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Quân cờ Domino: Hết Phi tới Mã? 

 

 
 

Thủ tướng Najib Razak và Chủ tịch ông Tập Cận Bình tại hội nghị thượng 

đỉnh Manila năm ngoái. (Ảnh Susan Walsh/Associated Press) 

 

Thủ tướng Malaysia đến Trung Quốc hôm thứ Hai, mang theo những lời lẽ nồng 

ấm, một sự khao khát tiền bạc của Bắc Kinh, và lần đầu tiên, một lời hứa hẹn hợp 

tác quốc phòng chặt chẽ, cụ thể sẽ mua một số tàu tuần tra vùng biển do Trung 

Quốc đóng. 

Ông Najib Razak nhận mình là một người “bạn thực sự” của Trung Quốc, hứa sẽ 

nâng quan hệ hai nước lên một “tầm cao mới” – nghe na ná lời lẽ của Tổng thống 

nước Philippines bên cạnh, là người cách nay một tuần tuyên bố “ly khai” khỏi 

chính sách thân Mỹ của nước mình lâu nay. 

 

Theo The New York Times, đáng lý ra chuyến đi 7 ngày của Thủ tướng Malaysia 

xảy ra vào thời điểm khác thì cũng chẳng ai chú ý. Đằng này, nó xảy ra vào lúc 

Tổng thống Duterte của Philippines mới ở Bắc Kinh về và ông này có những lời 

kém thân thiện với Mỹ, khiến cho Trung Quốc được dịp cho thiên hạ thấy mình 

đang trên chân Mỹ tại Đông Nam Á. 

Thậm chí chuyến đi của một giới chức tầm trung là Tướng Min Aung Hlaing, tư 

lệnh quân đội Myanmar cũng được truyền thông Trung Quốc làm ầm ĩ, coi như 

một cách chọc giận Mỹ, vì Tổng thống Obama đã từng tự hào về chuyện 

Myanmar đã gần Mỹ hơn Tàu. 

 

Hai cú gật đầu “xé rào” của Philippines và Malaysia trước Trung Quốc làm tăng 

thêm sức mạnh cho các thầy bàn cho rằng Mỹ đang xuống dốc và Tàu đang tiến 

nhanh tiến mạnh trong khu vực. 

http://www.nytimes.com/2016/11/01/world/asia/malaysia-china.html?_r=0
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Theo Washington Post, hai cú gật đầu cũng cho thấy Bắc Kinh có thể mua chuộc 

những nước có tranh chấp với mình trong vấn đề Biển Đông. 

Malaysia đang là bạn hàng thương mại thân thiết nhất của Trung Quốc tại Đông 

Nam Á. Chuyện mua tàu đi tuần trên biển lần này cộng thêm yếu tố an ninh quốc 

phòng đáng kể vào sự thân thiết đó. 

 

Các chuyên viên giải thích phần nào lý do xa Mỹ gần Tàu của Malaysia. Thủ 

tướng Najib đã từng có thời rất thân với Tổng thống Obama, hai người đánh golf 

với nhau suốt một ngày ờ Hawaii năm 2014. Nhưng quan hệ hai nước căng thẳng 

kể từ tháng 7, sau khi Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra một quỹ đầu tư của 

Malaysia tại Mỹ có dấu hiệu rửa tiền, quỹ này có dính dáng đến ông Najib. 

Quỹ đầu tư có vốn 1 tỉ đô la và có tên gọi tắt là 1MDB đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ 

cho là do những người thân cận của Thủ tướng làm chủ và quản lý. Bọ này cho 

rằng số tiền 1 tỉ là tiền đánh cắp của nhân dân Malaysia chuyển sang Mỹ mua bất 

động sản. 

Vụ này khiến ông Najib bị các nước phương Tây xa lánh, đi kèm theo là các vụ 

đầu tư vào Malaysia của phương Tây sút giảm. 

Việc Thủ tướng Malaysia công bố mua tàu tuần tra của Trung Quốc làm nhiều 

người ngạc nhiên, ngoài chuyện hai bên sẽ ký các hợp đồng về đường sắt cao 

tốc, bất động sản và năng lượng trong chuyến đi lần này. 

Euan Graham, một thầy bàn của Úc tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế 

Lowy ở Sydney có nhận xét: “Đứng về mặt địa chính trị trên biển, có vẻ gần giống 

như ván domino. Quân cờ Philippines đã gục, còn quân cờ Malaysia đang lung 

lay.” 

Cũng từ Úc, James Chin, Giám đốc Viện châu Á của trường đại học Tasmania 

giải thích năm tới ông Najib phải ra tranh cử lần nữa. “Chuyến đi này phục vụ tốt 

cho các mục đích bầu cử nếu một nước lớn như Trung Quốc dành cho ông một 

cuộc tiếp đón 5 sao, trải thảm đỏ.” 

Nhưng một số chuyên gia nói đang có những tính toán và tái hiệu chỉnh địa chính 

trị tại khu vực Đông Nam Á. 

Chính sách tái cân bằng của Obama, còn gọi là “xoay trục” sang châu Á có vẻ 

như đang ngáp ngáp, theo như nhận xét tại một số thủ đô Đông Nam Á. 

Tác giả chính của “xoay trục” – Kurt Campbell, cựu Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách 

Đông Á & Thái Bình Dương – bây chừ đang ở mô, có còn tha thiết với tác phẩm 

của mình hay không? Giả sử nay mai Clinton làm tổng thống, liệu bà có chọn 

Campbell làm Ngoại trưởng? Đâu đây đã nổi lên tin đồn vị trí đó về tay Joe Biden, 

đương kim Phó tổng thống; hoặc Robert Zoellick, cựu Chủ tịch World Bank và 

cựu Phó Ngoại trưởng. 

Đi song song với “xoay trục” là hiệp định thương mại TPP. Nếu “xoay trục” mà 

ngáp ngáp thì không hiểu TPP có thọ không. Trước mắt, cả hai ứng cử viên 

Trump và Clinton đều gặp nhau ở chỗ không thích TPP vì nó sẽ làm mất bớt job 

của người Mỹ, một cách nói để lấy lòng cử tri. 

Có nhiều phần chắc trong chuyến đi Mỹ mới đây, Phó tổng bí thư Đinh Thế Huynh 

sẽ “chất vấn” Ngoại trưởng John Kerry về TPP, một hiệp định mà đảng CSVN đặt 

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/domino-theory-or-hedging-after-the-philippines-now-malaysia-embraces-china/2016/10/31/d30984ea-9f63-11e6-b74c-603fd6bbc17f_story.html
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rất nhiều kỳ vọng. Và có nhiều phần chắc tại thời điểm này, Kerry ở vào vị trí rất 

khó trả lời cho Huynh một câu dứt khoát. 

Trong lúc “xoay trục” chưa biết trôi dạt về đâu thì anh chàng Duterte của 

Philippines bồi thêm một cú đấm nữa bằng cách tuyên bố muốn “mời” quân Mỹ ra 

khỏi nước ông trong vòng hai năm. Trước đó, quân đội Mỹ đã bị mất mặt vì lãnh 

đạo quốc phòng và quân sự nhiều nước nói rằng trước tình trạng Trung Quốc cải 

tạo nhiều hòn đảo ở Biển Đông, Mỹ chẳng dám làm gì, trừ việc cho tàu đi qua đi 

lại mấy hòn đảo đó để “minh họa” cho quyền tự do hàng hải. 

Trái với người Mỹ, người Tàu có thể gặp lãnh đạo các nước Đông Nam Á mang 

theo cả núi tiền mặt, đi kèm với những hứa hẹn đầu tư mà không cần điều đình 

phức tạp, cho không hoặc lãi suất ưu đãi gần như cho không, không đặt điều kiện 

tôn trọng nhân quyền, không đòi phải có công đoàn độc lập tại các hãng xưởng 

lao động đổ mồ hôi. 

Michael Montesano, chuyên viên Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, nhận xét: 

“Chính sách xoay trục đã không mang lại tác động mong muốn. Nó không làm 

giảm những mối nghi ngờ đã có sẵn về quyết tâm và mức độ cam kết của Hoa 

Kỳ.” 
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