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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 
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nước. Vì vậy, ở những mức độ khác nhau, nhân dân các nước trong 

khu vực vẫn luôn mong muốn có được sự 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 
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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 

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. 
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- 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.  

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 
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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; 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 logic và kết hợp chặt chẽ hai phương pháp này trên cơ 

sở cách tiếp cận chủ yếu từ phía Ấn Độ.  

Bên cạnh đó, 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, địa - chính trị như: phân tích, tổng hợp, so 

sánh, đối chiếu, phân kỳ lịch sử, … khi nghiên cứu vào các nội dung 
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chủ yếu của đề tài nhằm nhìn nhận và đánh giá vấn đề một cách xác 

thực.  

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 

 

1.1. Tình hình nghiên cứu ở trong nước 

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 

1.1.2. 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. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 

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  

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

với Đông Nam Á và một số nước Đông Nam Á  

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

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) 

 

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  

Chính sự gần gũi, ảnh hưởng đậm nét của văn hóa Ấn Độ từ 

trong quá khứ 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 một số nước ĐNA 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 

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.  

2.2. Nhân tố tác động 

2.2.1. Bối cảnh quốc tế 

2.2.1.1. Sự hình thành Trật tự thế giới hai cực  

Sự phân chia thế giới với hai cực Liên Xô và Mỹ, mà đỉnh 

điểm là cuộc CTL, sự đối đầu căng thẳng 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 đáng kể đến nhận thức đối ngoại của các 

nước này. 

2.2.1.2. Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc, bảo 

vệ độc lập dân tộc  

Trong sự chi phối của Trật tự thế giới hai cực và sự phát triển 

của phong trào GPDT sau chiến tranh, Ấn Độ nổi lên như một nước 

đi đầu, cổ vũ và ủng hộ mạnh mẽ phong trào GPDT, đấu tranh xóa 
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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 

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 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 

Khi nằm dưới sự thống trị của người Anh, Ấn Độ thường ở 

trong trạng thái không 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 tính toán ấy 

chắc chắn sẽ có liên quan rất mật thiết với các nước láng giềng của 

Ấn Độ ở khu vực ĐNA nhằm giúp Ấn Độ 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 

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 trong khu vực 

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. 
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* Về ngoại giao  

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. 

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 

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 Ấn Độ một số các nước ĐNA hướng sự quan tâm 

đến nhau, nhất là từ sau CTTG thứ hai. 

 * Về kinh tế - xã hội 

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 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. 

2.2.1.3. Vai trò của Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru 

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 
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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 một số nước ĐNA, trước 

hết là trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao dưới trong giai đoạn 1947-

1964. 

2.2.3. Tình hình và chính sách đối ngoại của các nước Đông 

Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai  

2.2.3.1. Tình hình Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai 

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 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 các nước Đông Nam Á 

* Không liên kết - sự tương đồng trong chính sách đối ngoại 

của Indonesia và Miến Điện với Ấn Độ 

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 chung - sự tương đồng 

trong lựa chọn của Malaya và Ấn Độ sau khi giành được độc lập 

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. 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 
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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. Đồng thời, 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) 

 

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 

* Với Indonesia 

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) 

Giai đoạn 1947-1964 là khoảng thời gian Ấn Độ bước vào 

công cuộc 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 đối mặt với 

muôn vàn 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 thúc đẩy 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, 
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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. 

* Với Malaya 

Trong chặng đường hơn một thập kỷ của sự nghiệp đấu tranh 

giành ĐLDT ở Malaya sau CTTG thứ hai, Ấn Độ đã có những hỗ trợ 

tích cực cho Malaya thông qua các tổ chức chính trị của người Ấn Độ 

ở quốc gia ĐNA này cũng như thông qua các hội nghị quốc tế. 

 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 lạc 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.  

* Với Malaya 

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 mà 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 ĐLDT của Malaya bằng 

con đường hợp pháp, hòa bình. 

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 

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 trong việc duy trì mối quan hệ chính trị - ngoại giao 

thân thiện, tôn trọng lẫn nhau với quốc gia láng giềng ĐNA của mình. 

* 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 luôn dành cho Ấn Độ 

và Thủ tướng J. Nehru sự thiện chí và lòng biết ơn vô hạn. Đây chính 

là tiền đề quan trọng để chính phủ hai nước tiếp tục có những liên hệ 
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mật thiết với tiếng nói chung trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế 

trong những năm 1949-1955. 

* Với Malaya/Malaysia 

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 

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. Qua đó, góp phần vun đắp thêm tình đoàn 

kết hữu nghị vốn có giữa hai bên.  

3.2.2. Quan hệ của Ấn Độ với một số nước Đông Nam Á: 

Những vấn đề trái chiều 

*Về vấn đề vai trò trong phong trào đấu tranh giải phóng dân 

tộc, đoàn kết các nước: Quan hệ Ấn Độ - Indonesia 

* Về vấn đề 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 

* Về vấn đề tham gia Khối thịnh vượng chung, SEATO: Quan 

hệ của Ấn Độ với Miến Điện, Malaya và Việt Nam Cộng hòa 

* Vấn đề thu hồi lãnh thổ West Irian trong quan hệ Ấn Độ - 

Indonesia 

* Vấn đề thành lập Liên bang Malaysia: Quan hệ của Ấn Độ 

với Indonesia và Malaya 

*Về vấn đề quan hệ với Trung Quốc: Quan hệ của Ấn Độ với 

Miến Điện, Indonesia, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

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 đây là vấn đề liên quan rất lớn đến lợi ích quốc 

gia của mỗi nước nên mặc dù hai bên đều tích cực nhưng đây 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. 
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3.3.2. Giải quyết vấn đề người Ấn Độ ở Malaya 

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 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 

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 

Giữa Ấn Độ và Indonesia đã có những hợp tác an ninh tích cực 

trên nhiều lĩnh vực. Chính điều này là biểu hiện cũng như góp phần 

thúc đẩy quan hệ chính trị - ngoại giao giữa 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 
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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 

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, với 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 
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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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 
CHƯƠNG 4. 

NHẬN XÉT VỀ QUAN HỆ CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO 

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

 

4.1. Thành tựu và hạn chế trong quan hệ chính trị - ngoại 

giao của Ấn Độ với một số nước Đông Nam Á (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 góp phần quan trọng giúp Ấn Độ 

giải quyết được những thách thức an ninh sau khi giành được quyền 

tự trị; tạo cơ hội thuận lợi cho Ấn Độ mở tầm ra thế giới sau khi thoát 

khỏi sự kiểm soát của thực dân Anh; tăng cường ảnh hưởng chính trị 

trên trường quốc tế của 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: Một số nước ĐNA 

nhận đã được sự ủng hộ vô cùng quý báu của Ấn Độ trong cuộc đấu 

tranh giành, bảo vệ, củng cố ĐLDT, xây dựng và phát triển đất nước. 

4.1.1. Hạn chế  

Mặc dù quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ với một số 

nước ĐNA về cơ bản là thân thiện, tốt đẹp và đạt được nhiều thành 

tựu cho cả Ấn Độ và một số nước ĐNA. Tuy nhiên, trong một số vấn 

đề cụ thể, mối quan hệ của Ấn Độ với một số nước trong khu vực này 

vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Đặc biệt là trong quan hệ với 

Miến Điện, Indonesia, Malaya, 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 Đông Nam Á (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 

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 các nước Đông Nam Á 

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 
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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 

Thứ tư, mối quan hệ giữa Ấn Độ với các 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 

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 các nước Đông Nam Á 

giai đoạn 1947-1964 

4.3. Tác động từ quan hệ chính trị - ngoại giao của Ấn Độ 

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

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 các 

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.  

4.2.2. Đối với các nước Đông Nam Á 
Tạo nền tảng để các 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 các 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. 

4.2.3. Đối với khu vực 

Sự nồng ấm gần như xuyên suốt trong mối quan hệ chính trị - 

ngoại giao giữa Ấn Độ với các 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. 
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KẾT LUẬN 

 

Từ những trình bày về quan hệ của Ấn Độ với một số nước 

ĐNA về 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 các nước Indonesia, Việt Nam. Ấn Độ phối hợp giải 

quyết những tồn tại, xung đột với Miến Điện và Malaya liên quan 
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đến vấn đề 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 
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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 Miến Điện đến việc phối hợp giải quyết vấn đề người Ấn ở Miến 

Điện và Malaya với thái độ hết sức kiềm chế. 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 cụ thể 

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, 
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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, 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. 

 


