cộng sản ở châu Á; thứ hai, trong mối quan hệ giữa Malaya và Indonesia, liên quan 

đến việc thành lập Liên bang Malaysia, Trung Quốc công khai thể hiện sự ủng hộ 

đối với Indonesia trong khi Ấn Độ hoàn toàn ủng hộ Malaya ngay khi kế hoạch 

thành lập Liên bang ra đời; thứ ba, Trung Quốc đã có những sự hỗ trợ mạnh mẽ cả 

về vật chất và tinh thần cho những người cộng sản Malaya trong cuộc chiến chống 

lại chính phủ cầm quyền Malaya do Anh hậu thuẫn, đứng đầu là Tổng thống 

Tengku Abdul Rahman. Trong Chiến tranh biên giới năm 1962, quan điểm của 

chính phủ Malaya là chia sẻ với những gì mà Ấn Độ đang phải trải qua: “Malaya đã 

chiến đấu chống lại sự mở rộng của chủ nghĩa cộng sản ở quốc gia này trong 12 

năm. Do đó, người dân Malaya thấu hiểu sâu sắc sự khắc nghiệt của chặng đường 

đã qua. Và bây giờ, trong cuộc chiến tranh này, người dân Ấn Độ chắc chắn cũng 

đang trải qua những ngày tháng vô cùng tồi tệ” [46; tr. 4897]. 

Bên cạnh Malaya, chính quyền VNCH cũng đứng về phía Ấn Độ trong cuộc 

Chiến tranh biên giới năm 1962. Chính quyền này kiên quyết phản đối chủ nghĩa 

cộng sản và sẵn sàng phối hợp với Mỹ để ngăn chặn Trung Quốc.  

Trong khi đó, Indonesia và Miến Điện lại tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp với 
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Trung Quốc và giữ thái độ trung lập trước cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Trung 

Quốc. Thái độ đó của Miến Điện xuất phát từ những vấn đề nội bộ nghiêm trọng mà 

đất nước này đang phải đối mặt vào thời điểm đó. Lựa chọn đứng về bên này hay 

bên kia đều không có lợi cho việc đảm bảo lợi ích quốc gia của Miến Điện. Còn đối 

với Indonesia, vào thời điểm những năm đầu thập niên 1960, trong khi giữa nước 

này với Ấn Độ đang nảy sinh những khúc mắc liên quan đến quan điểm về các vấn 

đề thế giới thì quan hệ của nước này với Trung Quốc vẫn rất tốt đẹp. Thái độ trung 

lập của chính phủ Indonesia trước cuộc chiến tranh Trung - Ấn dường như có lợi 

hơn cho Trung Quốc. Bởi cùng với thái độ trung lập đó, chính phủ Indonesia không 

hề đưa ra bất cứ biện pháp cứng rắn nào để kiểm soát dư luận trong nước liên quan 

đến thái độ đối với Ấn Độ và Trung Quốc. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Indonesia 

(PKI) lại có vai trò vô cùng tích cực trong việc hình thành dư luận chống Ấn Độ và 

ủng hộ Trung Quốc ở Indonesia liên quan đến cuộc xung đột này. 

Về phía chính phủ VNDCCH: với những giúp đỡ to lớn, đặc biệt là về vật 

chất đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam cũng như sự tương đồng 

trong lựa chọn về đường lối chính trị, Trung Quốc nhận được sự ủng hộ hoàn toàn 

của chính phủ VNDCCH trong cuộc chiến tranh này. Trong bối cảnh chính quyền 

VNCH ngày càng chủ động trong việc xích lại gần hơn với Ấn Độ, đặc biệt là sự 

thay đổi thái độ với Ủy ban giám sát và kiểm soát quốc tế ở Việt Nam, thì sự ủng hộ 

Trung Quốc của chính phủ VNDCCH dường như đẩy mối quan hệ giữa chính phủ 

này với Ấn Độ ra xa hơn trong những năm đầu thập niên 1960. 

Như vậy, mối quan hệ căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc được xem là 

liều thuốc thử cho quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA. 

Sự khác nhau trong thái độ của mỗi nước ĐNA trước cuộc xung đột này bị chi phối 

bởi mức độ lợi ích mà Trung Quốc và Ấn Độ mang lại cho mỗi nước ĐNA cũng 

như sự tương đồng hay khác biệt về mặt ý thức hệ giữa hai nước này với các nước 

ĐNA. 

4.3. Tác động từ quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số 

nước Đông Nam Á (1947-1964) 

Quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA trong những 

thập niên đầu sau khi Ấn Độ giành được quyền tự trị (1947-1964) về tổng thể vẫn 

mang màu sắc hòa bình, thân thiện, hữu nghị. Do đó, về cơ bản, mối quan hệ này đã 
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tạo nên những tác động tích cực cho Ấn Độ và một số nước ĐNA cũng như trên phạm 

vi thế giới. Mối quan hệ này góp phần quan trọng tạo nền tảng cho sự nghiệp củng cố 

độc lập; đảm bảo an ninh quốc gia; nâng cao uy tín và vị thế của chính phủ Ấn Độ đối 

với các nước ĐNA và thế giới. Đồng thời, cũng tạo nên những động lực cả về vật chất 

và tinh thần cho một số nước ĐNA vượt qua những thách thức to lớn từ sau CTTG thứ 

hai. Có thể nói, quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA đã góp 

phần tạo nên một môi trường thế giới hòa bình trong bối cảnh căng thẳng của cuộc 

chạy đua vũ trang giữa hai phe TBCN và XHCN trong thời kỳ CTL. Bên cạnh đó, với 

một số khúc mắc còn tồn tại, quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước 

ĐNA trong giai đoạn này cũng đưa đến những tác động trái chiều cho các bên liên 

quan. 

4.3.1. Đối với Ấn Độ 

Là quốc gia có vị trí liền kề với ĐNA - khu vực nắm giữ vị trí huyết mạch 

trên nhiều tuyến giao thông quốc tế, lại nằm cạnh Trung Quốc, do đó, màu sắc hòa 

bình, thân thiện trong mối quan hệ với một số nước ĐNA giai đoạn 1947-1964 có 

tác dụng tạo một môi trường hòa bình, an ninh, tác động không nhỏ đến sự thành 

công với những thay đổi sâu sắc trong công cuộc củng cố ĐLDT của Ấn Độ.  

Ấn Độ giành được quyền tự trị (1947) và sau đó bước vào công cuộc củng cố 

nền ĐLDT trong bối cảnh trật tự hai cực Xô - Mỹ chi phối mạnh mẽ đến quan hệ 

quốc tế. Do vậy, chính phủ Ấn Độ có nhiệm vụ hết sức nặng nề, trước hết là phải giải 

quyết những khó khăn của nội tình trong nước; mặt khác, phải thiết lập con đường 

phát triển riêng của Ấn Độ ở Nam Á với tư cách là một chủ thể lớn. Đó là từng bước 

cải tạo, xây dựng và phát triển nền kinh tế với những đặc trưng riêng, phù hợp với 

điều kiện đặc thù của Ấn Độ. Tiến hành đấu tranh quyết liệt cải tổ nền chính trị, bước 

đầu xây dựng một đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ trong quan hệ với các nước 

lớn. Trong bối cảnh vừa thoát khỏi sự thống trị của thực dân Anh, một không gian 

thân thiện về quan hệ chính trị - ngoại giao với một số nước ĐNA sẽ góp phần tạo 

nên những tác động gián tiếp để chính phủ và nhân dân Ấn Độ hiện thực hóa mục 

tiêu củng cố nội bộ, giữ gìn và bảo vệ nền ĐLDT, cải tạo, phát triển kinh tế, xây dựng 

đất nước hùng mạnh.  

Đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và duy trì sự ổn định trong 

nước: Từ không khí hòa bình ở một khu vực láng giềng, liền kề, Ấn Độ có điều kiện 
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tập trung cao độ hơn các nguồn lực trong nước để xây dựng một nền kinh tế kế 

hoạch hóa thông qua 3 kế hoạch phát triển 5 năm lần thứ nhất (1951 - 1955), lần thứ 

hai (1956 - 1961) và lần thứ 3 (1961 - 1965). Cùng với nhiều nguyên nhân khác, Ấn 

Độ đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu nhập người dân không ngừng tăng 

lên. Đặc biệt, Ấn Độ có điều kiện phát huy tiềm năng trong nước với việc ứng dụng 

có hiệu quả thành tựu khoa học - kỹ thuật hiện đại. Thông qua việc hoạch định 

chiến lược phát triển cụ thể trong giai đoạn sau khi giành được quyền tự trị, những 

thay đổi quan trọng trong xã hội Ấn Độ dần rõ nét. Thành tựu đạt được trong thời 

kỳ Thủ tướng J. Nehru nắm quyền là sự thiết lập lại xã hội mới cùng với sự hình 

thành của hệ thống phúc lợi, sự phát triển có kế hoạch của nền kinh tế. Về chính trị, 

nền chính trị được kiện toàn thông qua 3 cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên dưới chính 

thể Cộng hòa, Đảng Quốc đại vẫn là chính đảng cầm quyền. Công cuộc cải cách 

hành chính năm 1956 đạt được thành công lớn khi đã thay đổi cách phân chia đơn 

vị hành chính phức tạp trước kia bằng việc thiết lập nên 14 bang mới và các khu 

vực tự trị. Qua đó, dấu vết còn lại của chế độ thực dân Anh duy trì trên đất Ấn dần 

xóa bỏ, tạo nền tảng cho quá trình hoàn thiện các đơn vị hành chính sau này. Với 

những bước đi khéo léo trong việc giải quyết vấn đề Ấn kiều ở nước ngoài, đặc biệt 

là ở một số nước ĐNA như Miến Điện, Malaya,… Ấn Độ đã hạn chế việc hồi 

hương của một lực lượng đáng kể người Ấn. Điều này làm giảm đi một phần gánh 

nặng khá lớn, giúp chính phủ Ấn Độ tập trung giải quyết các vấn đề xã hội nan giải 

vốn đang đặt ra cho đất nước này từ sau kế hoạch Mounbatten của Anh. Nếu như 

sau khi giành được quyền tự trị, Ấn Độ mới chỉ có 18 trường đại học với tổng số 

sinh viên là 300.000 người thì đến năm 1964, số lượng các trường đại học đã lên 

đến 44 trường, các trường cao đẳng là 2.500 trường và tổng số sinh viên năm cuối 

và nghiên cứu sinh lên đến 613.000 người. Đặc biệt, số lượng sinh viên nữ tăng gấp 

6 lần, chiếm 22%. Các dịch vụ về sức khỏe, y tế có sự mở rộng đáng kể [7; tr. 119]. 

Bên cạnh đó, những chính sách, bước đi, thái độ hết sức linh hoạt, mềm dẻo 

của chính phủ Ấn Độ trong việc giải quyết vấn đề Ấn kiều ở một số nước ĐNA như 

Miến Điện, Malaya đã giúp cộng đồng Ấn kiều sinh sống và làm ăn, kinh doanh 

thuận lợi hơn ở các nước này, giúp họ tránh được hoặc ít bị chịu sự kỳ thị của người 

dân nước sở tại. Nhờ đó, Ấn Độ được lợi từ nguồn kiều hối gửi về. Đây là lực đẩy 

không nhỏ đối với một nền kinh tế vốn đang phải đối mặt với những thách thức 
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nghiêm trọng từ sau năm 1947. 

Về vị thế quốc tế: Sau khi Ấn Độ giành được quyền tự trị vào năm 1947, 

chính phủ mới của Ấn Độ chính thức tuyên bố chính sách “chung sống hoà bình” 

với năm nguyên tắc cơ bản: Chủ quyền, không gây hấn, không can thiệp, bình đẳng 

và chung sống hoà bình [32; tr. 48].  

Khác với các cường quốc lúc bấy giờ ra sức chứng minh vị thế quốc gia bằng 

sức mạnh kinh tế, quân sự như Mỹ và Liên Xô, Ấn Độ lại tìm kiếm tiếng nói, vị thế 

của mình bằng con đường hòa bình trong quan hệ đối ngoại, bao gồm các phương 

pháp hòa giải (ngoại giao), nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình (panchsheel) và nguyên 

tắc KLK. Những nội dung ấy được thể hiện thành công trong quan hệ chính trị - 

ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA thông qua việc ủng hộ phong trào đấu 

tranh giành độc lập của các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc, hợp tác với các nước 

láng giềng ở khu vực này.  

Xuất phát từ những quan điểm và định hướng đối ngoại đó mà quan hệ của 

Ấn Độ với một số nước Đông Nam Á dưới thời thủ tướng Ấn Độ J. Nehru đã giúp 

xây dựng niềm tin đối với Ấn Độ của một số quốc gia Đông Nam Á. Từ đó, dần 

hình thành nhận thức của các nước Đông Nam Á về Ấn Độ là một cường quốc lành 

(benign power). 

Đánh giá về chính sách cũng như quan hệ đối ngoại của Ấn Độ dưới thời J. 

Nehru, các học giả thường nhấn mạnh trường phái ngoại giao lý tưởng (idealism) 

trong quá trình xử lý các vấn đề quốc tế nói chung và ở khu vực ĐNA nói riêng. 

Đây được xem là mục tiêu cao nhất trong đường lối cũng như quan hệ đối ngoại của 

Ấn Độ thời kỳ này. Tuy nhiên, trên thực tế, chính sách và quan hệ đối ngoại hòa 

bình, KLK mà Ấn Độ triển khai trong thời kỳ này là sự kết hợp của cả hai trường 

phái: lý tưởng và hiện thực (realism) một cách linh hoạt nhằm phục vụ những mục 

tiêu quốc gia và quốc tế mà nước này theo đuổi. Đó là sự thống nhất giữa mục tiêu 

đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia của Ấn Độ và con đường để hiện thực hóa mục 

tiêu đó. Do đó, Thủ tướng J. Nerhu và giới lãnh đạo Ấn Độ nhận thức sâu sắc rằng: 

“Cho dù là một quốc gia đế quốc chủ nghĩa, XHCN hay cộng sản chủ nghĩa, thì các 

nhà hoạch định chính sách ngoại giao của nước đó nhất thiết đều phải suy nghĩ về 

yếu tố lợi ích quốc gia của nước đó” [170, tr. 207]. Và chính sách trung lập, KLK là 

định hướng mà Ấn Độ lựa chọn bởi: “Chúng tôi tin rằng trong hoàn cảnh hiện nay, 
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đây là lựa chọn tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích cho đất nước của chúng tôi, trong đó 

có việc nâng cao uy tín trên trường quốc tế” [118; tr. 1759]. 

Nếu như sau thời gian dài nằm dưới sự thống trị của thực dân Anh, tiếng nói 

của Ấn Độ dường như vắng bóng trên chính trường thế giới thì với những vai trò 

nhất định của Ấn Độ trong sự nghiệp đấu tranh giành, bảo vệ và củng cố ĐLDT ở 

các nước ĐNA như Indonesia, Việt Nam, Miến Điện, Malaya cũng như những đóng 

góp quan trọng trong phong trào KLK, Ấn Độ đã nhanh chóng có tiếng nói quan 

trọng trong nhóm các nước mới giành được độc lập, thật sự khẳng định vai trò và vị 

thế của mình trong thế giới thứ ba, uy tín của Ấn Độ được nâng cao đáng kể. Ấn Độ 

nhận thức sâu sắc rằng: “Chính sách đối ngoại của một nước phải phù hợp với các 

nền tảng truyền thống và tính cách của đất nước đó. Nó cần mang tính lý tưởng 

nhằm hướng tới những mục tiêu nhất định, nhưng đồng thời, nó cũng cần phải dựa 

trên thực tế. Nếu nó không lý tưởng, nó sẽ trở thành một trong những biểu hiện cụ 

thể của chủ nghĩa cơ hội, nếu nó không xuất phát từ thực tế, nó có khả năng trở 

thành chủ nghĩa phiêu lưu và hoàn toàn không hiệu quả” [111]. 

Như vậy, trong bối cảnh một nước vừa thoát khỏi sự kiểm soát của chính 

quyền thực dân, với rất nhiều những khó khăn về kinh tế - xã hội, an ninh, quân sự 

thì quan hệ chính trị - ngoại giao với một số nước ĐNA trên cơ sở các nguyên tắc 

mà chính sách đối ngoại độc lập của Ấn Độ đề ra đã trở thành đòn bẩy quan trọng 

giúp đất nước này vừa nâng cao được uy tín trên thế giới lại vừa đảm bảo tiềm lực 

cho công cuộc tái thiết đất nước. 

4.3.2. Đối với một số nước Đông Nam Á 

Sau CTTG thứ hai, ĐNA trở thành khu vực địa chính trị và quân sự quan 

trọng trong những tính toán chiến lược của nhiều cường quốc không chỉ đối với Mỹ, 

Liên Xô mà còn đối với các nước lớn ở châu Á, trong đó phải kể đến Ấn Độ. Cũng từ 

sau CTTG thứ hai, ĐNA trở thành điểm khởi đầu của phong trào GPDT trên thế giới. 

Trong bối cảnh đó, Ấn Độ - một nước cũng từng có thời gian dài nằm dưới sự thống 

trị của CNTD, dần vươn lên giành lấy độc lập, thoát khỏi sự kiểm soát của các lực 

lượng bên ngoài - trở thành tấm gương mà các nước ĐNA hướng đến trên con đường 

đấu tranh giành ĐLDT. Chính nhu cầu hướng tới các nước ĐNA của Ấn Độ và nhu 

cầu tìm đến Ấn Độ của các nước ĐNA sau CTTG thứ hai đã thúc đẩy Ấn Độ và các 

nước ĐNA xích lại gần nhau hơn. Cũng từ đây, quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn 
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Độ với một số nước ĐNA trong giai đoạn 1947-1964 đã mang lại những tác động rõ 

nét đối với quá trình hồi sinh cũng như nâng cao vị thế, tiếng nói trên trường quốc tế 

của các nước ĐNA sau chiến tranh. Những tác động ấy được thể hiện cụ thể trong 

những khía cạnh sau đây: Thứ nhất, Ấn Độ đã có những ủng hộ to lớn và góp phần 

không nhỏ vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp đấu tranh giải phóng Indonesia khỏi 

thực dân Hà Lan (1945-1949). Trong ngày tuyên bố sự ra đời của nước Cộng hòa 

Indonesia sau Hội nghị Hague (1949), Tổng thống A. Sukarno đã phát biểu nhấn 

mạnh Indonesia đã nhận được sự ủng hộ quý giá cả về tinh thần lẫn vật chất của Ấn 

Độ và cá nhân Thủ tướng J. Nehru: “Để đất nước của chúng ta được hồi sinh, tôi 

không thể diễn tả hay đo đếm được lòng biết ơn của người dân Indonesia đối với sự 

ủng hộ máu thịt và không do dự của nhân dân Ấn Độ và với cá nhân Thủ tướng J. 

Nehru trong cuộc đấu tranh của chúng ta trong quá khứ” [176]; Thứ hai, chính phủ 

Ấn Độ hết sức kiềm chế, giải quyết bất đồng trước các động thái của Miến Điện và 

Malaya liên quan đến người nhập cư Ấn Độ tại hai nước này bằng con đường thương 

lượng, ngoại giao, hỗ trợ và giúp đỡ sự nghiệp củng cố ĐLDT của hai nước này; Thứ 

ba, từ những hỗ trợ tinh thần cho cuộc đấu tranh GPDT của nhân dân Việt Nam, Ấn 

Độ đã có vai trò quan trọng đối với việc ký kết cũng như thi hành Hiệp định Geneva 

chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Vai trò quan trọng của Ấn Độ 

trong cuộc đàm phán lớn đến mức mà Thủ tướng Pháp Pierre Mendes - France gọi 

Hội nghị Geneva là: “Cuộc hội nghị của 10 bên - 9 ở bàn làm việc - và Ấn Độ” [62; 

tr. 154]; Thứ tư, vào ngày 18-24/4/1955, Ấn Độ cùng 4 quốc gia khác ở châu Á, trong 

đó có Miến Điện và Indonesia triệu tập Hội nghị Á - Phi (Hội nghị Bandung - 

Indonesia) với sự tham gia của 29 nước đến từ châu Á và châu Phi. Trong đó có 7 

thành viên đến từ ĐNA, bao gồm Miến Điện, Indonesia, Phillipines, Thái Lan, Lào, 

Campuchia, Việt Nam (VNDCCH và VNCH). Hội nghị đã gieo mầm cho sự ra đời 

của phong trào KLK ở Belgrade vào tháng 9-1961 với 10 nguyên tắc Bandung. Số 

lượng thành viên của Phong trào tăng lên nhanh chóng từ 25 thành viên (1961) đến 

con số 47 thành viên (1964). Ở thời điểm thành lập Phong trào, chỉ có 3 trong số 25 

nước thành viên chính thức đến từ ĐNA, bao gồm Miến Điện, Indonesia và 

Campuchia. Tuy nhiên, ĐNA không thể thiếu vắng trong phong trào KLK khi CTL 

đang lan rộng tại khu vực này. Phong trào trở thành điểm tựa quan trọng cho các 

nước thuộc địa và phụ thuộc đoàn kết đấu tranh thoát khỏi sự thống trị của CNTD. 
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Trên cơ sở chính sách đối ngoại hòa bình, trung lập và KLK, Ấn Độ không bao giờ tự 

coi mình là một bộ phận tách rời của thế giới, khu vực, nhất là khi Ấn Độ vừa giành 

được quyền tự trị và đang trong thời kỳ xây dựng, củng cố nền ĐLDT. Trái lại, trong 

thời kỳ Trật tự thế giới hai cực, sự đối đầu ngày càng căng thẳng giữa hai cường quốc 

Xô - Mỹ, với những hoạt động ngoại giao con thoi, quan điểm, giải pháp chống chiến 

tranh, CNTD, bảo vệ ĐLDT, ủng hộ hòa bình ở các nước Á, Phi, Mỹ Latinh, trong đó 

có một số nước ở khu vực ĐNA, Ấn Độ nổi lên như một nhân tố trung gian góp phần 

làm xoa dịu mâu thuẫn trong các vấn đề quốc tế, khu vực, thúc đẩy phong trào đấu 

tranh GPDT, củng cố ĐLDT ở một số nước ĐNA. Trên cơ sở đó, tạo nền tảng để một 

số nước ĐNA bước vào một thời kỳ lịch sử mới - thời kỳ xây dựng và phát triển đất 

nước. Bên cạnh đó, với việc có vị trí liền kề với một nước lớn luôn có tham vọng 

bành trướng, mở rộng phạm vi ảnh hưởng cả về chính trị, kinh tế, quân sự… như 

Trung Quốc, thì mối quan hệ tốt đẹp với Ấn Độ trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao 

cũng phần nào giúp một số nước ĐNA hạn chế được những ảnh hưởng không mong 

muốn mà phía Trung Quốc mang lại, từ đó góp phần tạo nên sự cân bằng chiến lược 

giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực, ngăn chặn những xung đột không đáng có xảy 

ra.  

4.3.3. Đối với khu vực 

Sự nồng ấm gần như xuyên suốt trong mối quan hệ chính trị - ngoại giao của 

Ấn Độ với một số nước ĐNA giai đoạn 1947-1964 đã góp phần mở rộng và củng cố 

hòa bình ở một số khu vực như Nam Á, ĐNA sau CTTG thứ hai - một trong những 

yếu tố quan trọng ngăn chặn sự bùng nổ của một cuộc CTTG mới trong CTL. Trong 

quan hệ đối ngoại sau khi giành được quyền tự trị, Ấn Độ cố gắng tạo ra “một môi 

trường hòa bình” trong quan hệ với các nước, khu vực trên thế giới, trong đó có 

khu vực ĐNA, bởi Ấn Độ tin rằng an ninh chỉ có thể được bảo đảm bằng “hòa bình 

tập thể” còn vũ khí hoặc các hiệp ước quân sự sẽ tiếp tục phân chia thế giới thành 

hai phe thù địch và đưa đến “bờ vực xung đột” [133]. Theo J. Nehru, để thay thế 

cho chiến tranh, dù nóng hoặc lạnh là “chung sống hòa bình”, “một cách xem xét 

trong đó tổng hợp những khác biệt và mâu thuẫn, cố gắng để hiểu và quen với 

những tôn giáo, hệ tư tưởng, hệ thống chính trị, xã hội và kinh tế khác nhau, cũng 

như không suy nghĩ về xung đột hoặc giải pháp quân sự [107].  

Từ năm nguyên tắc tạo cơ sở cho mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc, 
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khu vực hòa bình giữa Trung Quốc và Ấn Độ được thiết lập. Đây cũng là chính 

sách mà Ấn Độ theo đuổi trong quan hệ đối ngoại với các nước láng giềng ở ĐNA. 

Từ những liên hệ tốt đẹp với các nước ĐNA, “khu vực hòa bình” bắt đầu ở khu vực 

Ấn Độ - Trung Quốc đã được mở rộng ra đến khu vực ĐNA (từ Miến Điện đến 

Indonesia rồi Đông Dương), sau đó là phần còn lại của châu Á và cả thế giới. Tại 

Bandung, năm nguyên tắc này cũng được thể hiện trong “Mười nguyên tắc” của 

Tuyên bố cuối cùng tại Hội nghị với một số thay đổi nhỏ [161; tr. 168]. Khu vực 

hòa bình này có thể tồn tại ngay cả khi chiến tranh bùng nổ ở những nơi khác. Sự 

tồn tại của một khu vực như vậy không chỉ có ý nghĩa đối với riêng các nước đó, mà 

còn cho cả thế giới, bởi nó sẽ đóng vai trò như một “nút hãm” chiến tranh, khi 

khủng hoảng đến, và nó có thể đóng vai trò hữu ích trong việc mang lại hòa bình 

cho thế giới [125]. Cùng với tác động đệm và hãm hiệu quả của khu vực hòa bình, 

năm nguyên tắc chung sống hòa bình còn có giá trị ràng buộc nhân dân và các dân 

tộc với những cam kết có khả năng tạo ra một sự kiềm chế nhất định [127].  

Đồng thời, trong thời kỳ CTL, sự “đối đầu” giữa hai cực Xô - Mỹ dẫn đến 

các cuộc chiến tranh cục bộ hoặc xung đột quân sự, làm xuất hiện nhiều điểm nóng 

ở các khu vực trên thế giới, trong đó có khu vực ĐNA. Ngay sau khi CTTG thứ hai 

kết thúc, thực dân Pháp quay trở lại Đông Dương, Hà Lan quay trở lại Indonesia… 

Tuy nhiên, với chính sách đối ngoại hòa bình, KLK, mối quan hệ mà Ấn Độ xây 

dựng với các nước ĐNA trong giai đoạn này góp phần quan trọng trong cuộc đấu 

tranh chống CNTD, bảo vệ ĐLDT và thúc đẩy hòa giải các vấn đề quốc tế quan 

trọng; qua đó góp phần ngăn chặn sự lan rộng của các điểm nóng ở khu vực ĐNA, 

đảm bảo môi trường hòa bình cho một khu vực vốn được xem là nơi tranh giành 

trực tiếp giữa các cường quốc trong thời kỳ CTL. Vì lẽ đó, thế giới đã ghi nhận 

những nỗ lực không mệt mỏi của Ấn Độ cho sự ổn định và hòa bình khu vực, thế 

giới.  

Bên cạnh đó, quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước 

ĐNA còn là minh chứng cho việc lựa chọn con đường “đi giữa” trong trật tự thế 

giới hai cực dưới thời kỳ CTL. Đó là sự lựa chọn khá hợp lý đối với thực tiễn của 

Ấn Độ. Từ đó, Ấn Độ và một số nước ĐNA đã rút ngắn bớt khoảng cách của sự đối 

đầu hai cực trong CTL, trở thành một lực lượng trung gian để kết nối sự liên hệ giữa 

hai khối: “Chính sách chung của chúng tôi là tránh vướng víu vào quyền lực chính 
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trị và không tham gia bất kỳ nhóm nước nào. Hai khối nước dẫn đầu hiện nay là 

Khối Liên Xô và khối Anh - Mỹ. Chúng tôi phải thân thiện với cả hai nhưng không 

tham gia một trong hai. Từ đó, chúng tôi sẽ đóng vai trò như một chất xúc tác. 

Chúng tôi là dân tộc không bị ràng buộc. Đó là lý do tại sao chúng tôi cố gắng để 

đi theo hướng trung lập, dung hòa giữa hai phe, do đó cả hai sẽ tin tưởng chúng tôi. 

Chúng tôi đang ở trong một vị trí có khả năng phá vỡ định kiến lẫn nhau giữa hai 

phe [171]. 

Tuy nhiên, xét về từng khía cạnh cụ thể thì quan hệ chính trị - ngoại giao của 

Ấn Độ với một số nước ĐNA trong những năm 1947-1964 cũng đưa đến những tác 

động không mong muốn cho bản thân Ấn Độ, một số nước ĐNA cũng như khu vực. 

Đặc biệt, với sự phân cực trong quan điểm, lập trường của một số nước ĐNA liên 

quan đến Chiến tranh biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc năm 1962 đã tạo nên 

khoảng lặng trong quan hệ của Ấn Độ với một số nước ĐNA vào những năm cuối giai 

đoạn cầm quyền của Thủ tướng Ấn Độ J. Nehru. Đây được xem như là mốc khởi đầu 

cho giai đoạn lạnh nhạt kéo dài đến cuối thập niên 1980 trong quan hệ của Ấn Độ với 

một số nước ĐNA. Những gián đoạn này đã phần nào hạn chế những thành tựu đạt 

được của Ấn Độ và từng nước ĐNA trên con đường củng cố và phát triển đất nước 

trong những thập kỷ cuối của CTL. Đồng thời, những vấn đề tồn tại trong quan hệ 

chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA, đặc biệt là với Indonesia, 

Miến Điện đã có những tác động nhất định đến sự thống nhất của các nước trong trục 

KLK ở châu Á, phần nào ảnh hưởng đến khu vực hòa bình mà Ấn Độ mong muốn 

củng cố và mở rộng trong thời kỳ CTL.   

Tóm lại, mối quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA 

(1947-1964) thể hiện những cung bậc hết sức đa dạng. Từ đó, mối quan hệ ấy đã 

mang lại những thành tựu, đưa đến những tác động tích cực cũng như tồn tại một số 

hạn chế với những ảnh hưởng không mong muốn cho những bên liên quan. Tuy 

nhiên, về tổng thể với sự tương đồng về lợi ích quốc gia trong nhu cầu xây dựng và 

phát triển đất nước sau CTTG thứ hai, Ấn Độ và một số nước ĐNA đã cùng xây 

dựng một mối quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp, tác động tích cực không chỉ đến 

bản thân Ấn Độ và mỗi nước trong khu vực ĐNA mà còn góp phần giảm bớt bầu 

không khí căng thẳng vốn bao trùm thế giới trong cuộc chạy đua vũ trang giữa hai 

khối Đông - Tây trong thời kỳ CTL. 
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KẾT LUẬN 

 

Từ những trình bày về quan hệ của Ấn Độ với một số nước ĐNA trên lĩnh 

vực chính trị - ngoại giao (1947-1964), chúng tôi có thể rút ra một số kết luận như 

sau: 

1. Quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA là mối 

quan hệ giữa các thực thể có mối tương đồng về văn hóa, chia sẻ thân phận lịch sử 

trong cuộc đấu tranh GPDT và củng cố nền độc lập của mình trước sự tranh đua, đối 

đầu về ý thức hệ chính trị - tư tưởng và quân sự giữa hai cường quốc Liên Xô và Mỹ 

cũng như sự tác động thường xuyên của nhân tố Trung Quốc trong bối cảnh CTL. 

Chính những yếu tố trên, nhất là sự chia sẻ khá tương đồng về lợi ích an ninh và phát 

triển của những láng giềng gần gũi, quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một 

số nước ĐNA dưới thời cầm quyền của Thủ tướng J. Nehru đã gặt hái được nhiều 

thành công, góp phần tăng cường sức đề kháng quốc gia, trong đó có nâng cao vị thế 

đất nước cho Ấn Độ trên trường quốc tế. 

2. Quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA trong giai 

đoạn 1947-1964 đã hiện thực hóa những nội dung cơ bản trong chính sách đối ngoại 

của Ấn Độ ở giai đoạn này.  

Ấn Độ khẳng định việc thúc đẩy hòa bình và an ninh là khẩu hiệu hành động 

trong chính sách đối ngoại của quốc gia Nam Á này: “Hòa bình mà Ấn Độ quan 

niệm không phải dựa trên sự sắp xếp chính trị của các chính phủ khác. Bởi một hòa 

bình như vậy sẽ không đảm bảo sự hỗ trợ đồng lòng, vững chắc và chân thành của 

các dân tộc trên thế giới. Hòa bình cần được dựa trên tình đoàn kết, trí tuệ và đạo 

đức của nhân loại” [171]. Để đạt được mục tiêu đó, chính sách đối ngoại của Ấn 

Độ dưới thời J. Nehru chứa đựng những nội dung cơ bản đó là: KLK, quyết tâm đấu 

tranh giành độc lập, quyền tự quyết cho các dân tộc thuộc địa, giải quyết các tranh 

chấp, xung đột quốc tế bằng biện pháp hòa bình, chống chiến tranh, CNTD, CNĐQ. 

Những mục tiêu và nội dung đó trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ đã định 

hướng cho quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA trong 

giai đoạn 1947-1964. Với những mức độ khác nhau, Ấn Độ đã hỗ trợ bằng các biện 

pháp hòa bình cho phong trào GPDT của Indonesia, VNDCCH. Ấn Độ phối hợp 

giải quyết những tồn tại, xung đột với Miến Điện và Malaya liên quan đến vấn đề 
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người nhập cư Ấn Độ trên tinh thần tôn trọng luật pháp của nước sở tại với các cuộc 

hội đàm từ cấp bộ đến cấp chính phủ. Tăng cường đảm bảo an ninh, mối quan hệ 

hữu nghị với các nước ĐNA thông qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi,… 

3. Quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA trong giai 

đoạn 1947-1964 là một bức tranh thống nhất trong đa dạng. 

 Sự thống nhất được thể hiện trong tổng thể mối quan hệ của Ấn Độ với một 

số nước ĐNA. Thứ nhất, mối quan hệ này được triển khai dựa trên sự nhất quán về 

chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, trung lập, KLK mà Ấn Độ theo đuổi đối với 

các nước, khu vực trên thế giới, trong đó có khu vực ĐNA, sau khi giành được 

quyền tự trị; thứ hai, mối quan hệ này được tiến hành trên cơ sở sự thống nhất về 

tầm quan trọng mang ý nghĩa sống còn của các nước ĐNA đối với công cuộc củng 

cố ĐLDT của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng J. Nehru (1947-1964); thứ ba, mối quan 

hệ này xuất phát từ việc các nước ĐNA, trên con đường đấu tranh GPDT, củng cố 

và xây dựng đất nước, cùng có nhu cầu hướng đến Ấn Độ - một nước lớn ở khu vực 

châu Á, từng nằm dưới sự thống trị của CNTD, vươn lên đấu tranh giành lấy 

ĐLDT, xây dựng và phát triển đất nước. 

Trong tổng thể thống nhất của bức tranh quan hệ ấy, sự đa dạng được tạo 

nên từ những mảnh ghép quan hệ của Ấn Độ với từng nước ĐNA. Trong mối quan 

hệ với Ấn Độ, mỗi nước ĐNA lại có hoàn cảnh riêng, những ưu thế riêng về vị trí 

địa lý, những mối liên hệ về lịch sử, văn hóa, xã hội cũng như sự tương đồng và 

khác biệt về định hướng đối ngoại sau CTTG thứ hai với Ấn Độ… Do đó, từ nhận 

thức sâu sắc, rõ ràng về những cơ sở nội tại ở mỗi nước ĐNA, để hiện thực hóa 

mục tiêu nhất quán trong chính sách đối ngoại sau khi giành được quyền tự trị, Ấn 

Độ đã rất linh hoạt trong việc triển khai quan hệ đối ngoại với các nước đi theo 

những đường lối đối ngoại khác nhau, từ các nước trung lập, KLK đến các nước 

XHCN. Với mỗi nước ĐNA, tùy thuộc vào hoàn cảnh cũng như mức độ quan 

trọng đối với Ấn Độ mà chính phủ Ấn Độ đã có sự quan tâm ở những tầng nấc 

khác nhau với những bước đi, biện pháp hết sức mềm dẻo, khéo léo trong quan hệ 

chính trị - ngoại giao. Từ việc ủng hộ chủ yếu về mặt tinh thần và ngoại giao đối 

với sự nghiệp GPDT của nhân dân Việt Nam; sự hỗ trợ toàn diện về cả vật chất và 

tinh thần cho cuộc đấu tranh giành ĐLDT của nhân dân Indonesia; sự tích cực, 

chủ động giúp đỡ về kinh tế, tài chính, vũ khí cho công cuộc củng cố ĐLDT của 
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Miến Điện; việc phối hợp giải quyết vấn đề người Ấn ở Miến Điện và Malaya với 

thái độ hết sức kiềm chế đến những hợp tác khá chặt chẽ về an ninh với Miến 

Điện và Indonesia. Những tính toán linh hoạt, mềm dẻo đó của Ấn Độ đã tạo nên 

sự thành công cho mối quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Ấn Độ với các nước 

ĐNA giai đoạn 1947-1964. 

4. Với những tính toán mang tính dài hạn của Ấn Độ và một số nước ĐNA từ 

sau CTTG thứ hai, bên cạnh sự tác động của định hướng đối ngoại thì lợi ích quốc gia 

vẫn là yếu tố chi phối hàng đầu trong quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với 

một số nước ĐNA dưới thời Thủ tướng J. Nehru. Do vậy, sự tương đồng hay khác 

biệt của yếu tố này trong quan hệ của Ấn Độ với từng nước ĐNA sẽ đưa đến những 

biểu hiện tích cực hay tiêu cực tương ứng. Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng của 

cuộc chạy đua vũ trang giữa hai khối Đông - Tây dưới thời CTL, những thách thức 

đặt ra đối với công cuộc củng cố độc lập của Ấn Độ sau khi giành quyền tự trị cũng 

như hoàn cảnh khó khăn mà các nước ĐNA phải đối mặt sau CTTG thứ hai, sắc thái 

chủ đạo trong quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số nước ĐNA trong 

giai đoạn 1947-1964 vẫn là hòa bình, hữu nghị. Vì lẽ đó, mối quan hệ ấy đã có những 

tác động tích cực đến Ấn Độ, mỗi nước ĐNA cũng như cả khu vực. Là một khu vực 

láng giềng, lại có những lợi thế có thể đáp ứng được nhu cầu của Ấn Độ, quan hệ 

chính trị - ngoại giao tốt đẹp với các nước ĐNA đã tạo môi trường an ninh hòa bình, 

cung cấp những điều kiện cần thiết, góp phần giúp Ấn Độ thực hiện thành công 

chặng đường đầu tiên trong công cuộc củng cố ĐLDT. Đồng thời, những nỗ lực 

ngoại giao của Ấn Độ ở ĐNA đã tạo điều kiện cho quốc gia Nam Á nâng cao vị thế 

cũng như tiếng nói trên trường quốc tế sau một thời gian vắng bóng do nằm dưới sự 

cai trị của chính quyền thực dân. Trong khi đó, với sự giúp đỡ, hỗ trợ ở những mức 

độ khác nhau của Ấn Độ, các nước ĐNA đã có những bước đi vững chắc trên con 

đường đấu tranh GPDT, phục hồi và phát triển kinh tế, xây dựng đất nước sau CTTG 

thứ hai. Đối với một thế giới đang bị bao trùm bởi sự xung đột, căng thẳng của Trật 

tự hai cực sau CTTG thứ hai, quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp, thân thiện, hữu 

nghị giữa Ấn Độ - một nước lớn ở khu vực châu Á với các nước ĐNA đã góp phần 

giảm bớt căng thẳng, củng cố hòa bình ở một khu vực được xem là điểm nóng về 

tranh chấp quyền lực của các nước lớn.  

Với những ý nghĩa tích cực đó, cho đến nay, đường lối đối ngoại độc lập, 
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hòa bình, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau đang ngày càng được 

nhiều nước theo đuổi trong quan hệ đối ngoại nhằm tạo nên một môi trường an 

ninh, hòa bình, đáp ứng nhu cầu tăng cường hợp tác, phát triển trong bối cảnh toàn 

cầu hóa hiện nay. 


