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Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Vương Quán Trung (Wang Guanzhong) cực 

lực lên án bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ và thủ tướng Nhật Bản đã có lời lẽ « khiêu khích », khi 

hai nhân vật này tố cáo Bắc Kinh « gây bất ổn » trong vùng Biển Đông và Hoa Đông. Thực sự là 

Vương Quán Trung đã quên lời cam kết của Tập Cận Bình. 

Tại Diễn đàn An ninh khu vực Đông Nam Á Shangri-La (Singapore), quy tụ hàng trăm nhân vật lãnh 

đạo chính trị, ngoại giao, quân sự và chuyên gia quốc tế, bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel trong 

bài phát biểu ngày hôm qua 31/06 tuyên bố Hoa Kỳ không chấp nhận « thái độ gây bất ổn » của Trung 

Quốc và « sẽ không điềm nhiên tọa thị » nếu trật tự thế giới bị đe dọa. Hoa Kỳ « mạnh mẽ chống lại 

bất kỳ hành động đe dọa, cưỡng chế, uy hiếp bằng vũ lực để khẳng định yêu sách », bộ trưởng Quốc 

phòng Mỹ nhấn mạnh. 

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi « mọi quốc gia phải tôn trọng luật pháp », khi nói 

về tình hình căng thẳng ở Biển Đông và Hoa Đông, một cách để gián tiếp để lên án Trung Quốc lấy 

sức mạnh đè người. 

Hôm nay, trong phần phát biểu của phái đoàn Trung Quốc, trưởng đoàn Vương Quán Trung, Tham 

mưu phó quân đội Trung Quốc đáp trả một cách giận dữ :  « Hai ông Chuck Hagel và Shinzo Abe có 

những lời tuyên bố không thể chấp nhận được, là một hành động khiêu khích có phối hợp để thách 

thức Trung Quốc ».  

Từ Singapore, đặc phái viên Cléa Broadhurst tường thuật  

« Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, Vương Quán Trung, lần đầu tiên lên tiếng kể từ 

khi Đối thoại Sangri-La khai mạc hôm thứ Sáu 30/05/2014. Trước hết ông nhấn mạnh đến nhu cầu cấp 

thiết duy trì ổn định trong khu vực. Tuy nhiên liền sau đó trung tướng Vương Quán Trung đã đi xa hơn 

trong bài diễn văn của mình để trả lời những chỉ trích nhắm vào Trung Quốc suốt trong hai ngày vừa 

qua. 



Đại diện Trung Quốc giải thích ông ngỡ ngàng trước bài diễn văn khai mạc cuộc họp của thủ tướng 

Nhật Bản, Shinzo Abe. Theo ông, đó là một bài diễn văn đầy rẫy những tình cảm bài Trung Quốc. Cho 

dù thủ tướng Abe không nêu đích danh quốc gia này, nhưng Trung Quốc trở thành mục tiêu tấn công 

của lãnh đạo Nhật Bản. 

Sau khi nhắm vào bài thuyết trình của thủ tướng Nhật Bản, viên trung tướng họ Vương đề cập tới phát 

biểu của bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel. Ông nhận xét là ông Hagel đã tỏ thái độ thẳng thắn 

hơn so với thủ tướng Abe. Dù vậy, đại diện của Trung Quốc nêu lên câu hỏi phải chăng Hoa Kỳ và 

Nhật Bản đã phối hợp với nhau để cùng chĩa mũi dùi vào Bắc Kinh. 

Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc cho rằng, chính hai ông Abe và Hagel, qua bài diễn 

văn của họ đã khiêu khích Trung Quốc, trong lúc mà Bắc Kinh không khi nào đi bước đầu để tấn công 

bất kỳ một ai. Vẫn theo trưởng đoàn Trung Quốc tại hội nghị Shangri-La, thái độ khiêu khích của Mỹ 

và Nhật Bản trái ngược với tinh thần đối thoại với mục đích giải quyết các xung đột bằng con đường 

đối thoại ». 

Có thật sự Bắc Kinh không gây hấn trước như tướng Vương Quán Trung khẳng định hay không 

? 

Không phải tự nhiên mà Mỹ và Nhật Bản phải lên tiếng mạnh mẽ tại Diễn đàn đối thoại Shangri-La. 

Ngay vào giờ phút « đối thoại », Trung Quốc lại đưa tàu tuần duyên áp sát quần đảo Senkaku, mà 

Trung Quốc tranh giành với tên gọi Điếu ngư. Ở Biển Đông, Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào 

thăm dò ngay trong vùng thềm lục địa của Việt Nam, huy động 100 tàu tuần biển, 40 tàu quân sự bao 

vây, tấn công gây hư hại cho hàng chục tàu cảnh sát biển và tàu cá Việt Nam. 

Những hành động này đi ngược lại những gì mà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết với 

các quốc gia láng giềng. 

Từ Thượng Hải, thông tín viên Delphine Sureau tường thuật 

« Khi tiếp thủ tướng Malaysia Najib Razak khi ông viếng thăm Trung Quốc, chủ tịch Tập Cận Bình đã 

hứa không khuấy động tình hình tại Biển Đông. Tuy nhiên nếu như Việt Nam hay Philippines gây hấn, 

thì khi đó Bắc Kinh sẽ có phản ứng. Trên thực tế, Trung Quốc không ngần ngại sử dụng sức mạnh để 

kiểm soát những vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh luôn khẳng định là thuộc chủ quyền của Trung Quốc từ 

nhiều thế kỷ qua. 

Cụ thể là qua việc Trung Quốc vào đầu tháng 5/2014 đã đưa giàn khoan dầu đến ngoài khơi quần đảo 

Hoàng Sa, một vùng biển mà Hà Nội khẳng định là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Một thí dụ khác 

cho thấy thái độ bành trướng của Trung Quốc được thể hiện qua việc Bắc Kinh đã cho xây một phi 

đạo trên một bãi đá thuộc khu vực quần đảo Trường Sa, nơi Manila khẳng định là thuộc chủ quyền 

của Philippines. 

Bắc Kinh khẳng định quyền kiểm soát đối với cả một khu vực chiến lược như Biển Đông, nhưng đồng 

thời lại luôn tuyên bố là không muốn để xảy ra xung đột trong vùng. Về mặt chính thức, Trung Quốc 

luôn hô hào duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông Tập Cận Bình luôn chủ trương giải quyết 

xung đột bằng đàm phán song phương, nhưng không bao giờ chấp nhận đưa vấn đề ra quốc tế.  

Từ nhiều năm qua, Trung Quốc luôn tố cáo Hoa Kỳ đổ thêm dầu vào lửa, với chính sách xoay trục 

sang Châu Á. Giờ đây Bắc Kinh hất lại quả bóng về sân của Washington và khuyên Hoa Kỳ không nên 

can thiệp vào quan hệ giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng chung quanh ».  


