Căng thẳng mới trong quan hệ
Việt – Trung?

Tác giả: Lê Hồng Hiệp
Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long (Fan
Changlong) đã sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến này 19
tháng 6 năm 2017. Ông cũng có kế hoạch cùng với Bộ trưởng Quốc
phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch chủ trì các hoạt động giao lưu biên giới
giữa quân đội hai nước được tổ chức ở hai tỉnh Lai Châu và Vân Nam từ
ngày 20 đến 22 tháng 6. Tuy nhiên, Tướng Phạm đã cắt ngắn chuyến
thăm và bất ngờ rời Việt Nam vào chiều tối ngày 18/6 mà không công
bố nguyên nhân. Quyết định bất ngờ của ông có thể là chỉ dấu cho thấy
sóng gió dường như đang tích tụ trong quan hệ Việt – Trung.
Kể từ sau khủng hoảng giàn khoan năm 2014, quan hệ Việt – Trung đã
có những bước cải thiện đáng kể. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
thăm Việt Nam vào tháng 11/2015, và ba nhà lãnh đạo cao nhất của
Việt Nam cũng đã thăm Trung Quốc trong chín tháng qua. Hai nước
cũng tăng cường quan hệ kinh tế, với việc Việt Nam tích cực ủng hộ
Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á do Trung Quốc dẫn dắt cũng như
Sáng kiến Vành đai và Con đường của nước này.
Tuy nhiên, trong khi phục hồi quan hệ với Trung Quốc thì Việt Nam
cũng tăng cường quan hệ với các đối thủ chiến lược của nước này, nhất
là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Ví dụ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là nhà lãnh
đạo khối ASEAN đầu tiên thăm Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald
Trump vào cuối tháng 5/2017. Không lâu sau đó, ông lại có một chuyến
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thăm cấp cao tới Nhật Bản, trong đó các thỏa thuận trị giá tới hơn 22 tỉ
đô la Mỹ đã được ký kết.
Quan trọng hơn, các sáng kiến hợp tác quốc phòng chi tiết giữa Việt
Nam và hai cường quốc cũng đã được nêu bật trong các tuyên bố chung
của hai chuyến thăm. Các tuyên bố này cũng nhấn mạnh lập trường
chung của Việt Nam với hai cường quốc về vấn đề Biển Đông. Đồng
thời, Washington và Tokyo cũng đã cung cấp cho Việt Nam các tàu Cảnh
sát Biển và xuồng tuần tra nhằm giúp Việt Nam nâng cao năng lực hàng
hải.
Những diễn tiến này chắc chắn đã làm một số người ở Bắc Kinh khó
chịu. Ví dụ, vào ngày 18/06/2017, tờ Hoàn Cầu Thời báo đã cho đăng
một xã luận chỉ trích các bước đi ngoại giao này của Việt Nam. Bài viết
cho rằng “tham vọng của Việt Nam” có thể “khuấy động đối đầu” và làm
bất ổn khu vực, và rằng “việc Việt Nam thường xuyên trao đổi với Hoa
Kỳ và Nhật Bản về vấn đề Biển Đông không nên được coi là việc làm tử
tế”.
Mặc dù hai bên chưa đưa ra lời giải thích cho quyết định của tướng
Phạm,nhưng những diễn tiến này có thể đã đóng một vai trò nào đó.
Cho dù lý do thực sự cho quyết định của tướng Phạm là gì thì sự cố này
cũng không phải là một tín hiệu tích cực cho quan hệ song phương. Vì
vậy, một làn sóng căng thẳng mới trong quan hệ song phương là điều
có thể xảy ra trong thời gian tới.
Một phiên bản tiếng Anh của bài viết đã được đăng trên ISEAS Commentaries.
Hình: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Tướng Phạm Trường Long. Nguồn: Dân
Trí.
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