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Trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ đang đi xuống do hai bên còn nghi kị
lẫn nhau, điều hai nước nên làm trong năm 2019 là tiến hành một cuộc đối thoại
chiến lược có ý nghĩa và mang tính bao quát. Nếu có thể, cơ chế đối thoại chiến
lược giữa hai nước hiện nay có thể được nâng cấp thành một cơ chế mới và toàn
diện.

Quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ năm 2018 nhìn chung khá ổn định và đang dần vươn ra
khỏi cái bóng của cuộc khủng hoảng Doklam (Trung Quốc gọi là Đông Lãng). Tuy
nhiên, những vấn đề tiếp tục gây ảnh hưởng tới quan hệ hai nước vẫn chưa hoàn
toàn được giải quyết, đặc biệt là việc hai quốc gia châu Á khổng lồ này thiếu tin
tưởng lẫn nhau.
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Hướng tới năm 2019, mối quan hệ song phương Trung Quốc-Ấn Độ sẽ tiếp tục đối
mặt với cả rủi ro và cơ hội, song vẫn có khả năng được cải thiện. Để cân bằng được
điều này sẽ cần những hiểu biết nhất định, cũng như tầm nhìn xa để đưa quan hệ
hai nước vào con đường phát triển tích cực.

Sau hội nghị thượng đỉnh Vũ Hán, Trung Quốc và Ấn Độ không chỉ nối lại các cuộc
đàm phán về vấn đề biên giới mà còn thực hiện một cuộc tập trận chung với tên
gọi "Tay trong tay 2018", đồng thời tổ chức một cuộc đối thoại về hàng hải vốn
được lên kế hoạch từ năm 2017. Hơn nữa, kế hoạch hợp tác "Trung Quốc-Ấn Độ +"
bắt đầu được đưa vào thực hiện, và dự án đầu tiên là cùng đào tạo các nhà ngoại
giao Afghanistan. Hai bên cũng tổ chức cuộc gặp cấp cao đầu tiên bàn về việc thực
thi luật pháp và an ninh, cũng như cuộc gặp đầu tiên của Cơ chế giao lưu nhân dân
và văn hóa cấp cao mới được hai nước thành lập. Tất cả những diễn biến kể trên
đều xảy ra trong bối cảnh thế giới đang chống lại toàn cầu hóa và sự trỗi dậy của
chủ nghĩa bảo hộ thương mại, và kim ngạch thương mại song phương giữa Trung
Quốc và Ấn Độ đã gần vượt qua ngưỡng 90 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, có thể dự đoán rằng quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ trong năm 2019
sẽ vẫn khá ổn định. Tuy nhiên, mối quan hệ song phương này sẽ không tránh khỏi
phải đối mặt với nhiều thách thức. Do hai nước hiện đang nghi kị lẫn nhau, nên bất
kể động thái nào của một trong hai nước ở các khu vực biên giới - bao gồm cả việc
xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển và sử dụng các nguồn nguyên liệu - sẽ đều gây
ra vấn đề nghiêm trọng. Bên cạnh đó, môi trường an ninh phức tạp và hay thay đổi
ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Trung
Quốc và Ấn Độ. Tóm lại, mọi vấn đề chỉ xoay quanh việc Trung Quốc đánh giá thái
độ của Ấn Độ đối với Bộ Tứ và đặc biệt là Mỹ ra sao, và mặt khác là quan điểm của
Ấn Độ đối với quá trình phát triển của Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung
Quốc.

Có thể đoán trước được rằng cạnh tranh giữa Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực Ấn Độ
Dương-Thái Bình Dương sẽ còn tiếp diễn, ở cả lĩnh vực địa chính trị và địa kinh
tế. Ở một khía cạnh nào đó, tâm lý ganh đua với nhau là một điều tốt bởi nó có thể
khuyến khích các nước liên tục nỗ lực làm tốt hơn nữa, tuy nhiên Trung Quốc và Ấn
Độ cũng cần cải thiện những điều chưa tốt đang chồng chất trên con đường mà hai
nước đã lựa chọn. Hơn nữa, cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ vào năm 2019 có thể là
một yếu tố khiến tình hình trở nên phức tạp, bởi mối quan hệ cá nhân giữa các nhà
lãnh đạo luôn có xu hướng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước.
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Những vấn đề chiến thuật, như vấn đề biên giới chưa được giải quyết giữa hai nước,
sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Câu hỏi đặt ra là vấn đề này sẽ gây ảnh
hưởng tới mức nào khi hai nước cân nhắc tới nhu cầu cùng tồn tại và hợp tác trong
những lĩnh vực khác. Để quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Ấn Độ không
phải chịu ảnh hưởng từ những biến động như vậy thì mục tiêu cuối cùng không thể
chỉ đơn giản là đảm bảo ổn định và tránh xung đột. Điều cần thiết là đưa ra một
mục tiêu cao hơn, đó là hai nước cùng nhau giải quyết các thách thức, chia sẻ trách
nhiệm, và xác định rõ những lĩnh vực hợp tác mà hai nước sẽ cùng thắng.

Hai nước sẽ tìm được sự cân bằng nếu họ hiểu rằng hiện có một mối đe họa còn lớn
hơn tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh hiện nay, đó là một loạt vấn đề nan
giải liên quan tới sự sinh tồn của người dân cả hai nước. Những vấn đề nan giải này
không chỉ bao gồm cuộc chạy đua vũ trang mà còn là việc nguồn tài nguyên đang
dần suy giảm, ô nhiễm môi trường và nhiều vấn đề khác. Để giải quyết những khó
khăn này, hai nước cần đưa ra những ý tưởng mới dựa trên sự hợp tác và cùng chia
sẻ. Ví dụ, Trung Quốc và Ấn Độ có thể xem xét hợp tác thêm trong vấn đề quản lý
khu vực hoặc toàn cầu. Trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia
phát triển đang giảm tốc, sẽ là không thực tế nếu mong đợi các quốc gia này cung
cấp thêm các hàng hóa công cộng. Trung Quốc và Ấn Độ cần cùng nhau hợp tác để
đóng góp nhiều hơn nữa trong việc đối phó với những thách thức xuyên quốc gia, ví
dụ như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, các thảm họa thiên nhiên và dịch
bệnh.

Trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ đang đi xuống do hai bên còn nghi kị
lẫn nhau, điều hai nước nên làm trong năm 2019 là tiến hành một cuộc đối thoại
chiến lược có ý nghĩa và mang tính bao quát. Nếu có thể, cơ chế đối thoại chiến
lược giữa hai nước hiện nay có thể được nâng cấp thành một cơ chế mới và toàn
diện, có sự tham gia của các nhà ngoại giao và quan chứ quốc phòng của cả hai
nước.

Nói tóm lại, nếu hai nước tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau, học hỏi từ những kinh
nghiệm thành công của nhau trong tiến trình phát triển đất nước, và hợp tác hơn
nữa trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, thì quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ trong
năm 2019 sẽ được cải thiện hơn nhiều so với năm trước.
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